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 Το φωσ ζχει διαφορετικι ςυμπεριφορά κατά τθν αλλθλεπίδραςι του με διάφορα ςϊματα και 

υλικά. Τα laser είναι κι αυτά φωσ, που παράγει ο άνθρωποσ με ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ. Τισ 

μοναδικζσ ιδιότθτεσ τθσ ακτινοβολίασ laser, τισ εκμεταλλευόμαςτε ςε εφαρμογζσ ςτθ ςφγχρονθ 

Βιομθχανία , ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, ςτθν  Ιατρικι (είτε για διάγνωςθ,  ι  για κεραπεία και 

μικροχειρουργικι), αλλά και ςε εφαρμογζσ ςτθν Πολιτιςμικι μασ Κλθρονομιά.  

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΒΙΟΦΩΣΟΝΙΚΗ 

Απεικόνιςθ αμφιβλθςτροειδοφσ χιτϊνα ανκρϊπινου  
οφκαλμοφ, με τθ μζκοδο τθσ οπτικισ τομογραφίασ .  

Σθμειϊνουμε ότι χωρίσ τθ ςφμφωνθ ακτινοβολία laser  
δεν μπορεί να  διαγνωςτοφν πολλζσ πακιςεισ ςτο  

εςωτερικό του οφκαλμοφ.  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Οη ηδηόηεηες ποσ θάποηο ζώκα ή σιηθό εκθαλίδεη, όηαλ αιιειεπηδράζεη 

κε ηο θως, ιέγοληαη οπτικές  ιδιότητες θαη αθορούλ θσρίως ηελ 

απορρόθεζε ηοσ θωηός ή ηελ αιιαγή ηες πορείας ηοσ (ζθέδαζε), ή ηελ 

εθποκπή θζορηζκού. Οη δηαθοροποηήζεης ποσ παραηερούληαη από ηζηό 

ζε ηζηό κας δίλοσλ ηε δσλαηόηεηα λα απεηθολίζοσκε κε αθρίβεηα 

περηοτές δηαθορεηηθής ζύζηαζες, ποσ πηζαλόλ λα κελ είλαη σγηείς. Έηζη 

κπορούκε λα προτωρήζοσκε ζηελ θαηάιιειε ζεραπεία ή τεηροσργηθή 

αθαίρεζε, κε έλαλ κε επεκβαηηθό ηρόπο (τωρίς λσζηέρη) θαη τωρίς 

τρήζε ηοληηδοσζώλ αθηηλοβοιηώλ.  

Πριν από τθ χριςθ κάποιασ νζασ μεκόδου ςε 

αςκενείσ, απαιτείται θ πραγματοποίθςθ μιασ ςειράσ 

δοκιμών και πειραμάτων, που κυρίωσ ζχουν ςαν 

ςτόχο τθν αποφυγι ανεπικφμθτων παρενεργειών 

ςτον άνκρωπο. Ζτςι, ζχουν αναπτυχκεί τεχνικζσ 

προςομοίωςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των ανκρώπινων 

ιςτών και οργάνων, όταν αλλθλεπιδροφν με δζςμεσ 

laser, ώςτε να αποφεφγουμε πολλζσ δοκιμζσ ςε 

πειραματόηωα. Οι καταςκευζσ αυτζσ είναι γνωςτζσ 

με τον αγγλικό όρο phantoms (ι προςομοιωτζσ 

ιςτών) και δθμιουργοφνται από απλά και φτθνά ζωσ 

ςφνκετα και ακριβά ι εξειδικευμζνα υλικά, ανάλογα 

με τισ απαιτιςεισ τθσ ιατρικισ εφαρμογισ. Επίςθσ, το 

ςχιμα τουσ μπορεί να είναι τυχαίο ι ακόμα και  

όμοιο με ανκρώπινα όργανα όπωσ μάτια, δζρμα, 

ιπαρ, αορτι, πνεφμονασ, οςτά κλπ.  

Η παραπάνω επιγραφι μασ προειδοποιεί για ακτινοβολία laser 
Προςοχι , δεν υπάρχει ακώα πθγι ακτινοβολίασ, οπότε πρζπει να αποφεφγεται 

θ απευκείασ ζκκεςθ των ματιών μασ ακόμα και ςε δζςμθ από απλά pointer.  

Γνωρίηατε ότι: 
Σο 2015 είναι το παγκόςμιο ζτοσ φωτόσ, 

οπότε τα laser γιορτάηουν. 
Ευχαρίςτωσ να ακοφςουμε τισ ευχζσ ςασ 

Γνωρίζατε ότι: 
Ήδη από το 1917 ο Albert Einstein ζθεςε τισ βάςεισ  για το M.A.S.E.R (Microwave 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation), μζςω τησ εργαςίασ του, «On the 
Quantum Theory of Radiation», το οποίο αποτζλεςε τον «πρόγονο» του LASER. 

