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Κεφάλαιο 1 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1 . 1  Ι σ τ ο ρ ι κ ή  Α ν α δ ρ ο μ ή  

 

Τα laser είναι το βασικό στοιχείο της τεχνολογίας για την παραγωγή υπερταχέων 

παλμών φωτός. Δύο δεκαετίες μετά την εφεύρεση τους, η διάρκεια του παραγόμενου 

παλμού έχει συρρικνωθεί μεταβαίνοντας από τις τάξεις του νανοδευτερολέπτου στις 

τάξεις του φεμτοδευτερολέπτου. Η χρήση laser παλμών φεμπτοδευτερολέπτων  

χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή παλμών λευκού φωτός, το οποίο είναι ένα 

ευρέως γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο, μη γραμμικό οπτικό φαινόμενο [1]. 

 

Εν συντομία, όταν ένας υψηλής έντασης υπερταχείς παλμός εστιάζεται ισχυρά σε ένα 

κατάλληλο μη γραμμικό διαπερατό μέσο παράγεται παλμός λευκού φωτός. Το 

φασματικό εύρος του παραγόμενου παλμού μπορεί κυμαίνεται από το υπεριώδες μέχρι 

το υπέρυθρο φάσμα. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί τόσο σε ρευστά όσο και σε 

στερεά διαπερατά υλικά [2]. Η πρώτη παρατήρηση του συγκεκριμένου φαινομένου 

έγινε από τους Alfaro και Shapiro [3] στα τέλη της δεκαετίας του εξήντα. Ο Fork και οι 

συνεργάτες του [4] έλαβαν παλμούς λευκού φωτός εύρους 0,19-1,6 μm εστιάζοντας 

femtosecond dye laser παλμούς σε ένα λεπτό πίδακα αιθυλενογλυκόλης. Ο Corkum και 

συνεργάτες [5] παρατήρησαν δημιουργία παλμών λευκού φωτός από αέρια. Πιο 

πρόσφατα, οι Nishioka και συνεργάτες [6] και Kasparian και συνεργάτες [7], 

επέκτειναν τη φασματική περιοχή του συνεχούς λευκού φωτός από την υπεριώδη 

περιοχή στο μέσο υπέρυθρο χρησιμοποιώντας terawatt Ti:Sapphire παλμούς.  

 

Στις εφαρμογές των παλμών λευκού φωτός συμπεριλαμβάνονται η χρονοεξαρτώμενη 

φασματοσκοπία φεμτοδευτερολέπτων και στην οπτική παραμετρικοποίηση παλμών για 

την παραγωγή υπερταχέων παλμών σε διάφορα μήκη κύματος στους οπτικούς 

παραμετρικούς ενισχυτές (OPA).  
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Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παραγωγή υπερταχέων παλμών 

λευκού φωτός. Η παραγωγή υπερταχέων παλμών λευκού φωτός συναντά εφαρμογές σε 

πειράματα φασματοσκοπίας. Στη τεχνική αυτή οι παλμόι λόγω της μεγάλης έντασης 

τους επιφέρουν αλλαγές στην απορρόφηση του υλικου. Αρχικά η τεχνική αυτή 

χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της εξέλιξης της δυναμικής των φορέων σε ημιαγωγούς 

και στη συνέχεια έγινε ισχυρό εφόδιο για τη μελέτη των φορέων σε νανοδομές. 

Το κεφάλαιο ένα και δύο αποτελούν το θεωρητικό μέρος της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα δεύτερης 

τάξης που παρουσιάζονται κατά τη διέλεση ενός υπερταχή παλμού μέσα από ένα μη 

γραμμικό μέσο. Επίσης περιγράφεται η δημιουργία και η ενίσχυση ενός παλμού laser 

καθώς και τα χαρακτηριστηκά του. Παρουσιάζονται οι γενικές αρχές λειτουργίας των 

lasers. Το δεύτερο κεφάλαιο καταπίανεται με τα μη γραμμικά φαινόμενα που 

σχετίζονται με τη δημιουργία των υπερταχέων παλμών λευκού φωτός. Το τρίτο 

κεφάλαιο ασχολείται με τη πειραματική διαδικασία παραγωγής υπερταχέων παλμών 

laser και παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των 

πειραματικών δεδομένων. Στο κεφάλαιο τέσσερα παρουσιάζονται οι εφαρμογές των 

παλμών λευκού φωτός στα πειράματα φασματοσκοπίας. Στο τέλος ακολουθούν τα 

συμπεράσματα. 

1 . 2  Μ η  γ ρ α μ μ ι κ ά  ο π τ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α  

 

Η παραγωγή παλμών λευκού φωτός προκαλείται απο μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα, 

όταν υψηλής έντασης υπερβραχείς παλμοί φωτός διαπερνούν ένα κεντροσυμμετρικό μη 

γραμμικό διαπερατό μέσο. Αρχικά όμως για να γίνουν κατανοητά τα φαινόμενα που 

λαμβάνουν μέρος κατά την παραγωγή των υπερταχέων παλμών είναι σημαντικό να 

εξηγηθούν στοιχεία της μη γραμμικής οπτικής.  

 

Η διάδοση ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε ένα μέσο περιγράφεται από τις εξισώσεις 

του Maxwell που δίνονται από τις πιο κάτω σχέσεις, 
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Οι εξισώσεις του Maxwell αποτελούν ένα σύνολο συζευγμένων διαφορικών 

πρωτοτάξιων μερικών διαφορικών εξισώσεων ως προς τα πεδία E και B. Από αυτές 

προκύπτουν οι εξισώσεις διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που 

περιγράφονται από τις παρακάτω σχέσεις,  
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όπου P η πόλωση και γράφεται ως, 

 

NLL PPP   (1.7)
 

 

όπου PL  είναι ο γραμμικός όρος της πόλωσης και PNL ο μη γραμμικός όρος της 

πόλωσης. Όταν η ένταση του φωτός είναι ασθενής τότε η πόλωση είναι γραμμικά 

εξαρτημένη από το ηλεκτρικό πεδίο και περιγράφεται από την σχέση (1.8), 




P  (1.8) 

 

Όπου χ είναι ο συντελεστής γραμμικής επιδεκτικότητας.  

Στην περίπτωση που το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του φωτός γίνεται ισχυρό, τότε οι μη 

γραμμικοί όροι του αναπτύγματος Taylor της πόλωσης γίνονται σημαντικοί και γίνεται 

εφικτή η παραγωγή και παρατήρηση των μη γραμμικά οπτικών φαινομένων [5]. Το 

πολυωνυμικό ανάπτυγμα της μακροσκοπικής πόλωσης ενός μέσου όταν το διαπερνά 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

P= ε0[χ
(1)

Ε+χ
(2)

Ε
2
+χ
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Ε

3
+...]    (1.9) 
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όπου ε0 είναι η διαπερατότητα του κενού, ενώ χ
(i)

 είναι η επιδεκτικότητα i τάξης και Ε 

το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ο πρώτος όρος προκαλεί τα γραμμικά οπτικά φαινόμενα, 

όπως είναι η ανάκλαση και απορρόφηση ακτινοβολίας, ενώ οι όροι υψηλότερης τάξης 

προκαλούν τα μη γραμμικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, ο όρος δεύτερης τάξης 

προκαλεί την παραγωγή δεύτερης αρμονικής και την πρόσθεση ή αφαίρεση 

συχνοτήτων. Για να παρατηρηθούν μη γραμμικά φαινόμενα δεύτερης τάξης ο μη 

γραμμικός κρύσταλλος χρειάζεται να είναι μη κεντροσυμμετρικός, ούτως ώστε ο 

συντελεστής επιδεκτικότητας δεύτερης τάξης να μη είναι μηδενικός. Ο πρώτος όρος 

που επιφέρει αλλαγές σε κεντροσυμμετρικά υλικά είναι ο όρος τρίτης τάξης ο οποίος 

περιγράφει την απορρόφηση δύο φωτονίων και το φαινόμενο Kerr [8], το οποίο θα 

περιγραφεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

Τα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα δεύτερης τάξης τα  οποία προκαλούνται από τον όρο 

δεύτερης τάξης της πόλωσης είναι το φαινόμενο παραγωγής δεύτερης αρμονικής 

(SHG), η πρόσθεση συχνοτήτων (SFG), η αφαίρεση συχνοτήτων (DFG) και η οπτική 

παραμετρικοποίηση. 

 

Όπως φαίνεται και στην προηγούμενη σχέση η πόλωση δεύτερης τάξης ορίζεται ως,  

 

EEEP  )2(2)2()2(  (1.10) 

 

Όταν στο μη γραμμικό κρύσταλλο μεταδίδονται δύο διαφορετικές συχνότητες ω1 και 

ω2 τότε το ηλεκτρικό πεδίο ορίζεται ως εξής, 
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  (1.11) 

 

Έτσι προκύπτει ότι η πόλωση δεύτερης τάξης περιέχει του εξής όρους,  
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Φαίνεται ότι η πόλωση περιέχει και όρους με διαφορετικές συχνότητες από αυτές των 

αρχικών ηλεκτρικών πεδίων, το οποίο ισοδυναμεί με παραγωγή νέων συχνοτήτων. Ο 

πρώτος και ο δεύτερος όρος της παραπάνω σχέσης προκαλεί το φαινόμενο παραγωγής 
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δεύτερης αρμονικής, ενώ ο τρίτος και τέταρτος όρος προκαλούν το άθροισμα και τη 

διαφορά δύο συχνοτήτων, αντίστοιχα.    

 

Κατά το φαινόμενο παραγωγής δεύτερης αρμονικής, ένα ζεύγος φωτονίων σε ένα μη 

γραμμικό κρύσταλλο, με την ίδια συχνότητα ω, μπορούν να δώσουν ένα άλλο φωτόνιο 

με τη διπλάσια συχνότητα από την αρχική, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα. Ως 

εκ τούτου η ενέργεια του εξερχόμενου φωτονίου είναι η διπλάσια από αυτή του 

εισερχόμενου, επειδή στα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα ισχύει η αρχή διατήρησης της 

ενέργειας. Επίσης, πρέπει να ισχύει και η διατήρηση της ορμής.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Φαινόμενο παραγωγής δεύτερης αρμονικής. Δύο φωτόνια ίδιας συχνότητας 

εισέρχονται στο κρύσταλλο και στην έξοδο του κρυστάλλου προκύπτει ένα φωτόνιο 

διπλάσιας συχνότητας. 

 

Γενικά, στα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα εκτός από τη διατήρηση της ενέργειας 

πρέπει να ισχύει και η μια δεύτερη συνθήκη, το phase matching, που ισοδυναμεί με την 

αρχή διατήρησης της ορμής. Συνεπώς η αλλαγή του διανύσματος του κυματαριθμού 

πρέπει να είναι μηδενική και επομένως στην γενική περίπτωση που δύο συγρραμμικά 

προσπίπτοντα ηλεκτρικά πεδία με διαφορετική συχνότητα προσπίπτουν σε ένα μη 

γραμμικό κρύσταλλο ισχύει η σχέση, 

 

0123  kkkk  (1.13) 
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1
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nnn
   (1.14) 

 

Στο φαινόμενο πρόσθεσης συχνοτήτων, αν δύο φωτόνια διαφορετικής συχνότητας, 1  

και 2 διαπερνούν ένα κρύσταλλο, τότε οι συχνότητες τους μπορούν να προστεθούν ή 

να αφαιρεθούν αναλόγως έτσι ώστε να ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, η αρχή 

διατήρησης ενέργειας και η αρχή διατήρησης ορμής. Τα φαινόμενα αυτά 

παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. Στις πλείστες περιπτώσεις, σε ένα μη γραμμικό 

κρύσταλλο, τα δύο φαινόμενα δεν μπορούν να παρατηρηθούν ταυτόχρονα επειδή δεν 

μπορεί να ικανοποιείται η συνθήκη του phase matching. 

  

                        

 

Σχήμα 1.2: Δύο φωτόνια διαφορετικής συχνότητας εισέρχονται στον μη γραμμικό 

κρύσταλλο, και στην έξοδο οι συχνότητες τους α) αφαιρούνται  ή β) προσθέτονται όταν 

αυτό επιτρέπουν οι συνθήκες διατήρησης ενέργειας και phase matching. 

 

Ένα διαφορετικό οπτικό φαινόμενο δεύτερης τάξης είναι η οπτική παραμετρική 

ενίσχυση. Για να λάβει χώρα το φαινόμενο αυτό χρειάζεται μια ισχυρή δέσμη 

συχνότητας ω1. Την ίδια χρονική στιγμή διαπερνά τον κρύσταλλο μία δεύτερη ασθενής 

δέσμη, συχνότητας ω2. Τότε, η  ισχυρή δέσμη μπορεί να ενισχύσει την ασθενή δέσμη. 

Με αποτέλεσμα στην έξοδο να υπάρχει και μια νέα δέσμη, με συχνότητα ίση με τη 

διαφορά των δύο αρχικών δεσμών. Στην παρακάτω εικόνα η δέσμη με συχότητα ω1 

ενισχύει τη δέσμη με συχνότητα ω2 [12], [13].  
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Σχήμα 1.3: Φαινόμενο οπτικής παραμετρικής ενίσχυσης. Η ισχυρή δέσμη ενισχύει την 

ασθενή δέσμη, με αποτέλεσμα στην έξοδο να υπάρχει μια νέα δέσμη με συχνότητα ίση με 

την διαφορά των δύο αχρικών δεσμών. 

1 . 3  Γ ε ν ι κ έ ς  α ρ χ έ ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  L a s e r s  

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η αρχή λειτουργίας των laser η οποία είναι 

απαραίτητη για να γίνει στη συνέχεια κατανοητή η παραγωγή των υπερταχέων παλμών. 

Η λέξη "LASER" προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων της φράσης 

"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" που σημαίνει «ενίσχυση 

φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας». Γενικά, τα lasers διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες, τα μονοχρωματικά που εκπέμπουν μόνο ένα μήκος κύματος λ0 και τα  

παλμικά lasers που έχουν φασματικό εύρος Δλ και κεντρικό μήκος κύματος λ0. Η 

παραγωγή των υπερταχέων παλμών επιτυγχάνεται σε παλμικά lasers μέσω τεχνικής 

εγκλείδωσης παλμών. 

