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Περίληψη 
κοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας 

αξιόπιστης οπτικής διάταξης, η οποία θα είναι ικανή να ανιχνεύει 

χρονοεξαρτούμενες αλλαγές των ιδιοτήτων διάφορων  υλικών, σε πάρα πολύ 

μικρούς χρόνους της τάξης των μερικών picoseconds (10-12 second).  

 Λόγω του πολύ μικρού χρόνου ζωής τέτοιων αλλαγών η μόνη γνωστή, έως σήμερα, 

τεχνική ανίχνευσής τους είναι η τεχνική “All Optical Pump Probe”.  

 Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιεί παλμικά Λέιζερ βραχέων παλμών για να διεγείρει 

και έπειτα να ανιχνεύσει στο χρόνο τις αλλαγές των φυσικών ιδιοτήτων των υλικών.  

Τέτοιες φυσικές ιδιότητες μπορεί να είναι οπτικές, ηλεκτρονικές ή μαγνητικές.  

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας και η κατασκευή 

της συγκεκριμένης διάταξης. ‘Έπειτα θα αναφερθούν και θα αναλυθούν οι μετρήσεις που 

έγιναν με αυτή τη διάταξη στο μαγνητο-οπτικό υλικό ErFeO3. 

Το υλικό ErFeO3 ανήκει στην κατηγορία των Περοβσκιτών και ειδικότερα στην 

υποκατηγορία των Ορθοφερριτών. Είναι μονοκρυσταλλικό και έχει μαγνητο-οπτικές 

ιδιότητες.  Σαν μαγνητο-οπτικές ιδιότητες εννοούμε την αλληλεπίδραση της μαγνητικής 

τάξης του υλικού με τις οπτικές ιδιότητες του υλικού. Αυτές οι ιδιότητες καθώς και η 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση θα περιγραφεί αναλυτικά παρακάτω.  

Για την διέγερση του υλικού με την βοήθεια της προαναφερθείσας διάταξης θα 

χρησιμοποιηθεί το φαινόμενο (Inverse Faraday Effect). Σύμφωνα με αυτό, ακτινοβολία 

κυκλικής πόλωσης η οποία διαδίδεται σε ένα οπτικό μέσω/υλικό, εφαρμόζει ένα 

εγκάρσιο μαγνητικό πεδίο στο υλικό κατά μήκος του άξονα διάδοσης της ακτινοβολίας. 

 Συνοψίζοντας, με την τεχνική “All Optical Pump Probe” την οποία αναπτύξαμε εξ 

αρχής, σε ξεχωριστό εργαστήριο, στις εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ,  

διεγείρουμε το μονοκρυσταλλικό υλικό ErFeO3 μεσω ενός «μαγνητο-οπτικού» παλμού 

(IFE) και εν συνεχεία ανιχνεύουμε την χρονική εξέλιξη των μαγνητο-οπτικών (ME) 

αλλαγών του υλικού σε ένα χρονικό παράθυρο μερικών δεκάδων picoseconds.  Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων μελετούνται και αξιολογούνται συγκρίνοντάς τα με 

προγενέστερες μετρήσεις. 

 

Σ 
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Abstract 
 

Photo-induced Switching of Magnetic Materials by                 Ultrafast 
Laser Pulses 

 
 
Magnetic materials have a crucial role to play in the area of storage devices for the 

computer industry. For this reason there has been extensive research in this area over the 

last two decades. Previously all the materials that were used for hard disks were 

ferromagnetic. Implementation of new materials that exhibit unusual magnetic ground 

states (such single-molecule or low-dimensional magnets) can offer novel electronic 

devices, thus offering new routes to increased storage capacity. In this project we study 

the ultrafast coherent dynamics (picosecond time-scale) of the ErFeO3 perovskite by 

time-resolved laser spectroscopy and suggest possible use of the material’s response into 

future magneto-optical devices.  

Large single crystals of the ErFeO3 were grown by the traveling solvent floating 

zone method. The material was characterized by single crystal X-ray diffraction. It 

confirms that it is a member of the family of orthoferrites, adopting an orthorhombic 

crystal structure (space group Pbnm). Because of the anisotropic lattice characteristics the 

material entails important birefringent behavior. Bulk magnetic susceptibility 

experiments as a function of temperature confirmed that our ErFeO3 sample behaves as a 

canted antiferromagnet (ΤΝ~ 640 Κ) that undergoes a spin reorientation transition (TR) in 

the region 87<T<96 K. In this region the antiferromagnetic propagation vector, G, related 

to the Fe3+ (S= 5/2) sub-lattice changes continuously from the canted, with respect to the 

a-crystal axis direction, into the c-axis. The changes in the magnetocrystalline anisotropy 

can drive such a transition through appropriate spin-lattice coupling. We explore this 

particular microscopic behavior by means of the time-resolved linear birefringence 

technique we have developed. 

In particular the aim of this work is the implementation of the Inverse Faraday 

Effect (IFE) in order to achieve non-thermal control of spin dynamical phenomena in the 

local scale. Herein, we present the development of the methodology, which allows short 
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light pulses to trigger the ErFeO3 single crystal by creating temporary intense magnetic 

fields (tens of Tesla locally) that can promote true magneto-optical control of the 

material’s magnetic ground state; we suggest that this feature may have immediate 

impact in magnetoelectronics. An “all optical pump-probe” setup was put together. The 

source is a femtosecond pulsed laser (Ti:sapphire 800 nm), with a pulse duration of  ≈270 

fs, equipped with a continuous flow optical cryostat. Two beams, the pump and the 

probe, arrive with spatial coincidence on the surface of the birefringent ErFeO3 single 

crystal; the experiments are carried out in transmission geometry. The pump beam is used 

to trigger the sample, while the probe beam is adjusted temporally and monitors the 

possible development of coherent oscillations through changes in the time-resolved (over 

a few picoseconds) linear birefringence (Δnij) of the material. We follow the temperature 

evolution (77<T<300 K) of the optical properties (Δnij~ εij~ G; where ε is the dielectric 

permittivity), both in their static form as well as in their dynamical aspects in the 

neighborhood of ΤR ~ 96 Κ. The experimental results were compared with previous 

studies that had utilized inelastic Raman scattering. From the phenomenological 

evaluation of the results we infer that the impact of triggering the material by short light 

pulses is the generation of optical phonon modes (f~ 2.5 THz) through the absorption by 

the Fe3+ sub-lattice.  

Our results demonstrate the utility of this method as an efficient technique for 

controlling collective excitations of either lattice (phonons) or spin (magnons) in 

electronically correlated systems. In one future possibility if we assume that such spin 

dynamics are combined with the exchange bias effect, magnetic control of ferromagnetic 

films can be achieved (by light) in a several picoseconds time-window (at least an order 

of magnitude better than in current ferromagnets), allowing us to construct ultrafast 

magneto-optical switches incorporating nanoscale materials. Such fast switching devices 

can play a key role towards high density magneto-optical storage disks and non-volatile 

memories.  

Future work on this project will require additional optimization of the “pump-

probe setup” to achieve improved measuring statistics and better time-resolution, so that 

efficient non-thermal triggering (IFE) of the systems is possible. The project could then 

extend into photo-induced characterization of the dynamics involving diverse natural 
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systems extending from molecular magnets to nanocrystal structures. These are good 

candidates where the strong coupling between light and matter may support novel 

quantum phenomena that are pronounced due to the nanoscale dimensions the materials 

themselves. 
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1. Εισαγωγή 

Μια νέα κατηγορία διατάξεων βασισμένων στην κβαντική ιδιότητα του ηλεκτρονίου, το 

spin, αντί του φορτίου, μπορεί να αποτελέσει το μέλλον για την επόμενη γενιά των 

μικροηλεκτρονικών συσκευών.1  

 

ο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα θα μπορούσε να ονομαστεί η εποχή της 

ηλεκτρονικής επανάστασης. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου των 50-

χρόνων ο κόσμος έγινε μάρτυρας μιας επανάστασης βασισμένης σε ψηφιακά 

λογικά κυκλώματα ηλεκτρονίων. Από τα πρώτα transistor έως τους αξιόλογους και 

δυνατούς σημερινούς εμπορικούς μικροεπεξεργαστές, έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή τους κυκλώματα τα οποία μεταφέρουν διαδικά ψηφία, ή bits- 1 ή 0, 

αναπαριστώμενα από την ύπαρξη ή απώλεια ηλεκτρικού φορτίου. Επίσης η επικοινωνία 

μεταξύ μικροηλεκτρονικών συσκευών γίνεται μέσω της ροής των ηλεκτρικών φορτίων. 

Οι τεχνολογίες που προέκυψαν από την απλή λογική έχουν δημιουργήσει μια παγκόσμια 

βιομηχανία αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, της οποίας τα προϊόντα 

έχουν κατακλίσει τον κόσμο. Πραγματικά η συνεχόμενη και σταθερή εξέλιξη της 

μικροηλεκτρονικής συχνά αποκαλείται από τον κόσμο, «νόμος του Moore», με βάση τον 

οποίο υπολογίζεται ότι οι μικροεπεξεργαστές θα διπλασιάζουν την επεξεργαστική τους 

δύναμη κάθε 18 μήνες καθώς τα ηλεκτρονικά στοιχεία θα σμικρύνονται και ποιο πολλά 

λογικά κυκλώματα θα μπορούν να σχεδιαστούν σε ένα μόνο chip. Όμως κάποια μέρα ο 

νόμος του Moore θα σταματήσει να ισχύει καθώς το μέγεθος ενός μόνο bit φτάσει στο 

όριο των διαστάσεων του ατόμου – αυτό συχνά αποκαλείται το τέλος του δρόμου της 

σιλικόνης. Για αυτό τον λόγο καθώς και για να εμπλουτιστεί η λειτουργικότητα των 

συσκευών οι ερευνητές θέλουν να εκμεταλλευτούν μια άλλη ιδιότητα του ηλεκτρονίου, 

την στροφορμή του ή αλλιώς spin. Το spin του ηλεκτρονίου είναι μια κβαντική ιδιότητα 

που συνήθως αναπαρίσταται με ένα βέλος και μπορεί να έχει κατεύθυνση προς τα πάνω 

ή προς τα κάτω ανάλογα αν η στροφορμή του ηλεκτρονίου είναι κατά την φορά των 

δεικτών του ρολογιού ή την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση.   Με βάση αυτή την ιδιότητα 

μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος δυαδικής λογικής με ένα νέο είδος δυαδικών 

ψηφίων, τα μαγνητικά bits. 

Τ
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 Η κίνηση των spin, όπως και η κίνηση των φορτίων μπορούν επίσης να μεταφέρουν 

ψηφιακή πληροφορία μεταξύ των συσκευών. Ένα πλεονέκτημα της ιδιότητας του spin 

έναντι του φορτίου είναι ότι την κατάσταση του spin μπορούμε να την ελέγξουμε – 

χειριστούμε μέσω εφαρμογής εξωτερικών μαγνητικών πεδίων, μια ιδιότητα που έχει είδη 

εφαρμοστεί στην τεχνολογία μαγνητικής αποθήκευσης δεδομένων.  Μια άλλη αξιόλογη 

ιδιότητα του spin είναι η μεγάλη διάρκεια αποδιέγερσης, καθώς αφού προσανατολισθεί 

τείνει να μείνει στην ίδια κατεύθυνση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντίθετα με τα 

φορτία τα οποία εύκολα καταστρέφονται μέσω σκέδασης ή σύγκρουσης με ατέλειες, 

προσμίξεις ή άλλα φορτία. Αυτά τα χαρακτηριστικά ανοίγουν νέες δυνατότητες για την 

εξέλιξη νέων συσκευών οι οποίες  θα είναι πολύ μικρότερες, θα καταναλώνουν λιγότερη 

ενέργεια και θα έχουν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Γενικότερα στον τομέα των 

spintronics στόχος είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς του ηλεκτρονικού spin στα 

υλικά έτσι ώστε να  κατακτηθεί κάποια βασική γνώση σχετικά με την φυσική στερεάς 

κατάστασης, η οποία θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά ηλεκτρονικών συσκευών βασισμένες 

στην ροή spin και ηλεκτρικών φορτίων. 

 Στην πραγματικότητα ο στόχος των spintronics είναι η συνδυαστική εκμετάλλευση των 

ηλεκτρονικών, οπτοηλεκτρονικών και μαγνητοηλεκτρονικών ιδιοτήτων σε μια μόνο 

καινοτόμο συσκευή, η οποία θα έχει υπολογιστική ισχύ πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τις 

υπάρχουσες. 

 

1.1 Η λογική του Spin. 

 

 αποδιέγερση των spin καθώς και η κίνησή τους αποτελούν σημαντικές 

ιδιότητες όχι μόνο σαν βασικές ερωτήσεις της φυσικής αλλά και σαν 

ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καινοτόμες ηλεκτρονικές 

διατάξεις. Μια διάταξη η οποία βρίσκεται είδη σε χρήση είναι συσκευή Γιγαντιαίας 

Μαγνητοαντίστασης, ή GMR η οποία αποτελείται από εναλλασόμενες 

σιδηρομαγνητικές/αντισιδηρομαγνητικές και  μη μαγνητικές μεταλλικές επιφάνειες.2 

Ανάλογα με τον μαγνητικό προσανατολισμό στις μαγνητικές επιφάνειες, η ηλεκτρική 

τους αντίσταση δια μέσου των επιφανειών αλλάζει από μικρή (παράλληλη μαγνήτιση 

Η
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των επιφανειών) σε μεγάλη (αντιπαράλληλη μαγνήτιση των επιφανειών). Έχει προταθεί 

από ερευνητές η χρησιμοποίηση αυτής της εναλλαγής της αντίστασης 

(μαγνητοαντίσταση) για την κατασκευή υπερευαίσθητων μαγνητικών αισθητήρων όπως 

αυτοί που χρησιμοποιούνται είδη για την ανάγνωση μαγνητικών δεδομένων από 

μαγνητικούς σκληρούς δίσκους. Μια άλλη πρόταση είναι η κατασκευή κυκλωμάτων 

Γιγαντιαίας Μαγνητοαντίσασης για την αποθήκευση ψηφιακών μαγνητικών δεδομένων 

που θα παρουσιάζουν μεγάλες χωρητικότητες δεδομένων.3 

 Γενικότερα η Γιγαντιαία Μαγνητοαντίσταση (GMR) αποτελεί στην ουσία έναν 

μαγνητικό διακόπτη ανάλογο με αυτόν της επαφής pn και των σύγχρονων λογικών 

κυκλωμάτων πυριτίου JFET και MOSFET, που σήμερα αποτελούν τα βασικά δομικά 

στοιχεία κάθε ψηφιακής συσκευής.  

 Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς χρησιμοποιώντας τέτοιους μαγνητικούς 

διακόπτες σε καινοτόμα μαγνητο-ηλεκτρονικά λογικά κυκλώματα είναι δυνατή η 

χρησιμοποίηση της κβαντικής ιδιότητας του σπιν σε συνδυασμό με το φορτίο των 

ηλεκτρονίων για την αποθήκευση και την επεξεργασία της ψηφιακής πληροφορίας.  

 

1.2 Φως, Μαγνητισμός και Spintronics 

 

α τελευταία χρόνια μετά την ανακάλυψη των λέιζερ την δεκαετία του 1960 

ζούμε μια εποχή όπου η χρήση των λέιζερ έχει εδραιωθεί και επεκταθεί σε 

πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τον 

άνθρωπο. Η ανακάλυψη του λέιζερ έδωσε την ευκαιρία στον άνθρωπο να εκμεταλλευτεί 

τις ιδιότητες του φωτός και τον φωτονίων, όχι μόνο για να βλέπει στο σκοτάδι όπως 

μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν το φώς, αλλά και για να το τιθασεύσει και να το 

χρησιμοποιεί σε χιλιάδες διαφορετικές περιπτώσεις που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το 

φάσμα των σύγχρονων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Σήμερα τα λέιζερ 

χρησιμοποιούνται από την βιομηχανία για την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, 

την ευθυγράμμιση των ρομποτικών συσκευών, σε σύγχρονα ιατρικά κέντρα για την 

διεξαγωγή εξελιγμένων και ευαίσθητων ιατρικών επεμβάσεων και σε κάθε ηλεκτρονική 

συσκευή  CD-ROM/RAM, DVD και πλέον Blu-ray που έχει κάθε άνθρωπος σπίτι του, 

Τ
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στο αυτοκίνητο ή πάνω του. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα ο Αμερικανικός στρατός 

χρησιμοποιεί τα λέιζερ για την κατεύθυνση και πλοήγηση σύγχρονων οπλικών 

συστημάτων όπως οι πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας. Μάλιστα έχουν κατασκευάσει και 

αντιαεροπορικά συστήματα που αντί πυρομαχικών-βλημάτων χρησιμοποιούν την 

ενεργειακή δύναμη των φωτονίων καθώς η δέσμη τους εστιάζεται από μακριά στο στόχο. 

 Μέχρι σήμερα όμως ο άνθρωπος έχει εκμεταλλευτεί κυρίως την ορμή, την ενέργεια και την 

πόλωση των φωτονίων χωρίς να έχει δώσει τόσο έμφαση στην αλληλεπίδραση των 

ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων του φωτός με τον μαγνητισμό και γενικότερα τις μαγνητικές 

ιδιότητες της ύλης. 

 Καθώς ο μαγνητισμός συνδέεται με τον σιδηροηλεκτρισμό στα υλικά, είναι λογικό και 

οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες του φωτός να αλληλεπιδρούν ανάλογα με τον 

μαγνητισμό των υλικών όταν μια δέσμη λέιζερ τα διαπερνά η ανακλάται από αυτά.4  

Καθώς λοιπόν οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες του φωτός αλληλεπιδρούν με τον 

μαγνητισμό των υλικών είναι δυνατόν στο μέλλον να κατασκευάσουμε σκληρούς 

μαγνητο-οπτικούς δίσκους  οι οποίοι αντί για συμβατικές μαγνητικές κεφαλές 

(αισθητήρες) θα χρησιμοποιούν μια δέσμη λέιζερ όπως αυτή των γνωστών CD-ROM. 

Με αυτόν τον τρόπο η μαγνητική  ανάγνωση της ψηφιακής πληροφορίας από τον 

μαγνητικό δίσκο θα γίνεται ταχύτερα και η απαιτούμενη ενεργειακή ισχύ θα μειωθεί 

κάνοντας την συσκευή περισσότερο αυτόνομη. 

Ταυτόχρονα είναι δυνατή ακόμα και η εγγραφή ψηφιακής πληροφορίας σε μαγνητικά μέσα 

με την βοήθεια του φωτός, χρησιμοποιώντας βραχείς φωτο-μαγνητικούς παλμούς 

LASER. 

  Είναι γνωστό τα τελευταία 50 περίπου χρόνια ότι κυκλικά πολωμένο ηλεκτρομαγνητικό 

κύμα καθώς διαδίδεται σε ένα διαπερατό υλικό, δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο κατά 

μήκος του άξονα διάδοσης του. Αυτό το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από την 

σπειροειδή κίνηση των ηλεκτρονίων του υλικού η οποία προκαλείται από την κυκλική 

πόλωση του φωτός. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται Inverse Faraday Effect (IFE). 

Το γεγονός αυτό μπορεί να φέρει επανάσταση στον τομέα της ψηφιακής αποθήκευσης 

καθώς χρησιμοποιώντας τους φωτομαγνητικούς παλμούς για εγγραφή μαγνητικής 

πληροφορίας στους μαγνητικούς δίσκους, μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν μαγνητικό 

δίσκο ο οποίος θα παρουσιάζει πολύ γρήγορους χρόνους εγγραφής δεδομένων, μεγάλο 
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χώρο αποθήκευσης και πολύ γρήγορους χρόνους ανάγνωσης σε συνδυασμό με την 

απλοποίηση και την σμίκρυνση της ηλεκτρονικής συσκευής καθώς και την μείωση της 

απαιτούμενης ενέργειας.  

 Αν κανείς σκεφτεί ότι όλος ο σημερινός πολιτισμός βασίζεται κυρίως στην αποθήκευση 

και στην πρόσβαση στην ηλεκτρονική ψηφιακή πληροφορία (σημερινός τρόπος γραφής 

και ανάγνωσης), καταλαβαίνει ότι τέτοιου είδους τεχνολογικά και επιστημονικά 

επιτεύγματα μπορούν να προωθήσουν τον σημερινό πολιτισμό σε νέα επίπεδα. Άλλωστε 

είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι η εξέλιξη της γραφής είναι ένας από τους βασικούς 

δείκτες πολιτισμού που οδήγησε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς στο απόγειο της 

ανάπτυξης τους. 

 Η αμφίδρομη αλληλεπίδραση του φωτός με τον μαγνητισμό της ύλης καθώς και το πώς 

αλλάζει αυτή η αλληλεπίδραση με την αλλαγή της μαγνητικής κατάστασης των υλικών είναι 

ένα βασικό και θεμελιώδες ερώτημα όχι μόνο της φυσικής αλλά και της σύγχρονης 

τεχνολογίας.5  

Το μυστικό της σχέσης φωτός, μαγνητισμού, ηλεκτρισμού και ύλης είναι ένα 

πολύπλευρο και ποικιλόμορφο φυσικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί από 

πολλές πλευρές ανάλογα σε ποια ιδιότητα θα εστιάσει κανείς. Καθώς οι σύγχρονες 

σημερινές ηλεκτρονικές συσκευές θα πλησιάσουν το όριο της εξέλιξης τους και ο ο 

γνωστός νόμος του Moore θα σταματήσει κάποτε να ισχύει, επιβάλλεται η επιστράτευση 

νέων τεχνολογιών, καινοτόμων υλικών και η χρησιμοποίηση νέων «υπερ» φυσικών 

ιδιοτήτων. Τα λέιζερ είναι οι πρώτες υποψήφιες συσκευές για την χρησιμοποίηση τους 

σε νέες εξελιγμένες μαγνητο-οπτο-ηλεκτρονικές συσκευές Spintronics.  
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1.3 Υβριδοποίηση Μαγνητο‐Ηλεκτρονικών Συσκευών 

 

ι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες για επεξεργαστική ισχύ στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και η αυξημένη παγκοσμίως ζήτηση για την 

αποθήκευση και την πρόσβαση των ψηφιακών πληροφοριών καθιστά 

αναγκαία την μετεξέλιξη της σημερινής τεχνολογίας των ηλεκτρονικών συσκευών. 

Καθώς λοιπών ο κορεσμός της τεχνολογίας του πυριτίου θα πλησιάζει, κρίνεται 

επιβεβλημένη και αναγκαία η χρησιμοποίηση και άλλων φυσικών ιδιοτήτων πέρα του 

ηλεκτρισμού και της αποθήκευσης φορτίων όπως είναι σχεδιασμένα τα σημερινά 

ηλεκτρονικά κυκλώματα. Όπως προαναφέρθηκε είδη στις προηγούμενες παραγράφους 

χρησιμοποιώντας τη Γιγαντιαία Μαγνητοαντίσταση (GMR) ως έναν μαγνητικό διακόπτη 

για την κατασκευή λογικών μαγνητικών κυκλωμάτων, όμοιων με αυτών της ηλεκτρονικής 

με πυρίτιο, καθώς και η εκμετάλλευση της ιδιότητας του φωτός να αλληλεπιδρά 

αμφίδρομα με τον μαγνητισμό των υλικών (το φως είναι ικανό και να διαβάσει των 

μαγνητισμό ενός υλικού αλλά και να το μαγνητίσει μέσω του φαινομένου IFE)  δίνει τη 

δυνατότητα για την κατασκευή καινοτόμων υβριδικών μαγνητο-οπτο-ηλεκτρονικών 

συσκευών. 

 Η πρόταση χρησιμοποίησης του φωτός, του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού, μέσω των 

μαγνητο-οπτο-ηλεκτρονικών υλικών, για την κατασκευή υβριδοποιημένων μαγνητο-

οπτο–ηλεκτρονικών συσκευών είναι μια κίνηση η οποία θα αναβαθμίσει σημαντικά την 

σημερινή ηλεκτρονική τεχνολογία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στον τομέα της 

αποθήκευσης και της επεξεργασίας της πληροφορίας. 

 Στην παρούσα εργασία δοκιμάζουμε και αναδεικνύουμε την δυνατότητα του φωτός 

(φωτομαγνητικοί παλμοί “IFE”) να μαγνητίσει ένα μαγνητο-οπτικό υλικό (ErFeO3) και 

να ανιχνεύσουμε την υπερ-γρήγορη δυναμική της αποδιέγερσης του μαγνητικο-οπτικού 

υλικού στην πρότερη προτιμώμενη μαγνητική κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο 

αποδεικνύουμε με πειραματικά δεδομένα την αμφίδρομη σχέση του φωτός με τον 

μαγνητισμό των υλικών και την δυνατότητα δημιουργίας υπερ-γρήγορων μαγνητικών 

διαταραχών σε χρόνους που αντιστοιχούν σε μερικά picoseconds. Κατόπιν παραθέτουμε 

Ο
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πιθανές εφαρμογές αυτής της «εξωτικής» αλληλεπίδρασης για την κατασκευή 

καινοτόμων μαγνητο-οπτο-ηλεκτρονικών συσκευών.  
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2. Φωτοδιέγερση Υλικών: Φαινόμενα και μεθόδοι 

2.1 Μαγνητοηλεκτρικό Φαινόμενο‐Magneto Electric 
effect (M.E.) 

