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АРХЕОЛОГИЧНО ДАТИРАНЕ ЧРЕЗ СТИМУЛИРАНА
ЛУМИНЕСЦЕНЦИЯ: СЪЩИНА И ПРИЛОЖЕНИЯ
І. ФИЗИЧЕСКИ МЕТОДИКИ ЗА ДАТИРАНЕ В АРХЕОЛОГИЯТА.
В последните няколко години Българската академия на науките формулира 9
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ, чието развитие ще насърчава. Едно от тях е „Културноисторическо наследство и национална идентичност” (БАН – направления 2017).
За успешното им изпълнение се налага да се прилагат и НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ
ПРИНЦИПИ в изследователската работа. Според мен най-същественият експлицитно
формулиран нов принцип е „интердисциплинарност”.
В настоящата статия имам за цел да придам конкретно съдържание на тези
насоки, като запозная любознателната публика с един сравнително нов физически
метод за датиране на археологически обекти. Ще дам и няколко примера от културните
паметници по нашите земи, където той би могъл да бъде полезен. Надявам се по този
начин да убедя възможно най-широк кръг читатели в полезността на метода и апелирам
за неговото усвояване и практикуване при археологическите проучвания по
българските земи. От тази симбиоза българската историческа наука може само да
спечели. Но създаването на подходящо научно звено е по силите на значителна научна
институция или на Министерството на културата.
Искам, обаче, още в началото да подчертая, че именно поради
интердисциплинарния характер на статията се налага тя да придобие сравнително поголям размер от традиционния, за да бъде достатъчно разбираема и действително
полезна за максимално широк кръг изследователи, които не са специалисти по физика.
Методите от природните науки, които могат да бъдат полезни за археологията, се
означават с общото име археометрия. Към тях принадлежат и методиките за датиране.
Вече съществуват доста разнообразни начини за датиране в археологията, например:
съотношения между различни изотопи в находката, радиовъглероден метод 14С,
археомагнетизъм, дендрохронология, рацемизация на аминокиселини, археоастрономия
и др. Те позволяват датиране в интервала до 0.5-1 милион години назад във времето.
Различават се не само по своята същина, но и по своята точност и по материала, който
подлагат на анализ (съотношения на продуктите от радиоактивно делене, костен
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материал, овъглена органика, дървесни пръстени във вкаменени или „мумифицирани”
дървесни стебла, магнитно поле в скални отломки, кварцови песъчинки, останки от
аминокиселини, конструктивни характеристики, свързани с маркиране и наблюдение
на астрономични явления, които са регистрирани в летописи или са периодични).
Тук ще стане дума за оптична техника, наричана в научната литература „датиране
чрез термически / оптически стимулирана луминесценция” (Thermally / Optically
Stimulated Luminescence Dating). Неин създател е британският учен проф. Мартин
Ейткин (Martin Aitken), а значителен принос има проф. Гюнтер Вагнер (Günther
Wagner) от Германия. Самата идея не е нова, появява се през 60-те години на ХХ век по
заявка от Британския музей как да се различат фалшификатите от оригиналите измежду
множеството артефакти от изпечена глина. В началото на ХХІ век методиката
разширява своя обхват – успява да изследва пясъците от речни наноси и повърхността
на каменни блокове от кварцсъдържащи скални породи (гранит, гнайс, пясъчник и т.н.).
В тази насока значителен принос има проф. Янис Лирицис (Ioannis Liritzis) от Гърция.
Съвременното състояние на метода е отразено, например, в следните публикации:
(Aitken 1998), (Chen, Pagonis 2011), (Yukihara, McKeever 2011), (Liritzis et al 2013),
(Liritzis 2011)
Луминесцентното датиране привлече моя интерес преди всичко с факта, че е
приложимо към най-масово намирания материал при разкопките: фрагменти печена
глина, пясъчни наслаги, късове от кварцсъдържащи скали. За съпоставка ще отбележа,
че органичните останки, които са нужни за прилагането на метода 14С, се срещат
несравнимо по-рядко.
Точността на датирането по съвременни данни достига 7%. За някои археолози
това може да звучи като твърде неточно, но съм сигурен, че съществуват хиляди
археологични ситуации, където дори подобен резултат може да помогне за решаването
на важни проблеми. Затова си струва най-малкото да се познава тази методика и
нейните изисквания към манипулирането с находките и обектите. Ако разкопките и
реставрациите се приспособят към изискванията на този метод, той би могъл да се
приложи не непременно веднага, по времето на самите разкопки (ако времето и
финансите в момента не достигат), а дори по-късно, след години и десетилетия – стига
самият обект да се съхрани дотогава поне отчасти автентичен.
ІІ. ПЪРВО НИВО ЗА ОПИСАНИЕ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНАТА МЕТОДИКА
За да се ориентира читателят по-добре в проблема, предлагам три нива на
описание, като се започне с най-простото и се върви към по-подробно и
специализирано разяснение на метода.
Отначало трябва да припомним някои основни данни за светлината. Светлина
наричаме онази малка част от обширния спектър на електромагнитните вълни, която е
видима за човешкото око. В единия дял на този спектър, който обхваща
електромагнитните вълни с „твърде голяма” дължина λ (дециметри, метри, километри),
явленията практически се описват със задоволителна точност от вълновите представи,
уравнения и характеристики. В другия дял, който включва електромагнитните вълни с
„твърде малка” дължина λ (нанометри, ангстрьоми) явленията се описват посполучливо от моделите, характеристиките и уравненията, описващи поток от частици.
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Светлината е електромагнитно лъчение, заемащо междинно положение в спектъра
- примерно между 380 и 740 нанометра дължина на вълната. При нея с еднаква сила се
проявяват двете страни от фундаменталната двойственост, наричана корпускуларновълнов дуализъм. В едни ситуации светлината се проявява и описва като вълнов обект
със съответна дължина на вълната “λ” и честота “ν”, а в други ситуации светлината се
проявява като поток частици (фотони), всяка от които притежава енергия “Е”
(изразявана в единици електрон-волт eV) и скорост “v” (в някаква веществена среда),
респективно “с” (във вакуум). Добре е да припомним връзката между тези основни
характеристики, понеже от една страна формулата е много проста, а от друга страна е
много полезна при коментара на процесите, свързани с оптичното датиране.
Съотношението е следното: E [eV] = 1240 / λ [nm].
Ако се отдалечаваме от светлинния диапазон в посока към по-дълги
електромагнитни вълни, минаваме през инфрачервените (λ между 740 нанометра и 1000
микрометра) и навлизаме в радиовълните, за чиято дължина няма горна граница. Ако се
отдалечаваме от светлината към вълни с по-малка дължина, минаваме през
ултравиолетовите (λ между 380 и 1 нанометър), после през Рьонтгеновите лъчи и
накрая навлизаме в района на т.н. γ-лъчи, за чиято дължина няма долна граница. На
фигурата са включени и данни за природния кварц - основният материал, използван за
луминесцентното датиране.