 

Ένα τυπικό laser αποτελείται από ένα ενεργό μέσο, μια πηγή που θα διεγείρει το ενεργό 

μέσο, ένα ανακλαστικό κάτοπτρο και ένα μερικώς ανακλαστικό κάτοπτρο, όπως 

φαίνεται και στο σχήμα (1.4). Στην πιο απλή μορφή το κάτοπτρο ανακλαστικής 

επιφάνειας και το μερικώς ανακλαστικό κάτοπτρο τοποθετούνται παράλληλα, ενώ 

ανάμεσα τους βρίσκεται το ενεργό μέσο. Το μερικώς ανακλαστικό κάτοπτρο, ανακλά 

το μεγαλύτερο ποσοστό της δέσμης αλλά αφήνει ένα μικρό ποσοστό της να περάσει 

μέσα του, το οποίο αποτελεί την έξοδο του laser.  

 

Σημαντικό στοιχείο είναι και η χρήση μίας εξωτερικής πηγής η οποία παρέχει την 

απαραίτητη ενέργεια το οποίο παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να 
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συμβεί η διέγερση του ενεργού μέσου. Η διέγερση μπορεί να γίνει ηλεκτρικά ή με τη 

χρήση ενός δεύτερου laser, ώστε να παρατηρηθεί φαινόμενο απορρόφησης, 

αναστροφής πληθυσμού και εξαναγκασμένης  εκπομπής από το ενεργό μέσο. Το 

φαινόμενο της εξαναγκασμένης εκπομπής είναι βασική προϋπόθεση για την λειτουργία 

των lasers.  

 

 

 

Σχήμα 1.4: Στο σχήμα φαίνονται τα διάφορα στοιχεία μίας οπτικής κοιλότητας ενός laser 

το οποίο αποτελείται από 1) το ενεργό μέσο, 2) το μέσο διέγερσης 3) το κάτοπτρο ολικής 

ανάκλασης, 4) το κάτοπτρο μερικής ανάκλασης και την 5) έξοδο. 

 

Κατά την πρόσπτωση ενός φωτονίου στο ενεργό μέσο μπορούν να συμβούν τρεις 

διαφορετικές διαδικασίες, της απορρόφησης, της αυθόρμητης εκπομπής και της 

εξαναγκασμένης εκπομπής, όπως παρουσιάζονται και σχηματικά στην πιο κάτω εικόνα. 

Κατά την απορρόφηση παρατηρείται μεταπήδηση ενός ηλεκτρονίου από μια 

χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη σε μια υψηλότερης ενέργειας στάθμη, όταν 

απορροφήσει ένα φωτόνιο με ενέργεια ίση με τη διαφορά ενέργειας των δύο σταθμών, 

όπως φαίνεται στο σχήμα (1.5α). Με τον ίδιο τρόπο αν ένα άτομο βρεθεί σε μια 

διεγερμένη κατάσταση τότε ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να μεταβεί σε μια κατάσταση 

χαμηλότερης ενέργειας, εκπέμποντας ένα φωτόνιο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

αυθόρμητη αποδιέγερση, όπως φαίνεται στο σχήμα (1.5β).  
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Σχήμα 1.5 Στο παραπανω σχήμα παρουσιάζονται α) απορρόφηση β) αυθόρμητη εκπομπή,  

και γ) εξαναγκασμένη εκπομπή. 

 

Για τη λειτουργία των lasers απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προκληθεί 

εξαναγκασμένη αποδιέγερση. Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι ο 

πληθυσμός της ζώνης αγωγιμότητας να είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της ζώνης 

σθένους, όπως φαίνεται στο σχήμα (1.5), δηλαδή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε 

μεγαλύτερο πληθυσμό στη διεγερμένη κατάσταση συγκριτικά με την αρχική 

κατάσταση. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική και η διέγερση του ενεργού μέσου στο 

laser και η διαδικασία αυτή ονομάζεται αναστροφή πληθυσμού. Εφόσον προκληθεί η 

αναστροφή πληθυσμού στο ενεργό μέσο, τότε αν ένα φωτόνιο μεταδίδεται σε αυτό με 

ενέργεια ίση με τη ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο σταθμών, εκείνη τη στιγμή 

μπορεί να συμβεί εκπομπή ακόμη ενός φωτονίου με ενέργεια, μήκος και φάση ίση με 

αυτή του πρώτου φωτονίου [11]. 

 

 

 

 

Σχήμα 1.6 Αναστροφή πληθυσμών. Ο αριθμών των φορέων στη ζώνη αγωγιμότητα, μετα 

απο διέγερση είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό στη ζώνη σθένους. 
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Η ακτινοβολία laser αποτελεί μια δέσμη φωτός με τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

την ξεχωρίζουν από το συνηθισμένο φως.  Πρώτο, η δέσμη φωτός που προέρχεται από 

ένα laser δεν παρουσιάζει απόκλιση κατά τη διάδοσή της, γιατί αποτελείται από κύματα 

που ταξιδεύουν παράλληλα μεταξύ τους προς μία κατεύθυνση χωρίς την παραμικρή 

απόκλιση. Αυτό επιτρέπει στη δέσμη φωτός του Laser να εστιάζεται σε πολύ μεγάλη 

ένταση σε ένα σημείο. Τα συνηθισμένα κύματα φωτός διαχέονται προς όλες τις 

κατευθύνσεις και έτσι χάνουν γρήγορα την ενέργειά τους. Δεύτερο, η ακτινοβολία ενός 

συνεχούς laser είναι μονοχρωματική, αποτελείται δηλαδή από ένα μόνο χρώμα ή από 

ένα περιορισμένο εύρος χρωμάτων. Εν αντιθέσει το συνηθισμένο φως αποτελείται από 

ένα πολύ ευρύτερο φάσμα χρωμάτων. Επίσης, η φωτεινή δέσμη του Laser παρουσιάζει 

συμφωνία, που σημαίνει ότι τα φωτεινά κύματα κινούνται μαζί σε φάσεις και στο χρόνο 

και στο χώρο. Επιπλέον, το φως που δεν έχει συνοχή στον χώρο και στο χρόνο, όπως 

είναι το συνηθισμένο φως ενός κοινού λαμπτήρα, αποτελείται από ένα μείγμα φωτεινών 

κυμάτων διαφορετικών συχνοτήτων που ταξιδεύουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.  

1 . 4  Υ π ε ρ τ α χ ε ί ς  Π α λ μ ο ί  

 

Υπερταχείς παλμοί ονομάζονται οι παλμοί χρονικής διάρκειας μικρότερης των μερικών 

picosecond  (10
-12 

s). Οι συνεχείς προσπάθειες την τελευταία δεκαετία, οδήγησαν και 

στη δημιουργία παλμών μέχρι και της τάξης των attosecond (10
-18

 s). Οι ισχυροί 

μεμονομένοι παλμοί χρονικής διάρκειας femtosecond προσφέρουν μοναδικές 

δυνατότητες στη μελέτη της δυναμικής υπερταχέων ηλεκτρονιακών διατάξεων σε όλες 

της καταστάσεις της ύλης και επομένως είναι μεγάλης σπουδαιότητας για ένα ευρύ 

φάσμα επιστημονικών κλάδων. Η παραγωγή μικρής χρονικής διάρκειας παλμών  

επιτυγχάνεται μέσω της τεχνικής εγκλείδωσης παλμών. 

1 . 4 . 1 Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  Υ π ε ρ τ α χ έ ω ν  π α λ μ ώ ν  

 

Στις πλείστες περιπτώσεις, ο παλμός στο χώρο των συχνοτήτων έχει την μορφή 

γκαουσιανής συνάρτησης. Ως γνωστό, ο μετασχηματισμός Fourier  μιας γκαουσιανής 

συνάρτησης είναι επίσης μια γκαουσιανή συνάρτηση. Ο μετασχηματισμός Fourier του 

ηλεκτρικού πεδίου του παλμού, στο χώρο του χρόνου και των συχνοτήτων είναι ο 

ακόλουθος: 
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dteEtE ti
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 )()(     (1.16) 

 

Το Ε(t) είναι η χρονική εξέλιξη του ηλεκτρικού πεδίου του παλμού, ενώ Ε(ω) είναι το 

φάσμα του ηλεκτρικού πεδίου του παλμού στο χώρο των συχνοτήτων. Στο σχήμα  (1.5 

Ι) φαίνεται η μορφή του παλμού στο χώρο του χρόνου και στο σχήμα  (1.5 ΙΙ) ο παλμός 

στο χώρο των συχνοτήτων μετά το μετασχηματισμό Fourier του ηλεκτρικού πεδίου στο 

χώρο του χρόνου.  

 

 

Σχήμα 1.7: α) Το ηλεκτρικό πεδίο ενός γκαουσιανού παλμού στο χώρο του χρόνου και β) 

η γκαουσιανή μορφή του παλμού στο χώρο των συχνοτήτων μετά το μετασχηματισμό 

Fourier του ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο του χρόνου.  

 

Η σχέση μεταξύ της χρονικής διάρκειας του παλμού και του εύρους συχνοτήτων που 

περιέχονται σε αυτόν περιγράφεται από την εξής ανισότητα, 

 

Kt    (1.17) 
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Όπου Δν είναι το εύρος συχνοτήτων που μετράται από το FWHM (full-width half 

maximum) του παλμού, Δt είναι η χρονική διάρκεια του παλμού και Κ είναι μια 

σταθερά που εξαρτάται από το σχήμα του παλμού. Για παλμούς γκαουσιανής μορφής 

το Κ ισούται με 0.441. Έτσι καταγράφοντας το χωρικό προφίλ του παλμού μετρούμε το 

εύρος του παλμού Δλ και χρησιμοποιώντας τη γνωστή σχέση vc    προκύπτει ότι το 

εύρος συχνοτήτων δίνεται από τη σχέση, 

 

                                                        


 
2

c
   (1.18) 

 

Συνεπώς, η χρονική διάρκεια του παλμού περιγράφεται από την ανισότητα, 

 

2

2

0

c

K
t






 (1.19) 

 

Αν για παράδειγμα ένας παλμός έχει χρονική διάρκεια Δt = 100 fs, απο τη σχέση (1.18), 

προκύπτει ότι Δν = 4.41*10
12

 Ηz αυτό ισοδυναμεί με Δλ = 9 nm. Έτσι όπως φαίνεται 

και από τη σχέση (1.19), όπου λ0 το κεντρικό μήκος κύματος του παλμού και Δλ το 

εύρος του παλμού (υπολογίζεται από το FWHM) και c η ταχύτητα του φωτός, 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένας υπερταχείς παλμός laser, χρονικής διάρκειας της 

τάξης των φεμπτοδευτερολέπτων, απαιτείται ένα πλατύ φάσμα συχνοτήτων. 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις που στην σχέση (1.19) μπορεί να επιτευχθεί ισότητα. Τότε ο 

παλμός έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια και είναι ο ονομαζόμενος 

transmitted-limided παλμός [14]. 

1 . 4 . 2 Π α ρ α γ ω γ ή  Υ π ε ρ τ α χ έ ω ν  π α λ μ ώ ν  

 

Η παραγωγή των υπερταχέων παλμών επιτυγχάνεται σε οπτική κοιλότητα της οποίας τα 

γενικά χαρακτηριστικά έχουν περιγραφεί στο υποκεφάλαιο 1.3 μέσω της τεχνικής 

αυτοεγκλείδωσης παλμών. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα περιγραφεί η διαδικασία 

παραγωγής των παλμών σε ένα ταλαντωτή Τi:Sapphire.  

 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, για την παραγωγή υπερταχέων παλμών χρειάζεται ευρύ 

φάσμα συχνοτήτων. Αυτό συνεπάγεται ότι στην οπτική κοιλότητα χρειάζεται η 
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παραγωγή ένας μεγάλου αριθμού ρυθμών (longidutinal modes) της τάξεως των 10
4
-10

5
. 

Στην οπτική κοιλότητα οι παραγόμενοι ρυθμοί ταλαντώνονται ανάμεσα στα δύο 

κάτοπτρα, συμβάλουν ενισχυτικά και δημιουργούν στάσιμο κύμα. Όταν οι ρυθμοί με 

διαφορετικές συχνότητες βρεθούν στο ίδιο χωρικό σημείο, με την ίδια φάση, τότε 

αναγκάζονται να συμβάλουν ενισχυτικά με αποτέλεσμα ένα ισχυρής έντασης υπερταχή 

παλμό. Στα υπόλοιπα σημεία η ένταση είναι σχεδόν μηδέν και οι ρυθμοί έχουν τυχαίες 

φάσεις μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή για την παραγωγή παλμών ευνοείται μέσω του 

φαινομένου εγκλείδωσης παλμών.   

 

Οι συχνότητες που δημιουργούνται μέσα στην οπτική κοιλότητα δεν έχουν συνεχείς 

τιμές, αλλά διακριτές αφού πρέπει να ικανοποιούν τη συνθήκη παραγωγής στάσιμων 

κυμάτων. Ως γνωστό, το στάσιμο κύμα μπορεί να υπάρχει αν η απόσταση ανάμεσα στα 

δύο κάτοπτρα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μισού μήκους κύματος. Για τη συμβολή 

των κυμάτων ισχύει η ακόλουθη σχέση,  

 

L
m


2


 (1.20) 

 

Και χρησιμοποιώντας τη σχέση που συσχετίζει τη συχνότητα, και κατά συνέπεια και 

την περίοδο, με το μήκος κύματος,  

 



c
v   (1.21) 

 

Οι δυνατές συχνότητες που παράγονται στην οπτική κοιλότητα δίνονται από τη σχέση, 

 

L

mc
v

2
     (1.22) 

 

Η σχέση (1.22) δείχνει ότι δύο διαδοχικοί ρυθμοί απέχουν μεταξύ του κατά Δf = c/2L.  

Όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός και L είναι η απόσταση ανάμεσα στα δύο 

κάτοπτρα. Το σχήμα 1.8b δείχνει διαδοχικούς παλμούς που παράγονται σε μια οπτική 

κοιλότητα όπου τα δύο κάτοπτρα απέχουν μεταξύ τους απόσταση L και οι παραγόμενοι 

παλμοί απέχουν 
c

L
T

2
 , ο οποίος είναι ο χρόνος που χρειάζεται για τον παλμό να 

διανύσει την οπτική κοιλότητα. 
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Σχήμα 1.8 Στο σχήμα (α) παρουσιάζεται ένας παλμός στο χώρο των συχνοτήτων. Στο 

σχήμα (β)  οι διαδοχικοί παλμοί της κοιλότητας του laser απέχουν μεταξύ τους Δf = c/2L 

και στο σχήμα (γ) φαίνεται η μορφή των διαδοχικών ρυθμών μέσα στον παλμό.    