 
6                                                                    7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Μαγνητοηλεκτρικό φαινόμενο8 ονομάζεται η σύζευξη των μαγνητικών ιδιοτήτων των 

υλικών με τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες. 

 Αλλαγή στη μαγνητική δομή του υλικού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροστατική αλλαγή 

μέσω της μαγνητοηλεκτρικής σύζευξης. Η σύζευξη του μαγνητισμού με τον ηλεκτρισμό 

στα υλικά φαίνεται καθαρά στην εξάρτηση της ελεύθερης ενέργειας του κρυστάλλου: 

 

,

                                        (2-1) 

 
 

Σχήμα 2-2. Γραφική απεικόνιση της

αλληλεξάρτησης του μαγνητικού πεδίου Η, με το

εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο Ε, και τον

πιεζοηλεκτρισμό σ σε ένα υλικό. Αυτή η τριπλή

αλληλεξάρτηση ονομάζεται Μαγνητοηλεκτρικό

φαινόμενο (Linear Magnetoelectric Effect).

Η ηλεκτρική πόλωση P, η μαγνήτιση M και η

τάση ε δημιουργούν σιδηρομαγνητισμό,

σιδηροελαστικότητα ή σιδηροηλεκτρικότητα

αντίστοιχα. 

Σχήμα 2-1. Με μπλέ διαγράμμιση απεικονίζεται η

οικογένεια υλικών στα οποία εμφανίζεται το

μαγνητοηλεκτρικό φαινόμενο. 
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Όπου:  και  το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο αντίστοιχα. 

 

Η παραγοντοποίηση της παραπάνω εξίσωσης ως προς Ε οδηγεί στην πόλωση P: 

 

,        (2-2) 

Ενώ η παραγοντοποίηση ως προς την Η οδηγεί στην μαγνήτιση του υλικού: 

 

,   (2-3) 

 

Όπου  και  αποικονίζει στην μόνιμη πόλωση και μαγνήτιση, ενώ ε και μ είναι η 

ηλεκτρική και μαγνητική επιδεκτικότητα του υλικού. Το πινακοστοιχείο α αντιστοιχεί 

στην δημιουργία ηλεκτρικής πόλωσης κατόπιν εφαρμογής μαγνητικού πεδίου ή 

δημιουργίας μαγνητικού πεδίου κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού πεδίου.  Αυτό το 

φαινόμενο ονομάζεται ευθύγραμμο Μαγνητοηλεκτρικό φαινόμενο  (linear 

Magnetoelectric (ME) effect. Άλλα πινακοστοιχεία μεγαλύτερης τάξης που 

συμπληρώνουν την περιγραφή του Μαγνητοηλεκτρικού φαινομένου είναι τα β και γ. 

 Σύμφωνα με το μαγνητοηλεκτρικό φαινόμενο, σε περίπτωση αλλαγής της μαγνήτισης 

ενός μαγνητοηλεκτρικού υλικού εξαιτίας εφαρμογής ενός εξωτερικού παράγοντα όπως η 

εξωτερική εφαρμογή μαγνητικού πεδίου, θα προκαλέσει αλλαγή του πινακοστοιχείου 

των διηλεκτρικών σταθερών του κρυσταλλικού υλικού η οποία θα είναι ανάλογη της 

αλλαγής την μαγνήτισης του υλικού (Εξίσωση (2-3)). Αλλαγή του πινακοστοιχείου των 

διηλεκτρικών σταθερών θα προκαλέσει μεταβολή των οπτικών ιδιοτήτων του 

μαγνητοηλεκτρικού υλικού. 

 Συνεπώς αλλάζοντας την μαγνητική κατάσταση ενός μαγνητοηλεκτρικού υλικού θα 

αλλάξουν ανάλογα και οι οπτικές ιδιότητες του.  

 Το παραπάνω φαινόμενο (ΜΕ) αποτελεί την βάση της λειτουργίας του φυσικού 

μηχανισμού με τον οποίο θα ανιχνεύουμε οπτικά την μαγνητική κατάσταση του υλικού, 

κατόπιν εφαρμογής ενός εξωτερικού παράγοντα, με την τεχνική ‘all optical pump probe’. 
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2.2 Φαινόμενο Inverse Faraday 
Effect (IFE) 

 

 

nverse Faraday Effect (IFE)  ονομάζεται το φαινόμενο όπου όταν 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας, κυκλικά πολωμένη, διαδίδεται 

σε ένα οπτικό μέσω, δημιουργείται ένα εγκάρσιο μαγνητικό πεδίο μέσα στο υλικό, η 

φορά του οποίου εξαρτάται από την δεξιόστροφή ή αριστερόστροφη κυκλική πόλωση του 

φωτός.9 

 Ενώ οι εξισώσεις που περιγράφουν την μεταφορά ενέργειας και ορμής σε ένα μέσο από 

ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι αρκετά γνωστές ακόμα και σε προπτυχιακό επίπεδο, η 

μελέτη της μεταφοράς στροφορμής από ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο μέσω διάδοσης 

δεν είναι ιδιαίτερα γνώστη μέχρι σήμερα. 

Ο πρώτες προσπάθειες υπολογισμού αυτού του φαινομένου ξεκινάνε από το 1897 από 

τον Ρώσο επιστήμονα Sadovskii.  

 

 

Σχήμα 2-3. Ακτινοβολία κυκλικής πόλωσης δημιουργεί μαγνητικό πεδίο με διεύθυνση κατά μήκος του άξονα 

διάδοσης της ακτινοβολίας. Η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίο εξαρτάται από το δεξιόστροφη ή 

αριστερόστροφη πόλωση της ακτινοβολίας.  

I 
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2.3 Διάταξη “Pump Probe” 

 

 

2.3.1 Εισαγωγικά 

 
 

ενικότερα στη φύση υπάρχουν φαινόμενα τα οποία έχουν ελάχιστη χρονική 

διάρκεια της τάξης των μερικών picoseconds (ps) (≈10-12 ps) ή ακόμα και 

femtoseconds (fs) (≈10-15 fs) , όπως οι διαδικασίες σκέδασης ηλεκτρονίων-

φωνονίων, οι χημικές αντιδράσεις και οι μαγνητο-οπτικές ιδιότητες υλικών. 

Αυτά τα υπεργρήγορα φυσικά φαινόμενα δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτούν ακόμα και με 

τους πιο γρήγορους ανιχνευτές ή παλμογράφους που υπάρχουν μέχρι και σήμερα.  

Έτσι για να μετρήσουμε τέτοιου είδους γρήγορα χρονικά φαινόμενα  χρειαζόμαστε μία 

τεχνική η οποία να έχει την απαραίτητη χρονική ανάλυση έτσι ώστε να είναι ικανή να 

μετρήσει τα υπεργρήγορα χρονικά φαινόμενα. Μία τέτοια τεχνική μέτρησης 

υπεργρήγορων φαινομένων της τάξης των μερικών picoseconds-femtoseconds είναι η 

τεχνική “Pump Probe”. 

 

 

2.3.2 Διάταξη “Pump Probe” 

 
 

 βασική ιδέα της τεχνικής “pump probe” βασίζεται σε βραχείς παλμούς 

LASER διάρκειας μερικών  οι οποίοι σχηματίζουν δύο αλληλουχίες-σειρές 

παλμών σταθερής συχνότητας. Η πρώτη σειρά παλμών αντιστοιχεί στη δέσμη 

pump, η οποία δημιουργεί και το φαινόμενο (διέγερση) στο δείγμα-υλικό, ενώ η δεύτερη 

σειρά παλμών αντιστοιχεί στη δέσμη probe η οποία ανιχνεύει τις αλλαγές που προήλθαν 

λόγω της δέσμης  pump.  

Γ 

Η
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 Για να ανιχνευτούν οι αλλαγές από την δέσμη probe, θα πρέπει οι παλμοί της να έχουν 

μία χρονική καθυστέρηση Δt σε σχέση με τους παλμούς της δέσμης pump. Καθώς η 

ταχύτητα διάδοσης του φωτός (cο≈ 3×108 m/s) σε ένα μέσω διάδοσης είναι σταθερή, αν 

μία δέσμη παλμών διανύσει μεγαλύτερη διαδρομή από μια άλλη δέσμη τότε θα φτάσει 

στο ίδιο σημείο με μία χρονική καθυστέρηση Δt. Για να ελέγχουμε την καθυστέρηση της 

δέσμης probe σε σχέση με τη δέσμη pump, εκτρέπουμε την δέσμη probe μέσω μίας 

παράκαμψης, το μήκος της οποίας αυξομειώνεται με την βοήθεια μιας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. (Βλέπε Παράρτημα II C). 

Και οι δύο δέσμες, pump και probe, δημιουργούνται από μία αρχική δέσμη LASER η 

οποία διαχωρίζεται σε δύο δέσμες καθώς διαπερνάει το οπτικό “beam splitter”. To 

οπτικό beam splitter διαχωρίζει την αρχική δέσμη σε δύο δέσμες με διαφορετική 

κατεύθυνση. Η μία δέσμη είναι η ανακλώμενη από το οπτικό και η δεύτερη διαπερνάει 

μέσα από το οπτικό ακολουθώντας την ίδια διαδρομή με την αρχική δέσμη. Η αναλογία 

της έντασης των δύο νέων δεσμών εξαρτάται από το οπτικό “beam splitter”, συνήθως 

όμως χαμηλότερη ένταση έχει η δέσμη probe.   

 Το τελικό αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι να έχουμε δύο δέσμες 

συγχρονισμένων παλμών λέιζερ οι οποίες ακολουθούν διαφορετικό οπτικό δρόμο η 

καθεμία και συναντώνται σε ένα σημείο στο οποίο συνήθως βρίσκεται το υπό εξέταση 

δείγμα. Οι παλμοί της δέσμης probe είναι χρονικά καθυστερημένοι σε σχέση με τους 

Δt 

 

Σχήμα 2-4. Απλοποιημένη απεικόνιση αλληλουχίας παλμών LASER. Με μωβ χρώμα 

αποικονίζονται οι παλμοί της pump ενώ με μπλε απεικονίζονται οι παλμοί της probe. Παρατηρούμε 

ότι οι παλμοί των δύο δεσμών έχουν την ίδια συχνότητα και χρονική παλμική διάρκεια, η probe

έχει μικρότερη ένταση και μεταξύ τους υπάρχει μία χρονική καθυστέρηση Δt. 
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παλμούς pump και η χρονική αυτή καθυστέρηση ελέγχεται με μία ηλεκτρονική 

πλατφόρμα η οποία αυξομειώνει τον οπτικό δρόμο της probe. 

Καθώς και οι δύο δέσμες έχουν προέλθει από μια αρχική δέσμη παλμών λέιζερ, όλα τα 

φυσικά χαρακτηριστικά τους θα είναι ίδια (μήκος κύματος, συχνότητα παλμών, χρονική 

διάρκεια παλμών, σχήμα παλμών) εκτός της έντασή τους η οποία εξαρτάται από το είδος 

του οπτικού beam splitter.  

Οι δύο δέσμες εν συνεχεία μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά βούληση δίνοντας στην 

τεχνική μία ευελιξία στον τρόπο ανίχνευσης των φαινομένων. 

Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε τρείς διαφορετικούς τύπους της διάταξης pump probe.10 

1. Tην διάταξη pump probe ίδιου μήκους κύματος, στην οποία η δέσμη pump έχει 

το ίδιο μήκος κύματος με τη δέσμη probe.  

2. Την διάταξη pump probe διαφορετικού μήκους κύματος, όπου εδώ η δέσμη probe 

ανιχνεύει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο δείγμα από την δέσμη pump, 

έχοντας όμως διαφορετικό μήκος κύματος αλλά ίδια συχνότητα παλμών. Αυτό το 

είδος της τεχνικής “pump probe” είναι χρήσιμο όταν η ανίχνευση των αλλαγών 

στο μήκος κύματος της pump, δεν είναι εφικτή. Για να μεταβληθεί το μήκος 

κύματος των παλμών της δέσμης probe υπάρχουν δύο τρόποι: 

Α)  Ό πρώτος τρόπος είναι η εστίαση των probe παλμών σε έναν μη γραμμικό 

κρύσταλλο όπως π.χ. το BBO (Beta Barium Borate) για να δημιουργηθούν 

παλμοί δεύτερης αρμονικής ίδιας συχνότητας με τους αρχικούς. 

Β) Ο δεύτερος τρόπος είναι να εστιαστούν οι παλμοί της δέσμης probe σε μία 

κυψέλη αιθυλικής γλυκόλης, με αποτέλεσμα να παραχθεί παλμικό λευκό φώς 

ευρέου φάσματος και ίδιας συχνότητας με τους αρχικούς παλμούς. Κατόπιν με 

έναν μονοχρωμάτορα είναι δυνατόν να επιλέξουμε το επιθυμητό μήκος κύματος 

των probe παλμών. 

3. Την διάταξη διέγερσης μέσω LASER και ανίχνευσης μέσω ηλεκτρονίων, όπου 

εδώ η δέσμη pump παραμένει ως έχει, αντίθετα όμως η παλμική δέσμη probe δεν 

αποτελείται από φωτόνια αλλά από παλμούς ηλεκτρονίων τα οποία είναι ικανά να 

ανιχνεύσουν κρυσταλλικές αλλαγές στο δείγμα που διεγείρεται από την δέσμη 

pump. Για να δημιουργηθούν οι παλμοί ηλεκτρονίων θα πρέπει η αρχική δέσμη 

probe να εστιαστεί σε έναν μη γραμμικό κρύσταλλο για να παραχθούν υπεριώδης 
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παλμοί ίδιας συχνότητας και εν συνεχεία αυτοί να εστιαστούν σε μέταλλο για την 

παραγωγή παλμών ηλεκτρονίων εκμεταλλευόμενοι το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. 

Μία διάταξη “pump probe” αποτελείται από τις εξής συσκευές: 

1. 1 Femtosecond LASER το οποίο και δημιουργεί την αρχική παλμική δέσμη 

φωτονίων. 

2. Μία ηλεκτρονική πλατφόρμα καθυστέρησης της δέσμης probe. 

3. Ευαίσθητοι ανιχνευτές επιλεγμένοι για το μήκος κύματος της δέσμης probe. 

4. Οπτικά όπως το “beam splitter”, φίλτρα έντασης, καθρέφτες για να κατευθύνουν 

τις δέσμες, και διάφορα άλλα οπτικά που ελέγχουν τις πολώσεις των δεσμών (π.χ. 

πολωτές, λ/2, λ/4) 

5. Ένα ή ακόμα και δύο συσκευές Lock-in για την μέτρηση του σήματος των 

ανιχνευτών στη συχνότητα του LASER. 

6. Κρυογενική εγκατάσταση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του υλικού σε ένα 

ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. 

Η διάταξη pump probe που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα περιγράφεται αναλυτικά στο 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

 



Φωτο-επαγομένη μεταγωγή μαγνητικών υλικών με χρήση υπερβραχέων παλμών λέιζερ 

33  
 

3. Υλικά: Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του 
συστήματος‐Μοντέλου 

 

3.1 Ιδανικός Περοβσκίτης11  

 

 ιδανικός περοβσκίτης έχει τον τύπο ΑΒΧ3, όπου η Α-θέση (π.χ. Σπάνιες 

γαίες) πληρώνεται από κατιόντα μεγαλύτερου μεγέθους από αυτά της Β-θέσης 

(π.χ. μεταβατικά στοιχεία) και περίπου ίδια σε μέγεθος με τα ανιόντα της Χ 

(π.χ. Οξυγόνο, Αλογόνο) θέσης στο πλέγμα. Στο Σχήμα 3-1 απεικονίζεται μία ιδανική 

κρυσταλλική δομή περοβσκίτη, όπου τα Α κατιόντα περιτριγυρίζονται από 12 ανιόντα σε 

κυβο-οκταεδρικό σχηματισμό και τα Β κατιόντα περιτριγυρίζονται από 6 ανιόντα σε 

οκταεδρικό σχηματισμό. Τα Χ ανιόντα περιτριγυρίζονται από 2 Β-θέσης κατιόντα και 4 

Α-θέσης κατιόντα. Οι ιδανικοί περοβσκίτες ανήκουν στην Pm3m ομάδα συμμετρίας 

χώρου (Ο.Σ.Χ.) .  

 
 

 

 

 
Σχήμα 3-1. Κρυσταλλική δομή ιδανικού Περοβσκίτη (BaTiO3, 

A=Ba2+, B=Ti4+, X=O),5  Το γκρίζο οκτάεδρο (πολύεδρο 

συναρμογής) είναι μία γραφική απεικόνιση, που γίνεται για να 

βλέπουμε  τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα Χ περικυκλώνουν 

τα άτομα Β. 

 

 

 

 

 

Ο
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Α)          Β) 
Σχήμα 3-2. Α) Υπέρπλεγμα ιδανικής δομής Περοβσκίτη (BaTiO3),  Β) Υπέρπλεγμα παραμορφωμένης  δομής 

Περοβσκίτη (ErFeO3) 

3.1.1 Παραμορφωμένη δομή Περοβσκίτη 

 

αρόλο που η ιδανική δομή (Pm3m) είναι κυβική, η πλειονότητα των απλών 

ΑΒΧ3 Περοβσκιτών έχουν παραμορφωμένες δομές (distorted structures), 

ονομαζόμενες ετεροδομές (Σχήμα 3-2.)12. Αυτές παράγονται λόγο: 1) 

περιστροφής ή παραμόρφωσης των οκταέδρων ΒΧ6, 2) 1ης τάξης Jahn-Teller 

παραμόρφωσης των ΑΒ6 οκταέδρων, 3) 2ης τάξης Jahn-Teller επίδραση (effect)11  στα Α 

και Β κατιονικά πολύεδρα, που έχει ως αποτέλεσμα την ανάμειξη των μοριακών 

τροχιακών. Η ποιο συχνά εμφανιζόμενη απόκλιση από την ιδανική δομή Περοβσκίτη 

είναι η κλίση των οκταέδρων. 

 Αυτή η μορφή διαστρέβλωσης του πλέγματος εμφανίζεται όταν το μέγεθος των Α-

κατιόντων είναι πολύ μικρό για το μέγεθος των οκταέδρων που τα περικλείουν . Για να 

προσαρμοστεί το πλέγμα στις μικρές διαστάσεις των Α-κατιόντων τα οκτάεδρα 

αποκτούν μερική κλίση, περικλείοντας έτσι τα Α-κατιόντα. Με αυτόν τον τρόπο η 

συνολική ενέργεια του κρυσταλλικού πλέγματος μειώνεται. 

Π
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Στα περισσότερα κεκλιμένα μοντέλα υποτίθεται ότι: τα ΒΧ6 οκτάεδρα είναι άκαμπτα, 

αλλά όχι ιδανικά (είναι παραμορφωμένα) και οι γωνίες μεταξύ τους δεν επηρεάζουν τα 

σημεία επαφής-σύνδεσής μεταξύ τους (δεν συμβαίνει αλληλοεπικάλυψη). Η κλίση των 

οκταέδρων επιφέρει: ανόμοιες αλλαγές στο μήκος των δεσμών Α-Χ έτσι ώστε αυτοί να 

μην είναι ίδιοι μεταξύ τους, αλλαγή στον περικλειόμενο όγκο-χώρο μεταξύ των 

οκταέδρων (Α-site), και μείωση της συμμετρίας του πλέγματος από την Pm3m Ο.Σ.Χ. σε 

αυτό της ετεροδομής (Σχήμα 3-2 Β)). 

 

3.1.2 Ορθορομβικοί Περοβσκίτες 

 

Οι ορθορομβικοί Περοβσκίτες (ομάδα 

συμμετρίας χώρου: #62 – Pnma και 

Pbnm) έχουν μία διεστραμμένη δομή 

του ιδανικού Περοβσκίτη. Σε αυτούς 

τα οκτάεδρα έχουν υποστεί κλίση σε 

τρεις διαφορετικές γωνίες των τριών 

ψευδοκυβικών αξόνων: [001] φ, [111] 

Φ, [110] θ, (Σχήμα 3-3). Αυτό έχει ως 

συνέπεια την μετατόπιση των 

κατιόντων από τις θέσεις που θα είχαν 

στο ιδανικό πλέγμα του Περοβσκίτη . 

Στην κατηγορία των ορθορομβικών Περοβσκιτών (Σχήμα 3-2 Β) ανήκουν και οι 

ορθοφερίτες  Σπάνιων Γαιών (Rare Earth Orthoferrites), οι οποίοι ανακαλύφθηκαν και 

μελετήθηκαν οι μαγνητικές τους ιδιότητες από τα τέλη του 1940. Έχουν τον χημικό τύπο 

REFeO3 όπου RE είναι το ιόν της Σπάνιας Γαίας (Lo, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y). Κρυσταλλώνονται σε ορθορομβική παραμορφωμένη δομή 

Περοβσκίτη με 4 μοριακές μονάδες ανά κυψελίδα και ανήκουν στην Ο.Σ.Χ. D2h
16-Pbnm. 

Σχήμα 3-3.  Σχεδίαση των τριών ψευδοκυβικών αξόνων ως

προς τους οποίους γίνεται η κλίση των οκταέδρων. 2 
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A)       B) 
Σχήμα 3-4. Κρυσταλλική δομή ανεστραμμένου ορθορομβικού Περοβσκίτη, (ErFeO3). 

Α) Η δομή κάθετα στον άξονα c, B) Δομή κατά μήκος του άξονα c.  

Πράσινο: Er3+ (Έρβιο (RE)),  Κόκκινο: O2- (Οξυγόνο)  Μέσα στο κέντρο των οκταέδρων βρίσκονται τα άτομα 

του σιδήρου Fe3+.  
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3.2 Μαγνητικές Ιδιότητες Ορθοφερριτών 

 

3.2.1 Αντισιδηρομαγνητισμός 

 
ΣΣττοονν  ααννττιισσιιδδηηρροομμααγγννηηττιισσμμόό1133  οοιι  μμααγγννηηττιικκέέςς  ρροοππέέςς  ττωωνν  γγεειιττοοννιικκώώνν  ααττόόμμωωνν  σσυυζζεεύύγγοοννττααιι  

ααννττιιππααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ηη  σσυυννοολλιικκήή  μμααγγννηηττιικκήή  ρροοππήή  σσττοο  υυλλιικκόό  νναα  εείίννααιι  μμηηδδέένν..  

 
ι ορθοφερίτες σπάνιας γαίας εμφανίζουν εντυπωσιακές  και πολλές φορές 

πολύπλοκες μαγνητικές ιδιότητες, λόγω της αλληλεπίδρασης των μαγνητικών 

ροπών των Fe3+ (d5, S= 5/2) με αυτές των Σπάνιων Γαιών, συνεπώς ανάλογα 

με την σπάνια γαία που υπάρχει στο πλέγμα μπορούμε να επιτύχουμε διαφορετικές 

μαγνητικές συμπεριφορές σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας. Οι σημαντικότερες από 

αυτές είναι: 

1) Οι μαγνητικές ροπές των Fe3+ συζεύγονται ισχυρά μεταξύ τους, σε 

αντισιδηρομαγνητική διάταξη, με μία όμως μικρή απόκλιση (canted 

antiferromagnets), δίδοντας στο πλέγμα μικρή συνολική μαγνητική ροπή. 

2) Καθώς οι μαγνητικές ροπές των Fe3+ και των σπάνιων γαιών (Er3+) διατάσσονται 

στο πλέγμα διαφορετικά, ανάλογα με την θερμοκρασία, τα δύο διαφορετικά 

μαγνητικά υποπλέγματα Μ(Τ) αναιρούνται (αντιστάθμιση μαγνητικών ροπών) σε 

μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, δημιουργώντας μηδενική συνολική μαγνήτιση 

(compensation point). 

3)  Οι μαγνητικές ροπές των Fe3+ οι οποίες διατάσσονται αντισιδηρομαγνητικά, 

παρουσιάζουν μία μετάβαση στην διεύθυνση των σπιν τους (spin reorientation) 

σε σχέση με τους κρυσταλλικούς άξονες, συναρτήσει της θερμοκρασίας.  

 

 Όλες οι παραπάνω μαγνητικές συμπεριφορές παρουσιάζονται λίγο ή πολύ σε όλους τους 

ορθοφερίτες σε διαφορετικές θερμοκρασίες, και παρουσιάζονται συνοπτικά στο Σχήμα 

3-5.      

 

Ο
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Σχήμα 3-5. Διάγραμμα φάσης14 μαγνητικών ιδιοτήτων που παρουσιάζονται στα  υλικά της οικογένειας των 

Ορθοφερριτών (REFeO3) σαν συνάρτηση της σύστασης και της θερμοκρασίας. 