Фиг.1: Светлинен спектър.

Точното определение за явлението луминесценция е доста сложно, затова тук ще
отбележа само най-необходимото за обяснението на оптичното датиране, балансирайки
между достъпността и строгостта на изложението. При луминесценцията става дума не
за светлина, която се разпространява във вакуум, а за светлина, която взаимодейства с
тела, с вещество – било то газ, течност или твърдо тяло. По принцип виждаме телата
само в присъствието на светлина – чрез светлината, която излъчват, отразяват или
поглъщат. Отражението е пасивна реакция на тялото спрямо осветлението: докато има
осветление, тялото отразява или разсейва част от него, когато угасим осветлението,
тялото престава да отразява или разсейва и преставаме да го виждаме. Възможна е,
обаче, и активна реакция на тялото. Ето някои примери.
(1) Докато осветяваме тялото, то не само отразява / разсейва част от падащата
светлина, но излъчва и специална светлина, която се отличава от падащата. Мислими са
поне две ситуации:
(1а) Част от енергията на осветлението се преобразува, преработва в тялото и го
напуща като негово собствено лъчение, но с известно закъснение и с променена
дължина на вълната;
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(1б) Осветлението само предизвиква, стимулира тялото да върне в околната среда
под формата на светлина известно количество енергия, която при друг предишен
процес е влязла в тялото и е останала акумулирана в него под друга форма.
(2) Нещо повече. Възможно е активната реакция на тялото да продължи като
излъчване дори след като осветлението е било изключено.
Луминесценцията е АКТИВНА РЕАКЦИЯ на веществото към осветлението. Когато
говорим за луминесценция, става дума за светлина, която напуща тялото след като е
била подложена на (или е предизвикала) определени процеси и преобразувания вътре в
него, и поради това тя не съвпада със светлината, която тялото просто отразява или
разсейва. Според времетраенето и затихването на луминесценцията се говори за
флуоресценция (общо взето бързозатихваща) и фосфоресценция (общо взето
бавнозатихваща), като скоростта на затихване се сравнява с типичното време за
поглъщане и излъчване на фотон в атом или молекула. От спектроскопско гледище
различават резонансна, спонтанна, метастабилна или стимулирана, рекомбинационна
луминесценция, за стоксова и антистоксова луминесценция. Според причината за
луминесценцията различават термо-, фото-, радио-, електро-, хеми-луминесценция.
На фигурата е показана луминесценция от кварцов пясък, който е бил осветяван
от слънцето преди 12 000 години, когато е запасил в себе си част от слънчевото
осветление, после е бил затрупан и стоял в тъмнина, докато в днешно време чрез
лазерна стимулация учените го принудят да освободи тази акумулирана енергия под
формата на луминесценция. Вижда се, че докато лазерът е включен, луминесценцията
(флуоресценция, оптически стимулирана луминесценция, OSL) намалява, понеже
запасената в пясъка енергия се изчерпва постепенно. След изключването на
стимулиращия лазер още известно време се наблюдава луминесценция (оптически
стимулирана фосфоресценция OSP).

Фиг.2: Луминесцентен сигнал.
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Тук е полезно да въведем и представата за ЗОННА ДИАГРАМА, понеже
луминесценцията най-често се интерпретира в термините на зонната теория за
енергията на електроните в твърдите тела, в частност кристалите като кварца. Зонната
диаграма е условно, схематично, но нагледно изображение: (i) на възможните енергии
на електроните в кристала, (ii) на възможностите електроните да бъдат прикрепени към
атомите или да се движат свободно из кристала, (iii) да попадат след кратко мигриране
в т.н. уловки (дефекти), а при някакви условия да ги напущат, (iv) да поглъщат енергия
и да я изпускат. По вертикално направление се нанасят реално възможните енергии на
електроните, а по хоризонталата съвсем условно се изобразява пространството на
кристалното тяло, където електроните се намират и при определени условия могат да се
движат.
В основното си състояние електроните в кристала тела вибрират в съвсем малък
обем около отделните атоми в решетката и тогава имат своята НАЙ-НИСКА (ОСНОВНА)
ЕНЕРГИЯ. Съвкупността от енергиите на тези СВЪРЗАНИ електрони формира широк
енергиен диапазон, наречен ВАЛЕНТНА ЗОНА (валенция=връзка). Ако получат отвън
допълнителна енергия (стимулация, възбуждане), електроните могат да се откъснат от
атомите си и да се движат свободно из тялото. Цялата съвкупност от енергиите на тези
СВОБОДНИ електрони също формира енергиен диапазон, наречен ЗОНА НА
ПРОВОДИМОСТ. Между споменатите две зони може да има по-голям или по-малък
интервал от енергии, които никой електрон не може да притежава, ако тялото е
идеално; този забранен интервал се нарича съответно ЗАБРАНЕНА ЗОНА. Тъй като зоните
се отнасят за целия кристал, те се изобразяват с групи от дълги линии или с дълги
правоъгълни ивици, чиято дължина символизира размера на кристала.
Ако, обаче, в тялото има локални несъвършенства (какъвто е реалният геологичен
кварц, например), електроните могат след външно възбуждане да мигрират кратко из
тялото и да попаднат задълго в т.н. УЛОВКИ. Това са области около дефектите в
кристалната решетка, които са забележимо по-големи от атомните, но все пак са твърде
малки спрямо цялото кристално тяло; в такъв смисъл захванатият там електрон е
ЧАСТИЧНО СВОБОДЕН. Той притежава енергия, попадаща в рамките на забранената зона.
Такива междинни енергии се наричат ЛОКАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ НИВА и обикновено не
изпълват плътно цяла зона; затова върху зонната диаграма те се изобразяват с отделни
къси линии, символизиращи ограничения обем около уловките, където електроните с
такива енергии могат да се движат.
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Фиг.3: Зонна диаграма на идеални и реални твърди тела.