 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιτευχθεί η εγκλείδωση παλμών μέσω της παθητικής  

εγκλείδωσης παλμών και της ενεργής εγκλείδωση παλμών. Στην παθητική εγκλείδωση 

παλμών η ακτινοβολία στην οπτική κοιλότητα του laser διαμορφώνεται από ένα σήμα 

που προέρχεται από μια εξωτερική clock sourse. Ενώ στην παθητική εγκλείδωση 

παλμών δεν απαιτείται οποιοδήποτε σήμα από εξωτερική πηγή. Εδώ δημιουργούνται 

παλμοί μέσω ενός μη γραμμικού απορροφητικού μέσου.   

 

Το πιο γνωστό ενεργό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον για την παραγωγή 

των υπερταχέων παλμών είναι το Ti:Sapphire, με χημικό τύπο Ti:Al2O3. Η ένωση 

Ti:Al2O3 είναι sapphire(Al2O3) όπου μερικά άτομα αλουμινίου έχουν αντικατασταθεί με 

άτομα τιτανίου.  Η παραγωγή παλμών σε ένα Ti:sapphire ταλαντωτή χρησιμοποιεί την 

παθητική αυτό-εγκλείδωση παλμών. Στην περίπτωση αυτοεγκλείδωσης παλμών το ίδιο 

το ενεργό μέσο αναγκάζει τη δέσμη να εστιαστεί μέσω του μη γραμμικού οπτικού 
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φαινομένοου Kerr  το οποίο περιγράφεται εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο. Ένα από τα 

πλεονεκτήματα του Ti:sapphire ταλαντωτή είναι ότι παράγει παλμούς με μεγάλη 

επαναληψιμότητα 70-100 MHz.  

 

Η απορρόφηση του κρυστάλλου Ti:sapphire εμφανίζονται σε περιοχές με εύρoς μήκους 

κύματος από 400 nm μέχρι 650 nm, ενώ η περιοχή εκπομπής εκτείνεται απο τα 600 nm 

μέχρι το 1 μm, όπως φαίνεται και στο σχήμα (1.9). Το ευρύ φάσμα εκπομπής είναι αυτό 

που καθιστά τον κρύσταλο Ti:sapphire κατάλληλο ενεργό μέσο για την παραγωγή 

υπερταχέων παλμών. Παρατηρούμε ότι στην περιοχή 600-650 nm ένα μικρό μέρος της 

ζώνης απορρόφησης επικαλύπτεται από τη ζώνη εκπομπής. Ως εκ τούτου η χρήση του 

laser είναι δυνατή για μήκη κύματος μόνο πέραν των 660 nm. Έτσι, μπορούν να 

παραχθούν παλμοί που να περιέχουν ρυθμούς στη φασματική περιοχή μεταξύ 650 nm 

και 1100 nm.  

 

Σημαντικό στοιχείο στην οπτική κοιλότητα είναι και το μέσο διέγερσης του ενεργού 

μέσου. Για την περίπτωση του ταλαντωτή Τi:Sapphire χρησιμοποιείται ένα 

μονοχρωματικό laser. Το  laser αυτό χρειάζεται να εκπέμπει ακτινοβολία μήκους 

κύματος γύρω στα 500 nm, επειδή σε αυτό το σημείο το ενεργό μέσο εμφανίζει τη 

μέγιστη απορρόφηση. Με τον τρόπο αυτό θα διεγερθούν όσο το δυνατό περισσότεροι 

φορείς από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας και θα γίνει δυνατή η αναστροφή 

πληθυσμού στο Ti:Sapphire απαραίτητη για να μπορεί να προκληθεί εξαναγκασμένη 

εκπομπή.  
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Σχήμα 1.9: Φάσμα απορρόφησης και εκπομπής του Ti:sapphire. Η μέγιστη απορρόφηση 

είναι στα 500 nm και η μέγιστη εκπομπή είναι στα 800 nm. 

 

Στο σχήμα 1.10 φαίνεται ένας ταλαντωτής Ti:Sapphire, αυτοεγκλείδωσης παλμών. Ως 

πηγή διέγερσης χρησιμοποιείται ένα δεύτερο συνεχές laser, που εκπέμπει 

μονοχρωματικό φως με μήκος κύματος στα 532 nm. Το κάτοπτρο Μ4 καθοδηγεί τη 

δέσμη διέγερσης στο ενεργό μέσο, Ti:Sapphire, ενώ το Μ3 είναι το κάτοπτρο ολικής 

ανάκλασης οδηγεί τη δέσμη στο ενεργό μέσο και έπειτα στο κάτοπτρο μερικής 

ανάκλασης Μ0. Η δέσμη ταλαντώνεται ανάμεσα στο κάτοπτρο Μ3  και Μ0. Ένα μέρος 

της δέσμης μετά από κάθε ταλάντωση περνά μέσα από το Μ0  το οποίο αποτελεί την 

έξοδο του laser. Τα δύο πρίσματα P1 και P2 τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προκαλείται χρονική συμπίεση του παλμού [15].   
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Σχήμα 1.10 Στο σχήμα παρουσιάζεται ο ταλαντωτής Ti:sapphire, αυτοεγκλείδωσης 

παλμών. Το ενεργό μέσο διεγείρεται με παλμό μήκους κύματος 532 nm. Η δέσμη 

ταλαντώνεται ανάμεσα στα κάτοπτρα Μ3 και Μ0. 

 

Ένας αρχικός παλμός μετατρέπεται σε θετικά «chirped», όταν διέλθει από ένα μέσο 

«κανονικής» διασποράς. Στην περίπτωση αυτή οι μεγαλύτερες συχνότητες στον παλμό 

ταξιδεύουν με μικρότερη ταχύτητα από ότι οι χαμηλότερες συχνότητες. Στην αντίθετη 

περίπτωση όπου ο παλμός ταξιδεύει μέσω ενός μέσου «ανώμαλης» διασποράς, τότε 

γίνεται αρνητικά «chirped». Υλικά που μπορούν να προκαλέσουν το φαινόμενο είναι το 

γυαλί, τα πρίσματα και τα φράγματα περίθλασης. Κάθε διαφορετική συνιστώσα των 

συχνοτήτων του παλμόυ υφίσταται διαφορετική αλλαγή φάσης λόγω της εξάρτησης του 

δείκτη διάθλασης απο την ένταση του παλμού, παράγοντας καινούριες συχνότητες.  Στο 

σχήμα 1.11 φαίνεται ένας παλμός που περνά μέσα απο ένα πρίσμα. 

 

 

Σχήμα 1.11: Διασπορά του φωτός όταν περνά μέσα από το πρίσμα 
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Κατά την αυτοδιαμόρφοσης φάσης των παλμών, αυτοί επανακατανέμουν την ενέργεια 

τους, οι χαμηλές συχνότητες προπορεύονται στον παλμό, ενώ οι υψηλές συχνότητες 

βρίσκονται στο πίσω μέρος του παλμού, όμοια με την περίπτωση της κανονικής 

διασποράς. Ενώ η αυτοδιαμόρφωση της φάσης δεν προκαλεί άμεσα φαινόμενα 

διασποράς στον παλμό, η εισαγωγή νέων συχνοτήτων έχει ως αποτέλεσμα ο παλμός να 

μην είναι transform-limited και επιπλέον καθως διέρχεται μέσα από ένα υλικό παθαίνει 

διασπορά. 

1 . 4 . 3  Ε ν ί σ χ υ σ η  Υ π ε ρ τ α χ έ ω ν  π α λ μ ώ ν  

 

Οι παραγόμενοι παλμοί μικρής χρονικής διάρκειας από ένα ταλαντωτή 

αυτοεγκλείδωσης παλμών για να είναι κατάλληλοι για χρήση σε πειράματα 

φασματοσκοπίας πρέπει να ενισχυθούν, αφού η ενέργεια τους μετά την έξοδο τους από 

τον ταλαντωτή Ti:Sapphire είναι της τάξης των μερικών nJ. Η ενίσχυση των παλμών 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός ενισχυτή υπερταχέων παλμών.  

 

Μετά την είσοδο των παλμών στον ενισχυτή και την ενίσχυσή τους, η τελική ισχύς των 

παλμών που προκύπτει μπορεί να καταστρέψουν τα οπτικά στοιχεία που περιέχονται 

στον ενισχυτή αφού είναι της τάξης των Τera Wcm
-2

. Λόγω της μεγάλης ενέργειας των 

παλμών που προκύπτει κατά τη διάρκεια της ενίσχυσης τους μπορεί να προκληθεί 

ζημιά στο ενεργό μέσου καθώς και στα οπτικά στοιχεία. Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο 

πρέπει να μειωθεί η ισχύς των παλμών σε κάθε χρονική στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει αν 

ο παλμός επεκταθεί χρονικά, προτού ενισχυθεί, και επανασυμπιεστεί μετά την ενίσχυσή 

του ώστε να αποκτήσει την αρχική του διάρκεια. 

 

Στο στάδιο αποσυμπίεσης, η χρονική διάρκεια του εισερχόμενου femptosecond παλμού 

επεκτείνεται κατά 10
4
, προκειμένου η ένταση της κορυφής του παλμού να μειωθεί. Η 

χρονική επέκταση του παλμόυ επιτυγχάνεται μέσω δύο φραγμάτων περίθλασης. Τα δύο 

φράγματα τοποθετούνται σε διάταξη τηλεσκοπίου με αντιπαράλληλη συμμετρία. Ο 

παράγοντας αποσυμπίεσης ισούται με -2(f-S) όπου f είναι η εστιακή απόσταση των 

φακών και S είναι η απόσταση των φακών από τα φράγματα. Άρα όταν η απόσταση 

των φακών από τα φράγματα γίνεται μεγαλύτερη απο την εστιακή απόσταση των 

φακών το πρόσημο αλλάζει.  
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Ο παλμός τώρα είναι έτοιμος να ενισχυθεί. Ο παλμός ενισχύεται σε μια διάταξη 

παρόμοια με αυτή της παραγωγής των παλμών. Έπειτα, ο παλμός παγιδεύεται στην 

κοιλότητα με τη χρήση των Pockel Cells και με ένα πολωτή. Εφαρμόζεται τάση στα 

Pockel Cells έτσι η πόλωση τους αλλάζει με αποτέλεσμα ο παλμός να παγιδεύται στην 

κοιλότητα. Ο παλμός μετά από ένα αριθμό διαδρομών φτάνει στη μέγιστη ένταση. 

Υπάρχει στην κοιλότητα ένα ενεργό μέσο, Ti:sapphire, το οποίο διεγείρεται με ένα 

συνεχές laser. Ο παλμός ενισχύεται λόγω εξαναγκασμένης εκπομπής, με τον ίδιο τρόπο 

που παράγωγής του. Εκείνη τη στιγμή εφαρμόζεται διαφορετική τάση στα Pockel Cells, 

έτσι ώστε η πόλωση να είναι η ίδια με την αρχική πόλωση και ο παλμός μπορεί να 

εγκαταλείψει την κοιλότητα. 

 

Μετά την ενίσχυση ο παλμός επανασυμπιέζεται και φτάνει την αρχική του χρονική 

διάρκεια. Στο σχήμα 1.13 παρουσιάζεται η αποσυμπίεση, ενίσχυση και επανασυμπίεση 

του παλμού. Όπως και για το στάδιο της αποσυμπίεσης των παλμών στη συμπίεση 

χρησιμοποιείται ένα ζεύγος από φράγματα περίθλασης. Το πρόβλημα που υπάρχει στο 

στάδιο συμπίεσης είναι η αντιστάθμιση της διασποράς που δημιουργείται στους 

παλμούς στο στάδιο ενίσχυσης, κυρίως λόγω του ενεργού μέσου αλλά και τα υπόλοιπα 

οπτικά στοιχεία της κοιλότητας. Για το λόγο αυτό η απόσταση μεταξύ των φραγμάτων 

κατά το στάδιο της συμπίεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη απʹ ότι πρέπει να είναι κατα 

το στάδιο επέκτασης του παλμού. Αυτό θα αναιρέσει τη συνολική διασπορά και 

συμβάλει στη παραγωγή υπερταχέων παλμών μικρής χρονικής διάρκειας και μεγάλης 

ενέργειας. 

 

 

 

Σχήμα 1.13 Γράφημα για τις διαδικασίες που υπόκεινται οι παλμοί σε ένα ενισχυτή 

υπερταχέων παλμών α) αποσυμπίεση, β) ενίσχυση και γ) επανασυμπίεση [13] 
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Υπάρχουν δυο ειδών ενισχυτές οι regenarative και οι multipass, οι οποίοι διαφέρουν 

στον τρόπο που μεταδίδεται η δέσμη παλμών μέσω του ενεργού μέσου. Στον multipass 

ενισχυτή ο παλμός ταξιδεύει επανειλημμένα ακλουθώντας διαφορετικά μονοπάτια. Σε 

κάθε διαδρομή ο παλμός πρέπει να περνά από το ενεργό μέσο. Συνήθως οι διαδρομές 

είναι τέσσερις με οκτώ. Το εύρος του ενισχυτή πρέπει να είναι μεγάλο για να μπορεί να 

ενισχύσει τις διαφορετικές συχνότητες που ήδη υπάρχουν στον παλμό, για αυτό και σε 

αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ως ενεργό μέσο ο κρύσταλλός Ti:sapphire. Στο 

σχήμα 1.14 φαίνονται οι διαφορετικές διαδρομές που ακλουθούν οι παλμοί κάθε φορά. 

 

 

 

Σχήμα 1.14 Διάταξη ενός ενισχυτή multipass. Σε αύτο το είδος ενίσχυτή η δέσμη κάθε 

φορά ακολουθεί διαφορετικό μονοπάτι [15] 

 

Στην τεχνική που χρησιμοποιεί ο ενισχυτής reganarative, ο παλμός παγιδεύεται σε μια 

σταθερή οπτική κοιλότητα, με τη χρήση Pockel Cells. Στο σχήμα 1.15 παρασουάζεται η 

διάταξη του ενισχυτή reganarative. Στην τεχνική που χρησιμοποιεί ο ενισχυτής 

reganarative, ο παλμός παγιδεύεται σε μια σταθερή οπτική κοιλότητα, και ακολουθεί 

επανειλημμένα την ίδια διαδρομή μέχρις ότου ενισχυθεί κατάλληλα.  