 

 

 

 Υπάρχουν τέσσερα ιόντα σιδήρου (Fe3+) και τέσσερα ιόντα σπάνιας γαίας σε κάθε 

μοναδιαία κυψελίδα. Στον Πίνακας 3-1 παρουσιάζονται οι μαγνητικές ομάδες (Γx) και οι 

διατάξεις των σπιν οι οποίες είναι συμβατές με την δομή  D2h
16-Pbnm. Οι G, C, A, F 

δείκτες περιγράφουν τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορούν να διαταχθούν τα 

σπιν των ατόμων μέσα στην μοναδιαία κυψελίδα.  (Βλέπε Πίνακας 3-1). Ο δείκτης j 

αντιστοιχεί στον άξονα της μοναδιαίας κυψελίδας τον οποίο περιγράφει και οι δείκτες 1-

4 στα S σπιν τα οποία αντιστοιχούν στο κάθε άτομο της μοναδιαίας κυψελίδας 

 

 

Σημείο αντιστάθμισης 

Διατεταγμένη Σπάνια Γαία (RE)  
Επαναπροσανατολισμός σπιν 
Fe, RE σπιν παράλληλα 
Fe, RE σπιν αντιπαράλληλα 
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Πίνακας 3-1. Σύμβολα μαγνητικής ομάδας συμμετρίας και η αντίστοιχη διάταξη των σπιν.14 

 

 Οι διατάξεις Γ5 έως Γ8  των σπιν απαιτούν την απουσία σπιν στις θέσεις των ατόμων των 

σιδήρων και συνεπώς δεν είναι συμβατές με την δομή των Ορθοφερριτών. Επίσης η 

διάταξη Γ3 δεν απαιτεί ισχυρή αντισιδηρομαγνητική σύζευξη των σπιν των γειτονικών 

ατόμων των σιδήρων, κάτι που έχει παρατηρηθεί πειραματικά, συνεπώς αυτή η διάταξη 

δεν εμφανίζεται στους ορθοφερίτες.  

Οι διατάξεις Γ1,Γ2 και Γ4 συμβαίνουν και οι τρείς στους ορθοφερίτες. Η διάταξη Γ1 δεν 

παρουσιάζει καμία συνολική μαγνητική ροπή σε αντίθεση με τις διατάξεις Γ2 και Γ4 οι 

οποίες παρουσιάζουν μικρού μεγέθους διαπλεγματική σιδηρομαγνητική ροπή (λόγω της 

μικρής κλίσης μεταξύ των αντιπαράλληλων μαγνητικών ροπών) στις κατευθύνσεις x, y 

αντίστοιχα. Οι διατάξεις Γ2 και Γ4 απεικονίζονται πάνω στην μοναδιαία κυψελίδα του 

ορθοφερίτη ErFeO3. (Σχήμα 3-6) . 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα μαγνητικής Συμμετρίας                   Fe3+                 Er3+

Συμβατές διατάξεις σπιν
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Α)                   Β )       
Σχήμα 3-6.  Στο σχήμα αυτό φαίνεται η διάταξη των μαγνητικών ροπών των σιδήρων (Fe+3) μέσα στο πλέγμα 

του ErFeO3. Στην περίπτωση A) έχουμε την διάταξη Γ2(GxFx).και στην περίπτωση Β) έχουμε την διάταξη 

Γ4(GxFx). Όπου F=S1+S2+S3+S4 είναι το διάνυσμα το οποίο δημιουργείται λόγο της κεκλιμένης 

αντισιδηρομαγνητικής διάταξης, και G=S1-S2+S3-S4 είναι το διάνυσμα το οποίο περιγράφει την διεύθυνση της 

αντισιδηρομαγνητικής διάταξης. 

 Οι ισχυρότερες μαγνητικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στους ορθοφερίτες είναι 

αυτές των γειτονικών μαγνητικών ροπών των σιδήρων Fe3+ οι οποίες διατάσσονται 

αντισιδηρομαγνητικά (Σχήμα 3-6), συνήθως κάτω από τους 650-700 Κ (θερμοκρασία 

Néel). Η διάταξη τους δεν είναι αυστηρά αντισιδηρομαγνητική αλλά οι μαγνητικές ροπές 

των γειτονικών σιδήρων παρουσιάζουν  μικρές αποκλίσεις δίνοντας στο πλέγμα μία 

συνολική διαπλεγματική ροπή (Σχήμα 3-7). 

 

 

        Γ4(Fz) 

G

F

G

F 
S2

S1

S3

S4 
S4

S3 

S2 

S1
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Σχήμα 3-7.14 Αποκλίσεις των γειτονικών 

μαγνητικών ροπών των Fe3+ στις τρεις 

διαφορετικές διατάξεις: Γ1 Γ2 και Γ4. 

  

 

Υπάρχουν επίσης και ασθενότερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων των σπάνιων 

γαιών (Er3+) και των σιδήρων (Fe3+) οι οποίες αναγκάζουν τις μαγνητικές ροπές των 

σπάνιων γαιών να πολώνονται ημιπαραμγνητικά από το μαγνητικό πεδίο των ιόντων των 

σιδήρων που δημιουργείται λόγω της απόκλισης των γειτονικών ροπών τους. Η πόλωση 

των ροπών των σπάνιων γαιών (Rare Earths=RE) μπορεί να γίνεται είτε παράλληλα είτε 

αντιπαράλληλα με την διαπλεγματική μαγνητική ροπή των σιδήρων.  Όταν αυτές 

πολώνονται αντιπαράλληλα, δημιουργείται ένα σημείο πλήρωσης (compensation point) 

όπου τότε οι μαγνητικές ροπές των RE αναιρούν την συνολική μαγνητική ροπή του 

κεκλιμένου αντισιδηρομαγνητικού πλέγματος. Για τους ορθοφερίτες στους οποίους 

συμβαίνει επαναπροσανατολισμός των σπιν (spin reorientation)  από Γ4(Fz) σε Γ2(Fx) ο 

σχετικός προσανατολισμός των μαγνητικών ροπών των RE με αυτών των Fe3+ μπορεί να 

παραμένει ίδιος πριν και μετά από τον επαναπροσανατολιμό (ErFeO3), ή μπορεί να 

αλλάζει (YbFeO3, TmFeO3). 

 Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (1-4 Κ) οι μαγνητικές ροπές των RE προσανατολίζονται 

λόγω των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων (ErFeO3, TbFeO3, DyFeO3, HoFeO3). Ποιο 

συγκεκριμένα στο υλικό ErFeO3 σε θερμοκρασίες κάτω από 4.3 Κ οι μαγνητικές ροπές 

των Er3+ διατάσσονται αντιπαράλληλα με διεύθυνση παράλληλη στον άξονα c, ενώ οι 

μαγνητικές ροπές των Fe3+ αλλάζουν την διάταξή τους από Γ2 σε  Γ1/Γ2 στην οποία οι 

αντισιδηρομαγνητικές ροπές σχηματίζουν γωνία ≈ 45º ως προς τον άξονα a.15,16 

 H Γ4(Fz) διάταξη των μαγνητικών ροπών (η οποία παρουσιάζει μια διαπλεγματική 

μαγνητική ροπή στην z κατεύθυνση (Fz)) είναι ενεργειακά προτεινόμενη για τις 

μαγνητικές ροπές των σιδήρων (Fe3+), αφού αυτή η διάταξη κυριαρχεί σε όλες  τις 

θερμοκρασίες για υλικά τα οποία έχουν μη μαγνητικά RE άτομα (La, Y, Lu). Επίσης 

εμφανίζεται σε όλους τους ορθοφερίτες σε υψηλές θερμοκρασίες, όπου οι μαγνητικές 

ροπές των RE δεν είναι προσανατολισμένες (Σχήμα 3-6). Όσο μειώνεται η θερμοκρασία, 

οι μαγνητικές ροπές των RE προσανατολίζονται λόγο των μεταξύ τους 
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αλληλεπιδράσεων. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ανισοτροπία στον ορθοφερίτη και 

μπορεί να συμβεί  επαναπροσανατολισμός των σπιν (spin reorientation transition) σε 

άλλη διάταξη όπως Γ2(Fx) στην περίπτωση του υλικού ErFeO3. 

Από παλαιότερα πειράματα έχει αποδειχθεί ότι η θερμοκρασιακή περιοχή 

επαναπροσανατολισμού των σπιν έχει συγκεκριμένο πλάτος και ότι αλλαγή αυτή γίνεται 

συνεχόμενα, από τον ένα άξονα έως τον άλλον, με τα σπιν να είναι πάντα 

οργανωμένα.17,18 

  Με βάση τα παραπάνω, το φαινόμενο του επαναπροσανατολισμού των σπιν στους 

ορθοφερίτες, εξαρτάται από την μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία. Συνεπώς η χημική ή 

θερμική κατεργασία18 στον ορθοφερίτη ή/και οι στοιχειομετρικές αλλαγές μπορούν να 

αλλάξουν την ανισοτροπία του, έχοντας ως συνέπεια την αλλαγή της θερμοκρασίας 

μετάβασης TR. 
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3.3 Κρυσταλλική και Μαγνητική δομή του Υλικού: 
ErFeO3 

 

3.3.1 Κρυσταλλική δομή 

 

ο υλικό ErFeO3 (Er3+, Fe3+, 3xO2-) είναι κεραμικό και ανήκει στην κατηγορία 

των Περοβσκιτών, καθώς έχει ως χημικό τύπο τον ΑΒΧ3 (A= Er3+ B= Fe3+ X= 

O2-). Η μοναδιαία κυψελίδα του φαίνεται στo Σχήμα 3-4 (Α). Η κλίση των 

οκταέδρων του και στους τρεις ψευδοκυβικούς άξονες  όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3-4 και Σχήμα 3-2 Β), το κατατάσσουν στους ορθορομβικούς Περοβσκίτες.  

Λόγω της ύπαρξης των ατόμων του σιδήρου Fe3+ στις Β-πλεγματικές θέσεις τις 

μοναδιαίας κυψελίδας (μέσα στα οκτάεδρα που σχηματίζονται από τα άτομα των 

οξυγόνων O2-) (Σχήμα 3-4), ανήκει στην υποκατηγορία των ορθορομβικών 

Περοβσκιτών, τους ορθοφερίτες. Eπειδή το στοιχείο του Ερβίου (Er) ανήκει στις σπάνιες 

γαίες του περιοδικού πίνακα (Rare Earths) το ErFeO3 ανήκει στους ορθοφερίτες σπάνιας 

γαίας, των οποίων οι μαγνητικές ιδιότητες περιγράφηκαν παραπάνω. Η δομή του ErFeO3 

ανήκει στην Ο.Σ.Χ. D2h
16-Pbnm, και είναι ανισότροπη και στους τρεις άξονες. Αυτή η 

ανισοτροπία έχει ως συνέπεια οι δείκτες διάθλασης του υλικού να είναι διαφορετικοί για 

κάθε άξονα, δηλαδή nx ≠ ny ≠ nz. Η τελευταία φυσική ιδιότητα ονομάζεται 

διπλοθλαστικότητα και εμφανίζεται σε μονοκρυστάλλους στους οποίους η κρυσταλλική 

δομή τους είναι ανισότροπη.  

 

 

3.3.2 Μαγνητική δομή 

 

ι μαγνητικές ιδιότητες του ErFeO3 είναι πολλές και ενδιαφέρουσες και 

πηγάζουν από την αλληλεπίδραση των σπιν των Fe3+ ([Ar].3d6.4s2) και των 

Er3+ ([Xe].4f12.6s2 ).  Ποιο συγκεκριμένα τα σπιν των γειτονικών Fe3+ 

αλληλεπιδρούν ισχυρά μεταξύ τους και διατάσσονται αντισιδηρομαγνητικά κάτω από 

Τ

Ο
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την θερμοκρασία Néel15 στην διάταξη Γ4(Gx,Fz) (TN = 620-740 K), όπως φαίνεται στo 

Σχήμα 3-6 B), με μία όμως μικρή απόκλιση μεταξύ τους. Αυτή η μικρή απόκλιση 

προσθέτει στο πλέγμα μία σιδηρομαγνητική ροπή F η οποία είναι πολύ μικρή αλλά πολύ 

σημαντική για τις μαγνητικές ιδιότητες του υλικού. Τα σπιν των ατόμων των Er3+ 

διατάσσονται σε υψηλές θερμοκρασίες ημιπαραμαγνητικά ανάμεσα στα σπιν των Fe3+ 

επειδή μαγνητίζονται σε κάποιο βαθμό από το μαγνητικό πεδίο των Fe3+. Σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους αρχίζουν και προσανατολίζονται 

αντισιδηρομαγνητικά (Τ < 5 Κ). Η μαγνητική ροπή του πλέγματος των Er συμβολίζεται 

με το διάνυσμα m και η συνολική μαγνητική ροπή στο υλικό συμβολίζεται με M= F+m.  

 Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του μαγνητικού υποπλέγματος των Fe3+ είναι διαφορετική 

από αυτή των Er3+ και καθώς τα δύο μαγνητικά υποπλέγματα αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους19 αλλάζει η μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία και δημιουργείται μία περιοχή 

μετάβασης-επαναπροσανατολισμού20,21 του αντισιδηρομαγνητικού υποπλέγματος των Fe 

από την διάταξη Γ4(Gx,Fz), (F║c) στην διάταξη Γ2(Gz,Fx), (F║a) (Σχήμα 3-6 Α)). Η 

μετάβαση αρχίζει να συμβαίνει  στους TR=Τ1= 96 Κ (Γ4(Gx,Fz)→ Γ24(Gx,z,Fx,z)), όπου το 

διάνυσμα Nѐel G αλλάζει συνεχόμενα κατεύθυνση, όσο χαμηλώνει η θερμοκρασία, από 

τον άξονα a στον άξονα c, και ολοκληρώνεται στην θερμοκρασία Τ2 = 87 Κ όπου  το 

διάνυσμα G έχει προσανατολισθεί πλήρως στον άξονα c, ενώ το αντίστοιχο διάνυσμα F 

έχει προσανατολιστεί πλήρως στον άξονα a (Σχήμα 3-8).  Και οι δύο μεταβάσεις στις 

θερμοκρασίες Τ1 και Τ2 είναι δεύτερης τάξης. 
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Διάγραμμα 3-1. Διάγραμμα μαγνητικής επιδεκτικότητας (DC, ZFC) του μονοκρυστάλλου ErFeO3 σε θερμοκρασιακή περιοχή 4.5 Κ-305 Κ. Στο ένθετο δείχνεται με λεπτομέρεια η

περιοχή κάτω από 4 Κ. Το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο 0.1 T είναι κάθετο στον άξονα c του μονοκρυστάλλου. Η παρούσα μέτρηση έγινε με το μαγνητόμετρο MagLab EXA της

εταιρίας Oxford Instruments. Ο υπό εξέταση μαγνητικός κρύσταλλος τοποθετείται σε κρυοστάτη, μέσα στο μαγνητόμετρο, στο κέντρο ειδικά ευαίσθητων πηνίων. Καθώς

ταλαντεύεται μηχανικά μέσα τους δημιουργεί επαγωγικά ρεύματα τα οποία μετρούνται και μετατρέπονται σε μονάδες μαγνητικής επιδεκτικότητας. Καθώς μειώνεται η θερμοκρασία

του κρυστάλλου, το μαγνητόμετρο μετράει την μαγνητική επιδεκτικότητα για κάθε θερμοκρασία.  
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Σχήμα 3-8. Α) Διάταξη Γ2(GxFx), Β) Περιοχή μετάβασης Γ24(Gx,z,Fx,z)), Γ) Διάταξη Γ4(GxFx). Στο παραπάνω 

σχήμα φαίνεται η μεταβολή της γωνίας θ της αντισιδηρομαγνητικής διάταξη των μαγνητικών ροπών των 

Fe3+ στο επίπεδο x-z καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία δια μέσου της περιοχής μετάβασης.22 

 
 

 

 
3.4 Μηχανισμός Μετάβασης 

 
Σχήμα 3-9. Η ηλεκτρονική κατανομή γύρο από τα άτομα δεν είναι σφαιρική αλλά έλλειψη λόγω της 

αλληλεπίδρασής της με το σπιν του ηλεκτρονίου23. Η διάταξη των σπιν στην περίπτωση (a) έχει 

διαφορετική ενέργεια από αυτήν της διάταξης (b). 

 

 

 

Περιοχή 
μετάβασης Τ2=96 Κ Τ1=87Κ

Τ
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3.4.1 Μαγνητοκρυσταλλική Ανισοτροπία 

 

 μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία είναι η ενέργεια μέσα στον κρύσταλλο 

η οποία κατευθύνει τη μαγνήτιση κατά μήκος ορισμένων 

κρυσταλλογραφικών αξόνων που ονομάζονται διευθύνσεις εύκολης 

μαγνητίσεως. Οι διευθύνσεις εύκολης μαγνητίσεως είναι εκείνες στις οποίες η 

ενέργεια λόγω της μαγνητοκρυσταλλικής ανισοτροπίας είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 Η ενέργεια αυτή εξαρτάται από δύο φαινόμενα. Η ασυμμετρία της κατανομής των 

ηλεκτρονίων γύρο από τα γειτονικά άτομα μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα δίνει ένα 

μηχανισμό μαγνητοκρυσταλλικής ανισοτροπίας. Λόγω της αλληλεπίδρασης της 

τροχιάς των ηλεκτρονίων με το σπιν τους η τροχιά τους δεν είναι σφαιρική αλλά είναι 

σφαιροειδής. Έτσι όταν τα σπιν των ηλεκτρονίων περιστραφούν αλλάζοντας την 

διεύθυνση τους αλλάζει η ενέργεια ανταλλαγής τους αλλά αλλάζει και  η κατανομή 

των ηλεκτρονίων γύρο από τα άτομα λόγω της ασύμμετρης τροχιάς τους. Αυτή η 

αλλαγή της κατανομής των ηλεκτρονίων μέσα στο πλέγμα επιφέρει αλλαγή στις 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις των γειτονικών ατόμων αλλάζοντας την συνολική 

ενέργεια του κρυστάλλου (Σχήμα 3-9). 

 

 

3.4.2 Μαγνητοκρυσταλλική Ανισοτροπία και περιοχή        
μετάβασης 

 

 θερμοκρασιακά εξαρτώμενη ανισοτροπική ενέργεια24 (Φ) περιγράφεται 

από τον τύπο25: 

 
 

 
Φ(Τ)= Φ0+ Κ2(Τ)sin2θ + K4sin4θ      (3-1) 
                 

Όπου θ είναι η γωνία που σχηματίζει  το διάνυσμα της μαγνήτισης με τον άξονα c 

(στην περίπτωση αντισιδηρομαγνήτη είναι η γωνία που σχηματίζει το 

αντισιδηρομαγνητικό διάνυσμα G στο επίπεδο x-z) , και Κ2(Τ), K4 είναι σταθερές 

Η

Η
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ανισοτροπίας δεύτερης και τέταρτης τάξης αντίστοιχα. Οι συντελεστές Φ0, Κ2(Τ), K4 

είναι συνεχείς διαφορικές συναρτήσεις στην περιοχή μετάβασης.  

 Για μία δεδομένη θερμοκρασία η κατεύθυνση της μαγνήτισης ορίζεται από το 

ελάχιστο της μαγνητοκρυσταλλικής ενέργειας συναρτήσει της γωνίας θ. 

 Με βάση τις οριακές συνθήκες:  

∂Φ/∂θ=0            (3-2) 

και  

∂2Φ/∂2θ>0          (3-3) 

 οι λύσεις τις εξίσωσης (3-1) με βάση την οριακή συνθήκη (3-2) είναι θ1= 1/2π, θ2= 0 

και θ3 δίνεται από την εξίσωση: sin2θ3= - K2/2K4 

Οι λύσεις της θ3 είναι πραγματικές μόνο μεταξύ της θερμοκρασιακής περιοχής Τ1 και 

Τ2. Οι θερμοκρασίες Τ1 και Τ2 δίδονται από τις σχέσεις: K2(T1)= -2K4 και Κ2(Τ2)= 0  

Εάν ικανοποιηθεί και η συνθήκη (3-3) τότε η θ1 είναι λύση για θερμοκρασίες Τ < Τ1, 

η θ2 για θερμοκρασίες Τ > Τ2 και η θ3 για όλες τις θερμοκρασίες Τ1 < Τ < Τ2. 

 Για το υλικό ErFeO3 ισχύει26: 

Γ4(GxFz): θ2=0,   Τ > Τ2=97 Κ     (3-4) 

Γ2(GzFx): θ2=1/2π, Τ < Τ1= 88 Κ    (3-5) 

Γ24: sin2θ= Κ2(Τ)/2Κ4,  88 Κ = Τ1 < Τ < Τ2 = 97 Κ  (3-6) 
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4. Ανάπτυξη Υλικών και Χαρακτηρισμός 
Στατικών Ιδιοτήτων 

4.1 Παρασκευή Μονοκρυστάλλου 

4.1.1  Μονοκρύσταλλος ErFeO3 

 

 
Σχήμα 4-1. Ο μονοκρύσταλλος ErFeO3 μόλις έχει δημιουργηθεί με την τεχνική «Traveling solvent floating 

zone». 

 

ο υλικό ErFeO3 που χρησιμοποιήσαμε είναι μονοκρύσταλλος και έχει 

παρασκευαστεί με την τεχνική «Traveling solvent floating zone» σε ειδικό 

φούρνο, στις εγκαταστάσεις του ινστιτούτου Paul Scherrer  (Laboratory for 

Development & Methods) στην Ελβετία (Σχήμα 4-1).  

 Με την τεχνική αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε μονοκρυστάλλους (με 

διαστάσεις ~ cm) από απλή πολυκρυσταλλική σκόνη της ίδιας στοιχειομετρίας. 

 

 

 

  

Τ
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4.1.2 Τεχνική παρασκευής μονοκρυστάλλου: 
Traveling Solvent Floating Zone Furnace 

 

 
Σχήμα 4-2. Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου Traveling solvent floating zone furnace. 

 

 
φού έχουμε παρασκευάσει το πολυκρυσταλλικό υλικό μας σε μορφή 

σκόνης  με την σωστή στοιχειομετρία,  

 

                                       Air/  O2 
½ Er2O3+ ½ Fe2O3

                            ErFeO3     (4-1) 
             850-1000 °C  
 συμπιέζουμε το τελικό προϊόν μέσα σε ειδικό δοχείο και την μετατρέπουμε σε ένα 

στερεό σε σχήμα κυλινδρικής ράβδου. Οι δύο άκρες αυτής της ράβδου δένονται 

κατάλληλα με δύο άλλες κεραμικές ράβδους (Al2O3) όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-2. 

Το σύστημα των τριών ράβδων βρίσκεται  μέσα σε ένα σωλήνα από χαλαζία όπου 

έχουμε δυνατότητα να ελέγχουμε την ατμόσφαιρα της αντίδρασης. Έξω από τον 

σωλήνα χαλαζία υπάρχουν αντικριστά  τρεις λάμπες αλογόνου με ειδικά κάτοπτρα τα 

Α

Ελλειψoειδής 
Καθρέπτης 
 
       Λάμπα Αλογόνου 

Διεύθυνση 
μετατόπισης 
κέντρου 
Εστίασης 

Τετηγμένη Ζώνη 

Κρύσταλλος 

Seed rob 
Ελεγχόμενη 
Ατμόσφαιρα Αερίου 
Σωλήνας Χαλαζία 

Διεύθυνση 
μετατόπισης 
κέντρου 
Εστίασης 
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οποία εστιάζουν το φως των λαμπών μέσα στο σωλήνα, στη θέση που εφάπτονται οι 

δύο ράβδοι με το υλικό μας. 

 Όταν οι λάμπες αλογόνου ακτινοβολούν το υλικό, λόγο της υπέρυθρης εκπομπής 

τους αυτό θερμαίνεται αρκετά στην περιοχή εστίασης και λιώνει. Καθώς το υλικό 

(ράβδος) λειώνει στο σημείο όπου ακτινοβολείτε, οι ράβδοι που έχουν προσδεθεί στις 

δύο άκρες του υλικού γυρίζουν κυκλικά με αντίθετες φορές όπως φαίνεται στο Σχήμα 

4-2. Ταυτόχρονα και το σύστημα των ράβδων κινείται κατά μήκος του σωλήνα με 

πολύ μικρή ταχύτητα. Αυτό έχει ως συνέπεια το κέντρο εστίασης των λαμπών να 

μετακινείται κατά μήκος του υλικού (Σχήμα 4-3.), με αποτέλεσμα η ζώνη όπου το 

υλικό λιώνει (περιοχή, CL) να μετακινείται κατά μήκος της ράβδου με το 

πολυκρυσταλλικό υλικό (κίτρινη περιοχή, CS), δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

μία βαθμίδα θερμοκρασίας (εύρος, DX). Λόγω της βαθμίδας θερμοκρασίας και της 

κυκλικής κίνησης των ράβδων, τα άτομα του υλικού αποκτούν την απαραίτητη 

κινητικότητα για να έρθουν σε θερμοδυναμική ισορροπία και τελικά να πάρουν τις 

σωστές θέσεις στο πλέγμα  για να δημιουργήσουν έναν μονοκρύσταλλο καθώς 

ψύχονται (πράσινη περιοχή, CS).  