Идеята за оптичното датиране се изразява в следното:
(1) Археологичният обект или артефакт – керамика, пясъчен нанос, естествени
или дялани камъни – трябва да съдържа кварцови песъчинки. Именно кварцовите
песъчинки имат свойството на ПРИРОДЕН ДОЗИМЕТЪР - акумулират енергията D от
естественото радиоактивно облъчване под формата на латентна (скрита), метастабилна
(блокирана) луминесцентна енергия L.
(2) В историята и състоянието на обекта, находката трябва да са изпълнени някои
условия, които да позволят на природния дозиметър-песъчинка да функционира като
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЧАСОВНИК, т.е. да регистрира енергията, постъпила в обекта от
създаването му до настоящото изследване (археологична доза Dарх), ПРАВО
ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ИЗТЕКЛОТО ВРЕМЕ.
(3) Чрез оптично стимулиране на песъчинката-часовник в лабораторията
превръщаме запасената енергия Dарх в лъчение, в луминесценция Lарх и, регистрирайки
Lарх, всъщност измерваме Dарх. В мястото на находката измерваме и едногодишната
доза Dгод, която се акумулира в същата песъчинка-часовник за една година.
(4) Делейки пълната археологичната доза Dарх на едногодишната доза Dгод,
определяме възрастта T на обекта, находката: T = Dарх. / Dгод.
Следва малко по-подробно описание на процесите, като се използва вече
въведената представа за зонната диаграма на телата.
Лъченията от радиоактивния природен фон (α, β, γ лъчи) често избиват електрони
от валентната зона, придават им допълнителна енергия (възбуждане) и така ги
прехвърлят в проводящата зона на кварцовите песъчинки, т.е. правят ги свободно
движещи се в кристала. Повечето от така възбудените електрони практически веднага
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изсветват „излишната” си енергия и се връщат във валентната зона. Малка част от тях,
мигрирайки в кристала, попадат в локални уловки (дефекти) в природния кварц и могат
да останат там блокирани милиони години заедно със своята „излишна” допълнителна
енергия. След време външни фактори могат да ги провокират да изсветят тази енергия
във вид на луминесценция, при което да напуснат уловката и да се върнат в своето
нормално и основно състояние – прикрепени около конкретен атом в решетката; там
вече те притежават обичайната си ниска енергия, попадаща във валентната зона.
Така с течение на времето в уловките на кварцовите частици се натрупват
възбудени електрони, чиято запасена енергия D е своеобразен ЗАПИС - Песъчинките
функционират като ПРИРОДЕН ДОЗИМЕТЪР. След около 100 000 години се стига до
насищане и песъчинките престават да акумулират нова енергия, т.е. спират да записват.
Ако се изтрие, ако се нулира този запис в даден исторически момент и после почне
натрупване на нов запис, то през първите 50 000 – 80 000 години натрупването е
правопропорционално на изтеклото време, т.е. песъчинките се превръщат в ПРИРОДЕН
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЧАСОВНИК.
Изтриването на записа може да стане когато външна стимулация предизвика
скритата запасена енергия на възбудените електрони, блокирани в уловките да се
превърне във видимо лъчение, в луминесценция. Стимулаторите са два: термичен (TL –
Thermoluminescence - загряване до температури около и над 500о) и оптичен (OSL –
Optically Stimulated Luminescence - осветяване със светлина с дължина на вълната под
500 нанометра).

Фиг.4: Процеси в кварц, свързани с луминесценцията и луминесцентното датиране.

Сега е полезно да проведем един МИСЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ. Да си представим
историята на една природна (т.е. съдържаща дефекти) кварцова песъчинка, която се
намира в състава на глина, в речен нанос или е вградена в някаква скала, но която (да
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допуснем за яснота на разсъждението) все още не е била никога облъчвана от
радиоактивния природен фон.
Да „включим” мислено радиоактивния фон. Отначало акумулирането на
геоложката доза Dарх е ПРАВО ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ИЗМИНАЛОТО ВРЕМЕ. В дългата
геоложка история на песъчинката, средно взето, след най-много 100 000 години,
наличните свободни уловки се изчерпват и акумулирането на нови възбудени
електрони спира, въпреки че облъчването от радиоактивния фон продължава.
Песъчинката е погълнала вече своята пълна ГЕОЛОЖКА ДОЗА Dгеол, натрупала е
съответния пълен геоложки луминесцентен запис Lгеол и практически е престанала да
функционира като дозиметър – записът е стигнал до насищане и не зависи от времето.
Да приемем, че някога в интервала между днешното време и 100 000 години назад
в миналото (т.е. вече в историческото време) се случва събитие, което да преврне
песъчинката от дозиметър в часовник. Това е т.н. НУЛИРАЩО СЪБИТИЕ, което изтрива
геоложкия запис и дава възможност песъчинката да почне от нула да трупа нов запис.
За началните около 50 000 – 80 000 години натрупването на новата доза – вече
наричана АРХЕОЛОГИЧНА ДОЗА Dарх – се извършва ПРАВО ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ВРЕМЕТО,
ИЗТЕКЛО СЛЕД НУЛИРАЩОТО СЪБИТИЕ. Именно тази права пропорционалност позволява
да се използва песъчинката-дозиметър след нулиращото събитие в ролята на
археологичен часовник, т.е. като измерител на времето.
Ето НЯКОЛКО ТИПА НУЛИРАЩИ СЪБИТИЯ, мислими в археологията:
І - Хората създават предмет от глина, която съдържа в обема си кварцови
песъчинки. После изпичат съда при температури около и над 500 оС. Топлината от
ИЗПИЧАНЕТО ИЗТРИВА целия геоложки луминесцентен запис в песъчинките ПО ЦЕЛИЯ
ОБЕМ НА СЪДА – термично нулиращо събитие. След това съдът не се подлага на
термична обработка при толкова високи температури. В неговите кварцови песъчинки
започва от нула акумулирането на нов, археологичен, запис Dарх под въздействието на
радиоактивния фон и съответен луминесцентен запис Lарх.
ІІ - Хората отцепват блок от скала, съдържаща кварц, обработват повърхността му
и го преместват, за да го използват за създаване на мегалитно или друго съоръжение.
Докато траят тези операции СЛЪНЧЕВОТО ОСВЕТЯВАНЕ ИЗТРИВА записа от кварцовите
зърна ПО ПОВЪРХНОСТТА на блока в слой с дебелина около 100 микрона – светлинно
нулиращо събитие. От момента на сглобяването или забиването, обаче, подземните
части от блока остават в тъмнина и по тяхната повърхност под въздействието на
радиоактивния фон започва от нула акумулирането на нов, археологичен, запис - Dарх,
Lарх.
ІІІ – Хората извличат пясък от речното корито. Докато го изсушат, пресеят и
смесят с варов разтвор, за да получат хоросан, песъчинките се осветяват достатъчно
дълго време от СЛЪНЦЕТО И ТО ИЗТРИВА целия геоложки запис оттам – светлинно
нулиращо събитие. С хоросана се зидат стени на крепости или храмове. От момента,
когато хоросанът се втвърди, песъчинките ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА му остават на тъмно и
там под въздействието на радиоактивния фон започва от нула акумулирането на нов,
археологичен, запис - Dарх, Lарх.
ІV – Хората изкопават дълбока яма и създават в нея някакъв обект, а изкопаната
пръст натрупват наоколо. Докато трае копането и натрупването СЛЪНЦЕТО ИЗТРИВА
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геоложкия запис от кварцовите песъчинки - светлинно нулиращо събитие. Оттогава
пръстта ПОД ПОВЪРХНОСТНИЯ ПОЧВЕН СЛОЙ не е била повече обработвана, така че е
остананала на тъмно до предприемането на археологичните разкопки. Там скоро след
изкопаването под въздействието на радиоактивния фон е започнало от нула
акумулирането на нов, археологичен, запис - Dарх, Lарх.
V –Кремъкът в химично отношение е форма на силициев диоксид, както и
кварцът; различават се структурно, но имат сходство спрямо оптичното датиране.
Хората дялат скала (напр. гравират рисунки върху открита скална стена) с помощта на
кремъчни оръдия на труда. При дялането тънки люспи от кремъка се ронят върху
земята и слънчевото греене бързо избелва натрупаната в тях геологична доза, респ.
луминесценция - светлинно нулиращо събитие. После люспите относително бързо се
затрупват от почвени наслаги и остават на тъмно, започвайки акумулиране на нов,
археологичен, запис - Dарх, Lарх.
ДА ОБОБЩИМ НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО В МЕТОДИКАТА.
НЕОБХОДИМИТЕ И ДОСТАТЪЧНИ УСЛОВИЯ ЗА OSL ДАТИРАНЕ СА СЛЕДНИТЕ:
(1) НАХОДКАТА ДА СЪДЪРЖА В НЯКАКВА ФОРМА КВАРЦОВИ ПЕСЪЧИНКИ, КОИТО ПО
ПРИНЦИП