 

 

Σχήμα 1.15 Απλουστευμένο διάγραμμα της διάταξης ενός regenarative ενισχυτή. Η 

διαδρομή της δέσμης είναι πάντα η ίδια [15] 
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Κεφάλαιο 2 

2 ΔΙΑΔΟΣΗ ΥΠΕΡΤΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΣΕ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

2 . 1  Ε ι σ α γ ω γ ή  

 

Η παραγωγή λευκού φωτός παρατηρήθηκε το 1970 και έκτοτε έχει αποδεικτεί να είναι 

ένα σχεδόν καθολικό φαινόμενο. Αποδεικνύεται στα υγρά, στερεά και αέρια. Πρώτη 

φορά παρατηρήθηκε από picosecond παλμούς και έπειτα από femtosecond παλμούς. 

Κατά τη διέλευση της δέσμης σε ένα διηλεκτρικό μέσο, παρατηρούνται μη γραμικά 

οπτικά φαινόμενα που προκαλούν την παραγωγή του λευκού φωτός. Καθώς ένας 

ισχυρός παλμός laser διαδίδεται σε ένα μέσο, αλλάζει ο δείκτης διάθλασης του μέσου 

και με τη σειρά του αλλάζει τη φάση, το πλάτος και τη συχνότητα του παλμού.  

 

Για να ξεκινήσει να παρατηρείται το φαινόμενο, πρέπει να ξεπεραστεί η ισχύς 

κατωφλίου, η οπoία ταυτίζεται με την κρίσιμη ισχύ για την αυτοεστιάση. Το κάθε υλικό 

έχει ξεχωριστή ισχύ κατωφλίου. Στην εικόνα παρουσιάζεται φάσμα λευκού φωτός που 

δημιουργείται από femtosecond παλμούς. Το φάσμα  είναι συμμετρικό κοντά στον 

αρχικό παλμό, δηλαδή κοντά στα 800 nm και εκτείνεται μέχρι το υπεριώδες [17].  

 

Σχήμα 2.1: Φάσμα λευκού φωτός το οποίο εκτείνεται από το υπέρυθρο μέχρι το 

υπεριώδες και έχει κεντρικό μήκος κύματος τα 800 nm. 
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Με τα πέρασμα του χρόνου πολλοί μηχανισμοί προτάθηκαν για να εξηγηθεί η 

παραγωγή λευκού φωτός. Ο καλύτερος μηχανισμός που αναπαράγει τα φασικά 

χαρακτηριστικά των φασμάτων με προσομοίωσεις υπολογιστών είναι ο τροποποιημένος 

nonlinear envelope equation. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

επιλύεται ακριβώς από τις εξισώσεις διάδοσης κύματος του Maxwell [18].  

 

Αν και πολλά ενδιαφέροντα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί στο πεδίο του ορατού προς 

υπέρυθρο, με τη χρήση συνεχών παλμών λευκού φωτός, ελάχιστη έρευνα έχει διεξαχθεί 

για φάσματα κάτω των 300 nm. Αυτό κυρίως συμβαίνει για το λόγο ότι απαιτούνται 

ψηλότερης ισχύος παλμοί laser για μικρότερο μήκος κύματος φωτός επειδή η 

φασματική ένταση του συνεχούς λευκού φωτός μειώνεται γοργά, καθώς αποκλίνει από 

το μήκος κύματος διέγερσης. Επιπλέον, εξαιτίας της σημαντικής διασποράς υλικού και 

της απορρόφησης, η φασματικές και χρονικές ιδιότητες του συνεχούς λευκού φωτός 

επηρεάζονται στην υπεριώδη περιοχή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται σωστός 

χαρακτηρισμός του υλικού πριν χρησιμοποιηθεί για την συγκεκριμένη εφαρμογή [2]. 

2 . 2  Φ α ι ν ό μ ε ν α  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  κ α τ ά  τ η  

δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  λ ε υ κ ο ύ  φ ω τ ό ς  

2 . 2 . 1 Α υ τ ο ε σ τ ί α σ η  π α λ μ ώ ν - φ α ι ν ό μ ε ν ο  K e r r  

 

Κατά τη διάδοση των παλμών σε ένα μη γραμμικό διηλεκτρικό μέσο μπορεί να 

προκληθεί αυτοεστίαση παλμών μέσω του φαινομένου Kerr. Το φαινόμενο αυτό 

λαμβάνει χώρα και κατά την παραγωγή των υπερταχέων παλμών στον ταλαντωτή  

Ti:Sapphire.   

 

Φαινόμενο Kerr, ονομάζεται η τροποποίηση του δείκτη διάθλασης στην παρουσία 

ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Το φαινόμενο Kerr είναι μη γραμμικό φαινόμενο τρίτης 

τάξης, επομένως σχετίζεται με τον τρίτο όρο της πόλωσης. Σύμφωνα με το φαινόμενο 

Kerr, ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού περιγράφεται ως το άθροισμα  του γραμμικού 

δείκτη διάθλασης n0, ο οποίος είναι σταθερός και του μη γραμμικού δείκτη διάθλασης 

δεύτερης τάξης n2, ο οποίος είναι ανάλογος της έντασης του φωτός I (I=   2), 

 

),(20 trInnn     (2.1) 
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Ο δείκτης διάθλασης για χαμηλή ένταση του φωτός ισούται με n0 και τότε δεν 

παρατηρούνται μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα. Ενώ για υψηλή ένταση φωτός ο 

δεύτερος όρος γίνεται σημαντικός και έτσι παρατηρούνται μη γραμμικά οπτικά 

φαινόμενα. Το φαινόμενο Kerr συσχετίζεται με την χωρική εξάρτηση του ηλεκτρικού 

πεδίου του παλμού. 

 

 

Σχήμα 2.3 α) Η κατανομή της έντασης ενός γκαουσιανού παλμού β) η αλλαγή του δείκτη 

διάθλασης συναρτήσει της διαμέτρου του παλμού 

 

Ένας υπερταχής παλμός έχει γκαουσιανή μορφή, άρα χωρικά είναι εντονότερος στο 

κέντρο, όπως φαίνεται στην σχήμα (2.3(α)). Για το λόγο αυτό, ο παλμός όταν περνά 

από ένα μη γραμμικό μέσο προκαλεί διαφορετική αλλαγή στο δείκτη διάθλασης κατά 

μήκος της διατομής του, σχήμα (2.3(β)). Επομένως συναντά μεγαλύτερο δείκτη 

διάθλασης στο κέντρο από ότι στα άκρα της διατομής του και ο κρύσταλλος λειτουργεί 

ως ένας συγκλίνον φακός. Η κάθε μία συνιστώσα του παλμού έχει διαφορετική 

ταχύτητα, επειδή η κάθε συνιστώσα συναντά διαφορετικό δείκτη διάθλασης. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα ο παλμός να είναι πιο έντονος στο κέντρο και να αναγκάζεται να 

εστιαστεί, όπως φαίνεται στην σχήμα 2.4. Το υλικό λειτουργεί σα φακός εστίασης για 

το φώς υψηλής έντασης και τέτοια υλικά ονομάζονται φακοί Kerr. Το φαινόμενο είναι 

γνωστό ως αυτοεστίαση παλμών.  
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Σχήμα 2.4 Στο σχήμα παρουσιάζεται τα φαινόμενο αυτοεστίασης παλμών-φαινόμενο 

Kerr. Ο παλμός όταν περνά μέσα απο το μέσο, εστιάζεται έτσι το μέσο λειτουργεί σαν 

φακός εστίασης. 

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι προκειμένου να ξεκινήσει η εμφάνιση του φαινομένου 

αυτοεστίασης παλμών πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Πρώτα από όλα η δέσμη 

πρέπει να εστιαστεί μέσω ενός φακού πριν οδηγηθεί στο μέσο. Επίσης, η ισχύς του 

laser πρέπει να υπερβαίνει την κρίσιμη ισχύ που είναι χαρακτηριστική του υλικού και 

του μήκους κύματος του laser που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση που 

δε ξεπεραστεί η ισχύς κατωφλίου δε μπορεί να παρατηρηθεί αυτοεστίαση παλμών αλλά 

ούτε και παραγωγή υπερταχέων παλμών λευκού φωτός [9].  

 

Σε ότι ακολουθεί, θα περιγραφεί το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει το φαινόμενο 

Kerr. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, όταν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

του φωτός γίνεται συγκρίσιμο με το ατομικό πεδίο του υλικού τότε οι μη γραμμικοί 

όροι του αναπτύγματος Taylor της πόλωσης προκαλούν μη γραμμικά οπτικά 

φαινόμενα. Η σχέση για τη πόλωση δίνεται από τη σχέση (1.10) του κεφαλαίου 1. 

 

Ο όρος πόλωσης δεύτερης τάξης δεν εμφανίζεται στο ανάπτυγμα για ισοτροπικά 

κεντροσυμμετρικά υλικά. Ισοτροπικά υλικά είναι τα υλικά που διατηρούν σε όλο τον 

όγκο τους τις ίδιες ιδιότητες. Τότε η πόλωση και το ηλεκτρικό πεδίο είναι παράλληλα 

και μπορούν να γραφτούν ως μονόμετρα μεγέθη. Έτσι, η πόλωση περιγράφεται από την 

εξίσωση (2.2), 
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EExxP ]
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0    (2.2) 

 

Όπου ο πρώτος όρος είναι ο γραμμικός όρος της πόλωσης και ο δεύτερος ο όρος 

πόλωσης τρίτης τάξης. Επίσης, ενεργή επιδεκτικότητα ορίζεται ως, 

 

2)3()1(

4

3
Exxxeff   (2.3) 

 

Η ενεργή επιδεκτικότητα εξαρτάται από την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, επομένως 

και ο δείκτης διάθλασης αποκτά εξάρτηση  με την ένταση, αφού τα δύο μεγέθη 

σχετίζονται μέσω της σχέσης, 

 

effxn  1  (2.4) 

 

Επειδή ο όρος 
)3(x είναι μικρός σε σχέση με τον όρο

)1(x  χρησιμοποιώντας ανάπτυγμα 

Taylor ο δείκτης διάθλασης μπορεί να γραφτεί ως,  

 

Inn
n

Ex
nn 20

0

2)3(

0
8

3
  (2.5) 

και 
2

00

)3(

2
4

3

cn

x
n


  (2.6) 

 

Όπου 0n είναι ο γραμμικός δείκτης διάθλασης για χαμηλή ένταση. Ο όρος 2n είναι ο μη 

γραμμικός όρος του δείκτη διάθλασης και δημιουργεί το φαινόμενο αυτοεστίασης και 

αυτοδιαμόρφωσης φάσης. Όπου 
)3(x  ο όρος τρίτης τάξης της πόλωσης, 0  διηλεκτρική 

σταθερά του κενού, c η ταχύτητα του φωτός.  

 

2 . 2 . 2  Α υ τ ο δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  φ ά σ η ς  ( s e l f - p h a s e  m o d u l a t i o n )  

 

Ένα απο τα φαινόμενα που εμφανίζονται κατά τη παραγωγή λευκού φωτός είναι η 

αυτοδιαμόρφωση φάσης. Το φαινόμενο αυτό είναι το ανάλογο της αυτοεστίασης της 

δέσμης αλλά στο χώρο του χρόνου. Η αυτοδιαμόρφωση φάσης αναφέρεται στο 
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φαινόμενο κατά το οποίο η δέσμη ενός laser που αποτελείται από υπερταχείς παλμούς 

διαδίδεται σε ένα μέσο, αλληλεπιδρά με αυτό και δημιουργείται διαμόρφωση φάσης σε 

αυτό. Βασίζεται στο γεγονός ότι το ισχυρό πεδίο της δέσμης του laser είναι ικανό να 

μεταβάλει το δείκτη διάθλασης του υλικού. Επειδή η ένταση του παλμού αλλάζει με το 

χρόνο, η χρονικά εξαρτημένη φάση επηρεάζει και τη χρονική μορφή του παλμού. 

 

Η φάση του κύματος εξαρτάται από το δείκτη διάθλασης που συναντά κατά τη διάδοσή 

του. Η παράγωγος της φάσης ενός κύματος ισούται με τη γωνιακή συχνότητα του. 

Επειδή ο δείκτης διάθλασης μεταβάλλεται χρονικά, θα διευρυνθεί το φάσμα 

συχνοτήτων της αρχικής δέσμης.  

 

Η διάδοση ενός παλμού laser σε ένα ισοτροπικό μέσο μπορεί να περιγραφεί με την 

εξίσωση διάδοσης επίπεδου κύματος η οποία έχει δοθεί στο κεφάλαιο 1. Το ηλεκτρικό 

πεδίο του κύματος είναι το ακόλουθο, 
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  (2.7) 

 

Για ισχυρά ηλεκτρικά πεδία, καθώς το ηλεκτρικό πεδίο διαδίδεται σε ένα διηλεκτρικό 

μη γραμμικό μέσο ο δείκτης διάθλασης που συναντά το ηλεκτρικό πεδίο παύει να είναι 

σταθερός. Στην περίπτωση αυτή, όπως περιγράφεται από τη σχέση (2.5) ο δείκτης 

διάθλασης είναι εξαρτημένος από την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Επομένως, όταν 

χρησιμοποιούνται υπερταχείς παλμοί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και κατά 

συνέπεια ο δείκτης διάθλασης είναι εξαρτώμενα και από το χρόνο. Η σταθερά διάδοσης 

του κύματος εξαρτάται από το δείκτη διάθλασης και δίνεται από τη σχέση, 
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Αν το κύμα διανύσει απόσταση z μέσα στο μέσο τότε η φάση του κύματος δίνεται απο 

την ακόλουθη σχέση (2.9) . Όπως φαίνεται η φάση εξαρτάται και από το μη γραμμικό 

δείκτη διάθλασης, ο οποίος μεταβάλλεται χρονικά. 
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  (2.9) 

 

Η συχνότητα του κύματος ισούται με την παράγωγο της φάσης,  

 

t





  (2.10) 

 

Εφαρμόζοντας στη παραπάνω σχέση τη φάση του κύματος προκύπτει ότι οι συχνότητες 

του κύματος θα είναι, 
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  (2.11) 

 

Επομένως οι συχνότητες που περιέχονται στον παλμό είναι γραμμικά ανάλογες με το 

dΙ/dt. Από τη παραπάνω σχέση φαίνεται, ότι για κάθε διαφορετική ένταση του παλμού 

μπορεί να βρεθεί μια διαφορετική παράγωγος. Η οποία αντιστοιχεί σε μια νέα 

συχνότητα, συνεπώς ο παλμός να διευρύνεται φασματικά.  