 

 
Σχήμα 4-3. Δημιουργία βαθμίδας θερμοκρασίας σε διάστημα (DX) στην λιωμένη περιοχή CL του υλικού-

ράβδου. Στην κίτρινη περιοχή CS το υλικό είναι ακόμα πολυκρυσταλλικό ενώ στην πράσινη περιοχή CS το 

υλικό είναι μονοκρύσταλλος.  
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4.1.3  Ακτίνες‐Χ  ‐ Μέθοδος Laue 

 
 

 μέθοδος Laue26 είναι μία τεχνική χαρακτηρισμού κρυσταλλικής δομής 

στην οποία χρησιμοποιούμε τις περιθλώμενες ακτίνες-Χ για να 

προσδιορίσουμε την μοναδιαία κυψελίδα,  την ομάδα συμμετρίας χώρου 

και τις θέσεις των ατόμων σε ένα μονοκρυσταλλικό υλικό ενός μονοκρυστάλλου.  

 

 
Σχήμα 4-4. Γεωμετρία της διάταξης κατά την περίθλαση των ακτίνων-Χ στη μέθοδο Laue28. 

 

 Όπως φαίνεται στο Σχήμα. μία «πολυχρωματική» δέσμη ακτίνων-Χ  κατευθύνεται 

ευθύγραμμα και προσκρούει στον μονοκρύσταλλο όπου και περιθλάται 

ακολουθώντας τον νόμο του Bragg. 

 

Νόμος του Bragg: 
 
nλ = 2d sinθ         (4-2) 

όπου: 

n: είναι ακέραιος αριθμός και συμβολίζει την τάξη της ανάκλασης 

λ: μήκος κύματος ακτίνων-Χ 

d: απόσταση των παράλληλων κρυσταλλικών επιπέδων με δείκτες Miller (hkl). 

θ: γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων-Χ ως προς το αντίστοιχο κρυσταλλικό επίπεδο. 

 

 

Η
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 Η περιθλόμενη ακτινοβολία κατευθύνεται πάνω σε ένα φιλμ ή φθορίζουσα οθόνη, 

ανάλογα με την τεχνολογία του μηχανήματος. Σε κάθε σημείο του φθορίζοντος φιλμ 

που θα προσκρούσει ακτινοβολία δημιουργείται ένα ανοιχτόχρωμο σημείο (spot). Με 

αυτόν τον τρόπο λόγο της περίθλασης της ακτινοβολίας από όλα τα κρυσταλλικά 

επίπεδα του υλικού αποικονίζεται ένα σύνολο σημείων τα οποία ουσιαστικά 

σχηματίζουν κύκλους πάνω στο φθορίζον φιλμ. Η γωνία Bragg είναι συγκεκριμένη 

για κάθε σύνολο επιπέδων (hkl) του μονοκρυστάλλου. Κάθε σύνολο επιπέδων 

περιθλούν ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος από το φάσμα των ακτίνων-Χ 

ακολουθώντας τον νόμο του Bragg για συγκεκριμένη απόσταση επιπέδων d(hkl) και 

συγκεκριμένη γωνία σκέδασης θ. Κάθε καμπύλη λοιπόν αντιστοιχεί σε ένα μήκος 

κύματος. Τα σημεία που ανήκουν σε μία καμπύλη αντιστοιχούν σε περιθλώμενες 

ακτίνες από  επίπεδα που ανήκουν σε μία  ζώνη Brillouin. 

 Ο προσανατολισμός των κρυσταλλικών αξόνων του κρυστάλλου, σε σχέση με τη 

μορφή του, μπορεί να βρεθεί από την θέση των σημείων (spots). Κάθε σημείο 

αντιστοιχεί σε ένα σύνολο επιπέδων και μπορεί να χαρακτηριστεί από τη θέση του, με 

την βοήθεια ειδικών χαρτών-διαγραμμάτων. Για την τεχνική της διάδοσης των 

ακτίνων-Χ μέσα από τον κρύσταλλο την οποία και περιγράφουμε εδώ 

χρησιμοποιείται ο χάρτης του Leonhardt.  
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4.1.4 Αποτελέσματα 

 
 

 
Σχήμα 4-5. Η κρυσταλλική δομή του μονοκρυστάλλου ErFeO3 ταυτοποιήθηκε με την μέθοδο περίθλασης 

ακτίνων-Χ κατά Laue. Οι λευκές τελείες που απεικονίζονται στην εικόνα είναι τα πειραματικά δεδομένα 

(Bragg reflections), οι κόκκινες τελείες αντιστοιχούν στο μοντέλο με το οποίο προσομοιώνονται τα δεδομένα 

τις περίθλασης ακτίνων-Χ και το μεγάλο μαύρο ‘spot’ στη μέση τις εικόνας είναι το ‘beam stop.27 

 

 
 Σε συνεργασία με το Laboratory for 

Developments and Methods του Paul Scherrer 

Institute, ταυτοποιήθηκε η δομή του 

μονοκρυστάλλου με την τεχνική Laue και 

επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη της ορθορομβικής 

κρυσταλλικής δομής (a≠ b≠ c, α= β= γ= 90º) 

του υλικού, με κρυσταλλικές σταθερές: a= 

5.262 Å, b= 5.582 Å, c= 7.593 Å. Η Ομάδα 

Συμμετρίας Χώρου (Ο.Σ.Χ.) είναι η Pbnm. 

Σχήμα 4-6. Εικόνα του τελικού μονοκρυστάλλου

ErFeO3, πάχους 400 μm, κομμένου κάθετα στον

άξονα c.  

c-axis 
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Για να είναι δυνατές οι οπτικές μετρήσεις στο υλικό αυτό, θα πρέπει η δέσμη του 

λέιζερ να το διαπερνάει χωρίς να σκεδάζετε. Γι’ αυτό το λόγο κόψαμε τον κρύσταλλο 

σε μορφή πλακιδίου με μήκος και πλάτος ≈ 2 mm και πάχος 400 μm. Ό άξονας c του 

μονοκρυστάλλου είχε διεύθυνση σχεδόν κάθετη στην επιφάνεια του πλακιδίου με μία 

απόκλιση 4º ενώ η διεύθυνση του y άξονα χαράχτηκε πάνω στην επιφάνεια του 

πλακιδίου, για τους σκοπούς των οπτικών μετρήσεων. Και οι δύο επιφάνειες του 

μονοκρυστάλλου λειάνθηκαν πολύ καλά  έτσι ώστε να μην σκεδάζετε η δέσμη του 

λέιζερ όταν αυτή προσκρούει πάνω στο υλικό. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και 

στον μονοκρύσταλλο YFeO3, που επίσης αναπτύξαμε, με πλάτος ≈5 mm, ύψος ≈4 

mm και πάχος 350 μm. Τα δεδομένα διαπερατότητας για τους δύο μονοκρυστάλλους 

(ErFeO3
 και YFeO3) απεικονίζονται και συγκρίνονται για ένα ευρύ φάσμα στο ορατό 

και γύρο από το ορατό στα Διαγράμματα 4-1 και 4-2. 
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4.2 Οπτικές Ιδιότητες του ErFeO3 και YFeO3 
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Διάγραμμα 4-1. Διάγραμμα της επι τις εκατό % οπτικής διαπερατότητας του κρυστάλλου

ErFeO3 (κόκκινο) και YFeO3 (μαύρο) σαν συνάρτηση της ενέργειας των φωτονίων (eV).  

 

Διάγραμμα 4-2. Διάγραμμα του συντελεστή απορρόφησης των υλικών ErFeO3 (Κόκκινο)

και YFeO3 (Μαύρο) συναρτήσει του μήκους κύματος του φωτός. 

ErFeO3 
                 YFeO3 

ErFeO3 
                 YFeO3 
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 επί τις εκατό (%) απορρόφηση των μονοκρυστάλλων ErFeO3 και YFeO3 

κατά μήκος της διεύθυνσης του άξονα c μετρήθηκε με τη βοήθεια του 

φασματόμετρου PerkinElmer Precicely Lambda 950 UV/VIS 

Spectometer, σε ένα εύρος φάσματος από 200 nm έως 2500 nm. (Διάγραμμα 4-1.) 

Κατόπιν υπολογίστηκε ο συντελεστής απορρόφησης α των υλικών συναρτήσει του 

μήκους κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με τη βοήθεια του νόμου Beer-

Lambert (Διάγραμμα 4-2). 

 

Νόμος του Beer-Lambert: 
 
α 1

t
Log10

I0
I

        (4-3) 
Όπου: 

α: ο συντελεστής απορρόφησης 

t: το πάχος του μονοκρυστάλλου στην διεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας (άξονας 

c). 

I0: Η προσπίπτουσα ένταση στον μονοκρύσταλλο. 

I: Η εξερχόμενη από το υλικό μετρούμενη ένταση της ακτινοβολίας. 

 

Παρατηρείται στην περιοχή από 200 nm έως και 1200 nm έντονή απορρόφηση η 

οποία οφείλεται στις εξής μεταβάσεις του ατόμου Fe3+: 

 I15/2 4F9/2, 

 
4I15/2

 4I9/2, 

 4I15/2 4I11/2  

Η συμπεριφορά της απορρόφησης στο παραπάνω εύρος (200 nm-1200 nm) είναι ίδια 

και για τα δύο υλικά ίδια και αυτό οφείλεται στην παρόμοια κρυσταλλική δομή των 

δύο κρυστάλλων.  

Εξαίρεση αποτελεί η απορρόφηση που παρατηρείται στον κρύσταλλο ErFeO3 στο 

φασματικό εύρος 1400 nm – 1650 nm η οποία οφείλεται στις ηλεκτρονικές 

μεταβάσεις του ατόμου του Er3+
: 

4I15/2 
4I13/2  

Η
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Αντίστοιχη μετάβαση-απορρόφηση στο υλικό YFeO3 δεν υπάρχει καθώς ο 

συγκεκριμένος κρύσταλλος δεν περιέχει στη κρυσταλλική του δομή το άτομο του 

Ερβίου Er3+.28 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα 800 nm (μήκος κύματος του LASER με το οποίο 

εκτελέστηκε το σύνολο των πειραμάτων και στα δύο υλικά) η απορρόφηση των δύο 

κρυστάλλων ErFeO3 και YFeO3 είναι ίδια.  

 

4.2.1 Πειραματική Διάταξη Μέτρησης 
Διαπερατότητας Συναρτήσει της Θερμοκρασίας 

 
Σχήμα 4-7. Διάταξη μέτρησης της οπτικής διαπερατότητας του κρυστάλλου συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

Στο Σχήμα 4-7. παρατηρούμε την διάταξη με την οποία μετρήθηκε η διαπερατότητα 

του μονοκρυστάλλου ErFeO3 κατά μήκος του άξονα c. Η δέσμη του παλμικού 

LASER (800 nm), αφού ρυθμιστεί η ένταση της καθώς περνάει από οπτικά φίλτρα, 

κατευθύνεται μέσα στον οπτικό κρυοστάτη όπου βρίσκεται το υλικό κατάλληλα 

τοποθετημένο. Αφού η δέσμη διαπεράσει τον κρύσταλλο και εξέλθει από τον 

μονοκρύσταλλο κατευθύνεται στον ανιχνευτή (φωτοπολλαπλασιαστή) όπου μετριέται 

η ένταση της. Η μεταβολή της μετρούμενης έντασης καταγράφεται σαν συνάρτηση 

της θερμοκρασίας. Το πρόγραμμα χειρισμού της όλης διάταξης σχεδιάστηκε με την 
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βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού LABView. Λεπτομέρειές που αφορούν το 

τεχνικό μέρος της διάταξης και τον τρόπο λειτουργίας της περιγράφονται αναλυτικά 

στο Παράρτημα ΙΙ. 

4.2.2 Πειραματικά Δεδομένα & Σχολιασμός 

Διάγραμμα 4-3. Διάγραμμα μέτρησης της διαπερατότητας του μονοκρυστάλλου ErFeO3 συναρτήσει της 

θερμοκρασίας. 

το Διάγραμμα 4-3 εμφανίζεται η μεταβολή της διαπερατότητας του 

μονοκρυστάλλου ErFeO3 συναρτήσει της θερμοκρασίας. Ειδικότερα 

παρατηρείται μια γραμμική αύξηση της διαπερατότητας από τους 250 Κ έως 

και τους 150 Κ.  

Καθώς η θερμοκρασία του κρυστάλλου μειώνεται, ελαττώνονται και οι διεγέρσεις  

στον κρύσταλλο. Με αυτόν τον τρόπο η δέσμη απορροφιέται όλο και λιγότερο καθώς 

δεν μπορούν να διεγερθούν φωνόνια μέσω της δέσμης, λόγο της χαμηλής 

θερμοκρασίας.   

Αξιοσημείωτη είναι απότομη πτώση της διαπερατότητας στους 114 Κ και η γραμμική 

μείωση της διαπερατότητας μέχρι και τους 74 Κ όπου το υλικό γίνεται έντονα 

απορροφητικό στο μήκος κύματος του LASER (800 nm). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

η θερμοκρασιακή περιοχή όπου συμβαίνει αυτή η απότομη πτώση της 

διαπερατότητας συμπίπτει με την θερμοκρασιακή περιοχή της αντισιδηρομαγνητικής 

μετάβασης του υλικού ErFeO3 (Διάγραμμα 3-1).   Αντίστοιχες οπτικές μετρήσεις του 

μονοκρυστάλλου YFeO3 δείχνουν παρεμφερή οπτική συμπεριφορά στο εύρος 

Σ
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θερμοκρασίας 300 Κ μέχρι 150 Κ. Σε αντίθεση όμως με το ErFeO3 ο μονοκρύσταλλος 

YFeO3 δεν παρουσιάζει απότομη μείωση της διαπερατότητας κάτω από τους 150 Κ. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να συνδέεται με τη μαγνητική μετάβαση της 

αντισιδηρομαγνητικότητας του υποπλέγματος των Fe+3 που λαμβάνει χώρα στο υλικό 

ErFeO3 σε αντίθεση με το υλικό  YFeO3 όπου αυτού του είδους η 

αντισιδηρομαγνητική μετάβαση είναι απούσα. 
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4.3 Διπλοθλαστικότητα & αλλαγή  πόλωσης του 
φωτός. 

Διπλοθλαστικότητα ονομάζεται η ύπαρξη διαφορετικών συντελεστών διάθλασης (n) ανα 

κρυσταλλικό άξονα ενός διαπερατού στο φώς κρυσταλλικού υλικού. 

 

 
Σχήμα 4-8. Ο κρύσταλλος ασβεστίτη (CaCO3), ένα από τα ποιο γνωστά διπλοθλαστικά υλικά, σκεπάζει τα 

γράμματα και το είδωλο εμφανίζεται διπλό. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης δομικής και οπτικής 

ανισοτροπίας του η οποία δημιουργεί το φαινόμενο της διπλοθλαστικότητας. 

 

ιπλοθλαστικότητα ονομάζεται το φαινόμενο στο οποίο μία αρχική δέσμη 

φωτός προσπίπτει πάνω σε ένα οπτικά ανισότροπο υλικό και εν συνεχεία 

χωρίζεται σε δύο άλλες ακτίνες φωτός, την «τακτική» ακτίνα (ordinary no) 

και την «έκτακτη» ακτίνα (extraordinary ne). Η πόλωση της έκτακτης ακτίνας είναι 

κάθετη στην πόλωση της τακτικής και  οι δείκτες διάθλασης τους  είναι διαφορετικοί 

μέσα στο διπλοθλαστικό υλικό no≠ ne. Η σχετική ένταση των δύο ακτίνων είναι 

ανάλογη της έντασης της αρχικής δέσμης, της πόλωσης της αρχικής δέσμης και των 

δεικτών διαθλάσεως της τακτικής διεύθυνσης no και της έκτακτης διεύθυνσης ne. H 

διπλοθλαστικότητα Δn ποσοτικοποιήται με τον τύπο:  

 

Δn= ne-no          (4-4) 

 

Δ
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 Α) Β) Γ)  
Σχήμα 4-9. Σχηματική αναπαράσταση της ημιτονοειδούς ταλάντωσης του ηλεκτρικού πεδίου 

μονοχρωματικής ακτινοβολίας φωτός για Α) ευθύγραμμη πόλωση, Β) κυκλική πόλωση και Γ) ελλειψοειδής 

πόλωση. 

Αν ακτινοβολήσουμε έναν διπλοθλαστικό κρύσταλλο κατά μήκος του άξονα z με 

ακτίνα η οποία είναι ευθύγραμμα πολωμένη (όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-9) τότε οι 

συνιστώσα της δέσμης ως προς τον ένα άξονα (π.χ. x) θα έχει διαφορετική ταχύτητα 

από την συνιστώσα στον άξονα y μέσα στο υλικό. Αυτό συμβαίνει λόγο της διαφοράς 

των δεικτών διάθλασης ανά κρυσταλλικό άξονα: 

 

nxx ≠ nyy  

njj = c/υjj              => υxx ≠ υyy             (4-5) 

 

 Η διαφορά στην ταχύτητα διάδοσης των συνιστωσών y και x δημιουργεί το εξής 

φαινόμενο. Καθώς η ακτινοβολία εξέρχεται από το υλικό η μία συνιστώσα της 

πολωμένης δέσμης (π.χ. x) έχει πλέον διαφορά φάσης Δφ από την δεύτερη συνιστώσα 

y. Εάν το πλάτος της κάθε συνιστώσας του ηλεκτρικού πεδίου E είναι ίδιο και στους 

δύο άξονες x, y και η διαφορά φάσης τους Δφ είναι 90º, τότε η ακτίνα που βγαίνει 

από το υλικό έχει κυκλική πόλωση όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-9 Β), ενώ εάν τα 

πλάτη των ηλεκτρικών πεδίων κάθε συνιστώσας είναι διαφορετικά (Ex ≠ Ey) ή/και η 

διαφορά φάσης τους είναι Δφ ≠ 90° τότε η πόλωση της δέσμης είναι ελλειπτική όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 4-9 Γ).  
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4.4 Συσχέτιση διπλοθλαστικότητας‐μαγνητικής  
δομής 

 

πορεί να ανιχνευθεί πειραματικά η μετάβαση από την μαγνητική 

κατάσταση Γ4 στην μαγνητική κατάσταση Γ2 μέσω της ευθύγραμμης 

οπτικής διπλοθλαστικότητας. Για μία ακτίνα η οποία διέρχεται από τον 

άξονα z ενός διπλοθλαστικού υλικού, ο δείκτης διάθλασης στον άξονα x είναι 

διαφορετικός από τον άξονα y. Η διπλοθλαστικότητα ορίζεται από την διαφορά των 

διαγώνιων συντελεστών του πίνακα της διηλεκτρικής επιδεκτικότητας ως34 

 

 Δnxy = (εxx-εyy)/2n.         (4-6) 

 

  Οι διηλεκτρικοί συντελεστές εξαρτώνται από την διάταξη των μαγνητικών ροπών 

στο δείγμα (ErFeO3), όπως φαίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

 εii= εii
(0)

+βiijkGjGk .        (4-7) 

 

 Συνεπώς σε μία αλλαγή της κατεύθυνσης του αντισιδηρομαγνητικού διανύσματος G, 

αλλάζουν οι συντελεστές διηλεκτρικής επιδεκτικότητας του υλικού και κατά 

συνέπεια αλλάζει και η διπλοθλαστικότητα. 

 Εάν κατά την αλλαγή της διεύθυνσης του διανύσματος G ακτινοβολήσουμε το 

δείγμα μας με μία ακτίνα σε ευθύγραμμη πόλωση, χαμηλής ένστασης, σε μήκος 

κύματος το οποίο διαπερνά το υλικό (800 nm)30,  τότε μπορούμε να ανιχνεύσουμε την 

αλλαγή της πόλωσης της καθώς αυτή εξέρχεται από το υλικό, λόγω της αλλαγής της 

διπλοθλαστικότητας, και να καταγράψουμε την μετάβαση όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 4-10 από προγενέστερα πειράματα. 

Μ
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Σχήμα 4-10. Ανίχνευση της αλλαγής της αντισιδηρομαγνητικής διάταξης των μαγνητικών ροπών στο 

αντισιδηρομαγνητικό υλικό TmFeO3 , χρησιμοποιώντας δέσμη λ=800nm χαμηλής έντασης (probe) 34. Η 

μαγνητική μετάβαση φαίνεται καθαρά να συμβαίνει στην θερμοκρασιακή περιοχή 80 Κ<Τ<90 Κ. 
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4.4.1 Διάταξη μέτρησης της διπλοθλαστικότητας 
συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

 
Σχήμα 4-11. Διάταξη μέτρησης διπλοθλαστηκότητας. Με την παραπάνω διάταξη μπορούμε να μετρήσουμε 

την αλλαγή της διπλοθλαστικότητας ενός ανισότροπου υλικού σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας. 

 

την παραπάνω εικόνα (Σχήμα 4-11.) απεικονίζεται η διάταξη με την οποία 

μπορούμε να μετρήσουμε  την αλλαγή της διπλοθλαστικότητας του υπό 

εξέταση υλικού καθώς μειώνουμε τη θερμοκρασία. Η αρχική δέσμη που 

δημιουργείται από το LASER περνάει πρώτα από οπτικά φίλτρα με τα οποία 

μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση της και κατόπιν από πολωτή ο οποίος ορίζει την 

τελική της πόλωση.  Στη συνέχεια κατευθύνεται στον εστιακό φακό ο οποίος εστιάζει 

την δέσμη πάνω στο υλικό μας. Το υλικό έχει εισαχθεί, ποιο μπροστά, μέσα σε οπτικό 

κρυοστάτη τοποθετημένο κατάλληλα πάνω σε ειδική χάλκινη βάση. Η γεωμετρία της 

χάλκινης βάσης επιτρέπει στη δέσμη να περνάει μέσα από το υλικό ενώ ταυτόχρονα 

επάγει την θερμότητα από τον κρυοστάτη στο υλικό. Αφού η δέσμη διαπεράσει το 

υλικό εξέρχεται του κρυοστάτη και κατευθύνεται σε φακό ο οποίος εστιάζει την 

δέσμη παράλληλα και την κατευθύνει στην διάταξη ανίχνευσης των 

φωτοπολλαπλασιαστών. Εκεί ανιχνεύονται οι μικρές αλλαγές στην πόλωση της 

δέσμης, οι οποίες έχουν προέλθει από τις μαγνητο-οπτικές ιδιότητες του υλικού. 

Σ
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 Η διάταξη ανίχνευσης αποτελείται από ένα σύνολο οπτικών στοιχείων, ένα ζεύγος 

φωτοπολλαπλασιαστών, μια συσκευή Lock-In και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που 

καταγράφει τις μετρούμενες τιμές έντασης και της θερμοκρασίας του υλικού. Αν οι 

μετρούμενες τιμές καταγραφούν συναρτήσει της θερμοκρασίας του υλικού τότε 

παίρνουμε ένα διάγραμμα μαγνητο-οπτικών ιδιοτήτων του υλικού συναρτήσει της 

θερμοκρασίας (Διάγραμμα 4-4). 
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4.4.2  Φαινόμενο ανίχνευσης 

 

ταν ευθύγραμμα πολωμένη δέσμη προσπέσει κάθετα στην επιφάνεια του 

υπό εξέταση υλικού (πλακίδιο μονοκρυστάλλου), τότε όπως περιγράφηκε 

στην Υποκεφάλαιο 4.3, λόγο της ύπαρξης της διπλοθλαστικότητας η 

εξερχόμενη δέσμη έχει υποστεί αλλαγή στην πόλωση της και είναι πλέον ελλειπτικά 

πολωμένη όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-9 Γ). Η διάταξη που περιγράφηκε παραπάνω 

(Σχήμα 4-11) έχει την ικανότητα να ανιχνεύει την ένταση της κάθε συνιστώσας της 

ελλειπτικής πόλωσης σε κάθε άξονα ξεχωριστά (πόλωση p και s (Σχήμα 4-12)), 

(πράσινη και κόκκινη γραμμή στο Σχήμα 4-9.).  Συνεπώς αλλαγή στους συντελεστές 

διάθλασης του υλικού  θα επιφέρει ανάλογη αλλαγή στην ένταση της  πόλωση της 

δέσμης στον άξονα x (πόλωση s) και στον άξονα y (πόλωση p) με τελικό αποτέλεσμα 

την παραμόρφωση της ελλειπτικής πόλωσης της δέσμης και την ανίχνευσή της από 

την διάταξη. 