МОГАТ

ДА

ФУНКЦИОНИРАТ

КАТО

ПРИРОДНИ

ДОЗИМЕТРИ

ЗА

МЕСТНИЯ

РАДИОАКТИВЕН ФОН.

(2) ПРИРОДНИЯТ ДОЗИМЕТЪР ДА Е БИЛ НУЛИРАН В ИСТОРИЧЕСКОТО ВРЕМЕ, В МОМЕНТА НА
О
СЪЗДАВАНЕТО НА НАХОДКАТА ЧРЕЗ Т.Н. НУЛИРАЩО СЪБИТИЕ - ИЗПИЧАНЕ НАД 500 С ИЛИ
СЛЪНЧЕВО ОСВЕТЯВАНЕ ПОНЕ ЗА ПОЛОВИН ЧАС. ОТ ТОЗИ МОМЕНТ ДОЗИМЕТЪРЪТ РАБОТИ
КАТО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЧАСОВНИК В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 50 000 – 80 000 ГОДИНИ.
(3) СЛЕД НУЛИРАНЕТО СЪСТОЯНИЕТО НА ДОЗИМЕТЪРА-ЧАСОВНИК НЕ БИВА ВЕЧЕ ДА СЕ
НАРУШАВА - БИЛО ЧРЕЗ ЗАГРЯВАНЕ, БИЛО ЧРЕЗ ОСВЕТЯВАНЕ - ЧАК ДО ПОСТЪПВАНЕТО НА
ПРОБИТЕ В ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ. Тук се налага да разграничим два случая: (а)
когато се анализира луминесцентен запис в песъчинките, които са вътре в обема на
фрагменти от печена керамика или в обема на хоросанова проба, от случая (б) когато се
анализира луминесцентен запис в песъчинките само по повърхността на каменни
блокове. Вторият случай (б) технически е по-сложен за изпълнение – тогава се налага
ВСИЧКИТЕ ОПЕРАЦИИ - ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБАТА, ПРЕНОСА Й ДО ЛАБОРАТОРИЯТА,
ОБРАБОТКАТА И САМОТО ИЗМЕРВАНЕ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИЯ СИГНАЛ - ДА СЕ ИЗВЪРШАТ В
ПОЧТИ ПЪЛНА ТЪМНИНА ИЛИ НАЙ-МНОГО ПОД СЛАБО ЧЕРВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ (ПОДОБНО НА
КЛАСИЧЕСКА ФОТОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЯ), ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ НЕВОЛНО АКТИВИРАНЕ И
ИЗТРИВАНЕ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИЯ ЗАПИС, ПРЕДИ ОЩЕ ДА Е БИЛ ИЗМЕРЕН В ЛАБОРАТОРИЯТА.
В първия случай (а) вземането на пробата и преносът й до лабораторията могат да се
извършат на дневно осветление, но по-нататъшното изследване става също в затъмнена
лаборатория.
Описаната еволюция на една кварцова песъчинка, употребена като археологичен
дозиметър-часовник, е илюстрирана на следната графика.
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Фиг.5: Кварцова песъчинка като геологичен и археологичен дозиметър и часовник.