Η πρώτη διάταξη ΜASER καταςκευάςτηκε το 1953 από την ερευνητική ομάδα του 
Charles Hand Townes, η οποία λειτοφργηςε με παρόμοιεσ αρχζσ, όπωσ το LASER, 
αλλά με τη διαφορά ότι ενίςχυε την ακτινοβολία μικροκυμάτων και όχι ορατζσ ή 

υπζρυθρεσ ακτινοβολίεσ. 
Το  1960 ο Theodore Maiman καταςκεφαςε για πρώτη φορά λειτουργική διάταξη 

LASER. Η διάταξη αυτή είναι ζνα LASER ςτερεάσ κατάςταςησ με ενεργό υλικό 
τεχνητό ρουμπίνι (Ruby) οπτικά αντλοφμενο από λυχνίεσ (flash) και παράγει 

ακτινοβολία ορατή ςτο ερυθρό, λ=694nm. 
Από εκεί και πζρα η εξζλιξη των διατάξεων LASER υπήρξε ραγδαία , γεγονόσ που 

οφείλεται ςτην πληθώρα των εφαρμογών τουσ και ςτισ εκπληκτικζσ ιδιότητεσ τουσ. 

Η ηερλνινγηθή «έθξεμε» ηωλ ηειεπηαίωλ δεθαεηηώλ εθηόο από ηε βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ δωήο, έζεζε ζηε 

δηάζεζε ηεο επηζηήκεο έλα πιήζνο ξεμηθέιεπζωλ «εξγαιείωλ».  Υπό απηό ην πξίζκα θαίξηα ππήξμε θαη ε 

ζπκβνιή ηωλ ζπζθεπώλ Laser ζην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο ζπληήξεζεο ηωλ πιηθώλ. Τα Laser απνκαθξύλνπλ 

ηηο αλεπηζύκεηεο επηθαζίζεηο θαζώο θαη παιαηόηεξα πιηθά πξνεγνύκελωλ πξνζπαζεηώλ ζπληήξεζεο κε 

ζθνπό ηε δηάζωζε ηνπ αξρηθνύ πιηθνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Η ηερλνινγία ηωλ Laser βαζίδεηαη  ζηελ επηιεθηηθή 

εμαέξωζε ηωλ αλεπηζύκεηωλ επηθαζίζεωλ, νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο νπηηθήο απνξξόθεζεο θαη 

βξίζθνληαη πάλω ζηελ αλαθιαζηηθή επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ/ηερλνπξγήκαηνο. 

Συντιρθςθ/κακαριςμόσ νομίςματοσ με χριςθ Νd:YAG 1064 nm 

ΓΙΑΣΙ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕ LASER ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΜΑΣΩΝ  

Τα laser ςυνειςφζρουν με ποικίλουσ τρόπουσ ςτθν ςυντιρθςθ τθσ πολιτιςμικισ 
μασ κλθρονομιάσ : 
Μποροφν να μασ αποκαλφψουν τθν χθμικι ςφςταςθ ζργων τζχνθσ , 
τεχνουργθμάτων (όπωσ π.χ. νομιςμάτων) και γενικότερα αντικειμζνων με τζτοιο 
τρόπο, που να μποροφμε να αντιλαμβανόμαςτε τόςο τθν προζλευςθ και τθν 
θλικία τουσ,  όςο και να αντλοφμε ιςτορικά ςτοιχεία. 
Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ευρφτερα ςτθν ςυντιρθςθ αντικειμζνων, τα 
οποία μπορεί να ζχουν δεχτεί εξωτερικζσ παρεμβάςεισ, να ζχουν επθρεαςτεί 
από τθν μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ και να ζχουν εςωτερικά δομικά 
προβλιματα και αδυναμίεσ (π.χ. διαρροι υλικοφ λόγο οξειδϊςεων). 
Τα laser μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν αποκατάςταςθ αυκεντικϊν 
τεχνουργθμάτων ςυμπεριλαμβανομζνου και του κακαριςμοφ τουσ από τθν 
μόλυνςθ και  τισ επικακίςεισ ,οι οποίεσ μειϊνουν τθν διάρκεια ηωισ και τθν 
αιςκθτικι τουσ. 
Συνακόλουκα, μποροφν να προςφζρουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςτθν 
ταυτοποίθςθ , τεχνολογία και τθν ιςτορικι εξζλιξθ τεχνουργθμάτων. 

Νόμιςμα: Aργυρό τετράδραχμο Aκθνών, 390-295 π.X. Π.K. αφξ. αρ. 35. B: 17, 264 γρ.  
Sylloge Nummorum Graecorum, Deutschland, Staatliche Münzsammlung München, Heft 

14: Attika, Megaris, Ägina, München 2002, αρ. 90-98. 
Σο νόμιςμα ζχει ζνα λεπτό ςτρώμα οξειδώςεων, οι οποίεσ αποτελοφνται από AgCl, AgBr 

και γιινεσ εναποκζςεισ. 
  
 

Η επιφάνεια ζπειτα από κακαριςμό με 1064 nm LQS Nd:YAG, 

πυκνότθτα ενζργειασ 4.0 j/cm2 , 

φωτογραφία από μικροςκόπιο (x 8). 
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Ταπηόρξνλε παγίδεπζε ηξηώλ 

εξπζξνθπηηάξωλ κε νπηηθή 

ιαβίδα laser. Τα ηξία 

εξπζξνθύηηαξα παγηδεύνληαη, 

αλαδηπιώλνληαη, ελώ 

κπινθάξνληαο ηε δέζκε laser 

μεδηπιώλνληαη, απνθηώληαο 

ην αξρηθό ηνπο ζρήκα.  
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