 

 

 
Σχήμα 4-12.  Αναπαράσταση συνιστωσών της πόλωσης μίας δέσμης. Α) μία ελλειπτικά  πολωμένη δέσμη, Β) 

μία ευθύγραμμη πολωμένη δέσμη με γωνία θ1, Γ) μία ευθύγραμμη πολωμένη δέσμη με  γωνία θ2. Τα μπλε 

βελάκια αναπαριστούν την συνιστώσα της πόλωσης  (p,s) σε κάθε άξονα. 
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4.4.3 Πειραματικά αποτελέσματα & Σχολιασμός 

 
Διάγραμμα 4-4. . Διπλοθλαστικότητα του μονοκρυσταλλικού υλικού ErFeO3 σαν συνάρτηση της 

θερμοκρασίας στην θερμοκρασιακή περιοχή μετάβασης 87 Κ - 96 Κ. Η μέτρηση πάρθηκε με την διάταξη 

του Σχήματος 4-11. Το ένθετο διάγραμμα παρουσιάζει την θερμοκρασιακή μεταβολή της μαγνητικής 

επιδεκτικότητας του υλικού από το Διάγραμμα 3-1 στην θερμοκρασιακή περιοχή 81 Κ<Τ<105 Κ .29 

το Διάγραμμα 4-4 βλέπουμε την μεταβολή της διπλοθλαστικότητας (Δn) του 

μονοκρυστάλλου ErFeO3 συναρτήσει της θερμοκρασίας. Η ακτινοβόληση 

του δείγματος έγινε κατά μήκος του άξονα c και η πόλωση της αρχικής 

δέσμης ήταν ευθύγραμμη με 45ο μοίρες κλίση της πόλωσης ως προς τον άξονα x.  

 Η αλλαγή της διπλοθλαστικότητας του υλικού στην συγκεκριμένη θερμοκρασιακή 

περιοχή (87 Κ ≤ Τ ≤ 96 Κ),  με βάση την θεωρία που προαναφέρθηκε, οφείλεται στον 

μαγνητικό επαναπροσανατολισμό του αντισιδηρομαγνητικού υποπλέγματος των 

ατόμων των Fe3+, ο οποίος ακολουθεί τις ακόλουθες μαγνητικές μεταβάσεις 

Γ4→Γ24→Γ2 (Σχήμα 3-8). 

 Τα οπτικά δεδομένα που μετρήθηκαν από την διάταξη μας συγκρίνονται με τα 

αντίστοιχα μαγνητικά δεδομένα στο ένθετο του Διαγράμματος Διάγραμμα 4-4. 

Παρατηρούμε ότι οι δύο διαφορετικής φύσης μετρήσεις, η οπτική μέτρηση της 

διπλοθλαστικότητας και η μέτρηση της μαγνητικής επιδεκτικότητας, συμφωνούν 

απόλυτα και δείχνουν την ξεκάθαρη μαγνητική μετάβαση που λαμβάνει χώρα στην 
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θερμοκρασιακή περιοχή     87 Κ ≤ Τ ≤ 96 Κ. Οι μαγνητικές μετρήσεις 

διεκπεραιώθηκαν, στο εργαστήριο μας, από το ίδιο υλικό στην ίδια θερμοκρασιακή 

περιοχή με τη βοήθεια του μαγνητόμετρου MagLab EXA της εταιρίας Oxford 

Instruments (Διάγραμμα 3-1).  

 
Διάγραμμα 4-5. Μέτρηση της διπλοθλαστικότητας του μονοκρυστάλλου ErFeO3 στο ευρύτερο 

θερμοκρασιακό εύρος 79 Κ ≤ Τ ≤ 305 Κ. Η ακτινοβόληση του δείγματος έγινε κατά μήκος του άξονα c και η 

πόλωση της αρχικής δέσμης ήταν ευθύγραμμη με 45ο μοίρες κλίση ως προς τον άξονα x. Με κόκκινη 

διακεκομμένη γραμμή αναπαρίσταται η συμπεριφορά της διαπερατότητας του υλικού (Διάγραμμα 4-3). 

Στο Διάγραμμα 4-5 αποικονίζεται η μέτρηση της αλλαγής της διπλοθλαστικότητας 

του μονοκρυστάλλου ErFeO3 σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας 79 Κ ≤ Τ ≤ 305 Κ. Η 

μέτρηση έγινε υπό τις ίδιες συνθήκες της μέτρησης του Διαγράμματος 4-4. Δέσμη 

λέιζερ (800 nm)  εντάσεως 590×10-5.5 mW και ευθύγραμμης πόλωσης με γωνία 45ο 

ως προς τον άξονα x του μονοκρυστάλλου, προσπίπτει κάθετα στην επιφάνειά του 

και διαδίδεται δια μέσου αυτού κατά μήκος του άξονα c.  Η εξερχόμενη από το 

μονοκρύσταλλο δέσμη κατευθύνεται στη διάταξη ανίχνευσης (ζεύγος ανιχνευτών 

πολλαπλασιαστών) και μετράται η αλλαγή στην πόλωση της. 
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 Παρατηρούμε ότι σε όλο το εύρος της θερμοκρασίας η αλλαγή της 

διπλοθλαστικότητας είναι συνεχόμενα αυξομειούμενη με μια ημιτονοειδή μορφή. Η 

ημιτονοειδής μορφή του σήματος υποδηλώνει μια συνεχόμενη και σταδιακή αλλαγή 

της ευθύγραμμης πόλωσης της δέσμης περίπου 300ο μοιρών. Τα αυξανόμενα μέγιστα 

του ημιτόνου οφείλονται στην αυξανόμενη ένταση της δέσμης που καταφθάνει στους 

ανιχνευτές καθώς μειούμενης της θερμοκρασίας το υλικό γίνεται ποιο διαπερατό. Η 

συγκεκριμένη συμπεριφορά της διαπερατότητας έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την 

είδη μετρημένη διαπερατότητα του μονοκρυστάλλου ErFeO3 στο ίδιο εύρος 

θερμοκρασίας (Διάγραμμα 4-3).  Στους 91 K παρατηρείται απότομη πτώση του 

σήματος η οποία οφείλεται στην μείωση της διαπερατότητας του μονοκρυστάλλου 

κάτω από τους 114 K (Διάγραμμα 4-3).  Στη θερμοκρασιακή περιοχή 90 Κ ≤ Τ ≤ 100 

Κ (γαλάζιο πλαίσιο στο Διάγραμμα 4-5) παρατηρούμε μια μέτρηση η οποία απέχει 

από τη συνεχόμενα αυξανόμενη συμπεριφορά της διαπερατότητας. Το σφάλμα της 

μέτρησης αυτής είναι αρκετά μεγάλο (πλάτος σφάλματος: 3 mV) γεγονός που 

υποδεικνύει ότι στην συγκεκριμένη περιοχή έχουμε μια συνεχόμενη μεταβολή της 

διπλοθλαστικότητας. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην γνωστή αντισιδηρομαγνητική 

μετάβαση των ατόμων Fe3+ (Γ4→Γ24→Γ2) στη θερμοκρασιακή περιοχή 87 Κ ≤ Τ ≤ 96 

Κ (Διάγραμμα 4-4). Το γεγονός ότι δεν φαίνεται αυτή η μετάβαση καθαρά σε αυτό το 

διάγραμμα βασίζεται στον τρόπο που έγινε η μέτρηση. Το πρόγραμμα μείωνε σε κάθε 

βήμα μέτρησης την θερμοκρασία κατά 2 Κ και περίμενε 4 λεπτά για να 

σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία στο δείγμα. Κάνοντας ένα μεγάλο και απότομο βήμα 

στο κέντρο της θερμοκρασιακής περιοχής 87 Κ ≤ Τ ≤ 96 Κ η θερμοκρασία άρχιζε την 

πορεία να σταθεροποιηθεί αλλά ταυτόχρονα το πρόγραμμα έπαιρνε σειρά μετρήσεων, 

μέσα στην θερμοκρασιακή περιοχή μετάβασης, από τις οποίες βγήκε ένας 

λανθασμένος-άστοχος μέσος όρος των τιμών αυτών. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και 

το μεγάλο σφάλμα της μέτρησης αυτής.  
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5. Φωτοδιεγερμένες ταλαντώσεις 
αντισιδηρομαγνητικότητας.  

5.1  Μελέτη Δυναμικών Ιδιοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

το παρόν μέρος θα περιγραφεί ποιοτικά η διαδικασία των φυσικών 

εξελίξεων στο πείραμα της δημιουργίας φωτοδιεγερμένων ταλαντώσεων. 

Αναλυτικότερα στο παρόν πείραμα είναι επιθυμητό να γίνει μια 

φωτομαγνητική διέγερση στο μαγνητικό υπόπλεγμα των ατόμων Fe+3. 

Φωτομαγνητικοί παλμοί είναι βραχείς παλμοί λέιζερ κυκλικής πολώσεως που έχουν 

την ιδιότητα όταν διαδίδονται σε ένα μέσο να δημιουργούν ένα διαμήκης μαγνητικό 

πεδίο παράλληλο στον άξονα διάδοσης της δέσμης λέιζερ (βλέπε Υποκεφάλαιο 2.2). 

Έτσι όταν οι βραχείς παλμοί Λέιζερ προσπέσουν στο μαγνητικό υλικό του 

πειράματος θα δημιουργήσουν ένα μαγνητικό πεδίο μέσα στην καρδιά του υλικού 

(δέσμη “Pump”). Οι εν λόγο βραχείς παλμοί είναι ικανοί να διεγείρουν καταστάσεις 

μαγνονίων και φωνονίων καθώς η δέσμη του Λέιζερ θα διαδίδεται μέσα στο υλικό. Οι 

αλλαγές που προκύπτουν εν τέλει από την διέγερση του υλικού μέσω των παλμών, 

μπορούν να ανιχνευθούν και να καταγραφούν μέσω μιας δεύτερης παλμικής δέσμης 

λέιζερ, την δέσμη “Probe”. 

 Η δεύτερη αυτή δέσμη “Probe” έχει πολύ χαμηλότερη ένταση και έχει ως σκοπό να 

διανύσει την ίδια διαδρομή, μέσα στο υλικό, με αυτή της πρώτης δέσμης “Pump". 

Καθώς διανύει την ίδια διαδρομή της πρώτης δέσμης “Pump”, μέσα στο υλικό, 

υπόκειται στις αλλαγές των μαγνητo-οπτικών ιδιοτήτων του υλικού. Η μαγνητική 

Σ
Σχήμα 5-1. Ποιοτική απεικόνιση του μονοκρυστάλλου καθώς ακτινοβολείται πρώτα από τον

φωτομαγνητικό παλμό της δέσμης pump και κατόπιν από την δέσμη probe. 
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κατάσταση του υλικού συνδέεται άμεσα με τις οπτικές ιδιότητες του υλικού. Καθώς 

λοιπόν οι οπτικές ιδιότητες του υλικού αλλάζουν, αλλάζει και η κατάσταση πόλωσης 

της δεύτερης δέσμης probe. Με την βοήθεια της πειραματικής διάταξης και ενός 

ζεύγους ευαίσθητων ανιχνευτών (φωτοπολλαπλασιαστών), ανιχνεύονται και 

καταγράφονται οι αλλαγές της πόλωσης της δεύτερης δέσμης “Probe”, που εν τέλει 

αντιστοιχούν στις αλλαγές της μαγνητικής κατάστασης του υλικού, (Βλέπε 

Παράρτημα ΙΙ-E).  
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5.2 Πειραματική Διάταξη “Pump Probe”.  

 
Σχήμα 5-2. Πειραματική διάταξη όπως αυτή χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της φωτομαγνητικής 

διέγερσης του υλικού ErFeO3 στο Διάγραμμα 5-1. 

 

το Σχήμα 5-2 απεικονίζεται η πειραματική διάταξη όπως αυτή αναπτύχθηκε 

στις εγκαταστάσεις LASER του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και 

LASER του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η ίδια διάταξη 

χρησιμοποιήθηκε και για την μέτρηση της διέγερσης που παρουσιάστηκε στο 

Διάγραμμα 5-1.  

 Ο τρόπος λειτουργίας της διάταξης ‘Pump Probe’ περιγράφεται παρακάτω: 

Δέσμη LASER 800 nm περνάει από οπτικά φίλτρα όπου ρυθμίζεται η ένταση της. 

Κατόπιν προσπίπτει στο οπτικό ‘Beam Splitter’ όπου το 50% της έντασης της δέσμης 

ανακλάται σε γωνία 90ο και το υπόλοιπο 50% της έντασης διαπερνάει το οπτικό. Η 

δέσμη που ανακλάται από τον “Beam Splitter” περνάει δια μέσου οπτικών φίλτρων 

όπου η ένταση της μειώνεται περισσότερο  έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί η δέσμη ως 

“Probe” (για ανίχνευση των μαγνητο-οπτικών ιδιοτήτων). Αντίθετα η δέσμη “Pump” 

κατευθύνεται στο οπτικό λ/4 όπου και μετατρέπεται η πόλωση της από ευθύγραμμη 

Σ 
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σε κυκλική (προαιρετικό). Κατόπιν η δέσμη Pump κατευθύνεται και εστιάζεται πάνω 

στην επιφάνεια του υλικού με σκοπό να το διεγείρει. Αφού το διαπεράσει η δέσμη 

“Pump” μπλοκάρεται μέσω ενός φυσικού εμποδίου (Bumper).       

 Όσον αφορά την δέσμη “Probe” αυτή εκτρέπεται σε ένα σύνολο τεσσάρων 

κατόπτρων για να περάσει μέσω της γραμμής “Delay Line” (Βλέπε Παράρτημα ΙΙ C). 

Εν συνεχεία η δέσμη “Probe” εστιάζεται πάνω στο υπό εξέταση υλικό στην ίδια 

επιφανειακή περιοχή όπου εστιάζεται και η δέσμη “Pump”. Αφού η δέσμη “Probe” 

διαπεράσει το υλικό κατευθύνεται στην διάταξη ανίχνευσης η οποία αποτελείται από 

ένα οπτικό λ/2, από ένα πρίσμα Glan Thomson και δύο φωτοπολλαπλασιαστές. Ο 

τρόπος λειτουργίας της διάταξης ανίχνευσης περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ E. Η 

διάταξη της ανίχνευσης μετράει τις μικρές αλλαγές στην πόλωση της δέσμης “Probe” 

λόγω της μαγνητο-οπτικής διέγερσης του υλικού από την δέσμη “Pump”. Η γραμμή 

καθυστέρησης “Delay Line” καθώς και η καταγραφή των σημάτων των 

φωτοπολλαπλασιαστών από τις συσκευές Lock-In συντονίζονται από έναν κεντρικό 

υπολογιστή με την βοήθεια προγράμματος που αναπτύξαμε με την βοήθεια της 

γλώσσας προγραμματισμού LABView (Βλέπε Παράρτημα ΙΙ F). 
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5.3  Ποιοτική Ανάλυση των αποτελεσμάτων 
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Διάγραμμα 5-1. Διάγραμμα της μεταβολής της διπλοθλαστικότητας του μονοκρυστάλλου ErFeO3, σαν 

συνάρτηση του διανυθέντος χρόνου από την στιγμή της διέγερσης, στους 94 K. 

 

ρησιμοποιώντας την διάταξη του Σχήματος 5-2 μετρήσαμε την χρονική 

εξέλιξη της δυναμικής στο σύστημα ErFeO3 μέσω της μεταβολής της 

διπλοθλαστικότητας του κρυστάλλου (βλέπε Υποκεφάλαιο 4.4), μετά τη 

διέγερση του κρυστάλλου από υπερβραχείς παλμούς της δέσμης pump (Σχήμα 5-3), 

(βλέπε Υποκεφάλαιο 2.2). Στο Διάγραμμα 5-1 παρουσιάζεται μία αντιπροσωπευτική 

μέτρηση μέσα στην θερμοκρασιακή περιοχή του επανα-προσανατολισμού της 

κατεύθυνσης των μαγνητικών ροπών της αντισιδηρομαγνητικής τάξης (Σχήμα 3-8 

Κεφάλαιο 3) στο ErFeO3. Προγενέστερες μετρήσεις θερμικής διέγερσης στο ίδιο 

υλικό απεικονίζονται και περιγράφονται στο Παράρτημα IV. Είναι αξιοπρόσεχτη η 

χαρακτηριστική ημιτονοειδής διαμόρφωση του παρόντος σήματος σε σχέση, με τα 

δεδομένα που μετρήθηκαν σε T> TR, όπως για παράδειγμα αυτό στους 291 Κ. 

Στο Διάγραμμα 5-1, με κόκκινα σημεία απεικονίζονται οι σύμφωνες ταλαντώσεις που 

παρατηρήθηκαν στους 94 K (αντισιδηρομαγνητική κατάσταση Γ24(Gx,z,Fx,z). Με 

Χ



76 
 

βάση αυτά τα δεδομένα μπορούμε να υποδείξουμε τρείς διαφορετικές μικροσκοπικές 

φυσικές διεργασίες, οι οποίες εξελίσσονται σαν συνάρτηση του χρόνου. 

Συγκεκριμένα: 

I. Στα πρώτα 0.2 ps (απότομη αύξηση της διπλοθλαστικότητας) ο παλμός 

“Pump” (800 nm) διεγείρει ηλεκτρομαγνητικά τις ηλεκτρονικές καταστάσεις 

των ατόμων Fe3+ στο κρυσταλλικό πλέγμα, μέσω των διεγέρσεων 4I15/2
4I9/2 

και 4I15/2
4I11/2  (Διάγραμμα 4-2). Καθώς οι διεγερμένες ηλεκτρονιακές 

καταστάσεις των ατόμων Fe3+ αποδιεγείρονται προς τον πάτο της ζώνης 

αγωγιμότητας μέσω αλληλεπιδράσεων ηλεκτρονίων-φωνονίων, προκαλείται 

γένεση φωνονίων στο κρυσταλλικό πλέγμα. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα 

την θέρμανση του πλέγματος και την αλλαγή του άξονα της 

μαγνητοκρυσταλλικής ανισοτροπίας του υλικού σε νέα θέση (Γ΄24). 

II. Η επερχόμενη εκθετική πτώση του σήματος (0.2 ps < t < 4 ps) υποδεικνύει 

τον εφησυχασμό του αντισιδηρομαγνητικού πλέγματος στην πρότερη 

θεμελιώδη μαγνητική κατάσταση (Γ24). 

III. Οι σύμφωνες ταλαντώσεις του σήματος κατά την φάση της αποδιέγερσης 

είναι δυνατόν να συνδέονται με τον τρόπο αποδιέγερσης του πλέγματος 

(φωνόνια ή/και μαγνόνια). Στην περίπτωση του μαγνητικού υλικού ErFeO3 η 

αποδιέγερση αναμένεται να γίνεται και μέσω αποσβούμενων ταλαντώσεων 

της αντισιδηρομαγνητικής διάταξης Γ24 στο επίπεδο, γύρο από τη θέση 

ισορροπίας τους, και περιγράφεται αναλυτικά στο  Κεφάλαιο 5.4 (Σχήμα 5-4).  

Η συχνότητα f= 2.54 THz , η περίοδός T= 394 fs των ταλαντώσεων καθώς και 

ο συντελεστής απόσβεσής τους τ0= 2.2 ps, υπολογίστηκε μέσω προσομοίωσης 

των αποτελεσμάτων (Υποκεφάλαιο 5.5).  

Όσον αφορά τις πειραματικές συνθήκες, η αρχική δέσμη του LASER, κατά την 

μέτρηση της διέγερσης στο Διάγραμμα 5-1., είναι παλμική έχοντας συχνότητα f=1 

kHz και διάρκεια παλμού Δt=250 fs. Η ροή ενέργειας της δέσμης pump μέσα από το 

υλικό υπολογίστηκε: 43.2 mJ/cm2 και η αναλογία έντασης της δέσμης probe σε σχέση 

με την δέσμη pump είναι Iprobe/Ipump=10-0.8. Η πόλωση της δέσμης pump είναι κυκλική 

ενώ η πόλωση της δέσμης probe είναι ευθύγραμμα πολωμένη στις 45ο μοίρες.  
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Σχήμα 5-3. Στην εικόνα βλέπουμε την κρυσταλλική δομή του ErFeO3 κατά την κρυσταλλική διεύθυνση 010.

Οι μαγνητικές ροπές των ατόμων Fe+3 (διάταξη Γ24) σχηματίζουν γωνία 45ο με τον αξονα διεύθυνσης της

ακτίνας pump (ροζ βέλος)  η οποία συμπίπτει  με τον άξονα c του μονοκρυστάλλου. Με μπλέ χρώμα

αναπαριστάται ποιοτικά η ελλειπτική πόλωση του φωτός που δημιουργεί το φαινόμενο   Inverse Faraday

Effect (IFE), το οποίο ισοδυναμεί με ένα διαμήκης  τοπικό μαγνητικό πεδίο, Β, με κατεύθυνση αυτή του

πράσινου βέλους.  

Β
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5.4 Μικροσκοπικός Μηχανισμός Τρόπου Διέγερσης.  

 
 

 
 

Σχήμα 5-4. Τρόπος χρονικής εξέλιξης των μαγνητικών ροπών (Α) στα σιδηρομαγνητικά υλικά και (Β) στα 

αντισιδηρομαγνητικά (AFM) υλικά. 

 
το Σχήμα 5-4 απεικονίζονται οι δύο τρόποι χρονικής εξέλιξης των 

μαγνητικών ροπών των ατόμων σε σιδηρομαγνητικά (Α) και 

αντισιδηρομαγνητικά (Β) υλικά, όταν σε αυτά εφαρμόζεται εξωτερικός 

παράγοντας διέγερσης (π.χ. μαγνητικό πεδίο.30,31). Στην περίπτωση Α) παρατηρούμε 

ότι καθώς η μαγνήτιση του υλικού εκτρέπεται από την θέση ισορροπίας της (ΗΑ 

Ενεργό πεδίο ανισοτροπίας), αρχίζει να επιστρέφει κάνοντας μία μεταπτωτική κίνηση 

γύρο από την θέση ισορροπίας της.32 Στην περίπτωση των σιδηρομαγνητικών υλικών 

για να εκτραπεί η μαγνήτιση από την αρχική θέση ισορροπίας πρέπει το 

εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο HA να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το κρίσιμο 

μαγνητικό πεδίο . Αντίθετα στα αντισιδηρομαγνητικά υλικά όταν ένα 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο εφαρμοστεί στιγμιαία, τότε το αντισιδηρομαγνητικό 

πλέγμα αφού εκτραπεί από την θέση ισορροπίας ΗΑ αρχίζει φθίνουσα ταλάντωση 

δεξιά και αριστερά στο επίπεδο που ορίζεται από τα διανύσματα ΗΑ και Μ1, M2 όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 5-4 Β). Η απόκριση των αντισιδηρομαγνητικών υλικών σε 

εξωτερικά μαγνητικά πεδία είναι πολύ μικρότερη από αυτή των σιδηρομαγνητικών 

υλικών. Αυτό συμβαίνει καθώς στα πρώτα δεν υπάρχει συνολική μαγνητική ροπή ή 

αυτή είναι πολύ μικρή. Αναλυτικότερα το κρίσιμο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο που 

Σ

(Α) (Β) 
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είναι ικανό να εκτρέψει το αντισιδηρομαγνητικό πλέγμα είναι 35, 

όπου Hex το μαγνητικό πεδίο αλληλεπίδρασης. Γενικότερα ισχύει HA≈1 T και 

Hex≈100 T οπότε και προκύπτει η σχέση .  

 Με βάση τα παραπάνω τα αντισιδηρομαγνητικά υλικά χρειάζονται μεγαλύτερο 

εξωτερικά εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο για να εκτραπούν από την αρχική θέση 

ισορροπίας τους σε σχέση με τα σιδηρομαγνητικά υλικά. Το γεγονός αυτό συνδέεται 

άμεσα με την συχνότητα ταλάντωσης του μαγνητικού πλέγματος στα 

αντισιδηρομαγνητικά και σιδηρομαγνητικά υλικά. Στα ανισιδηρομαγνητικά υλικά η 

συχνότητα ισούται περίπου με , όπου γ ο γυροσκοπικός λόγος30, ενώ 

στα σιδηρομαγνητικά υλικά η συχνότητα ισούται περίπου με .  Πρακτικά 

αυτή η διαφορά συνεπάγεται ότι οι συχνότητες ταλάντωσης του 

αντισιδηρομαγνητικού πλέγματος είναι περίπου μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από 

τη συχνότητα ταλάντωσης του σιδηρομαγνητικού πλέγματος.  
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5.5 Ανάλυση των Πειραματικών Δεδομένων. 

ια την προσομοίωση των πειραματικών δεδομένων του Διαγράμματος 5-1 

χρησιμοποιήσαμε την Εξίσωση 5-1.  Η Εξίσωση 5-1 αποτελείται από δύο 

βασικά μέρη.  Το πρώτο μέρος της (Εξίσωση 5-2) περιγράφει την εκθετική 

πτώση του σήματος αμέσως μετά τη διέγερση (Διάγραμμα 5-2, διεργασία (II)). Ο 

συντελεστής τ0 ονομάζεται συντελεστής απόσβεσης. Η προσομοίωση του πρώτου 

μέρους της εξίσωσης (5-2) φαίνεται με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στο 

Διάγραμμα 5-2. Κατόπιν έγινε η προσομοίωση των δεδομένων των σύμφωνων 

ταλαντώσεων (διεργασία (III)), με την Εξίσωση 5-3. Η προσομοίωση της φαίνεται 

στο Διάγραμμα 5-3. Η Εξίσωση 5-3 περιγράφει μια αποσβημένη ταλάντωση με 

συντελεστή απόσβεσης t0  και συχνότητα f=1/2w.  