ІІІ. ВТОРО НИВО ЗА ОПИСАНИЕ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНАТА МЕТОДИКА
Пристъпвам към второто по сложност ниво на изложение.
Показанието на дозиметъра-часовник Dарх може да се измери, регистрира,
прочете, като се превърне Dарх в съответна луминесценция Lарх. Тънкостта на всичките
луминесцентни датировъчни процедури се състои в следното: да се осигури
еднозначна връзка L=L(D) или D=D(L) между записа D, който представлява
акумулирана електронна свръх-енергия, и пълния луминесцентен сигнал L, чрез който
добиваме информация за електронната запасена енергия, т.е. да разчетем правилно
показанията на природния дозиметър.
За правилно разчитане постепенно се създават все по-прецизни ИЗМЕРИТЕЛНИ
ПРОТОКОЛИ – препоръки за поредица от лабораторни операции. Тук ще дадем само
бегла представа за процедурите.
В началото на процедурата е вземането на проба по правилен начин и нейното
предварително оформяне, така че да се избегне деформирането на запасения,
натрупания латентен луминесцентен сигнал.
Изходната проба може да има различен произход:
- пясък от геологичен произход, т.е. от дюни
- пясък, извлечен от керамика чрез поредица физико-химични процедури, но така,
че да не се стигне до механична, термична или светлинна стимулация на
луминесценция;
- пясък, изстърган от повърхността(до дълбочина около 50 микрона) на каменен
блок, която е била на тъмно от изграждането на обекта до намирането му;
- песъчинки от древен хоросан.
Изходната проба трябва да се взема внимателно. От сърцевината или от
повърхнинния слой на образеца, която никога не е излагана на светлинно облъчване, се
извличат кварцови песъчинки за анализ. Цялата подготовка на материала, подлежащ на
оптично датиране, трябва да се извършва в тъмна стая - като фотолаборатория - при
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съвсем приглушено червено или оранжево осветление, понеже облъчването с
обикновена бяла светлина може да избели, да нулира, да изсвети луминесцентните
уловки и така да повлияе на пълния сигнал. Особено важно изискване е пробата да се
прочисти максимално от фелдшпат. Този минерал има луминесцентни характеристики,
които са близки до кварца, но не са подходящи за датиране и затова присъствието му в
пробата може да компрометира цялото измерване.
Изходната проба по своята луминесцентна история може да бъде:
- „коректна, еднозначна в термичен смисъл”: кварцовите песъчинки са били в състава
на глинен съд, а съдът нито е бил опожаряван след изпичането нито е стоял дълго
време на слънчево осветление след изкопаването му (т.е. не е подлаган на термо- или
фото-стимулиране, което да доведе до частично или пълно луминесцентно изсветване и
така да компрометира датировката);
- „коректна, еднозначна в оптичен смисъл”: взета е от контактната повърхнина на
каменен блок, който е бил на тъмно от момента на изграждането на древния обект
(долмен, зид или хоросан в зида), до вземането на пробата на тъмно или при червено
осветление нощем;
- „неопределена, нееднозначна”: става дума за наносен пясък от дюни и подобни
геологични обекти; при него не се знае изобщо кога, как и колко време е бил осветяван
от слънчева светлина; освен споменатите неопределености различните песъчинки са
били изложени на слънчева светлина различно дълго време, т.е. повечето от тях са
частично избелени, при това в неизвестна степен; за да има смисъл OSL-датировката
при такава проба са нужни специални мерки и процедури.
Според количеството кварцови песъчинки, които са нужни за датирането,
протоколите търпят развитие към миниатюризация.
Най-ранните протоколи изискват практически поне 100-тина сходни по размери
и тегло порции (аликвоти), които произхождат от една и съща геоложка или
археоложка проба. Предполага се, че усреднено взето, луминесцентните им
характеристики на аликвотите са идентични и в такъв смисъл всички те са равносилни
с пробата като цяло спрямо измерителните процедури по датировката. Примерно, при
едрозърнести образци 1 аликвота кварцов пясък тежи към 4mg и съдържа 1 000 -10 000
песъчинки с диаметър между 90 и 200 m; те се разполагат монослойно върху диск от
неръждаема стомана с диаметър ~10mm, при което се мери едновременно
луминесценцията на всичките зърна.
В последните години се установи, че индивидуалните зърна от многочастичната
проба може силно да се различават по луминесцентните си свойства поради разлики в
химичния състав и кристалната структура, които присъстват в естествените минерали.
Поради това датският производител Risø създаде OSL четец, който позволява да се
изследва луминесценцията от отделни едри зърна с диаметър 100-300 m.
Стимулацията става чрез 10mW Nd:YVO4 solid state diode pumped laser, излъчващ при
532nm, който създава еднородно осветено петно с диаметър 120 m върху мястото на
зърното. Така може да се анализират стотици и дори хиляди отделни зърна от една и
съща аликвота по достатъчно бърз начин. Индивидуалният луминесцентен анализ
доведе до извода, че всяко кварцово зърно има свои специфични луминесцентни
характеристики. Дори при една и съща погълната доза не всички кварцови зърна
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излъчват еднаква луминесцентна енергия. Твърде малка част от зърната имат принос
към общата луминесценция, а още по-малка част от зърната са луминесцентно
свръхярки. Например, 90-95% от тоталната излъчена светлинна сума произхожда от 510% от зърната!
Основни лабораторни оптични измерителни процедури при OSL-датиране. Фиг. 6
и фиг. 7 показват съвременната апаратура за луминесцентно датиране. Тя се
произвежда от датския изследователски център RISØ, съвсем компактна е (побира се
върху 1 бюро) и понастоящем струва около 300 000 евро. OSL се мери обикновено при
стайна или не много висока температура.

Фиг. 6: Четец за термо- и опто-стимулирана луминесценция, модел Risø TL/OSL-DA-20.

Фиг. 7: Принципна схема на четеца за OSL-датиране със стимулиращия светлинен източник,
фотоумножителя-детектор и филтърната система.

Измерителната процедура съдържа два основни фактора: стимулация и
регистрация на фотолуминесценцията.
Стимулацията може да стане със синя, синьо-зелена, зелена светлина (при кварц и
при фелдшпат) или с инфрачервена светлина (само при фелдшпат).
OSL сигналът при фотостимулация се регистрира като времево затихване (decay
curve) – при постоянно или импулсно възбуждане. За удобство OSL, излъчена при
рекомбинация на избитите от уловките заряди, се мери в спектрална област различна от
тази на възбуждащите фотони. Фотолуминесцентният сигнал обикновено се регистрира
при постоянен интензитет на възбуждащата светлина като функция от времето при
постоянна температура, малко над стайната. Най-често се работи само с глобалния –
спектрално неразложен - луминесцентен сигнал L(t). Той затихва с времето най-често
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по едно-експоненциален закон (OSL shine-down curve - крива на изсветването) Фиг. 8.
Когато стимулирането трае достатъчно дълго, всичките светочувствителни уловки се
изпразват. Пълната енергия на записания сигнал (площта под кривата на изсветването),
наречена светлинна сума (the light sum) е пропорционална на броя уловени електрони,
респ. на акумулираната доза.

Фиг. 8: Типично изсветване на OSL-сигнал от кварц, облъчен с бета доза от 2 Gy и стимулиран
със синьо-зелена ивица 420-550 nm дължина на вълната и с мощност 16 mW/cm2 в мястото на образеца.