 

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η ένταση του παλμού σαν συνάρτηση του χρόνου πριν 

ο παλμός διαπεράσει το μέσο. Στη δεύτερη εικόνα φαίνεται η παράγωγος της έντασης 

του παλμού. Για τιμές μεγαλύτερες από τη μέγιστη ένταση παίρνει αρνητικές τιμές, ενώ 

για τιμές μικρότερες από τη μέγιστη ένταση η παράγωγος είναι θετική. Στο σχήμα 

(2.2.c) η γραφική παράσταση παρουσιάζει τις συχνότητες του παλμού ω(t). Το ω0 είναι 

η συχνότητα του κύματος πριν εισέλθει στο μέσο. Η θετική παράγωγος της έντασης θα 

διευρύνει το φάσμα προς το μήκος κύματος του μπλε χρώματος, ενώ η αρνητική 

παράγωγος θα το διευρύνει προς το μήκος κύματος του κόκκινου χρώματος [17].  

  

 

 

 



28 

Βασιλική Τάκη Διπλωματική Εργασία 

 

Σχήμα 2.2: Στην εικόνα (α) παρουσιάζεται η ένταση του παλμού πριν εισέλθει στο μέσο 

σαν συνάρτηση του χρόνου. Στην εικόνα (β) παρουσιάζεται η παράγωγος του παλμού και 

στην εικόνα (γ) η μετατόπιση της συχνότητας του παλμού όταν διαπεράσει το μέσο.  

 

Είναι σημαντικό να συμπληρωθεί ότι για ένα παλμό συμμετρικής μορφής, η παραγωγή 

συχνοτήτων είναι συμμετρική γύρω από την κεντρική συχνότητα του παλμού ω0. 

2 . 2 . 3 Κ ρ ί σ ι μ η  ι σ χ ύ ς  

 

Tο φαινόμενο αυτοεστίασης παρουσιάζεται όταν η ενέργεια της δέσμης υπερβεί ένα 

όριο ισχύος, που ονομάζεται κρίσιμη ισχύς. Για να γίνει αυτό αντιληπτό μπορούμε να 

αναλογιστούμε το εξής απλό μοντέλο. Όταν μία συνεχής δέσμη ακτίνας d/2 διαδίδεται 

σε ένα υλικό με μη μηδενικό μη-γραμμικό δείκτη διάθλασης n2 ένας κυματοδηγός 

δημιουργείται όπου ο δείκτης διάθλασης μέσα στη διάμετρο της δέσμης είναι λίγο 

μεγαλύτερος  από ότι ο δείκτης διάθλασης εκτός δέσμης, όπως φαίνεται στο πιο κάτω 

σχήμα. Οι ακτίνες που έχουν γωνίες μικρότερες από την ορική γωνία καθοδηγούνται 

από την ολική εσωτερική ανάκλαση. Εάν η γωνία ταυτίζεται με τη χαρακτηριστική 

ορική γωνία της εν λόγω ακτίνας τότε η δέσμη διαδίδεται χωρίς να εξαπλώνεται. 

 

 

 

Σχήμα 2.5 Στο παραπανω σχήμα φαίνεται ένα παλμός που για γωνίες μικρότερες της 

κρίσιμης γωνίας ο παλμός παθαίνει εσωτερική ανάκλαση. 

 

 Η γωνία για να ξεκινήσει η ολική εσωτερική ανάκλαση δίνεται από το νόμο του Snell, 

και μπορεί να αναλυθεί με ανάπτυγμα Taylor ως εξής, 
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  (2.12) 

 

Η ορική γωνία διάθλασης δίνεται από, 
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Εξισώνοντας τα τετράγωνα των δύο πιο πάνω σχέσεων προκύπτει  
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Αντικαθιστώντας Inn 2 . Προκύπτει ότι 
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Αυτό είναι το κριτήριο για να εστιαστεί η δέσμη, επομένως ο όρος  Id 2
 χρειάζεται να 

είναι αρκετά μεγάλος. Όμως όρος Id 2
είναι ανάλογος με την ισχύ της δέσμης, αφού η 

ισχύς της δέσμης δίνεται από τη σχέση, 
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Έτσι για να παρατηρηθεί αυτοεστίαση χρειάζεται  η ισχύς της δέσμης να υπερβεί τη 

συγκεκριμένη ισχύ, ενώ για τιμές μικρότερες από την κρίσιμη ισχύ η δέσμη αποκλίνει. 

Η σχέση της κρίσιμης ισχύς δίνεται από την ακόλουθη σχέση. Όπου το Id 2
 

αντικαταστήθηκε με 
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Το α είναι μια παράμετρος που παίρνει τιμές από 3.8 μέχρι 6.4. 

Η βαθμός αυτοεστίασης της δέσμης εξαρτάται από το πόσο μεγαλύτερη θα είναι η 

ισχύς της δέσμης από την κρίσιμη ισχύ. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τη 

διάμετρο της δέσμης όταν η ισχύς έχει ξεπεράσει την κρίσιμη ισχύ, όμως όταν η ισχύς 

είναι μικρότερη της κρίσιμης ισχύος τότε μπορεί να γίνει μια προσέγγυση. 

 

Ο Akhmanov και συνεργάτες, έδειξαν ότι για ισχύ κάτω από την κρίσιμη ισχύ, η 

εστίαση μειώνεται  κατά ένα παράγοντα  
0w

wsf
 [19].  
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2 . 2 . 4 S e l f - s t e e p e n i n g  

 

Πέρα από τα φαινόμενα της αυτοεστίασης της δέσμης και της αυτοδιαμόρφωσης των 

παλμών υπάρχουν και άλλα φαινόμενα που λαμβάνουν μέρος κατά την διάδοση των 

υπερταχέων παλμών σε διηλεκτρικά μέσα. Για παράδειγμα, όπως η φασική ταχύτητα 

του παλμού εμφανίζει εξάρτηση από την ένταση της δέσμης, έτσι και η ταχύτητα 

ομάδας του παλμού, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται η δέσμη, εξαρτάται 

από την ένταση της δέσμης. Η ταχύτητα ομάδας ενός παλμού δίνεται από τη σχέση, 
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Η ταχύτητα ομάδας γίνεται πιο αργή για μεγαλύτερες έντασης της δέσμης προκαλώντας 

αλλαγή στο σχήμα της δέσμης. Το ισχυρότερο μέρος του παλμού τείνει να μεταφέρεται 

στο πίσω μέρος του παλμού, όπως φαίνεται και στην εικόνα. Αυτό συμβαίνει για τον 

εξής λόγο, το πίσω μέρος του παλμού αισθάνεται μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης. Επειδή 

η ταχύτητα ισούται με 
n

c
v  , η κορυφή του παλμού ταξιδεύει πιο αργά σε σχέση με τα 

άλλα σημειά του παλμού.  Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία αιχμή στο άκρο του παλμού. 

Το φαινόμενο αυτό είναι αυτό που δημιουργεί το ασύμμετρο φάσμα κατά την 
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παραγωγή παλμών λευκού φωτός και την επέκταση των συχνοτήτων του σε 

μεγαλύτερα μήκη κύματος (blue shift) [18], [20]. 

 

 

 

 

Σχήμα 2.6:Η εξάρτηση της έντασης απο την ομαδική ταχύτητα, μεταφέρει το ισχυρότερο 

μέρος του παλμού προς τα πίσω. 

2 . 2 . 5 Φ α ι ν ό μ ε ν ο  α υ τ ο ε σ τ ί α σ η ς  κ α ι  α υ τ ο δ ι α μ ό ρ φ ω σ η ς  

φ ά σ η ς  

 

Κατά τη διάδοση δέσμης laser σε ένα μη γραμμικό μέσο τα φαινόμενα SPM στο χρόνο 

και SPM στο χώρο εμφανίζονται πάντα μαζί. Το SPM στο χρόνο προκαλεί το 

φαινόμενο self-steepening το οποίο ενισχύει το SPM στο χρόνο. Ομοίως το SPM στο 

εγκάρσιο προφίλ της δέσμης προκαλεί αυτοεστίαση του παλμού, που επίσης ενισχύει το 

SPM. Αν η απόσταση διάδοσης της δέσμης στο μέσο είναι επαρκώς μεγάλη τότε μπορεί 

να προκληθεί self-steepening και αυτοεστίαση. Το SPM στο χώρο και SPM στο χρόνο 

είναι στενά συνδεδεμένα και επηρεάζονται έντονα το ένα απο το άλλο. 

 

2 . 3  Π α ρ α γ ω γ ή  υ π ε ρ τ α χ έ ω ν  π α λ μ ώ ν  λ ε υ κ ο ύ  φ ω τ ό ς  

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί το πώς κάθε φαινόμενο, τα οποία έχουν 

περιγραφεί πιο πάνω, συμβάλλουν στην παραγωγή των παλμών λευκού φωτός. Κατά 

την παραγωγή του λευκού φωτός το φαινόμενο αυτοδιαμόρφωσης φάσης προκαλεί τη 

διεύρυνση του φάσματος του αρχικού παλμού που είχε αρχικό κεντρικό μήκος κύματος 

τα 800 nm και εύρος 10 nm. Ο δείκτης διάθλασης του μη γραμμικού κρυστάλλου του 
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οποίου χρησιμοποιείται καθιστάται χρονικά εξαρτημένος κατά τη διέλευση του 

υπερταχή παλμού σε αυτό λόγω της μεγάλης έντασης του παλμού και οι γωνιακές 

συχνότητες δίνονται από την παράγωγο της φάσης. Άρα για κάθε διαφορετική ένταση 

υπάρχεί νέα σύχνότητα και το φάσμα διευρύνεται. Μέρος του αρχικού παλμού 

μετατρέπεται σε άλλες συχνότητες όμως παραμένει και ο αρχικός παλμός που είχε 

μήκος κύματος 800 nm. Στο σχήμα 2.7 ο παλμός έχει διευρυνθεί φασματικά αλλά το 

αρχικό μήκος κύματος παραμένει ακόμα πιο ισχυρό. Αυτό συμβαίνει για το λόγο ότι 

μέρος της ενέργειας του αρχικού παλμού έχει χρησιμοποιήθει για να δημιουργηθούν οι 

νέες συνιστώσες αλλά ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας του παρέμεινε στην αρχική 

συνιστώσα. 

 

Παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι το φάσμα του παλμού λόγω της αυτοδιαμόρφωσης φάσης 

αναμένεται να είναι συμμετρικό γύρω από την κεντρική συχνότητα, όπως φαίνεται και 

στην πιο κάτω εικόνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει κατά τη παραγωγή των παλμών 

λευκού φωτός οι οποίοι φαίνεται να εμφανίζουν μία ουρά προς την περιοχή του μπλε, 

δηλαδή σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. Αυτό συνεπάγεται ότι και άλλα φαινόμενα 

λαμβάνουν μέρος και είναι σημαντικά κατά την παραγωγή του λευκού φωτός.  

 

 

 

Σχήμα 2.7 Στο σχήμα φαίνεται η μορφή του παλμού αφου διευρυνθεί. Το αρχικό μήκος 

κύματος του παλμού παραμένει πιο ισχυρό απο τις νεές συνιστώσες του παλμού.  

 

Η αυτοεστίαση παλμών είναι το φαινόμενο κατα το οποίο ο παλμός εισέρχεται στο 

μέσο το κέντρο του παλμού συναντά μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης, οπότε ο παλμός 

αναγκάζεται να εστιαστεί και το μέσο λειτουργεί σαν φακός εστίασης. Η αυτοεστίαση 

ενισχύει μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα όπως είναι η αυτοδιαμόρφωση φάσης. Επίσης, 

η αυτοεστίαση συμβάλει στη μικρή χρονική διάρκεια των παραγώμενων παλμών 

λευκού φωτός. 
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Σχήμα 2.8 Στο σχήμα φαίνεται η διεύρυνση του φάσματος. Το φάσμα έχει διευρυνθεί πιο 

πολύ από τα 400 nm μέχρι τα 600 nm. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του φαινομένου self-

steeping. 

 

Κατά το φαινόμενο Self-steeping οπώς αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 2.2.5  το 

ισχυρότερο σημείο του παλμού μεταφέρεται προς τα πίσω επειδή συναντα μεγαλύτερο 

δείκτη διάθλασης. Δηλαδή το σημείο αυτό ταξιδεύει με πιο αργό ρυθμό στο μέσο. Για 

αυτό το λόγο προκαλείται τη αυτοδιαμόρφωση φάσης με μεγάλη διεύρυνση της μπλε 

συνιστώσας του φάσματος. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.8, η διεύρυνση του 

φάσματος από τα 400 nm μέχρι τα 600 nm είναι μεγαλύτερη απο τη διεύρυνση απο τα 

800 nm μέχρι τα 1100 nm. Επομένως το φαινόμενο self-steppening είναι το φαινόμενο 

το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασυμμετρία του φάσματος που παρατηρείται κατά την 

παραγωγή των παλμών λευκού φωτός [20].  
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Κεφάλαιο 3 

3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΤΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ 

3 . 1  Σ ύ σ τ η μ α  Π α ρ α γ ω γ ή ς  κ α ι  Ε ν ί σ χ υ σ η ς  Υ π ε ρ τ α χ έ ω ν  

Π α λ μ ώ ν  

 

Το σύστημα που χρησιμοποίηθηκε για τη λήψη των πειραματικών δεδομένων 

αποτελείται από τα τέσσερα διαφορετικά στοιχεία, τα lasers Millenia, Tsunami και  

Εmpower, καθώς και τον ενισχυτή Spitfire. Με τη βοήθεια αυτής της διάταξης μπορούν 

να παραχθεί δέσμη laser στα 800 nm η οποία έχει φασματικό εύρoς 10 nm. Ο κάθε 

παλμός εξόδου από το σύστημα έχει χρονική διάρκεια 120 fs, ενέργεια που φτάνει το 

1.1 mJ και ρυθμός επαναλήψημότητας στο 1 KHz.  