 

              (5-1) 

           (5-2) 

             (5-3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 5-1. Προβολή των συντελεστών της εξίσωσης (5-1) που υπολογίστηκαν βάση της προσομοίωσης 

των δεδομένων του Διαγράμματος 5-1. 

Βάση των δύο προσομοιώσεων εκτιμήσαμε την συχνότητα f και την περίοδο T των 

ταλαντώσεων του Διαγράμματος 5-1.  

  

Γ

Συντελεστές 
της εξίσωσης 

(5-1) 

 

 -2.39 arb. units 

B 0.00219 arb. units 

τ0 2,207 fs

tc -281.97 fs 

w 196.5 fs 

t0 810.72 fs 

A 4.21×10-4 arb. units
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Διάγραμμα 5-2. Διάγραμμα απεικόνισης της προσημείωσης  (Κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) της εξίσωσης 

(5-1) :   στα δεδομένα αποδιέγερσης του Διαγράμματος 5-1. R2=0.961 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

-0.00030

-0.00015

0.00000

0.00015

0.00030

 

 

 Data Points
 Fit

ΔV
 In

te
ns

ity
 (V

)

Time Delay (fs)

 
Διάγραμμα 5-3. Διάγραμμα απεικόνισης της  προσημείωσης  (μπλε διακεκομμένη γραμμή) των 

αποσβημένων ταλαντώσεων στο Διάγραμμα 5-1.  Η εξίσωση του fit στο εν λόγο διάγραμμα είναι η 5-2: 

  .  R2=0.702 

  



82 
 

5.6 Διέγερση Μαγνονίων & Οπτικών Φωνονίων.  

ια την κατανόηση του παρόντος πειράματος είναι χρήσιμο να συζητήσουμε 

προγενέστερες μελέτες Ανελαστικής Σκέδασης Raman, που έχουν γίνει στο 

ίδιο σύστημα. Τα αποτελέσματα των ενεργειών των φωνονίων και 

μαγνονίων που παρατηρήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου απεικονίζονται στον 

Πίνακας 5-2.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 5-2. Πίνακας απεικόνισης των ενεργειών των φωνονίων (phonons) και μαγνονίων (magnons) στο 

ErFeO3 που μετρήθηκαν με την τεχνική Ανελαστικής Σκέδασης Raman.38 

Για να συγκριθούν οι τιμές ενεργειών των φωνονίων και μαγνονίων με το σήμα του 

Διαγράμματος 5-1 μετατρέψαμε τις τιμές των ενεργειών (cm-1) σε συχνότητα (MHz) 

και περίοδο (fs). Στον Πίνακας 5-3 απεικονίζονται οι τιμές της ενέργειας και της 

αντίστοιχης περιόδου των δύο πρώτων μαγνονίων και του πρώτου φωνονίου. Οι τιμές 

αυτές συγκρίνονται με τις τιμές του σήματος στο Διάγραμμα 5-1 το οποίο μετρήθηκε 

με την τεχνική “Pump Probe”. Παρατηρούμε ότι η συχνότητα (2.54 THz) – ενέργεια 

(84 cm-1) στο σήμα του Διαγράμματος 5-1 προσεγγίζει περισσότερο την ενέργεια του 

πρώτου φωνονίου (112 cm-1).  

  

Γ
Συχνότητα (cm-1)     Προσδιορισμός Δόνησης  
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Πίνακας 5-3. Απεικόνιση της συχνότητας των ενεργών καταστάσεων διέγερσης μαγνονίων και φωνονίων, 

όπως αυτή μετρήθηκε με την τεχνική “Raman scattering”. Στην δεύτερη στήλη αποικονίζεται η 

υπολογιζόμενη περίοδος σε fs, που αντιστοιχεί στις αντίστοιχες ενέργειες των μαγνονίων και φωνονίων . Οι 

παραπάνω τιμές συχνότητας και περιόδου συγκρίνονται με εικόνες που αντιστοιχούν στην μέτρηση της 

αποδιέγερσης του ErFeO3, όπως μετρήθηκε με την τεχνική “all optical pump probe”.  

Στο Διάγραμμα 5-4 παρουσιάζονται σχηματικά οι πιθανοί διαφορετικοί τρόποι 

(φωνόνια, μαγνόνια) σύμφωνης διέγερσης του ErFeO3. Οι ενέργειες των δύο πρώτων 

μαγνονίων (Μ1, Μ2) και του πρώτου φωνονίου προσομοιώνονται ως κύματα 

αντίστοιχης συχνότητας. Με βαθύ κόκκινο χρώμα απεικονίζεται το μαγνόνιο Μ1, με 

ανοιχτό πορτοκαλί το μαγνόνιο Μ2, με πράσινο το πρώτο φωνόνιο και με κόκκινο το 

σήμα του Διαγράμματος 5-1. 

 
Διάγραμμα 5-4. Σύγκριση των διεγέρσεων που ανιχνεύτηκαν στα πειράματα “Prump Probe” για τον 

μονοκρύσταλλο ErFeO3 (Διάγραμμα 5-1) με προσημειώσεις διέγερσης μαγνονίων και φωνονίων που 

ανιχνεύτηκαν με την τεχνική Ανελαστικής  Σκέδασης Raman.  

  

Προσδιορισμός 
Διέγερσης 

Συχνότητα Raman Περίοδος Ταλάντωσης 
Διπλοθλαστικότητας (fs) cm-1 MHz 

M1 Μαγνόνιο 15 449.7 2222 

M2 Μαγνόνιο 24 719.5 1388.9 

Οπτικό Φωνόνιο 112 3350 298 

Pump-probe 
Signal 84 2540 394 

3.35 THz 

719.5 GHz 
M1 

449.7 GHz 

Μ2 

Οπτικό φωνόνιο 
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5.6.1  Συχνότητα Ταλαντώσεων. 

πό την σύγκριση των παραπάνω δεδομένων-συχνοτήτων συμπεραίνουμε 

ότι η αναπτυχθείσα μέχρι σήμερα πειραματική διάταξη για τη διέγερση 

του κρυστάλλου ErFeO3 από βραχείς παλμούς Λέιζερ, επιτρέπει μάλλον 

την ανίχνευση οπτικών φωνονίων και όχι μαγνονίων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο 

ότι η ισχυρή ένταση του παλμού “Pump” στο πείραμα “Pump Probe” αλληλεπιδρά 

ηλεκτρομαγνητικά με το κρυσταλλικό πλέγμα του ErFeO3 διεγείροντας έντονα τα 

ηλεκτρόνια των ατόμων Fe3+ μέσω των μεταβάσεων 4I15/2
4I9/2 και 4I15/2

4I11/2 

(Διάγραμμα 4-2). Κατά την αποδιέγερση των ηλεκτρονίων αυτών έχουμε έντονη 

γένεση φωνονίων στο πλέγμα, τα οποία και ανιχνεύουμε. 

 Αν και ο παλμός της “Pump” είναι κυκλικής πόλωσης (φωτο-μαγνητικός), η 

μαγνητική του επιρροή στο μαγνητικό πλέγμα των Fe3+ δεν παρατηρείται στις 

μετρήσεις μας καθώς δεν μετρήσαμε σήμα ενέργειας ίσης με αυτής των μαγνονίων. 

Ενδεχομένως η συχνότητα των δημιουργούμενων μαγνονίων όντας πολύ μικρότερη 

από αυτή των φωνονίων να «σκιάζεται» στη μέτρησή μας και αν υπάρχει να μην 

μπορεί να διακριθεί. Ένα άλλο ζήτημα είναι η σχετική ένταση των μαγνονίων σε 

σχέση με το ρυθμό δημιουργίας φωνονίων. Αν η δημιουργία φωνονίων είναι κατά 

πολύ εντονότερη αυτής των μαγνονίων, είναι μάλλον δύσκολο να διακρίνουμε το 

σήμα των μαγνονίων με την παρούσα διάταξη.    

 Εκτιμάται ότι η απόκλιση της τιμής της ενέργειας των σύμφωνων συλλογικών 

τρόπων διέγερσης που μετρήθηκαν από το πείραμα “Pump Probe” οφείλεται κυρίως 

στη χαμηλή ποιότητα του μετρούμενου σήματος (Θόρυβος) και την χαμηλή 

στατιστική καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα συλλογής αριθμού διαδοχικών φασμάτων 

στην ίδια χρονική κλίμακα.     

 

 

 

 

 

  

Α
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5.6.2 Φάση Ταλαντώσεων. 

 

Μελετώντας προσεκτικά την Εξίσωση (5-1) και έχοντας υπόψη και τις τιμές του  

Πίνακας 5-1 παρατηρούμε ότι ο όρος της φάσης του ημιτόνου     .
.

. 

 Με βάση αυτό εκτιμούμε ότι οι σύμφωνοι συλλογικοί τρόποι διέγερσης του 

κρυστάλλου περιγράφονται από ένα συνημίτονο cos(ω0t) συχνότητας ω0, ίδιας με 

αυτής του ημιτόνου sin(ω0t) της εξίσωσης (5-1). Η φαινομενολογική αυτή 

συμπεριφορά υποδεικνύει ότι ο τρόπος διέγερσης των φωνονίων ακολουθεί το 

μοντέλο DECP (Displacive Excitation of Coherent Phonons). Με αυτό το μοντέλο 

(DECP) η διέγερση γίνεται από δεσμικά σε αντιδεσμικά τροχιακά. Αυτό οδηγεί σε 

μια αυθόρμητη αλλαγή της θέσης ισορροπίας των ατόμων με συνέπεια τη σύμφωνη 

διέγερση των δονήσεων του πλέγματος (φωνόνια).33 

 

 

5.6.3 Εφησυχασμός Πλέγματος & Απόσβεση 
Ταλαντώσεων. 

 

Με βάση την προσομοίωση του σήματος στο Διάγραμμα 5-1 που περιγράφηκε στο 

Υποκεφάλαιο 5.5, υπολογίστηκε ο συντελεστής της εκθετικής πτώσης του σήματος 

τ0= 2,207 fs (Διάγραμμα 5-2). Η εκθετική πτώση του σήματος που ακολουθεί τη 

διέγερση, υποδεικνύει τον εφησυχασμό του κρυσταλλικού πλέγματος μέσω δύο 

μηχανισμών: 1) Αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων-φωνονίων (electron-phonon 

interaction) και 2) Διάχυση των διεγερμένων ηλεκτρονίων από την διεγερμένη 

περιοχή στις μη διεγερμένες περιοχές που βρίσκονται σε ισορροπία.  

 Από την ίδια προσομοίωση υπολογίστηκε ο συντελεστής απόσβεσης των 

ταλαντώσεων t0= 810.72 fs. Ο χρόνος t0 αντιστοιχεί στην απόσβεση του 

παρατηρούμενου φωνονίου, η οποία γίνεται κυρίως μέσω κρούσεων με άλλα 

φωνόνια. 
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5.7 Προηγούμενες Μετρήσεις σε 
Αντισιδηρομαγνητικά Υλικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 5-5. Μαγνητο-οπτική διέγερση του DyFeO3 μέσω του Inverse Faraday Effect. Η κόκκινη 

καμπύλη αντιστοιχεί στην αριστερόστροφη κυκλική πόλωση των παλμών “Pump” ενώ το η μπλε καμπύλη 

αντιστοιχεί στην δεξιόστροφη πόλωση των παλμών “Pump”. 

 
α αποτελέσματα της παρούσας εργασίας (Διάγραμμα 5-1) μπορούν να 

συγκριθούν με αυτά του Διαγράμματος 5-5.34 Στο Διάγραμμα 5-5 βλέπουμε 

την διέγερση και εν συνεχεία τον εφησυχασμό του αντισιδηρομαγνητικού 

υποπλέγματος ενός μονοκρυστάλλου  DyFeO3 κατόπιν διέγερσής του μέσω φωτο-

μαγνητικών παλμών Λέιζερ. Η διάταξη “Pump Probe” που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

παρόμοια με αυτή που αναπτύξαμε. Η κρυσταλλική και μαγνητική δομή του DyFeO3 

είναι ίδια με αυτή του ErFeO3, με την διαφορά ότι το DyFeO3 δεν παρουσιάζει 

μαγνητική μετάβαση στη θερμοκρασιακή περιοχή 87 K<Τ<96 K. Το εύρος των 

υπερβραχέων παλμών ήταν Δt=200 fs και η συχνότητα των ταλαντώσεων (μαγνόνια= 

διεγέρσεις κύματος σπίν) αντιστοιχεί περίπου σε 200 GHz. Η συχνότητα των 

ταλαντώσεων έρχεται σε συμφωνία με τη θεωρία του τρόπου των 

αντισιδηρομαγνητικών ταλαντώσεων (Υποκεφάλαιο 5.4) και εξαρτάται έντονα από 

την θερμοκρασία του υλικού όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 5-6.32 

Τ
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Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του πειράματος και τα αποτελέσματα 

μπορούν να βρεθούν στην βιβλιογραφία. 

 
Διάγραμμα 5-6. Μαγνητο-οπτική διέγερση της αντισιδηρομαγνητικής κατάστασης του μονοκρυστάλλου 

DyFeO3 σε ένα εύρος θερμοκρασιών 20 Κ<T<170 Κ.32  

 
Αντίθετα με τις μετρήσεις στον κρύσταλλο DyFeO3  (151 GHz < f < 453 GHz), στον 

κρύσταλλό μας ανιχνεύσαμε αποσβούμενες ταλαντώσεις συχνότητας f= 2.54 THz.  Η 

συχνότητα αυτή είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από αυτή του DyFeO3, γεγονός 

που ενισχύει την άποψη πως τα πειράματα της παρούσας εργασίας (Διάγραμμα 5-1) 

διέκριναν μόνο τις διεγέρσεις που αντιστοιχούν σε οπτικά φωνόνια (και όχι 

μαγνόνια).  
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5.8  Συνοψίζοντας 

υνοψίζοντας, αναπτύξαμε την τεχνική “Pump Probe” με την οποία 

εφαρμόσαμε στον αντισιδηρομαγνητικό μονοκρύσταλλο ErFeO3 

φωτομαγνητικούς παλμούς (IFE). Οι βραχείς παλμοί Λέιζερ καθώς 

διαδίδονταν στο εσωτερικό του μονοκρυστάλλου διέγειραν τις ηλεκτρονιακές 

καταστάσεις των ατόμων Fe3+. Η επερχόμενη αποδιεγερσή τους δημιουργεί γένεση 

φωνονίων τα οποία και ανιχνεύσαμε. 

 Δια μέσου μελέτης της χρονοεξάρτησης της Διπλοθλαστικότητας ανιχνεύθηκε και 

μετρήθηκε η περίοδος των ταλαντώσεων του σήματος “Pump Probe”. Η περίοδος του 

σήματος υπολογίστηκε σε μονάδες συχνότητας και ενέργειας. Οι μετρήσεις αυτές 

συγκρίθηκαν με προγενέστερες μετρήσεις Ανελαστικής Σκέδασης Raman στο ίδιο 

υλικό καθώς και με προηγούμενες μετρήσεις παρόμοιων πειραμάτων “Pump Probe” 

σε υλικά της ίδιας χημικής φάσης. Η ανωτέρω ανάλυση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

οι παρατηρούμενες φωτοεπαγώμενες μεταβολές είναι σύμφωνες με οπτικά φωνόνια 

και όχι με μαγνόνια. Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη διέγερσης μαγνονίων 

καθώς αυτά μπορεί να υπάρχουν αλλά να μην μπορούν να ανιχνευτούν με την 

υπάρχουσα διάταξη.    

 

  

Σ
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6. Επόμενα Βήματα 

 

6.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων 

 

ε αυτή την εργασία αναπτύξαμε και βελτιώσαμε, εξ αρχής, στις 

εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ινστιτούτο 

Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, την οπτική διάταξη “Pump Probe”. Με την 

συγκεκριμένη διάταξη επιχειρήσαμε να ανιχνεύσουμε και να μελετήσουμε την 

υπεργρήγορη δυναμική συμπεριφορά της αντισιδηρομαγνητικής κατάστασης του 

μονοκρυστάλλου ErFeO3, κατόπιν εφαρμογής βραχέων μαγνητο- οπτικών παλμών 

Λέιζερ. Παράλληλα μελετήσαμε τις οπτικές και  μαγνητικές, στατικές ιδιότητες του 

μονοκρυστάλλου και την εξάρτησή τους από τη θερμοκρασία. 

Τα αποτελέσματα που μετρήσαμε τα μελετήσαμε βάση της υπάρχουσας θεωρίας και 

τα συγκρίναμε με άλλες παρόμοιες αλλά και συμπληρωματικές μετρήσεις από την 

διεθνή βιβλιογραφία.  

 Συμπεράναμε ότι είναι δυνατόν να διεγείρουμε σε πολύ μικρούς χρόνους (Δtπαλμού ≈ 

270 fs) το κρυσταλλικό πλέγμα του υλικού (Διάρκεια αποδιέγερσης≈ 4 ps, Συχνότητα 

ταλάντωσης f= 2.54 ΤΗz), κάνοντας εφαρμογή μαγνητο-οπτικών παλμών (Inverse 

Faraday Effect, IFE). Με αυτόν τον τρόπο ερευνήσαμε την αλληλεπίδραση του φωτός 

με τον μαγνητισμό, την ύλη και τις ηλεκτρικές τις ιδιότητες. 

Λαμβάνοντας υπόψη την εν δυνάμει σύζευξη βραχέων φωτομαγνητικών παλμών με 

αντισιδηρομαγνητικά υλικά που μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από 

καινοτόμες εξωτικές ιδιότητες (π.χ. φαινόμενο Exchange Bias), προτείνουμε κάποιες 

μαγνητο-οπτο-ηλεκτρονικές διατάξεις που πιθανόν θα μπορούν να αναπτυχθούν με 

τεχνολογικά οφέλη (Παράρτημα V). 

 

 

 

  

Σ
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6.2 Επόμενα Βήματα 

 

αθώς ο μονοκρύσταλλος ErFeO3 παρουσιάζει ενδιαφέρουσα υπεργρήγορη 

μαγνητο- οπτική συμπεριφορά, είναι σκόπιμο να συνεχιστούν οι μαγνητο-

οπτικές μετρήσεις σε αυτό το υλικό με σκοπό να συλλεχθούν περισσότερα 

δεδομένα τα οποία θα δείχνουν την εξάρτηση της δυναμικής συμπεριφοράς από τους 

εξωτερικούς παράγοντες διέγερσης. 

Τέτοιοι εξωτερικοί παράγοντες είναι: 

1.   Θερμοκρασία Υλικού. 

2.   Ένταση Φωτός δέσμης “Pump”. 

3.   Διάρκεια Παλμών. 

4.   Μήκος Κύματος δέσμης “Pump”. 

5.   Τρισδιάστατο Σχήμα Παλμών δέσμης. 

 

 Ενδιαφέρον έχει η χρήση της υπάρχουσας διάταξης για την μέτρηση και άλλων 

υλικών όπως περίπλοκων νανοκρυστάλλων (σιδηρομαγνητικών/ 

αντισιδηρομαγνητικών/ σιδηροηλεκτρικών), τα οποία παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για ηλεκτρο- μαγνητο- οπτικές ιδιότητες. 

 Ένα ενδιαφέρον πείραμα αποτελεί η ανάπτυξη μιας συσκευής “Exchange Bias” 

χρησιμοποιώντας υλικά της ίδιας οικογένειας με το ErFeO3 (Ορθοφερίττες). Με αυτή 

τη συσκευή είναι δυνατόν να μετρηθούν οι υπεργρήγορες μαγνητο- οπτο- 

ηλεκτρονικές ιδιότητές της, ελέγχοντάς την μέσω φωτομαγνητικών παλμών LASER 

(IFE).  Αποτελεί ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο πείραμα το οποίο μπορεί να 

αποδείξει την εφαρμοσημότητα και την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού όλων 

των προαναφερθεισών φυσικών ιδιοτήτων (φώς-μαγνητισμός-ηλεκτρισμός-οπτική-

ύλη). Η ανάπτυξη της συσκευής μπορεί να γίνει στα εργαστήρια της 

Μικροηλεκτρονικής-Οπτοηλεκτρονικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 

 Υλοποιώντας τα παραπάνω, θα μας επιτραπεί να αποκτήσουμε μια αρκετά 

ολοκληρωμένη γνώση για τα φαινόμενα που καθορίζουν την δυναμική συμπεριφορά 

των μαγνητικών υλικών και την αλληλεπίδρασή τους με το φώς. Παράλληλα 

αναδεικνύεται η χρησιμότητα της εργασίας αφού έτσι θα υπάρξει προοπτική για 

εφαρμογές στην μικροηλεκτρονική και οπτοηλεκτρονική (Spintronics).  

Κ



Φωτο-επαγομένη μεταγωγή μαγνητικών υλικών με χρήση υπερβραχέων παλμών λέιζερ 

91  
 

 
  



92 
 

 



93 
 

7. Παραρτήματα 

Παράρτημα I.  Φαινόμενο Inverse Faraday Effect (IFE). 

A. Βασικές εξισώσεις που το περιγράφουν. 

ταν ένα υλικό ακτινοβολείται με ηλεκτρομαγνητικό κύμα υψηλής 

συχνότητας, η πρώτη αλληλεπίδραση που συμβαίνει είναι αυτή μεταξύ 

των ηλεκτρονίων και του ηλεκτρικού πεδίου του κύματος. Έτσι μπορούμε 

να αγνοήσουμε σαν πρώτη προσέγγιση το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο του 

κύματος. 

 Για την απλοποίηση του προβλήματος, κάθε κβαντομηχανικό φαινόμενο 

παραλείπεται και υποθέτουμε ότι η ενεργειακή ζώνη του υλικού δεν είναι σημαντική 

για την κίνηση των ηλεκτρονίων. Στην περίπτωση ενός μεταλλικού υλικού τα 

ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα πλάσμα στο οποίο τα 

ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα, τουλάχιστον σε ένα χρονικό διάστημα 

που αντιστοιχεί στην περίοδο του ηλεκτρομαγνητικού κύματος υψηλής συχνότητας. 

Ένα τέτοιο πλάσμα μπορεί να περιγραφεί σαν ένα ρευστό με πυκνότητα n(r,t) και 

ταχύτητα υ(r,t). Η ηλεκτρονική πυκνότητα n και η ταχύτητα υ(r,t) συνδέονται με τη 

εξίσωση συνέχειας: 

 

0                                            (7-1) 

 

 Η ηλεκτρονική πυκνότητα n και η ταχύτητα υ δημιουργούν μία πυκνότητα ρεύματος: 

 

                                                                   (7-2) 

 

Που στην απλή προσέγγιση είναι ανάλογο του ηλεκτρικού πεδίου Ε: 

 

                                                                                       (7-3) 

 
Στην περίπτωση ενός ταλαντούμενου ηλεκτρικού πεδίου 
 

Ό
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,                                         (7-4)    

 

Όπου ω είναι η συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος με κυματοδιάνυσμα k.  

Η αγωγιμότητα σ ενός ισοτροπικού πλάσματος είναι: 

 

                        (7-5) 

 

Οπου m είναι η μάζα του ηλεκτρονίου. Οι αγκύλες ‹› δηλώνουν μία μέση τιμή της 

ηλεκτρονικής πυκνότητας n μέσα σε έναν αριθμό περιόδων του ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος. 

Για την περεταίρω ανάλυση, μόνο οι χρονικές ταλαντώσεις του τοπικού ηλεκτρικού 

πεδίου σε ένα δεδομένο σημείο r θα χρειαστούν, έτσι ώστε η χωρική εξάρτηση του 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος δΕ να μπορεί να παραληφθεί. Το πλάτος  είναι 

μιγαδική ποσότητα. Η φυσική ποσότητα που αντιστοιχεί στο πραγματικό μέρος της 

μιγαδικής ποσότητας του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται απο: 

 

exp . .,              (7-6) 

 

Όπου c.c. υποδηλώνει την μιγαδική συνιστώσα του προηγούμενου όρου. 
 
Διαχωρισμός χρονικών εξαρτήσεων 

 

Για να μελετήσουμε την επιρροή ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος σε ένα πλάσμα, 

είναι χρήσιμο να χειριστούμε τις διαφορετικές χρονικές εξαρτήσεις ξεχωριστά. Οι 

χρονικές εξαρτήσεις διαχωρίζονται συμβολίζοντας την πυκνότητα ηλεκτρονίων n και 

την ταχύτητα υ και κάθε άλλη ποσότητα α που χρειάζεται για την περιγραφή του 

πλάσματος, σαν ένα άθροισμα δύο όρων. 