При фотостимулираната луминесценция жизнено важно е да не се допуска
стимулираща светлина да попадне в регистриращия фотоумножител! Трябва да се
съчетават добре спектърът на възбуждащия източник, пропускането на стимулиращия
филтър и пропускането на детектиращия филтър, интервала, където се снема
луминесцентен сигнал За целта се ползват комбинации от подходящи филтри - фиг. 9.
Отношението между мерения интензитет на стимулиращото лъчение и мереният сигнал
от ФЕУ трябва да бъде поне 10-16, за да бъде достатъчно потиснато влиянието от
стимулацията върху регистрирания сигнал.

Фиг. 9: Стимулиращ емисионен спектър на сини светодиоди (blue LED), трансмисионен спектър на
широкоивичен зелен филтър GG-420 и трансмисионен спектър на детекционен филтър Hoya U-340.

Стимулиращият спектър (спектърът на фотовъзбуждането на луминесценцията)
сочи ефективността, с която светлина с дадена дължина на вълната е способна да
предизвика луминесценция в даден минерал. Той помага да се оптимизира
възбуждането в минерала така, че да се постигне най-силен луминесцентен отзвук.
Интензитетът на луминесценцията от кварц расте, когато расте енергията на
възбуждащите кванти, т.е. когато намалява дължината на тяхната вълна – фиг.10.
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Фиг. 10: Стимулационен спектър за кварц

Вижда се също така, че практически никаква луминесценция не може да се
възбуди в кварц чрез облъчване с инфрачервена светлина. Вълни с дължина над 690nm
изобщо не са луминесцентно ефективни. Практически се предпочита възбуждане с >
500 nm.
Исторически за възбуждане на фотолуминесценцията на кварца са ползвани
разнообразни източници. Най-напред линията = 514.5 nm от аргонов йонен лазер.
Освен това филтрирана светлина от халогенна лампа или от ксенонова дъгова лампа. В
последните години – с увеличаване на мощността и стабилността им – се ползват
единични бройки или батерии от 20-тина зелени светоизлъчващи диоди (green LEDs)
или сини светоизлъчващи диоди (blue LEDs) – около 470 nm.
Емисионният спектър носи информация за луминесцентните центрове в
минерала, т.е. кварца в случая. Той позволява да се подбере регистрационния интервал
(спектрален прозорец), който е най-подходящ за измерванията при датирането, понеже
различните участъци от луминесцентната емисия може да имат различни
характеристики спрямо стабилност (stability), избелване (bleachability) и дозов отклик
(dose-response) – фиг.11.

Фиг. 11: Примери за OSL емисионен спектър от кварц при стимулация с 647 nm (подобни са и при
стимулация с 514.5 nm). Трите криви отговарят на дюни с различна възраст от югоизточното
крайбрежие на Южна Австралия.
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ІV. ТРЕТО НИВО ЗА ОПИСАНИЕ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНАТА МЕТОДИКА
Днес съществуват няколко основни типа протоколи за датирането, които се
различават по начина на построяване на т.н. КРИВА НА ДОЗОВ ОТКЛИК (dose-response
curve, growth curve) на луминесценцията, респ. по начина, по който от тези криви се
извлича информацията за датирането на образеца.
Един от ранните методи е многоаликвотният метод на добавената доза (additive
dose method, AD method). От всеки образец се приготвят десетина и повече аликвоти.
Те се разделят на групи. Една основна или естествена, натурална група (N - natural) се
заделя като контролна, за да се измери нейният естествен OSL-сигнал. Останалите
(помощни, неосновни) групи (0,1,2,3,4,5…) служат да се построи кривата на дозовия
отклик. Аликвотите от неосновните, помощните групи се облъчват с допълнителни,
добавени дози свръх нивото на тяхната естествена доза с помощта на калибриран
лабораторен бета-източник, докато луминесцентният сигнал от основната аликвота се
нанася в точка, отговаряща на нулева добавена доза - фиг. 12. От така построената
крива неизвестната натурална доза De (= Darch) в основната група аликвоти се намира
чрез ЕКСТРАПОЛАЦИЯ към отрицателните стойности на абсцисата – от нулата до
мястото, където графиката я пресича.

Фиг. 12: Крива на дозов отклик. Търсената археологична доза De се намира чрез екстраполация.

Екстраполацията, обаче, силно зависи от предполагаемия вид на функцията на
дозовия отклик – линейна, експоненциална, полиномна и т.н. Този фундаментален
недостатък се преодолява чрез т.н. регенеративни техники.
Като пример давам тук т.н. многоаликвотен метод на регенеративната доза
[Multiple-Aliquot Regenerative-Dose Technique MARD]. При него, като оставим
настрана контролната група аликвоти, всичките останали аликвоти (i) най-напред се
избелват напълно, за да се премахне напълно от тях археологичната доза; (ii) после
получават известни лабораторни бета дози - тези именно дози се наричат
регенеративни, понеже са наложени върху нулево начално ниво, след като сигналът от
оригиналната доза е бил избелен, нулиран, и накрая (iii) се измерва пълният им
фотолуминесцентен сигнал, за да се построи кривата на дозов отклик. Найсъщественото тук е регенеративните дози да се подберат така, че резултиращите от тях
фотолуминесцентни сигнали да обхващат естествения сигнал – фиг. 13. Така
натуралната еквивалентна доза De ще се определи чрез ИНТЕРПОЛАЦИЯ. Тъй като
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неопределеността при избора на фитващата функция е по-малка, регенеративните
техники обещават да са по-точни от адитивните, където се ползва ЕКСТРАПОЛАЦИЯ.

Фиг. 13: Крива на дозов отклик при протокола MARD

Регенеративните техники, макар да са стъпка в правилна посока към уточняване
на измерванията, имат друг недостатък - пълното избелване и следващото облъчване с
някакви (немалки) дози могат да променят луминесцентните характеристики на
песъчинките по начин, който a priori не е известен. Чувствителността (луминесценцията
при единица погълната доза) на натуралната (контролната) аликвота може да се
отличава от чувствителността на неосновните аликвоти, подложени на избелване и
повторно лабораторно облъчване.
При опитите да се преодолеят недостатъците на горните две техники е създаден
ХИБРИДЕН или комбиниран подход, получил името австралийско приплъзване
(Australian slide technique, AS). Той е удобен особено при образци, където
естествената доза е толкова висока, че наближават своето луминесцентно насищане,
където неопределеностите във фитващите функции за кривите на дозов отклик стават
твърде големи. При този подход натуралната, естествената еквивалентна доза De се
определя като големината на хоризонталното приплъзване (транслация), което се
изисква, за да се съвместят, да съвпаднат предварително измерените криви на дозов
отклик с адитивната и с регенеративната техника. Така изцяло известната regenerativedose curve се използва като мостра за липсващата екстраполационна част от additivedose curve – фиг. 14.