 

 

 

Σχήμα 3.1 Στο σχήμα φαίνεται η διάταξη των lasers: Millenia, Tsunami, Spitfire και 

Empower. Το laser Millenia εκπέμπει δέσμη ακτινοβολίας ίση με 532 nm και με ισχύ 4,5 

Watt. Ο ταλαντωτής Ti:Sapphire εκπέμπει ακτινοβολία στα 800 nm και ο κάθε παλμός 

έχει ισχύ 7 nJ. To Q-switch laser εκπέμπει ακτινοβολία στα 527 nm. Ο ενισχυτής Spitfire 

εκπέμπει ακτινοβολία στα 800 nm και ο κάθε παλμός έχει ισχύ 1.1 mJ. 
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Μillenia 

 

Το Millenia είναι ένα συνεχές laser το οποίο εκπέμπει στα 532 nm και έχει ισχύ ίση με 

5W. Χρησιμοποιεί για ενεργό μέσο τον κρύσταλλο Vanadate, ο οποίος όταν διεγερθεί 

εκπέμπει ακτινοβολία στα 1064 nm όμως με τη βοήθεια ένας κρύσταλλου 

διπλασιασμού συχνότητας, LBO, φτάνει το επιθυμητό μήκος κύματος που είναι τα  532 

nm. Στα 532 nm, το Ti: sapphire φτάνει στη μέγιστη απορρόφηση με αποτέλεσμα να 

γίνει πιο εύκολα η αναστροφή πληθυσμού. Το ενεργό μέσο του laser Millenia δεν 

διεγείρεται απο κάποιο άλλο laser αλλά η ισχύς που χρειάζεται το ενεργό μέσο για να 

διεγερθεί παρέχεται οπτικά μέσω διόδων laser και του παρέχουν ισχύ ίση με 40 W. 

 

Tsunami  

 

Ο ταλαντωτής Τsunami, είναι ένα laser παραγωγής υπερταχέων παλμών και μπορεί να 

εκπέμπει παλμούς με φασματικό εύρος μεταξύ 690 nm και 1080 nm. Οι παλμοί που 

παράγονται έχουν χρονική διάρκεια από 80 ps μέχρι 50 fs, με ρυθμό επαναληψιμότητας 

τα 80 MHz. Η ενέργεια του κάθε παλμού είναι περίπου 7 nJ/pulse. Η παραγωγή των 

παλμών χρονικής διάρκειας φεμπτοδευτερολέπτων επιτυγχάνεται μέσω 

αυτοεγκλείδωσης παλμών. Το ενεργό μέσο του ταλαντωτή είναι ένας κρύσταλλος 

Ti:sapphire και διεγείρεται από τη συνεχή πηγή laser, Merlin, στα 532 nm. Το ενεργό 

μέσο του ταλαντωτή διεγείρεται έτσι ώστε ο πλυθησμός της ζώνης αγωγιμότητας να 

είναι μεγαλύτερος απο αυτό της ζώνης σθένους και προκαλείται αναστροφή 

πλυθησμών. Η δέσμη στην έξοδου του ταλαντωτή έχει πολύ μικρή ισχύ, για αυτό 

πρέπει να ενισχυθεί. Στην πιο πάνω εικόνα φαίνεται ο ταλαντωτής Tsunami, στην 

είσοδο του εισέρχεται η δέσμη διέγερσης από το συνεχές laser και στην έξοδο 

εξέρχονται οι παλμοί χρονικής διάρκειας φεμπτοδευτερολέπτων. 

 

Empower   

 

Το laser Empower, είναι Q switch laser. Το laser Empower χρησιμοποιείται για τη 

διέγερση του ενισχυτή spitfire, για αυτό πρέπει να εκπέμπει ακτινοβολία με μήκος 

κύματος κοντά στα 500 nm όπου το Ti:sapphire έχει τη μέγιστη απορρόφηση. 

Χρησιμοποιεί για ενεργό μέσο τον κρύσταλλο ND:YLF, και όταν διεγερθεί εκπέμπει 

ακτινοβολία στα 1053 nm. Με τη χρήση κρυστάλλου διπλασιασμού συχνότητας, LBO, 
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το μήκος κύματος υποδιπλασιάζεται και γίνεται ίσο με 527 nm. Το Εmpower δε 

χρησιμοποιεί κάποιο άλλο laser γαι τη διέγερση του ενεργού μέσου αλλά η ισχύς που 

χρειάζεται το ενεργό μέσο για να διεγερθεί του παρέχεται οπτικά μέσω διόδων laser. Το 

Εmpower εκπέμπει παλμούς χρονικής διάρκειας περίπου 10 ns και η δέσμη στην έξοδο 

του έχει ισχύ ίση με 20 W.  Ο ρυθμός επαναληψημότητας  των παλμών μπορεί να 

ρυθμιστεί από 500 Hz μέχρι τα 10 KHz.   

 

 

Σχήμα 3.2: Στο σχήμα φαίνονται α) ο ταλαντωτής Tsunami, β) το Q switch laser 

empower, γ) ενισχυτής Spitfire και δ) Το συνεχές laser Millenia. 

 

Spitfire 

 

Ο ενισχυτής Spitfire, είναι ένας regeneratine ενισχυτής, και χρησιμοποιήθηκε για 

ενίσχυση των παλμών που εξέρχονται απο τον ταλαντωτή Tsunami απο 7 nJ/pulse σε 

1.1 mJ/pulse. Εισέρχεται στον ενισχυτή η δέσμη απο τον ταλαντωτή Τsunami, με τη 

χρήση δυο Poskell Cells επιλέγεται ένας παλμός. Έπειτα ο παλμός αποσυμπιέζεται 

χρονικά με τη χρήση δυο φραγμάτων περίθλασης, μετά ενισχύεται και 

επανασυμπιέζεται χρονικά. Ο ενισχυτής spitfire χρησιμοποιεί ως ενεργό μέσο τον 

κρύσταλλο Ti:sapphire, η διέγερση του ενεργού μέσου προκαλείται απο το laser 

Empower, το οποίο εκπέμπει παλμούς σε μήκος κύματος 527 nm. Προκαλείται 

αναστροφή πλυθησμών, έτσι η δέσμη τώρα ενισχύεται. Το laser Spitfire εκπέμπει 
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παλμόυς με μήκος κύμοτος 800 nm, με χρονική διάρκεια 120 fs και ρυθμό 

επαναληψημότητας 1 kHz. Στην έξοδο του ενισχυτή ο κάθε παλμος έχουν έχει ενέργεια 

1.1 mJ και η δέσμη στην έξοδο του έχει ισχύ ίση με 1.1 W. 

 

3 . 2  Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή  Δ ι ά τ α ξ η  Π α ρ α γ ω γ ή ς  Υ π ε ρ τ α χ έ ω ν  

Π α λ μ ώ ν  Λ ε υ κ ο ύ  Φ ω τ ό ς    

 

Όταν ο παλμός εξέρχεται από τη διάταξη τεσσάρων lasers όπως έχει περιγραφεί πιο 

πάνω στο υποκεφάλαιο 3.1, έχει κεντρικό μήκος κύματος 800 nm, φασματικό εύρος 

γύρω στα 10 nm, χρονική διάρκεια 120 fs, ρυθμό επαναληψημότητας 1 KHz  και 

ενέργεια 1.1 mJ.  

Για να δημιουργηθούν οι παλμοί λευκού φωτός η δέσμη πρέπει να περάσει μέσα απο 

την παρακάτω πειραματική διάταξη. Στο σχήμα παρασιάζεται η πειραματική διάταξη 

που χρησιμοποιήθηκε στο εργαστήριο για την παραγωγή παλμών λευκού φωτός. Ο 

παλμός διέρχεται αρχικά απο ένα πλακίδιο λ/2 και ένα πολώτη έτσι ώστε να περάσει η 

οριζόντια συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου του παλμού και να μπορούμε να 

ελέγχουμε την ενέργεια της δέσμης αυτής. Έπειτα διέρχεται από ένα φακό εστίασης 

που έχει σκοπό την ισχυρή εστίαση της δέσμης, ώστε να συγκεντρώνεται μεγάλη 

ενέργεια σε μικρό χωρικό σημείο. Στη συνέχεια η ισχυρά εστιασμένη δέσμη συναντά 

τον κρύσταλλο, και μέσω διάφορων διαδικασιών, κυρίως μη γραμμικών οπτικών 

φαινομένων τα οποία έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στο προηγούμενο κεφάλαιο 

επιτυγχάνεται  η διεύρυνση του φασματικού εύρους της δέσμης και η παραγωγή των 

υπερταχέων παλμών λευκού φωτός. Έπειτα, τοποθετείται σε κοντινή απόσταση ένας 

φακός εστίασης για να συλλέξει την αποκλίνων δέσμη, ενώ ένας δεύτερος φακός 

εστίασης τοποθετείται σε κατάλληλη απόσταση για να κάνει τη δέσμη παράλληλη. 

Τέλος, ακολουθεί ένα φίλτρο που αποκόπτει την αρχική συνιστώσα της δέσμης, δηλαδή 

τα 800 nm, που είναι ισχυρότερη απο τις νέες φασματικές συνιστώσες που 

δημιουργήθηκαν.     
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Σχήμα 3.3:  Στο σχήμα παρουσιάζεται η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 

υπερταχέων παλμών λευκού φωτός. Ο παλμός με μήκος κύματος 800 nm περνά από το 

παλκίδιο λ/2 και τον πολωτή, έπειτα απο το φακό εστίασης, ακολούθως απο το φακό 

εστίασης. Η ισχυρά εστιασμένη δέσμη συναντά τον κρύσταλλο sapphire. Τέλος, το φίλτρο 

αποκόπτει την αρχική δέσμη που είναι πιο ισχυρή.  

Όταν η δέσμη συναντά τον κρύσταλλο είναι ισχυρά εστιασμένη και παρατηρούνται μη 

γραμμικά οπτικά φαινόμενα που προκαλούν τη διευρυνση του φάσματος και τη 

παραγωγή νέων συχνοτήτων. Ο παλμός εξαιτίας της αυτοδιαμόρφωσης φάσης 

διευρύνεται στο χώρο των συχνοτήτων. Όμως, τα φαινόμενα αυτά έχουν μικρή 

απόδοση με αποτέλεσμα η αρχική συνιστώσα του παλμού που βρισκόταν στα 800 nm 

παραμένει πιο ισχυρή συγκριτικά με τις άλλες συνιστώσες.  

Ο μη γραμμικός κρύσταλλος που χρησιμοποιείται είναι κρύσταλλος Sapphire, για να 

μπορούν να παρατηρηθούν τα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα που προκαλούν τη 

δημιουργία παλμών λευκού φωτός. Ο κρύσταλλος Sapphire είναι κατάλληλος λόγω της 

μικρής απορρόφησης που παρουσιάζει στα 800 nm. Οπότε  δεν θα απορροφήσει μέρος 
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της ενέργειας της δέσμης  που προσπίπτει πάνω σε αυτόν να αφήνοντας έτσι τη δέσμη 

να περάσει μέσα απο αυτόν χωρίς να χάσει μέρος της ενέργειας της και να είναι σε 

θέση τα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα να παρατηρηθούν πιο έντονα. 
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Κεφάλαιο 4 

4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

4 . 1  Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ά  Δ ε δ ο μ έ ν α    

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν οι υπερταχείς 

παλμοί λευκού φωτός. Η πειραματική διάταξη που έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 3 

εφαρμόστηκε για την παραγωγή των υπερταχέων παλμών και έγιναν μετρήσεις για την 

καταγραφή των χαρακτηριστικών των υπερταχέων παλμών λευκού φωτός, όπως το 

φασματικό τους εύρος, αλλά και η σταθερότητα του σήματος των διάφορων 

φασματικών συνιστωσών που περιέχονται στους παλμούς λευκού φωτός.  

Η εύρεση των χαρακτηριστικών των παλμών αυτών, αλλά και η κατανόηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την "ποιότητα" τους είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς οι 

παλμοί λευκού φωτός βρίσκουν εφαρμογή σε πειράματα φασματοσκοπίας για τη 

μελέτη των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών, και πιο πρόσφατα των 

ημιαγωγικών νανοδομών, κυρίως μέσω μεθόδων που χρησιμοποιούν την τεχνική 

διέγερσης ανίχνευσης. Πολύ σημαντική προυπόθεση για να διεξαχθούν τα πειράματα 

αυτά με επιτυχία είναι οι παλμοί λευκού φωτός να είναι όσο το δυνατό περισσότερο 

σταθεροί, δηλαδή να έχουν σταθερή ένταση με την πάροδο του χρόνου. Διαφορετικά οι 

αλλαγές στην ένταση του λευκού φωτός θα επιφέρουν "θόρυβο" στις μετρήσεις.   

Οι διακυμάνσεις που εμφανίζονται κατά την παραγωγή των υπερταχέων παλμών 

οφείλονται κυρίως σε δύο διαφορετικούς παράγοντες. Οι διαφοροποιήσεις στην ένταση 

του  λευκού φωτός μπορεί να δημιουργήθούν λόγω διακυμάνσεων στην αρχική δέσμη 

παλμών με μήκος κύματος στα 800 nm που προσπίπτει στον μη γραμμικό κρύσταλλο 

sapphire για να παραχθούν οι παλμοί λευκού φωτός. Ο κύριος λόγος για τις 

διακυμάνσεις είναι λόγω των μη γραμμικών φαινομένων που συμβαίνουν στον 

κρύσταλλο όταν προσπίπτει σε αυτόν η αρχική δέσμη. 
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Για την καταγραφή των διακυμάνσεων που εμφανίζονται στις διαφορετικές φασματικές 

συνιστώσες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για διάφορα μήκη κύματος μεταξύ της 

περιοχής του ορατού και του υπέρυθρου που περιέχονται στους παλμούς λευκού φωτός. 

Σε κάθε περίπτωση τοποθετείται ένα διαφορετικό φασματικό φίλτρο (bandpass filters) 

το οποίο επιτρέπει σε ένα στενό φασματικό εύρος να διαδοθεί μέσα από αυτό.  
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Σχήμα 4.1 Στη γραφική παράσταση φαίνεται η μορφή των παλμών λευκού φωτός αφού 

περάσει από το φίλτρο, α) στα 550 nm και στην άλλη περίπτωση περνούν μέσα από το 

φίλτρο και β) στα 900 nm.  