 

,          (7-7) 

 

Όπου  είναι η χρονική μέση τιμή της ποσότητας που είναι σταθερή ή αργά 

μεταβαλλόμενη στο χρονικό παράθυρο που αντιστοιχεί σε μία περίοδο του 
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ηλεκτρομαγνητικού κύματος, και δα είναι μία ταλαντούμενη ποσότητα που έχει την 

ίδια χρονική εξάρτηση ∞exp(-iωt) όπως το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 

 Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ταλαντούμενη ποσότητα δn είναι κατά πολύ 

μικρότερη της μέσης τιμής της ποσότητας n. 

 

                   (7-8) 

 

Εάν εισάγουμε τις διαχωρισμένες στάσιμες και μεταβαλλόμενες ποσότητες στην 

εξίσωση συνέχειας παίρνουμε: 

 

0    (7-9) 

 

Επειδή όμως <δα>=0, η χρονική μέση τιμή της εξίσωσης συνέχειας γίνεται:  

 

0        (7-10) 

 

Χρησιμοποιώντας όμως την σχέση (7-8) έχουμε: 

 

0                 (7-11) 

 

 

Η ίδια προσέγγιση ισχύει και στη περίπτωση του μεταβαλλόμενου όρου δj της 

πυκνότητας ρεύματος j: 

 

           (7-12) 

 

Έτσι το μεταβαλλόμενο μέρος της ταχύτητας της ροής είναι: 

 

           (7-13) 
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Σύμφωνα με τις εξισώσεις (7-11) και (7-13), το μεταβαλλόμενο μέρος της 

συγκέντρωσης ηλεκτρονίων n δίνεται από: 

 

                         (7-14) 

 

Ο αργά μεταβαλλόμενος όρος της ροής ρεύματος  είναι: 

 

                                                      (7-15) 

 

Και όπως θα δειχθεί παρακάτω <υ>=0 οπότε και η (15) γίνεται:  

 

                                  (7-16) 

 

 
 
H εξίσωση (7-16) περιγράφει την ύπαρξη στάσιμων ρευμάτων <j>  τα οποία 

προέρχονται από τις ταλαντώσεις της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων και της 

ταχύτητάς τους, οι οποίες όμως ταλαντώσεις δημιουργούνται από το ταλαντούμενο 

ηλεκτρικό πεδίο υψηλής συχνότητας του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Αυτός ο όρος 

θα οδηγήσει στην τελική έκφραση του φαινομένου Inverse Faraday Effect, όπου 

έχουμε μαγνήτιση μέσα στο πλάσμα από ηλεκτρόνια, μέσω κυκλικά πολωμένης 

δέσμης ηλεκτρομαγνητικού κύματος. 

 Αξιολογώντας καλύτερα το δεξιό μέρος της εξίσωσης (7-16) μπορούμε να δούμε ότι 

ο όρος δn·δυ περιγράφει το γινόμενο δύο πραγματικών ποσοτήτων. Συνεπώς: 

 

· exp · ̂ exp ̂ exp 2

exp 2            (7-17) 

 

Συνεπώς 
 

· σ . .           (7-18) 

 

Η στάσιμη ροή ρεύματος <j> μπορεί να γραφεί: 
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                                         (7-19) 

 

Όπου, 

 

. .          (7-20) 

Ο πρώτος όρος της εξίσωσης (7-19) είναι αυτός που προκαλεί το σωληνοειδές ρεύμα 

μαγνήτισης. 

 

           (7-21) 

 

Συνεπώς η μαγνήτιση M που παράγεται στο πλάσμα από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

είναι: 

        (7-22) 

Όπου ωp =(<n>e2/mε0)1/2 είναι η συχνότητα του πλάσματος. 
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B. Σχολιασμός και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων.  

 εξίσωση (7-22) βγήκε χωρίς να ασχοληθούμε καθόλου με την πόλωση 

του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Στην περίπτωση μιας κυκλικά 

πολωμένης δέσμης η οποία διαδίδεται στον άξονα z, ο τελευταίος όρος 

γίνεται: 

| | ·          (7-23) 

ενώ στην περίπτωση της ευθύγραμμης πόλωσης γίνεται μηδέν. Το θετικό ή αρνητικό 

πρόσημο στην εξίσωση (7-23) συμβολίζει την αριστερόστροφη και την δεξιόστροφη 

πόλωση αντίστοιχα. 

Συνεπώς, Μ είναι μία πραγματική ποσότητα μόνιμης μαγνήτισης η οποία 

δημιουργείται στο μέσο διάδοσης της ακτινοβολίας από ένα κυκλικά πολωμένο 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Η μαγνήτιση είναι παράλληλη με τον άξονα διάδοσης της 

ακτινοβολίας και η φορά του εξαρτάται από την αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη 

πόλωση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. 

Στην παρούσα περιγραφή δεν συμψηφίσαμε τυχόν απορρόφηση του 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος από το μέσο διάδοσης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 

σε ένα μέσο που απορροφά δεν έχουμε την μαγνήτιση που περιγράψαμε 

προηγουμένως. Το φαινόμενο IFE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή 

μαγνητικού πεδίου σε μαγνητικά υλικά, με την βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων, για την διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του φωτός με τον μαγνητισμό, και 

την προσπάθεια ελέγχου των spin μέσω της εφαρμογής μαγνητο-οπτικών παλμών 

LASER. 

Μπορούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε το IFE για να διεγείρουμε, μαγνητο-οπτικά, 

μαγητικά υλικά και να ανιχνεύσουμε το αποτέλεσμα της διέγερσης με τη βοήθεια 

μιας διάταξης “pump probe”. Με την διάταξη “pump probe” μπορούμε να 

ακτινοβολούμε το υλικό, με βραχείας χρονικής διάρκειας μαγνητο-οπτικούς παλμούς 

LASER κυκλικής πόλωσης και αυτό να διεγείρεται από το δημιουργούμενο 

μαγνητικό πεδίο. Η διέγερση και εν συνεχεία η αποδιέγερση του υλικού  μπορεί να 

ανιχνευτεί με μία δεύτερη παλμική δέσμη του ίδιου LASER, με μία χρονική ανάλυση 

μερικών εκατοντάδων femtosecond. 

 

Η
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Παράρτημα II.  Πειραματική Διάταξη “Pump Probe” 

 

 

A.  Διάταξη LASER 

 

το Σχήμα 7-1 φαίνεται αναλυτικά η διάταξη “pump probe” η οποία 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα μας. Πάνω αριστερά διακρίνετε η διάταξη 

του femtosecond LASER που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία της 

παλμικής δέσμης. Η διάταξη αποτελείται από ένα LASER Τιτανίου (Ti) 

εμπλουτισμένο με Ζαφείρη (Sapphire), το οποίο αντλείται από ένα εμπορικό σύστημα 

της Spectra Physics, αποτελούμενο από το Tsunami LASER (Σχήμα 7-2) και το 

Millenia V LASER  (Σχήμα 7-3), συνεχούς εκπομπής  (CW). Στο Millenia V LASER, 

η υψηλή ένταση φωτός που βγάζουν οι δίοδοι LASER αντλεί το μέσο lasing, που 

είναι ιόντα Νεοδυμίου  Nd+3 εμβαπτισμένα σε κρύσταλλο οξειδίου Υτρίου του 

Σ

Σχήμα 7-1 Στην παρούσα εικόνα απεικονίζεται η διάταξη “pump probe” όπως αυτή αναπτύχθηκε στα 

εργαστήρια LASER του Ινστιτούτου Δομής & Λέιζερ στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας στο Ηράκλειο

Κρήτης. 
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Βαναδίου (Nd:YVO4). Η  εκπεμπόμενη ακτινοβολία (1064 nm) μετατρέπεται σε 

ορατή  μέσω γένεσης δεύτερης αρμονικής (SHG) σε μη γραμμικό κρύσταλλο Lithium 

triborate (LiB3O5, ή LBO).  

Η τελική εκπεμπόμενη ακτινοβολία έχει μήκος κύματος 532 nm (πράσινο). Η  

μέγιστη ισχύς της εκπομπής είναι 5.5 W με χωρικό mode ΤΕΜ00. Η διάμετρος της 

δέσμης είναι 2 mm, η απόκλισή της είναι 0.5 

mrad και η πόλωση είναι περισσότερο από 

100:1 κάθετη. Η σταθερότητα της ισχύος είναι 

περίπου 1% και ο θόρυβος είναι 0.1 % rms.   

Αυτή η πράσινη δέσμη από το Millenia V 

LASER,  αντλεί το Tsunami LASER που 

φαίνεται αναλυτικά στο Σχήμα 7-4. Το 

LASER Tsunami μπορεί να παράγει παλμούς 

με μήκος κύματος απο 660 nm έως και 1150 nm μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις των 

καθρεπτών της κοιλότητας. 

 

Σχήμα 7-2. Tsunami Laser. 

Σχήμα 7-3. Διάταξη του Laser Millenia V.39
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Σχήμα 7-4. Διάταξη του LASER Tsunami.39 

 Η συχνότητα των παλμών είναι 81 MΗz και η διάρκεια παλμών ποικίλει από 80 fs 

έως και 200 fs ανάλογα το μήκος κύματος λειτουργίας του LASER. Η μέγιστη 

εκπεμπόμενη ισχύς είναι κοντά στο 1 W και ποικίλει ανάλογα το μήκος κύματος. Η 

γεωμετρία της δέσμης είναι ελλειπτική όπως φαίνεται στo Σχήμα 7-5 .35 

 
Σχήμα 7-5. Η χωρική κατανομή της εκπεμπόμενης δέσμης από το  LASER Tsunami.  

Στη συνέχεια σύστημα LASER μάρκας THALES (ενισχυτής) ενισχύει τη δέσμη 

χρησιμοποιώντας έναν άλλο κρύσταλλο Ti:Sapphire και ένα 12 W Q-switched 

Nd:YLF LASER άντλησης (B. M. Industries). Κατά την διάρκεια ενίσχυσης του 

παλμού η συχνότητα των παλμών μειώνεται από 81 MHz σε 1 kHz χρησιμοποιώντας 

ένα pulse picker (pockel cell) μέσα στην κοιλότητα του ενισχυτή. Μετά την ενίσχυση 

των παλμών κάθε παλμός έχει διάρκεια περίπου 300 fs, συχνότητα επανάληψης 1 

kHz και ισχύς 500 με 600 mW. Το προφίλ της δέσμης (Σχήμα 7-6) είναι Gaussian και 

η πόλωση της είναι ευθύγραμμη. 
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Σχήμα 7-6. Διάγραμμα έντασης – μήκους κύματος του φάσματος εκπομπής  του Ti:Sapphire LASER. 
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B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Στοιχείων Διάταξης LASER. 

1.   Καθρέπτες 

  
 διάταξη “pump probe” αποτελείται κυρίως από διάφορα οπτικά τα οποία 

κατευθύνουν και ελέγχουν τις δέσμες τοπικά και χρονικά ενώ  

μορφοποιούν και την πόλωσή τους.  

Μπορούμε να πούμε πως το κυριότερο οπτικό στοιχείο που χρησιμοποιείται κατά 

κόρων σε αυτή τη διάταξη, είναι οι καθρέφτες που ανακλούν και κατευθύνουν την 

δέσμη από το LASER στο σημείο εστίασης και για αυτό θα αναφερθεί αναλυτικά το 

είδος των καθρεπτών που χρησιμοποιήθηκαν.  Μπορούμε να διακρίνουμε δύο 

κατηγορίες καθρεπτών, τους μεταλλικούς και τους διηλεκτρικούς. Όπως είναι 

εμφανές και από την ονομασία τους, οι μεταλλικοί καθρέπτες κατασκευάζονται από 

μία επιφανειακή μεταλλική στρώση σε αντίθεση με 

τους διηλεκτρικού που κατασκευάζονται από λεπτές 

στρώσεις διηλεκτρικού υλικού. Κάθε είδος καθρέπτη 

έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. 

Στην διάταξή μας το LASER που χρησιμοποιείται 

παράγει παλμούς χρονικής διάρκειας μερικών fs. Για 

να μην αλλοιωθούν αυτοί οι παλμοί είναι ενδεδειγμένο 

να χρησιμοποιήσουμε καθρέπτες μεταλλικής στρώσης. 

Σε αντίθετη περίπτωση η χρησιμοποίηση διηλεκτρικών 

καθρεπτών  επιφέρει αλλαγές στον παλμό. Οι αλλαγές 

αυτές επέρχονται, λόγο της αλληλεπίδρασης και 

αλλαγής της φάσης του παλμού σε συγκεκριμένα μήκη 

κύματος, ανάμεσα στα διαδοχικά διηλεκτρικά επίπεδα 

του καθρέπτη. Τελικό αποτέλεσμα είναι η χρονική διεύρυνση αλλά και η 

παραμόρφωση του παλμού. 

 Συνεπώς για το πείραμά μας χρησιμοποιούνται καθρέπτες μεταλλικής επίστρωσης 

όπου οι αλλαγές φάσης στον παλμό είναι ελάχιστες.  

Συγκεκριμένα οι μεταλλικοί καθρέπτες που χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολο του 

πειράματος είναι της εταιρίας New Focus™ Model: 5103. Οι συγκεκριμένοι 

καθρέπτες παρουσιάζουν περισσότερο από 95% ανελαστικότητα σε ένα εύρος 

Η
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φάσματος από 450 nm έως 12 μm. Η μεταλλική επιφανειακή στρώση τους από ασήμι 

τους προσφέρει υψηλή ανακλαστικότητα σε γωνίες πρόσπτωσης από 0ο μέχρι και 45ο 

ανεξαρτήτως της πόλωσης της δέσμης.  

 

 
2.   Πολωτές Glan‐Thompson 

 
ολωτής ονομάζεται το οπτικό στοιχείο το οποίο έχει 

την ιδιότητα να πολώνει ευθύγραμμα το φώς υπό μία 

γωνία. Το οπτικό στοιχείο Glan-Thompson (Σχήμα 

7-7) αποτελείται από δύο κρυστάλλους ασβεστίτη CaCO3 που οι 

επιφάνειες τους είναι ενωμένες και οι οπτικοί τους άξονες είναι 

παράλληλοι. Καθώς η δέσμη περνάει μέσω της διεπιφάνειας 

των κρυστάλλων η μία πόλωση της δέσμης (π.χ. οριζόντια) 

ανακλάται προς άλλη κατεύθυνση ενώ η άλλη πόλωση (κάθετη) διαπερνάει την 

διεπιφάνεια και το οπτικό διατηρώντας την αρχική κατεύθυνση της δέσμης (Σχήμα 

7-8). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καθαρότητα στην πόλωση 100,000:1 σε ένα 

εύρος γωνιών πρόσπτωσης αλλά και φασματικού εύρους. Εάν το οπτικό στοιχείο 

Glan-Thomson περιστραφεί γύρο από 

τον άξονά του, τότε είναι δυνατή η 

επιλογή της επιθυμητής πόλωσης από 

την αρχική δέσμη. 

Οι πολωτές που χρησιμοποιήθηκαν στη 

διάταξη (Σχήμα 7-7)36 ήταν της εταιρίας 

New Focus™ model: 5525 με ενεργό 

φασματικό εύρος από 0.7μm έως και 

1.0μm. Η διάμετρος του οπτικού είναι 5 mm και η διαπερατότητα του είναι 

μεγαλύτερη από >95%. Πάνω στο οπτικό στοιχείο υπήρχε μοιρογνωμόνιο με το οποίο 

μπορούσαμε να περιστρέψουμε το οπτικό διαλέγοντας μια γωνία πόλωσης με 

ακρίβεια 1ο. 

  

Π

Σχήμα 7-8.  Γραφική αναπαράσταση του

διαχωρισμού της πόλωσης της δέσμης από το

οπτικό στοιχείο Glan-Thompson. 

Σχήμα 7-7. Πολωτής

Glan-Thompson. 
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3.   Οπτικά Πλακίδια Καθυστέρησης 

 
 

πτικά πλακίδια καθυστέρησης είναι διαφανεί πλακίδια από διπλοθλαστικό 

υλικό, τα οποία αναλύουν την δέσμη φωτός (ηλεκτρομαγνητικό κύμα) που 

τα διαπερνάει, σε δύο συνιστώσες και δημιουργεί μεταξύ τους μία διαφορά 

φάσης. Ένα τέτοιο οπτικό πλακίδιο δεν θα αλλάξει την ένταση τους φωτός αλλά την 

κατάσταση πόλωσης του. 

Τέτοια πλακίδια χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμά μας για την στροφή 

της πόλωσης των δεσμών κατά μια γωνία και για την κατασκευή 

ελλειπτικών και κυκλικών πολώσεων.    

Αναλυτικότερα, ένας διπλοθλαστικός κρύσταλλος έχει διαφορετικό 

δείκτη διάθλασης ανά άξονα. Στο απλούστερο διπλοθλαστικό υλικό 

έχουμε 2 ίδιους δείκτες διάθλασης nο στους δύο κρυσταλλικούς 

άξονες και ένα διαφορετικό δείκτη διάθλασης στον 

τρίτο κρυσταλλικό άξονα ne. Είναι γνωστό ότι: 

 

     (7-24) 

   

όπου c: ταχύτητα του φωτός και υ: ταχύτητα του 

φωτός στο μέσο διάδοσης. Συνεπώς το 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στον άξονα με 

τον μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης (ne) θα 

καθυστερήσει χρονικά σε σχέση με αυτό που 

διαδίδεται στον άξονα με μικρότερο δείκτη διάθλασης 

(no). Η καθυστέρηση αυτή ποσοτικοποιήται σύμφωνα 

με τη σχέση: 

  : ί  (7-25) 

Αποτέλεσμα είναι οι συνιστώσες του αρχικού ηλεκτρομαγνητικού κύματος, έχοντας 

διαφορετικές ταχύτητες μέσα στο οπτικό μέσο να δημιουργείται μια διαφορά φάσης 

Ο

Σχήμα 7-10. Αναπαράσταση

διαμόρφωσης της πόλωσης από τα

οπτικά πλακίδια λ/2 (πάνω) και λ/4

(κάτω). 

Σχήμα 7-9. 

Οπτικό  λ/2 της 

εταιρίας CVI. 
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μεταξύ τους. Αυτή η διαφορά φάσης είναι καθοριστική για την τελική πόλωση του 

κύματος το οποίο εξέρχεται από το οπτικό. 

Εάν το πάχος του οπτικού L επιλεχτεί ώστε η 

καθυστέρηση Γ να αντιστοιχεί σε π/2 ακτίνια 

(90ο), τότε το οπτικό ονομάζεται λ/4. Μία 

καθυστέρηση φάσης Γ=π/2 θα μετατρέψει 

μία ευθύγραμμη πόλωση με γωνία 45ο ως 

προς τον οπτικό άξονα, σε κυκλική και 

αντίθετα (Σχήμα 7-10)37. Αντίστοιχα μια 

καθυστέρηση φάσης κατά π (180ο) θα 

στρέψει την ευθύγραμμη πόλωση. Αν 

δηλαδή η ευθύγραμμη πόλωση σχηματίζει 

γωνία θ με τον οπτικό άξονα no του οπτικού, 

τότε εξερχόμενη από το οπτικό θα έχει 

αναστραφεί κατά 2θ. Το οπτικό αυτό ονομάζεται λ/2 και είναι 

εξαιρετικά χρήσιμο καθώς επιτρέπει την στρέψει της ευθύγραμμης 

πόλωσης του LASER κατά μια γωνία θ. 

 Στο πείραμα μας χρησιμοποιήσαμε το οπτικό πλακίδιο λ/2 της 

εταιρίας CVI model:ACWP 700-1100-10-2 με το οποίο στρέφαμε 

την πόλωση της δέσμης του LASER κατά βούληση.  

Για την διαμόρφωση οποιασδήποτε πόλωσης, από την αρχική ευθύγραμμη πόλωση 

του LASER χρησιμοποιήσαμε το μεταβλητό οπτικό πλακίδιο της εταιρίας New 

Focus™ model: 5540 Berek’s (Σχήμα 7-11). Το οπτικό αυτό πλακίδιο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει κυκλικές και ελλειπτικές πολώσεις, 

δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες, από μία αρχική δέσμη ευθύγραμμης πόλωσης αλλά 

και αντίστροφα. Αποτελείται από έναν διπλοθλαστικό μονοκρύσταλλο κομμένο 

κάθετα στον άξονα με τον δείκτη διάθλασης ne. Στο επίπεδο του κρυστάλλου έχουμε 

τους άξονες με δείκτη διάθλασης no. Όταν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται 

κάθετα στο επίπεδο του οπτικού, η ταχύτητα του μέσα στον κρύσταλλο είναι 

ανεξάρτητη της πόλωσης του καθώς και οι δύο άξονες του κρυστάλλου στο επίπεδο 

είναι ίδιοι (nx=ny=no). Όταν το κρυσταλλικό πλακίδιο στραφεί κατά μία γωνία θR ως 

προς τον άξονα διάδοσης της δέσμης, τότε ένας από τους άξονες στο επίπεδο 

πρόσπτωσης μετατρέπεται σε ne
’, όπου ne’: 

 

Σχήμα 7-11. Λειτουργία πολωτή Berek. Ο

έκτακτος άξονας ne είναι κάθετος στο επίπεδο

του πλακιδίου.  Η στρέψη του πλακιδίου

προκαλεί διπλοθλαστικότητα και καθυστέρηση

φάσης. 
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        (7-26) 

 

Καθώς λοιπόν ο δείκτης διάθλασης του 

κάθε άξονα στο επίπεδο διάδοσης της 

δέσμης εξαρτάται από την κλίση του 

οπτικού πλακιδίου, και η ταχύτητα κάθε 

συνιστώσας της πόλωσης στο επίπεδο θα 

εξαρτάται από την κλίση αυτή. 

Αποτέλεσμα είναι καθώς αλλάζει η γωνία 

του κατόπτρου, να έχουμε ελεγχόμενη 

καθυστέρηση Γ (Σχήμα 7-12) της μίας 

συνιστώσας της πόλωσης στον άξονα x 

από τη συνιστώσα στον άξονα y. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε την πόλωση της δέσμης κατά 

βούληση σε ελλειπτική ή κυκλική, δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη και ευθύγραμμη.   

 

 

 

 

 

 

  

Σχήμα 7-12. Σχήμα και στροφή των πολώσεων

συναρτήσει της καθυστέρησης φάσης Γ. 
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4.   Διαχωριστής δέσμης (Beamsplitter) 

 

 διαχωριστής δέσμης όπως λέει και το όνομά του διαχωρίζει την αρχική 

δέσμη σε δύο ξεχωριστές δέσμες, την δέσμη που διαπερνάει το οπτικό και 

την δέσμη που ανακλάτε από το οπτικό. Η σχετική τους ένταση και η 

πόλωση τους εξαρτάται από το είδος των επιστρώσεων του οπτικού διαχωριστή 

δέσμης αλλά και τα φυσικά χαρακτηριστικά της 

αρχικής δέσμης. Οι διαχωριστές δέσμης 

κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες: κύβους, 

πλακίδια και φίλμ ανάλογα την γεωμετρία τους. 

Και στις τρείς κατηγορίες η επιφάνεια του οπτικού 

ευθυγραμμίζεται με γωνία 45ο σε σχέση με τον 

άξονα της δέσμης. Με αυτόν τον τρόπο η δέσμη 

που διαπερνάει το οπτικό είναι παράλληλη με την 

αρχική ενώ η ανακλούσα είναι κάθετη στην αρχική 

διεύθυνση της δέσμης. Όσον αφορά τη γεωμετρία 

πλακιδίου, την οποία και χρησιμοποιήσαμε στο 

πείραμα, στην εμπρός επιφάνεια του πλακιδίου έχει 

εναποτεθεί στρώμα το οποίο ανακλά την 

ακτινοβολία μερικώς ενώ αντίθετα στην πίσω 

πλευρά του οπτικού έχει εναποτεθεί μη 

ανακλαστικό στρώμα. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η μερική ανάκλαση της δέσμης και 

ταυτόχρονα η μερική διαπερατότητα του οπτικού. 

Τα μειονεκτήματα λειτουργίας του οπτικού 

πλακιδίου είναι η μερική μετατόπιση της δέσμης 

που το διαπερνάει (περίπου 0.3 φορές το πάχος του 

πλακιδίου), κάποιες μη επιθυμητές ανακλάσεις 

από το μη ανακλαστικό στρώμα, και η μεγάλη ευαισθησία του στην πόλωση.  

Το πλακίδιο διαχωρισμού της δέσμης επιλέχτηκε για το μήκος κύματος του LASER 

(800 nm) και αναλογία ανάκλασης/διαπερατότητας είναι 50/50.  

 

Ο

Σχήμα 7-13. Εικόνα του του οπτικού

πλακιδίου διαχωρισμού της δέσμης

της εταιρίας CVI model: 03 BTF 015. 