Фиг. 14: Лявата крива на дозов отклик е снета по метода на добавената доза, а дясната – по метода
на регенеративната доза. Двете криви са идентични с изключение на хоризонталното отместване по
координатата на дозите. Извършва се фитване като се приплъзне лявата крива докато съвпадне с
дясната. Търсената еквивалентна или археологична доза De се определя като дозата на отместването,
която позволява да съвпаднат двете криви.
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V. НЯКОЛКО ПРИМЕРА ЗА ВЪЗМОЖНО OSL-ДАТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ
V-1. МЕГАЛИТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Западноевропейските долмени са общо взето най-стари XL-XX в.пр.Хр.
Кавказките и Уралските мегалити са официално датирани в XXV-XV в.пр.Хр.
Арменските мегалити се смятат още по-възрастни (Трифонов 2001), (Цонев 2015).
Българските долмени по официалното мнение и конвенционално датиране са построени
в интервала ХІІ-VІ в. пр. Хр., а за възрастта на менхирите в България няма дори оценки.
По такъв начин ситуацията се оказва някак парадоксална: балканските мегалити
имат географски междинно разположение, а хронологично се оказват много по-млади
както от Западноевропейските, така и от Кавказките и Уралските. Нещо повече балканските мегалити се оказват последните, най-късно създадените мегалити в света,
заедно с корейските и японските! Това състояние поражда недоумение и налага
проверка с всички достъпни методики. Ето пример за долмени от Балканите и от Урал,
като вторият се оказва поне 1000 години по-древен от първия, а това твърдение
изглежда доста съмнително.

Фиг. 15: Съпоставка на долмен в България (ляво) и долмен в Урал (дясно).

Фиг. 17: Балканско мегалитно находище и
съседните находища.

Фиг. 16: Мегалитните находища в Европа и
Средиземноморието (Трифонов 2001).

От методологично гледище се получава се интересен проблем - от онзи вид
проблеми, които обикновено дават тласък за развитието на научното познание. Ако
проверките НЕ ПОТВЪРДЯТ конвенционалната датировка, а дадат по-старо датиране,
съвместимо със съседните споменати находища, общоевропейската картина ще стане
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Ако, обаче, проверките с нови методи ПОТВЪРДЯТ
конвенционалните оценки, тогава ситуацията изглежда НЕЛОГИЧНА и се изисква
основно преосмисляне, търсене на причините, поради които Балканското мегалитно
находище се появява с толкова голямо закъснение в район, заобиколен от подобни
близки, но все много по-стари находища. Споменатите обстоятелства изискват поточно пряко датиране на Балканските мегалити с модерни и адекватни физични методи.
Оптически стимулираната луминесценция е напълно подходяща за тази цел. Тя може
да се приложи по два начина, които се допълват, а не се заместват и конкурират.
ДОБРЕ САМОСЪГЛАСУВАНА.

Фиг. 18: Съпоставка между датировките на мегалитните райони в Европа и Азия (Трифонов 2001).

Засега мегалитите по света най-често се датират по вида и химичния анализ на
крайно оскъдните артефакти, открити наоколо. Артефактите (парчета керамика,
овъглени органични останки, кости и др. подобни) не винаги дават сигурна датировка
на обекта, понеже е възможно да са попаднали в почвата и по-късно. Но дори да
допуснем синхронност между тях и мегалитите, налице са парадоксални изводи в
съвременната литература.
Оказва се, че съвсем подобни помежду си глинени фрагменти от Балканите се
датират по класически път като много по-късни (І хил.пр.Хр.), отколкото в Урал (ІІІ-ІІ
хил.пр.Хр.), където се датират с луминесцентна техника!
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Фиг. 19а: Артефакти от долмените в Сакар и българска Странджа. Подобни са и в Източните
Родопи. (Мегалитите в Тракия 1976, 1982)

Фиг. 19б: Артефакти от долмените в турска Странджа. (Özdoğan 1995)

Фиг. 20: Артефакти от долмените в Урал. (Grigoriev, Vasina 2010)

Фиг. 21: Артефакти от долмените в Кавказ. (Марковин 1978)

В тази ситуация може да се предложат 2 пътя.
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Единият: фрагментите от печена керамика от българските мегалити също да се
подложат на OSL датиране, за да бъде датировката им обективно сравнена с уралската.
Вторият: да се извърши OSL датиране по кварцовите зърна, съдържащи се в онези
участъци от повърхността на самите скални блокове, които при забиването им в
почвата са останали на тъмно и оттогава не са били осветявани от слънцето:

Фиг. 22: Зони в мегалитни обекти, подходящи за оптично датиране.

Има още един вид проблеми, свързани с мегалитите в България, които МОЖЕШЕ да
се атакуват с оптично датиране, ако археолозите навреме бяха съобразили своите
разкопки с тази възможност. Става дума за два уникални мегалита, които вероятно
доста по-късно след създаването са били затрупани допълнително под пръстени
могили: (1) кромлехът под могила, открит и разкопан през 2002 г. от Г.Китов при
с.Старо Железаре, Пловдивско (Китов 2003) (Китов 2008) и (2) долменът под могила в
местността Мангъра, Сакар планина, разкопан от екипа Д.Агре, Д.Дичев през 2010г.
(Агре, Дичев 2010) За съжаление археолозите разкопаха тези два обекта много
прибързано, без никакви консултации с колеги от областта на археометрията, и така
лишиха науката от възможността да датират по физични методики както момента на
създаването на самите мегалити, така и момента, когато са били затрупани под
допълнителен пръстен насип.
Втори голям кромлех у нас бе открит при с.Долни Главанак, Източни Родопи,
през 1998 г. от Г.Нехризов (Нехризов 2003). Обектът не е бил под могилен насип. Там
проблемът е друг: в процеса на проучване е предприета и реставрация - практически
всичките менхири, които го съставляват, са били повдигани, местени, укрепвани с
чакъл, с дренажи и т.н. Така в основата им, там, където са били отначало забити в
терена и където би могло да се приложи оптичното датиране, автентичната среда е
ликвидирана, а заедно с нея - и възможността за оптично датиране.
Въпреки очевидната адекватност на луминесцентното датиране спрямо
мегалитите, едва през 2015-2016 е предприет сериозен опит да се приложи този метод
към мегалити, в частност към долмени в Испания (Athanassas et al 2016).
V-2. УНИКАЛЕН ПОДЗЕМЕН ХРАМ-КЛАДЕНЕЦ ОТ САРДИНСКИ ТИП ПРИ
СЕЛО ГЪРЛО, БРЕЗНИШКО
При с.Гърло, Брезнишко, има подземен храм-кладенец, който съдържа доста мегалитни
белези в структурата си (Цонев 2012), (Цонев 2013), (Цонев 2014), (Tsonev 2013).
Датирането, обаче, засега е несигурно. Върху основата само на примитивния външен
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вид на сухата зидария и също на външния вид на съвсем оскъдни керамични
фрагменти, откривателката го датира в ХІV-ХІІІ в.пр.Хр.