Στις δύο γραφικές παραστάσεις που φαίνονται πιο πάνω παρουσιάζεται τα φάσμα των 

παλμών λευκού φωτός αφού η δέσμη περάσει μέσα απο ένα φίλτρο για την επιλογή 

συγκεκριμένου μήκου κύματος. Στην πρώτη γραφική παράσταση, παρουσιάζεται η 
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δέσμη αφού περάσει απο ένα φίλτρο που αφήνει μόνο τα 550 nm να περάσουν μέσα 

από αυτό. Από τη γραφική παράσταση φαίνεται ότι το κεντρικό μήκος διέλευσης είναι 

όντως τα 550 nm. Υπάρχει όμως ένα στενό εύρος απο μήκη κύματος γύρω από την 

κεντρική συχνότητα  από τα 540 nm μέχρι τα 560 nm που επίσης έχουν διαπεράσει το 

φίλτρο. Αυτό συμβαίνει επειδή το φίλτρο εμφανίζει κάποιο εύρος  το οποίο είναι ίσο με 

20 nm.  

Το ίδιο συμβαίνει και στη δεύτερη γραφική παράσταση όπου τοποθετήθηκε φίλτρο για 

την ανίχνευση των 900 nm. Όντως από την γραφική παράσταση το κεντρικό μήκος 

κύματος διέλευσης είναι τα 900 nm. Όμως λόγω του εύρους του φίλτρου οι τιμές του 

μήκους κύματος κυμαίνονται απο 890 nm μέχρι τα 910 nm. 

Στη συνέχεια καταγράφηκαν οι διακυμάνσεις για διάφορες φασματικές συνιστώσες  

των παλμών λευκού φωτός για  μήκη κύματος μεταξύ της περιοχής του ορατού και του 

υπέρυθρου που περιέχονται στους παλμούς λευκού φωτός. Η ένταση της δέσμης 

μετράται για κάθε μήκος κύματος για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα από το 

οποίο λαμβάνονται πληροφορίες για τη μέση τιμή της έντασης της δέσμης και τις 

διακυμάνσεις που εμφανίζονται σε αυτή. 

Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να τοποθετηθεί κατάλληλο φίλτρο μπροστά 

από την είσοδο του ανιχνεύτη, που να μειώνει την ένταση της προσπίπτουσας δέσμης 

σε αυτών, ούτως ώστε η καταγραφόμενη τιμή στο lock-in amplifier να μην ξεπερνάει 

μία μέγιστη τίμη και να λαμβάνει αξιόπιστες τιμές. Το φίλτρο 0.25 επιτρέπει στο 25% 

της έντασης της δέσμης που φτάνει στον ανιχνευτή να φτάσει σε αυτόν και χρειάστηκε 

να χρησημοποιηθεί για τα εξής μήκη κύματος 550 nm, 600 nm, 650 nm, 700 nm, 1000 

nm και 1100 nm. Στα 500 nm, 1000 nm και 450 nm δεν χρείαστηκε να τοποθετηθεί 

κάποιο φίλτρο. Στα μήκη κύματος 850 nm και 900 nm, καταγράφηκαν μεγαλύτερες 

εντάσεις και για αυτό τοποθετήθηκε φίλτρο 0.1, το οποίο επιτρέπει στο 10% της 

αρχικής δέσμης να περάσει από αυτό. Η ενέργεια των παλμών στα 800 nm που 

χρησιμοποιήθηκαν για να παραχθούν οι παλμοί λευκού φωτός και να μελετηθούν τα 

μήκη κύματος των 550 nm, 600 nm, 650 nm, 700 nm, 500 nm, 850 nm, 900 nm και 

1000 nm είναι ίση με 1.83 μJ. Στα 1000 nm πραγματοποιήθηκε δεύτερη μέτρηση με 

ενέργεια της δέσμης διέγερσης του κρυστάλλου sapphire ίση με 2.7 μJ, όπως και στα 

1100 nm. Στα 450 nm, η τιμή της ενέργειας της δέσμης είναι 2.8 μJ.   
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Η διακύμανση των παλμών λευκού φωτός υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την πιο 

κάτω εξίσωση, 
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Αρχικά, μετρήθηκε η διακύμανση των παλμών λευκού φωτός στα 550 nm και 

χρησημοποιήθηκε φίλτρο 0.25. Η πρώτη γραφική παράσταση είναι υψηλότερης 

ευκρίνειας, ώστε να φαίνονται και οι παραμικρές διακύμανσεις που παρουσιάζουν οι 

παλμοί στο συγκεκριμένο μήκος κύματος. Ενώ στη δεύτερη γραφική παράσταση οι 

παλμοί φαίνονται σταθεροί και δεν έχουν διακυμάνσεις γιατί δεν είναι υψηλής 

ευκρίνειας. Παρόλα αυτά στα πειράματα φασματοσκοπίας διακυμάνσεις της τάξεως 

των 10
-5

 μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά για την διεξαγωγή των μετρήσεων. Η 

πρώτη γραφική παράσταση χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η διακύμανση της 

μέσης τιμής, ενώ από τη δεύτερη γραφική παράσταση φαίνεται η μέση τιμή της 

παραγόμενης έντασης στο συγκεκριμένο μήκος κύματος. Η διακύμανση για τα 550 nm 

υπολογίστηκε να είναι ίση με 0.9 %. Σε αυτό το μήκος κύματος, οι παλμοί φαίνεται να 

είναι αρκετά σταθεροί.  
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Σχήμα 4.2 α ) Γραφική  παράσταση υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για 

μήκος κύματος 550 nm με φίλτρο 0.25. 

Μετά ακολούθησε η ίδια διαδικασία για τον υπολογισμό της διακύμανσης των παλμών 

στα 600 nm, με φίλτρο 0.25. Στη γραφική παράσταση υψηλής ευκρίνιας φαίνεται να 

υπάρχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις από αυτή στα 550 nm. Η διακύμανση 

υπολογίστηκε 1.4 %.  
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Σχήμα 4.3 α) Γραφική υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για μήκος κύματος 

600 nm με φίλτρο 0.25. 

Έπειτα μετρήθηκε η διακύμανση των παλμών στα 650 nm, με φίλτρο 0.25. Η 

διακύμανση βρέθηκε 3.18 %. Υπάρχει αύξηση της διακύμανσης σε σχέση με τις 

προηγούμενες περιπτώσεις.  Όμως οι παλμοί εξακολούθούν να είναι αρκετά σταθεροί. 
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Σχήμα 4.4 α) Γραφική παράσταση υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για μήκος 

κύματος 650 nm με φίλτρο 0,25 

 

Στα 700 nm μετρήθηκε η διακύμανση των παλμών με φίλτρο 0.25. Η διακύμανση των 

παλμών βρέθηκε ίση με 2%.  
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Σχήμα 4.5 α) Γραφική παράσταση υψηλής ευκρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για 

μήκος κύματος 700 nm με φίλτρο 0.25. 

Στα 500 nm φαίνονται μεγάλες διακύμανσεις στην γραφική παράσταση υψηλής 

ευκρίνειας. Η διακύμανση είναι ίση με 10.9 %. Οι παλμοί σε αυτό το μήκος κύματος 

δεν είναι αρκετά σταθεροί. 

 



49 

Βασιλική Τάκη Διπλωματική Εργασία 

 

 

Σχήμα 4.6 α) Γραφική παράσταση υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για μήκος 

κύματος 500 nm χωρίς φίλτρο. 

Στα 850 nm χρησιμοποιείται φίλτρο 0.1. Η διακύμανση  υπολογίστηκε 1.8 %.  
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Σχήμα 4.7 α) Γραφική παράσταση υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για μήκος 

κύματος 850 nm με φίλτρο 0.1. 

Με το ίδιο φίλτρο μετρήθηκε η σταθερότητα των παλμών στα 900 nm. Η διακύμανση  

είναι 10 %. Στα 900 nm η σταθερότητα των παλμών παίρνει μια από τις μεγαλύτερες 

τιμές.  
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Σχήμα 4.8 α) Γραφική παράσταση υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για μήκος 

κύματος 900 nm με φίλτρο 0.1. 

Στα 1000 nm η σταθερότητα των παλμών μετρήθηκε δύο φορές. Τη πρώτη φορά με 

χωρίς φίλτρο και τη δεύτερη με φίλτρο 0.25. Η διακύμανση της σταθερότητας βρέθηκε 

ίση με 19.5 % και είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα.  
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Σχήμα 4.9 α) Γραφική παράσταση υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για μήκος 

κύματος 1000 nm χωρίς φίλτρο. 

Στα 1000 nm όπου χρησιμοποίηθηκε  φίλτρο 0.25 η διακύμανση των παλμών είναι 

πολύ καλύτερη και είναι ίση με 8 %.  
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Σχήμα 4.10 α) Γραφική παράσταση υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για 

μήκος κύματος 1000 nm με φίλτρο 0.25. 

 Στα 1100 nm με φίλτρο 0.25 η διακύμανση των παλμών βρέθηκε ίση με 16.6 % . Οι 

παλμοί παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, και δεν είναι αρκετά σταθεροί.  

 



54 

Βασιλική Τάκη Διπλωματική Εργασία 

 

Σχήμα 4.11 α) Γραφική παράσταση υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για 

μήκος κύματος 1100 nm με φίλτρο 0.25. 

Στα 450 nm δεν χρησημοποιήθηκε φίλτρο. Η διακύμανση των παλμών βρέθηκε ίση με 

7.1 %.  
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Σχήμα 4.12 α) Γραφική παράσταση υψηλής ευρίνειας και β) χαμηλής ευκρίνειας για 

μήκος κύματος 450 nm χωρίς φίλτρο. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα απο τον υπολογισμό της 

διακύμανσης των παλμών λευκού φωτός για το κάθε μήκος κύματος. Τη μεγαλύτερη 

διακύμανση στη εμφανίζεται στα 1000 nm όταν χρησιμοποιείται μικρή ένταση στην 

αρχική δέσμη (1.83 μJ). Η πιο σταθερή τιμή της  είναι στα 550 nm με φίλτρο 0.25. Από 

τα 550 nm μέχρι τα 650 nm η τιμή η δικύμανσης  αυξάνεται απο τα 0.9 % στα 3.8 %, 

ενώ στα 700 nm μειώνεται και φτάνει το 2%. Στα 850 nm με φίλτρο 0.1 η διακύμανση 

παίρνει τη δεύτερη καλύτερη της τιμή, που είναι 1.8 %. Αρκετά σταθερές είναι οι τιμές 

στα 550 nm, 600 nm, 650 nm και 700 nm  με φίλτρο 0.25. Ενώ οι τιμές στα 500 nm και 

1000 nm με φίλτρο 1 και 1100 με φίλτρο 0.25 δεν είναι σταθερές. Αυξάνοντας τη 

δέσμη διέγερσης βελτιώνεται η διακύμανση των παλμών. Στα 1000 nm  η μέτρηση 

έγινε δύο φόρες, με δύο διαφορετικές ενέργειες της δέσμης διέγερσης. Στην περίπτωση 

που οι παλμοί της δέσμη διέγερσης έχουν πιο μεγάλη ενέργεια οι παλμοί είναι πιο 

σταθεροί και η τιμή της διακύμανσης των παλμών είναι μικρότερη. 
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Mήκος Kύματος 
(nm) Φίλτρο 

Ενέργεια 
παλμών 

(μJ) 

Διακύμανση 
παλμών 

% 

450 1 2.80 7.1 

500 1 1.83 10.9 

550 0.25 1.83 0.9 

600 0.25 1.83 1.4 

650 0.25 1.83 3.8 

700 0.25 1.83 2.0 

850 0.1 1.83 1.8 

900 0.1 1.83 10.0 

1000 1 1.83 19.5 

1000 0.25 2.70 8.0 

1100 0.25 2.70 16.6 
 

Πίνακας 4.1 Στον πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών της 

σταθερότητας των παλμών. 

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνεται το φάσμα των παλμών λευκού 

φωτός που έχουν παραχθεί. Στην πρώτη γραφική παράσταση φαίνεται το φάσμα για 

μήκη κύματος από 400 nm μέχρι 890 nm. Ένω στη δεύτερη από 790 nm μέχρι 1200 

nm. Το συνολικό εύρος του παλμόυ είναι απο τα 400 nm μέχρι τα 1200. Το σήμα 

παθαίνει κορεσμό στις 4000. Το σήμα στα 800 nm είναι πιο ισχυρό γιατί ο αρχικός 

παλμός που δημιούργησε το φάσμα λευκού φωτός βρισκόταν στα 800 nm. 
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Σχήμα 4.13 α) Γραφική παράσταση παλμών από 400 nm μέχρι 890 nm και β) γραφική 

παράσταση παλμών από 750 nm μέχρι τα 1200 nm. 
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4 . 2  Ε φ α ρ μ ο γ έ ς  υ π ε ρ τ α χ έ ω ν  π α λ μ ώ ν  λ ε υ κ ο ύ  φ ω τ ό ς  σ τ η  

φ α σ μ α τ ο σ κ ο π ί α   

4 . 2 . 1  Τ ε χ ν ι κ ή  Δ ι έ γ ε ρ σ η ς  Α ν ί χ ν ε υ σ η ς    

 

Επειδή οι συνηθισμένοι ανιχνευτές φωτός δεν μπορούν να ανιχνεύουν γεγονότα 

χρονικής διάρκειας της τάξης των φεμτοδευτερολέπτων, χρησιμοποιούνται άλλες 

τεχνικές για την ανίχνευση γεγονότων χρονικής διάρκειας μικρότερης των 

νανοδευτερολέπτων. Οι ηλεκτρονικές συσκευές που υπάρχουν, όπως οι streak cameras,  

μπορούν να ανιχνεύσουν στην καλύτερη περίπτωση γεγονότα της τάξης των 

πικοδευτερολέπτων. Οι ανιχνευτές αυτοί όμως κοστίζουν αρκετά και για αυτό δεν 

χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μελέτη ημιαγωγών και των διαδικασσιών που 

λαμβάνουν μέρος σε πολυ μικρές χρονικές κλίμακες, για αυτό βρέθηκαν εναλλακτικές 

λύσεις όπως είναι η χρήση των υπερταχέων παλμών σε συνδυασμό με τη τεχνική 

διέγερσης ανίχνευσης. 

Μέσω της τεχνική διέγερσης-ανίχνευσης, η οποία φαίνεται στο σχήμα 4.14, το δείγμα 

διεγείρεται μέσω υπερταχέων παλμών, οι οποίοι έχουν μεγάλη ένταση με αποτέλεσμα 

να επιφέρουν αλλαγές στην απορρόφηση του δείγματος.  