Фиг. 23: Керамични фрагменти от храма-кладенец при с.Гърло.

Някои от архитектурните му елементи, обаче (същински вместо фалшив свод,
арка с клин при върха), се появяват в световната архитектура според днешните ни
разбирания доста по-късно, в ранната римска епоха. Някои археолози отнасят
съоръжението дори към късно-античната / ранно-византийската епоха V-VІ в.сл.Хр.

Фиг. 24: Подземен храм-кладенец при с.Гърло, Брезнишко.

В тази противоречива ситуация също могат да се предложат поне две решения.
Едното: запазените керамични фрагменти - ако има такива – да се подложат на
обективно OSL датиране.
Другото решение е свързано с пръстта, която при строежа на храма е била
изкопавана от планинския склон и струпвана по склона под нивото на храмовата
площадка. Докато е траел този процес, изкопаваната пръст е била осветена от слънцето
достатъчно, за да се изтрие геологичният запис в нейните кварцови песъчинки. От
изграждането на храма до днес изкопаната навремето пръст е останала затрупана под
своя собствен най-горен повърхностен пласт. Следователно, в подповърхностната маса
от изкопана пръст и камъни са изпълнени необходимите и достатъчни условия, за се
приложи OSL-датиране. За да убедя читателите, че тази възможност не е абсурдна, ще
спомена само, че именно така проф. Г.Вагнер (Günther A. Wagner) от Германия е
датирал прочутите рисунки върху платото Наска в Перу (New Technologies for
Archaeology 2009).
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Фиг. 25: Топографско разположение на подземния храм-кладенец при с.Гърло, Брезнишко.

Фиг. 26: Реконструкция на строителния процес, струпана пръст по склона на хълма.

V-3. ЧЕРКВИ СЪС СПОРНО ДАТИРАНЕ
Като илюстрация на една често срещана ситуация вземам храма „Св.Димитър” в
с.Баткун (днес квартал от с.Паталеница), Пазарджишко. Анализирайки вида на храма и
стиловите белези на стенописите в него, изкуствоведите го датират в ХІІ в. По-късно в
храма бил намерен гроб от края на ХІ в. и тогава по археологични съображения се
променя датирането – поне към средата на ХІ в. (Минева-Милчева, Александрова
2006).
Много по-сериозен проблем възниква, обаче, ако разгледаме подробно долния
пояс от зидовете на стените. Там се забелязва, че каменните блокове са споени с
хоросанова мазилка, която е съвсем типична за ранната византийска или дори за
късната римска епоха ІV-VІ в. В зида са вградени и римски тухли. Както обясних вече
по-горе, в такъв случай е възможно да се извърши пряко OSL датиране на самия
хоросан, който очевидно е еднозначно свързан с момента на градежа на храма – за
разлика от погребението и от стенописите.
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Фиг. 27 а,б,в: Храмът „Св.Димитър” в с.Баткун (Паталеница) – изглед и детайли.

За съжаление ЕДИНСТВЕНАТА културно-историческа сграда в България, която до
днес е датирана по луминесцентен път и то по инициатива на холандския изследовател
Махиел Кил, е имаретът при тюрбето на Кадемли баба край Нова Загора (Миков 2012):
„В последната си статия за теккето на Кадемли баба М.Кил съобщава, че е направил опит да
датира няколко тухли от имарета чрез прилагане на т.нар. термолуминесцентен метод, който
авторът горещо препоръчва, защото според него е ‘най-достоверният метод за датиране’.
Доказано е, че тухлите, подложени на изследване за датиране чрез този метод, са от периода 15451575г”.

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Луминесцентното датиране непрекъснато се усъвършенства и става все понадеждно. То има най-масова основа за приложение в археологичните находки –
кварцови песъчинки. В комбинация с всички други възможни методи то може да бъде
изключително полезно при анализа на находки в България. То още не е усвоено и не се
практикува в България, за разлика от нейните съседи – Гърция и Турция.
Затова е крайно наложително /1/ да се създаде лаборатория по луминесцентно
датиране и в България, /2/ която да се комплектова с модерна техника и /3/ с модерно
обучен персонал, а също така /4/ да се разясни на археологичната гилдия какви
минимални условия трябва да се спазват при разкопките, за да не се ликвидира
завинаги възможността от прилагането на оптично датиране в проучените обекти,
макар и в някакво бъдеще време.
Не става дума за натрапване на нов метод, става дума за добавяне на нов метод
към досегашния арсенал. При това винаги - нека си припомним началото на тази статия
– в рамките на интердисциплинарен екип от специалисти: археолози, геолози,
археобиолози, химици, геофизици, специалисти по радиация и оптика. Това винаги е
печеливш подход в развитието на науката.
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LUMINESCENCE DATING IN ARCHAEOLOGY – ESSENCE AND APPLICATIONS
Lyubomir Tsonev
ABSTRACT:
This article presents a modern physical method for dating ancient buildings and roasted ceramics, invented
around 1960 in the UK, which is still not used in Bulgaria - Optically Stimulated Luminescence (OSL). The
main advantage of luminescent dating is that it is applicable to the mass finding material in excavations or in
masonry buildings: quartz sand. In some cases, OSL may be less accurate than other methods, but it remains
without competition in situations where the object under examination does not contain organic material suitable
for radiocarbon dating. Today OSL method works reliable in the interval from 200 to about 50,000 years BP
(before present) and the error is reduced below 7%.
The article has two objectives. On the one hand, it acquaints Bulgarian archaeological and architectural college
with the essence of the method and illustrates its applicability by several examples. On the other hand, it gives an
idea of how to carry out archaeological excavation or architectural restoration today so as not to compromise the
possibility of optical dating in the future.
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