Στην τεχνική αυτή η αρχική δέσμη παλμών χωρίζεται σε δύο συνιστώσες. Η μία δέσμη 

αποτελείται από  τους παλμούς διέγερσης και η άλλη από τους παλμούς  ανίχνευσης. Ο 

παλμός διέγερσης είναι ιδιαίτερα ισχυρός και περιέχει το 90% της έντασης της αρχικής 

δέσμης έτσι ώστε να προκαλεί τη διέγερση του δείγματος. Η δέσμη ανίχνευσης διαθέτει 

το 10% της έντασης του αρχικού παλμού για να μην επιφέρει αλλαγές στο δείγμα και 

να ανιχνεύει τις αλλαγές που προκλήθηκαν απο τη δέσμη διέγερσης. Οι παλμοί 

χρειάζεται να φτάσουν με κάποια χρονική διαφορά στο δείγμα, έτσι ο καθένας από τους 

παλμούς ακολουθεί διαφορετική διαδρομή. Ο παλμός ανίχνευσης ακολουθεί 

μεταβαλλόμενη οπτική διαδρομή την οποία προκαλεί η μικρομετρική πλατφόρμα. Η 

πειραματική διάταξη φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Η χρονική διακριτική ικανότητα 

οριοθετείται από τη χρονική διάρκεια του παλμού. Οι δύο παλμοί πρέπει να 
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προσπίπτουν στο ίδιο σημείο του δείγματος και ο παλμός διέγερσης να επικαλύπτει τον 

παλμό ανίχνευσης ούτως ώστε η περιοχή ανίχνευσης να είναι ομοίομορφα διεγερμένη.  

 

 

Σχήμα 4.14 Στο σχήμα παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη της τεχνικής διέγερσης 

ανίχνευσης. Η αρχική δέσμη χωρίζεται σε δύο άλλες δέσμες. Τη δέσμη διέγερσης και τη 

δέσμη ανίχνευσης. Η δέσμη διέγερσης φτάνει πρώτα στο δέγμα και έπειτα φτάνει η δέσμη 

ανίχνευσης.  

 

4 . 2 . 2 Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή  δ ι ά τ α ξ η  φ α σ μ α τ ο σ κ ο π ί α ς  χ ρ ο ν ι κ ή ς  

ε ξ έ λ ι ξ η ς    

 

Από το σύστημα παραγωγής υπερταχέων παλμών που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3 

παράγονται παλμοί με κεντρικό μήκος κύματος τα 800nm, χρονική διάρκεια ίση με 100 

fs, με ρυθμό επαναληψημότητας 1kHz και ο κάθε παλμός έχει ενέργεια  που φτάνει τα 

1.1 mJ/pulse. Οι παλμοί αυτοί στη συνέχεια εισάγονται σε μία πειραματική διάταξη η 

οποία βασίζεται στην τεχνική της διέγερσης-ανίχνευσης με σκοπό τη διεξαγωγή 

πειραμάτων χρονικής εξέλιξης της ανάκλασης.   
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Η αρχική δέσμη χωρίζεται σε δύο άλλες δέσμες, τη δέσμη διέγερσης και τη δέσμη 

ανίχνευσης. Για να γίνει δυνατή η διέγερση του υλικού στις πλείστες περιπτώσεις 

χρειάζονται παλμοί με μεγαλύτερη ενέργεια φωτονίου από αυτή της αρχικής. Για αυτό 

το λόγο χρησιμοποιείται ένας μη γραμμικός κρύσταλλος BBO ο οποίος ευνοεί το 

φαινόμενου του διπλασιασμού της συχνότητας. Έτσι το μήκος κύματος της αρχικής 

δέσμης διέγερσης (800 nm) τροποποιείται και δημιουργούνται παλμοί φωτός στο ορατό 

με μήκος κύματος τα 400 nm.  

Το ασθενές κομμάτι της αρχικής δέσμης οδηγείται σε ένα κρύσταλο Sapphire. Οι 

υπερταχείς παλμοί λευκού φωτός, που δημιουργούνται λόγω των φαινομένων που 

εξηγήθηκαν στο κεφάλαιο 2, αποτελούν τη δέσμη ανίχνευσης. Η δέσμη ανίχνευσης στη 

συνέχεια διαπερνά μία μικρομετρική πλατφόρμα η οποία προκαλεί χρονική 

καθυστέρηση και ρυθμίζει το χρόνο στον οποίο φτάνει η δέσμη ανίχνευσης στο δείγμα 

σε σχέση με το χρόνο άφιξης της δέσμης διέγερσης. Προτού οι δύο δέσμες φτάσουν στο 

δείγμα προσπτίπτουν σε διαφορετικούς φακούς εστιάσης που ρυθμίζουν τη  διάμετρο 

της κάθε δέσμης. 

Η δέσμη διέγερσης προσπίσπει στο δείγμα και το διεγείρει. Αφού η δέσμη ανίχνευσης 

φτάσει στο δείγμα, μέρος της δέσμης θα περάσει μέσα απο το δείγμα, μέρος της θα 

ανακλαστεί και μέρος της θα απορροφηθεί. Τα δύο σήματα φτάνουν στα lock-in 

amplifiers και καταγράφονται τα δεδομένα. Η διάταξη που περιγράφτηκε φαίνεται στο 

ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 4.15 Στο σχήμα φαίνεται η πειραματική διάταξη της τεχνικής διέγερσης 

ανίχνευσης. 

 

4 . 2 . 3 Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ά  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  χ ρ ο ν ι κ ή ς  ε ξ έ λ ι ξ η ς  

α ν α κ λ α σ η ς  σ ε  ν α ν ο ν ή μ α τ α    

 

Οι παλμοί λευκού φωτός που έχουν παραχθεί βρίσκουν εφαρμογή στη μελέτη νέων 

υλικών. Επειδή οι ιδιότητες τους, δεν είναι γνωστές δημιουργείται η ανάγκη μελέτης 

τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η χρονική εξέλιξη της 

ανάκλασης για νανονήματα πυριτίου (Si). Η μελέτη των υλικών αυτών θα οδηγήσει σε 

εφαρμογή τους σε ηληκτρονικές συσκευές. 

 

Η συνεχής ανάγκη για βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρονικών και φωτονικών 

συσκευών, αλλά και τη σμίκρυνση τους οδήγησε στην ανάπτυξη του τομέα της 

νανοτεχνολογίας. Με τον όρο νανοτεχνολογία αναφερόμαστε στον σχεδιασμό, στον 
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χαρακτηρισμό, στην παραγωγή και στην εφαρμογή δομών, συσκευών και συστημάτων 

με ελεγχόμενο σχήμα και μέγεθος στην νανοκλίμακα.  

 

Τα νανουλικά έχουν χωρικά περιορισμένη τουλάχιστον μία από τις διαστάσεις τους 

μεταξύ 1 και 100 nm. Για να γίνει αντιληπτό πόσο μικροσκοπικές είναι οι δομές αυτές 

αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι μία ανθρώπινη τρίχα η οποία έχει διάμετρο μερικές 

εκατοντάδες μικρόμετρα (200 000 nm). Οι ιδιότητες των υλικών στην νανοκλίμακα 

διαφέρουν σε σύγκριση με τους εκτεταμένους ημιαγωγούς για το λόγο ότι, τα κβαντικά 

φαινόμενα μπορεί να αρχίσουν να υπερέχουν στην συμπεριφορά της ύλης στη 

νανοκλίμακα και επειδή ο λόγος του αριθμού των ατόμων της επιφάνειας ως προς τον 

αριθμό των ατόμων του όγκου μεγαλώνει, με αποτέλεσμα τα άτομα της επιφάνειας 

παίζουν σημαντικότερο ρόλο στις οπτικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες του υλικού. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες νανουλικών ανάλογα με τον αριθμό των χωρικά 

περιορισμένων διαστάσεων, αλλά και το σχήμα τους. Για παράδειγμα οι κβαντικές 

τελείες έχουν τρεις χωρικά περιορισμένες διαστάσεις, ενώ τα νανονήματα, οι 

νανοζώνες και οι νανοσωληνίσκοι έχουν δύο χωρικά περιορισμένες διαστάσεις. Τέλος, 

τα λεπτά υμένια (films) έχουν μόνο μία περιορισμένη διάσταση.    

 

Για να γίνει δυνατή η εφαρμογή των διάφορων νανουλικών σε νανοσυσκευές 

καθίσταται αναγκαία η εκτεταμένη μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων και 

προσδιορισμός των οπτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των νανουλικών με σκοπό την 

κατανόηση των διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος σε κάθε υλικό. Η οπτική 

φασματοσκοπία με τη χρήση υπερταχέων παλμών είναι η μοναδική τεχνική που 

προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης της αλληλεπίδρασης μεταξύ ακτινοβολίας και ύλης 

με χρονική διακριτική ικανότητα της τάξεως των femtoseconds. Μέσω υπερταχέων 

παλμών επιτυγχάνεται η μελέτη των οπτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των υλικών. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής, η οποία είναι μη 

καταστροφική και μεγάλης ευαισθησίας και την εφαρμογή της στη μελέτη των 

θεμελιωδών ιδιοτήτων των εκτεταμένων ημιαγωγών, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί 

εκτενώς στην περίπτωση των ημιαγωγικών νανοδομών.   

 

Για την παρούσα διπλωματική εργασία με σκοπό να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα 

της εφαρμογής των παλμών λευκού φωτός πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις χρονικής 

εξέλιξης της ανάκλασης σε νανονήματα πυριτίου.  Τα νανονήματα αυτά έχουν διάμετρο 
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ίση με 30 nm και μήκος της τάξεως των μm. Μία τυπική εικόνα ενός νανονήματος, 

αλλά και ενός δείγματος που αποτελείται από νανονήματα φαίνονται πιο κάτω.  

 

 

Σχήμα 4.16 α) Σχήμα ενός νανονήματος. Το μεταλλικό σωματίδιο στην άκρη είναι 

αναγκαίο για να επιτευχθεί η ανάπτυξη του νανονήματος. β) Εικόνα SEM από μία 

κατανομή νανονημάτων. 

 

Πραγματοποιήθηκαν μη εκφυλισμένες μετρήσεις χρονικής εξέλιξης της ανάκλασης και 

τα αποτελέσματα φαίνονται στην πάρακατω γραφική παράσταση. Για τη διέγερση των 

νανονημάτων χρησιμοποιήθηκαν παλμοί διέγερσης τα 400 nm και ενέργεια ανά παλμό 

ίση με 1 μJ.  Όταν ο παλμός διέγερσης προσπίπτει στο δείγμα νανονημάτων, αυτό 

απορροφά ενέργεια κσι φορείς μεταφέρονται απο τη ζώνη σθένους στη ζώνη 

αγωγιμότητας.  

Ο χ άξονας αντιστοιχεί στο χρόνο καθυστέρησης μεταξύ της δέσμης διέγερσης και 

ανίχνευσης και ο ψ άξονας στην αλλαγή της ανάκλασης που προκλήθηκε λόγω της 

διέγερσης του δείγματος. Έγιναν μετρήσεις για διάφορα μήκη κύματος ανίχνευσης στη 

φασματική περιοχή μεταξύ  500 nm μέχρι 1000 nm. Για το λόγο αυτό χρειάζεται στην 

τεχνική αυτή να γίνει χρήση των παλμών λευκού φωτός οι οποίοι περιέχουν αυτό το 

ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Με τους παλμούς λευκού φωτός υπάρχουν πολλές επιλογές 

στο μήκος κύματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά στο πείραμα.  
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Σχήμα 4.17 Γραφική παράσταση της χρονικής εξέλιξης της ανάκλασης σαν συνάρτηση 

του χρόνου μεταξύ της δέσμης διέγερσης και της δέσμης ανίχνευσης. 

Στο σήμα της αλλαγής της ανάκλασης παρατηρείται απότομη αρνητική αύξηση της 

ανάκλασης σε μικρό χρονικό διάστημα, ίσο με την χρονική διάρκεια του παλμού 

ανίχνευσης, ενώ για μεγαλύτερους χρόνους αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό εως ότου το 

σύστημα επανέλθει πίσω στην κατάσταση ισορροπίας. Η απότομη αύξηση του σήματος 

είναι λόγω της δημιουργίας φορέων στο υλικό κατά τη διέγερση του δείγματος, ενώ η 

μετέπειτα χρονική εξέλιξη του δείγματος είναι λόγω της αποδιέγερσης των φορέων από 

την στάθμη ανίχνευσης. Όταν όλοι οι φορείς εγκαταλείψουν τη στάθμη ανίχνευσης τότε 

η αλλαγή της ανάκλασης μηδενίζεται. 

Από τη γραφική παράστασης παρατηρούμε για διαφορετικά μήκη κύματος ανίχνευσης 

παρατηρούνται αλλαγές στην χρονική εξέλιξη της ανάκλασης το οποίο δηλώνει ότι 

διαφορετικές καταστάσεις. Το αντίθετο συμβαίνει για τα μήκη κύματος μεταξύ 850-

1000 nm, όπου η χρονική εξέλιξη της ανάκλασης στα διάφορετικά μήκη κύματος είναι 

πανομοιότυπη.  
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Κεφάλαιο 5 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παραγωγή υπερταχέων παλμών 

λαυκού φωτός. Οι παλμοί λευκού φωτός βρίσκουν εφαρμογές σε πειράματα μελέτης 

νανολικών. Για την επίτευξη της εφαρμογής των νανοϋλικών σε ηλεκτρονικές 

συσκευές απαιτείται πλήρης μελέτη και κατανόηση των ιδιοτήτων τους, αφου 

διαφέρουν κατά πολύ απο τις αντοίστοιχες ιδιότητες των εκτεταμένων υλικών. 

Έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει κατανοητή η παραγωγή παλμών λευκού φωτός, 

εξηγήθηκαν τα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα, τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη 

δημιουργία υπερταχέων παλμών laser, οι γενικές αρχές λειτουγίας των lasers. Επίσης 

αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των παλμών και ο τρόπος παραγωγής τους καθών και η 

ενίσχυση τους.  

Στο πειραματικό μέρος έγινε παραγωγή υπερταχέων παλμών λευκού φωτός. 

Μελετήθηκε η σταθερότητα και τα φάσμα τους. Παρατηρήθηκε ότι όσο πιο μεγάλη 

είναι η ενέργεια των παλμών τόσο πιο σταθεροί θα είναι. Στο πειραματικό μέρος 

έγιναν, επίσης, μετρήσεις της χρονικής εξέλιξης ανάκλασης σε νανονήματα σαν 

εφαρμόγη των υπερταχέων παλμών λευκού φωτός που δημιουργήθηκαν. 
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