Σχήμα 7-14. Αρχική δέσμη (αριστερά)

ανακλάται μερικώς από την εμπρός

επιφάνεια του πλακιδίου ενώ η άλλη

μισή διαπερνάει το οπτικό με μια μικρή

μετατόπιση. 
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C. Γραμμή καθυστέρησης (Delay Line) 

 

 
Σχήμα 7-15. Απεικόνιση  λειτουργίας της γραμμής καθυστέρησης. 4 καθρέπτες εκτρέπουν την δέσμη probe 

σε μία παράκαμψη αναγκάζοντάς την να διανύσει περισσότερο δρόμο σε σχέση με την pump. Αυτό έχει ως 

συνέπεια την καθυστέρηση των παλμών της probe σε σχέση με αυτούς της pump κατά Δt. 

 γραμμή καθυστέρησης αποτελείται από 4 καθρέπτες και μία ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενη πλατφόρμα μετατόπισης. Οι 4 καθρέπτες καθοδηγούν την 

δέσμη probe μέσω μιας παράκαμψης, αναγκάζοντας την να διανύσει 

μεγαλύτερη διαδρομή σε σχέση με την ακτίνα pump. Οι 2 καθρέπτες στηρίζονται 

πάνω σε μία πλατφόρμα της οποίας η θέση ελέγχεται ηλεκτρονικά εμπρός ή πίσω 

μέσω ενός υπολογιστή. Καθώς η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή οι παλμοί της 

probe έχοντας διανύσει περισσότερη  διαδρομή από τους παλμούς της pump, θα 

φτάσουν εν τέλει στο ίδιο σημείο με μία χρονική καθυστέρηση. Αυτή η χρονική 

καθυστέρηση είναι ανάλογη της διαφοράς δρόμου της ακτίνας probe από αυτή της 

ακτίνας pump.  

 Αν και οι δύο δέσμες διανύσουν ακριβώς το ίδιο μήκος διαδρομής, τότε οι παλμοί 

της probe και pump θα φτάνουν στο ίδιο σημείο ταυτόχρονα. Όταν όμως η 

παλτφόρμα καθυστέρησης μετακινηθεί κατά Δx προς τα πίσω, τότε η συνολική 

διαδρομή της probe θα αυξηθεί κατά 2×Δx. Γνωρίζοντας από τον ορισμό της 

ταχύτητας ότι υ=Δx/Δt έχουμε Δt=Δx/υ και στην περίπτωση της διάδοσης του φωτός 

στον αέρα έχουμε υ=c≈3*108
 m/s. 

Η
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 Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήσαμε ήταν της εταιρίας micro-control και η ελάχιστη 

μετατόπιση ανά βήμα που μπορούσε να κάνει ήταν Δx=0.1 μm ή αντίστοιχα Δt=0.66 

fs. 
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D. Έλεγχος θερμοκρασίας Υλικού. 

ια την αποτελεσματική επίτευξη του ακριβή ελέγχου της θερμοκρασίας του 

υλικού σε ένα εύρος θερμοκρασίας 1.5 Κ<T<325 Κ χρησιμοποιήθηκαν στη 

διάταξη τα παρακάτω κρυογενηκά όργανα: 

1. Οπτικός Κρυοστάτης JANIS Model STVP-400. 

2. Temperature Controller (Ηλεκτρονικός Χειριστής Θερμοκρασίας)  

LakeShore Model 332S. 

3. Γραμμή μεταφοράς Αζώτου – Ηλίου JANIS. 

4. Δοχείο αποθήκευσης κρυογενικού υγρού (Άζωτο/Ήλιο). 

5. Μηχανική αντλία κενού. 

6. Αντλία διαχύσεως.  

7. Όργανα μέτρησης κενού. 

8. Ροόμετρο κρυογενικού υγρού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Γ

A 

Γ 

Β 

Δ 

Ε 

Σχήμα 7-16. Απεικόνιση της 

κρυογονικής διάταξης όπως 

αυτή αναπτύχθηκε στο 

εργαστήριο. Α) Κρυοστάτης, 

Β) Transfer Line, Γ) Αντλία 

διαχύσεως, Δ) Μετρητικό 

Κενού, Ε) Ροόμετρο.  
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1.   Κρυογενική Εγκατάσταση 

 

 οπτικός κρυοστάτης (JANIS Model STVP-400) είναι μια κρυογενική 

συσκευή με την οποία μπορούμε τοποθετώντας μέσα της το υπό μέτρηση 

υλικό να χειριστούμε με ακρίβεια την θερμοκρασία του σε ένα μεγάλο 

εύρος χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρξει οπτική επαφή του 

υλικού με το εξωτερικό περιβάλλον. Αναλυτικότερα ο οπτικός κρυοστάτης είναι μια 

ραβδοειδής μεταλλική συσκευή με διπλά μεταλλικά τοιχώματα. Μεταξύ των διπλών 

μεταλλικών τοιχωμάτων δημιουργείται, με την βοήθεια των αντλητικών συσκευών, 

υψηλό κενό (10-6 mbar) με σκοπό την δημιουργία ενός μονωτικού θερμικού 

τοιχώματος. Το κέντρο – πυρήνας της συσκευής είναι κενό σχηματίζοντας έναν 

θάλαμο όπου μπορεί να τοποθετηθεί το υπό εξέταση υλικό πάνω σε ειδική χάλκινη 

βάση (Sample Holder). Στο ύψος του υλικού υπάρχουν περιμετρικά των τεσσάρων 

τοιχωμάτων τέσσερα παράθυρα με τα οποία επιτυγχάνεται οπτική πρόσβαση γύρο 

από υλικό (360ο). Ο κρυοστάτης συνδέεται μέσω της γραμμής μεταφοράς (Transfer 

Line) με το δοχείο (Dewar) αποθήκευσης κρυογενικού υγρού (Ήλιο/Άζωτο). Το 

κρυογενικό υγρό αντλείται μέσα στον κρυοστάτη με την βοήθεια μιας μηχανικής 

(Rotary) αντλίας, η οποία είναι συνδεδεμένη στην έξοδο του κρυοστάτη. Το 

κρυογενικό υγρό κατευθύνεται μέσω εσωτερικών μεταλλικών αγωγών στον διαχύτη 

(Diffuser) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής και από κάτω από το υλικό. 

Πάνω στον δειγματοφορέα και κοντά στον διαχυτή βρίσκονται θερμαντήρες  

(Ηλεκτρικές αντιστάσεις - Heaters), οι οποίοι επιτρέπουν την μεταβολή της 

θερμοκρασίας μέσω του ελεγκτή (Temperature Controller), αλλά και αισθητήρες 

θερμοκρασίας από όπου καταγράφονται στον ελεγκτή οι θερμοκρασίες των δύο 

σημείων. Καθώς το κρυογενικό υγρό εξέρχεται του διαχυτή, θερμαίνεται από τον 

Heater του Diffuser και εξατμίζεται. Το κρυογενικό αέριο Ηλίο/Άζωτο, κατευθύνεται 

προς τα πάνω και ψύχει το υλικό πάνω στον χάλκινο δειγματοφορέα (Sample Stage) 

στην επιθυμητή θερμοκρασία. Έπειτα εξέρχεται του κρυοστάτη μέσω μηχανικής 

αντλίας προς το εργαστηριακό περιβάλλον. Η ροή του κρυογενικού υγρού μέσα στον 

κρυοστάτη ελέγχεται μέσω  ενός ροόμετρου. Με ελεγχόμενη σταθερή ροή 

κρυογενικού υγρού μέσα στον κρυοστάτη (0.5 Liter/Hour) και μεταβαλλόμενη ισχύ 

των θερμικών αντιστάσεων μέσω του ελεγκτή θερμοκρασίας είναι δυνατός ο ακριβής 

Ο
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(ΔT= ±0.001 K)  και συνεχόμενος έλεγχος της θερμοκρασίας του υλικού σε μεγάλο 

εύρος περιοχής, 1.5 K<T<325 K.  
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E. Διάταξη  Ανίχνευσης  Οπτικών  Αλλαγών  της  Δέσμης 

“Probe” 

 

 

 διάταξη ανίχνευσης αποτελεί το τελευταίο και ποιο σημαντικό τμήμα της 

διάταξης καθώς αυτό είναι που μετράει και καταγράφει τις οπτικές 

αλλαγές της δέσμης “Probe”. Σκοπός της διάταξης είναι να ανιχνεύσει τις 

παραμικρές αλλαγές στην πόλωση της δέσμης “Probe” οι οποίες έχουν προέλθει από 

τις μαγνητο-οπτικές ιδιότητες του υπό εξέταση υλικού. 

Η διάταξη ανίχνευσης των οπτικών αλλαγών της δέσμης “Probe” αποτελείται από: 

ένα οπτικό λ/2, δύο ίριδες, έναν διπλοθλατσικό κρύσταλλο Glan Thomson, δύο 

ανιχνευτές φωτοπολλαπλασιαστές (HAMAMATSU Photomultiplier tube: R5108, 

Socket Assembly: C6271 ) και έναν Lock-In (Signal Recovery Model 7265). 

Η λειτουργίας της περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω: 

Καθώς η δέσμη “Probe” διαπερνάει το υπό εξέταση υλικό και ταυτόχρονα 

αλληλεπιδρά με τις μαγνητο-οπτικές του ιδιότητες αλλάζοντας την πόλωση της, 

περνάει μέσα από εστιακό φακό ο οποίος παραλληλίζει την δέσμη στο άπειρο.  

 

Η
Σχήμα 7-17. Αποικόνιση της διάταξης ανίχνευσης των οπτικών αλλαγών της δέσμης “Probe”. 
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Η δέσμη εν συνεχεία περνάει από έναν φακό λ/2 ο οποίος στρέφει την πόλωση της 

δέσμης 45º ως προς το επίπεδο. Αυτό γίνεται για να έχουμε την μέγιστη απόκριση 

ανίχνευσης από τους ανιχνευτές μας. Στη συνέχεια η δέσμη περνάει μέσα από το 

ειδικό πρίσμα Glan Thomson (CaCO3) το οποίο έχει την δυνατότητα να χωρίζει τις 

δύο πολώσεις της δέσμης σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Με αυτόν τον τρόπο η 

κάθετη πόλωση της δέσμης κατευθύνεται ευθεία και ανιχνεύεται από τον ανιχνευτή 

φωτοπολλαπλασιαστή 1, ενώ η οριζόντια πόλωση έχοντας αλλάξει κατεύθυνση, 

ανιχνεύεται από τον ανιχνευτή φωτοπολλαπλασιαστή 2. Λίγο πριν φτάσουν οι 2 

δέσμες στους αντίστοιχους ανιχνευτές τους, περνάνε πρώτα μέσα από 2 σωλήνες που 

βρίσκονται μπροστά από τους 2 ανιχνευτές. Με αυτόν τον τρόπο οι ευαίσθητοι 

ανιχνευτές βλέπουν μόνο την ακτίνα με 

την αντίστοιχη πόλωση, αφαιρώντας το 

σκεδαζόμενο φώς που υπάρχει μέσα στο 

εργαστήριο από διάφορες πηγές 

(φωτισμός, σκέδαση LASER από τα 

οπτικά), μειώνοντας κατά πολύ τον οπτικό 

θόρυβο που ανιχνεύουν. Παρόλα αυτά 

συνεχίζει να περνάει ένα μικρό ποσοστό 

θορύβου μέσα από τους σωλήνες. Γι’ αυτό 

το λόγο έχουμε τοποθετήσει μέσα σε κάθε 

σωλήνα οπτικό φίλτρο το οποίο είναι 

διαπερατό μόνο στα 800 nm ενώ είναι μη 

διαπερατό στα υπόλοιπα μήκη κύματος. Η 

διάταξη ανίχνευσης της δέσμης όπως 

φαίνεται στo Σχήμα 7-17 καλύπτεται από ένα κουτί το οποίο αφαιρεί αποτελεσματικά 

το μεγαλύτερο ποσοστό σκεδασμένου φωτός μέσα στο εργαστήριο. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορούμε να μειώσουμε αποτελεσματικά τον θόρυβο στους ανιχνευτές και να 

αυξήσουμε την ποιότητα του ανιχνευόμενου σήματος. 

 Οι ανιχνευτές 1 και 2 παράγουν μία διαφορά δυναμικού V1 και V2 αντίστοιχα οι 

οποίες είναι ανάλογες των εντάσεων των δεσμών, και μετριούνται από τις συσκευές 

Lock-in 1 και 2. Ποιο συγκεκριμένα στον Lock-in 1 αφαιρούνται τα σήματα των δύο 

ανιχνευτών (ΔV= V1- V2) ενώ στον Lock-in 2 μετράμε μόνο την τάση του ανιχνευτή 

1 (προαιρετικό). Αφού μετρηθούν οι τάσεις από τους Lock-In τα δεδομένα 

διαβάζονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και καταγράφονται σε ψηφιακό αρχείο. 

Σχήμα 7-18. Διάγραμμα απόκρισης των 

ανιχνευτών HAMAMATSU R5108 σαν 

συνάρτηση του μήκους κύματος. 
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Και οι δύο συσκευές Lock-in συντονίζονται μέσω καλωδίου με τη συχνότητα παλμών 

του LASER Tsunami (f= 1 kHz). Έχοντας συντονιστεί οι συσκευές Lock-in με το 

LASER μετράνε μόνο το σήμα που βγαίνει σε αυτή τη συχνότητα και όχι σήματα τα 

οποία παράγονται σε διαφορετικές συχνότητες από ξένες πηγές (φωτισμός) 

προσθέτοντας θόρυβο στις μετρήσεις μας.  

 Θα  πρέπει να σημειωθεί ότι η αφαίρεση των δύο σημάτων των ανιχνευτών γίνεται 

για να αφαιρεθεί ο κοινός θόρυβος που αυτοί ανιχνεύουν όπως ο εξωτερικός 

φωτισμός, αλλά κυρίως η μεταβολή της έντασης της αρχικής δέσμης του λέιζερ στον 

χρόνο. Η συγκεκριμένη διάταξη ανίχνευσης που αναπτύξαμε μαζί με την υπόλοιπη 

διάταξη “Pump Probe”, έχει ικανότητα ανίχνευσης της αλλαγής στην πόλωση της 

δέσμης “Probe” που αντιστοιχεί στο χιλιοστό της μοίρας. Η τεχνική αυτή ονομάζεται 

“optical bridge”, είναι αρκετά αποτελεσματική και χρησιμοποιείται ευρέως σε 

πειράματα ανίχνευσης  μικρής αλλαγής της πόλωσης. 
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F. Πρόγραμμα Μέτρησης (LABView)  

 
Σχήμα 7-19. Εικόνα του προγράμματος που κατασκευάστηκε με την βοήθεια του λογισμικού LABView 7.1 

και χρησιμοποιήθηκε για το συντονισμό των ηλεκτρικών πειραματικών συσκευών μέτρησης καθώς και για 

την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πειραματικών δεδομένων.  

ο πρόγραμμα  pump probe&cryostat_8.vi που εικονίζεται στο Σχήμα 7-19 

αναπτύχθηκε εξαρχής για τους σκοπούς αυτής της διπλωματικής εργασίας 

με τη βοήθεια του εμπορικού λογισμικού κατασκευής προγραμμάτων: 

LABView 7.1 . Το εν λόγο πρόγραμμα εκτελούσε τις παρακάτω βασικές λειτουργίες: 

1. Χειρισμός και προγραμματισμός της θερμοκρασίας του κρυοστάτη. 

2. Προγραμματισμός της πειραματικής διαδικασίας και μέτρησης. 

3. Εκτέλεση της μέτρησης συντονίζοντας τα ηλεκτρονικά όργανα. 

4. Επεξεργασία, αποθήκευση και ενεργή απεικόνιση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων. 

Το πρόγραμμα μπορεί να χωριστεί σε τρία διαφορετικά μέρη: 

1. Χειρισμός και απεικόνιση της θερμικής ιστορίας του κρυοστάτη και κατ’ 

επέκταση του υπο εξέταση υλικού κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 

πειράματος .  

Τ

A

B C
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2. Εκτέλεση μέτρησης της διπλοθλαστικότητας του υλικού συναρτήσει της 

θερμοκρασίας. 

3. Εκτέλεση μέτρησης της δυναμικής των φωτοδιεγερμένων μαγνητικών 

ταλαντώσεων του υλικού με την βοήθεια της διάταξης “pump probe”. 

 
 

2.   Χειρισμός  και  απεικόνιση  της  θερμικής  ιστορίας  του  κρυοστάτη 

και  κατ’  επέκταση  του  υπό  εξέταση  υλικού  κατά  την  διάρκεια 

εκτέλεσης του πειράματος .  

 

ε το πρόγραμμα του Σχήματος 7-19 (περιοχή Α) είναι δυνατός ο 

έλεγχος της θερμοκρασίας του κρυοστάτη σε δύο σημεία, στο σημείο 

diffuser του κρυοστάτη και στον Sample Holder.  Με αυτό τον τρόπο 

είναι δυνατός ο έλεγχος της θερμοκρασίας του υλικού με ακρίβεια – θερμική 

σταθερότητα +/- 0.001 Kelvin. Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μέσω 

του εικονιδίου του προγράμματος «setpoint». Κατόπιν πατώντας το κουμπί «LOAD» 

η επιθυμητή θερμοκρασία του υλικού φορτώνεται στον ελεγκτή θερμοκρασίας  ο 

οποίος εν συνεχεία τροφοδοτεί κατάλληλα τα Heaters του κρυοστάτη για τον τελικό 

σωστό και λεπτομερή έλεγχο της θερμοκρασίας του Sample Holder και του Diffuser.  

Ο ορισμός του ρυθμού θέρμανσης του υλικού στην οποιαδήποτε θεμιτή θερμοκρασία 

μπορεί να γίνει μέσω του εικονιδίου Ramp rate σε μονάδες Kelvin/Second. Και αυτή 

η ένδειξη φορτώνεται στον temperature controller μέσω της επιλογής LOAD.  

Οι τιμές θερμοκρασίας (Kelvin) του δειγματοφορέα (Sample Holder) και του διαχύτη 

(Diffuser) απεικονίζονται στο διάγραμμα Α του Σχήματος 7-19 σαν συνάρτηση του 

χρόνου (seconds). 

 

 Με τον παραπάνω τρόπο είναι δυνατόν: 

1. Ο λεπτομερείς έλεγχος της θερμοκρασίας του κρυοστάτη και του υλικού με 

ακρίβεια +/- 0.001 K 

2. Ο έλεγχος του ρυθμού θέρμανσης του υλικού και κατ’ επέκταση ο σταθερός 

και ορισμένος ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας του υλικού. 

3. Η καταγραφή και η ενεργή απεικόνιση της θερμοκρασίας του κρυοστάτη στα 

σημεία Sample Holder και Diffuser συναρτήσει του χρόνου.   

Μ
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3.   Εκτέλεση  μέτρησης  της  διπλοθλαστικότητας  του  υλικού 

συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

 

 δεύτερη λειτουργία του προγράμματος εστιάζεται στην μέτρηση της 

διπλοθλαστικότητας του υλικού συναρτήσει της θερμοκρασίας. Το παρόν 

υποπρόγραμμα του προγράμματος εκτελείται πατώντας το κουμπί «Δn vs. 

Temperature». Το πρόγραμμα αυτό καταγράφει κάθε 2 seconds την θερμοκρασία του 

υλικού (Sample Holder) και την διαφορά της ανιχνευόμενης έντασης των ανιχνευτών 

1 και 2 μέσω της συσκευής Lock-in όπως φαίνεται στο Σχήμα 7-17.  

 Για την καταγραφή της διπλοθλαστικότητας του υλικού σε ένα εύρος θερμοκρασίας, 

θα πρέπει κατά την εκτέλεση του υποπρογράμματος αυτού, το υλικό να έχει ηρεμήσει 

αρχικά σε μία δεδομένη θερμοκρασία και κατόπιν να οριστεί μία νέα θερμοκρασία 

του Sample Holder με τον επιθυμητό κάθε φορά ρυθμό θέρμανσης (Kelvin/Seconds).   

Τα δεδομένα θερμοκρασίας που συλλέγονται από τον κρυοστάτη καθώς και τα 

δεδομένα της έντασης που συλλέγονται με τη βοήθεια της συσκευής Lock-in από 

τους ανιχνευτές αποθηκεύονται σε αρχείο και απεικονίζονται ενεργά κατά την 

λειτουργία του πειράματος στο διάγραμμα Β (Σχήμα 7-19) (Διπλοθλαστικότητα Δn 

συναρτήσει θερμοκρασίας (K) ). 

 

  

Η



120 
 

4.   Εκτέλεση  μέτρησης  υπερ‐γρήγορων  μαγνητο‐οπτικών 

φαινομένων διέγερσης‐αποδιέγερσης. 

 

ο τρίτο υποπρόγραμμα εστιάζεται στην μέτρηση της διπλοθλαστικότητας 

του υλικού (Δn) συναρτήσει του χρόνου καθυστέρησης των παλμών probe 

σε σχέση με τους παλμούς pump, (Υποκεφάλαιο 2.3.2) .  

 Στο παρόν υποπρόγραμμα ορίζεται η διαδρομή της πλατφόρμας καθυστέρησης delay 

line και το μέγεθος του βήματος της μοναδιαίας μετατόπισης σε μονάδες 

femtoseconds μέσω των επιλογών Steps Forward/Backward και Delay/Step 

αντίστοιχα. Το υποπρόγραμμα μετατρέπει την εντολή από μονάδες femtosecond που 

αντιστοιχούν στην χρονική καθυστέρηση των παλμών pump και probe σε ηλεκτρικά 

σήματα που αντιστοιχούν σε μετατόπιση της πλατφόρμας σε μικρόμετρα μm. Ο 

χρόνος κάθε μοναδιαίας μετατόπισης ορίζεται σε milliseconds μέσω της επιλογής 

Delay time (ms).  

 Αφού οριστεί πλήρως η διαδρομή της πλατφόρμας Delay Line μέσα από το 

πρόγραμμα σε μονάδες femtoseconds το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί κάνοντας 

κλικ στο κουμπί “activate pump probe”.  Κατόπιν το πρόγραμμα θα οδηγήσει την 

πλατφόρμα στην καθορισμένη διαδρομή με το προκαθορισμένο βήμα και χρόνο. 

Κατά την μοναδιαία μετατόπιση της πλατφόρμας Delay Line το πρόγραμμα συλλέγει 

για κάθε βήμα την μέτρηση της διαφοράς έντασης των ανιχνευτών 1 και 2 από την 

συσκευή Lock-in σε μονάδες mV/μV. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχείο και 

απεικονίζονται ενεργά στο διάγραμμα C του Σχήματος 7-19 (Διπλοθλαστικότητα Δn 

(mV) συναρτήσει της χρονικής καθυστέρησης «time delay» (fs)).  

 Για την σωστή εκτέλεση του πειράματος και της μέτρησης θα πρέπει το υλικό που 

εξετάζεται να βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία και να έχει ηρεμήσει σε αυτή σε 

ένα εύλογο χρονικό περιθώριο των περίπου 10 minutes.    

 

 

 

  

Τ
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G. Πρόγραμμα  Μέτρησης  Στατικών  Φαινομένων 

(LABView) 

 
Σχήμα 7-20. Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε εξαρχής με την βοήθεια του λογισμικού LABView 7.2. Με το εν 

λόγο πρόγραμμα ήταν δυνατός ο κατάλληλος συντονισμός των πειραματικών ηλεκτρονικών συσκευών που 

χρησιμοποιήθηκαν (Lock-in, κρυοστάτης, Temperature Controller) για την σωστή μέτρηση των στατικών 

ιδιοτήτων του υλικού συναρτήσει της θερμοκρασίας.  

ε το πρόγραμμα Serial Measurements v5.vi το οποίο κατασκευάστηκε 

εξ αρχής με τη βοήθεια του λογισμικού LABView 7.2 γίνεται ο πλήρης 

έλεγχος των ηλεκτρονικών πειραματικών συσκευών για την σωστή 

επίτευξη της πειραματικής μέτρησης της διαπερατότητας του υλικού. Αναλυτικότερα 

στο πρόγραμμα ορίζονται οι αρχικές και τελικές συνθήκες του πειράματος όπως π.χ. 

θερμοκρασία έναρξης μέτρησης και λήξης μέτρησης, το μέγεθος του 

θερμοκρασιακού βήματος με το οποίο θα παίρνονται οι μετρήσεις, ο ρυθμός 

μετάβασης θερμοκρασίας από βήμα σε βήμα καθώς και η θερμοκρασιακή 

σταθερότητα που απαιτείται κάθε φορά για να παρθεί κάθε μέτρηση. Η 

θερμοκρασιακή ιστορία κάθε πειράματος καταγράφεται συναρτήσει του χρόνου στο 

αριστερό διάγραμμά, ενώ η μετρούμενη ένταση συναρτήσει της θερμοκρασίας 

καταγράφεται στο δεξιό διάγραμμα.  

  

Μ
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Παράρτημα III.  Φαινόμενο Cross Correlation 

ο φαινόμενο Cross Correlation είναι παρόμοιο με το φαινόμενο της 

συμβολής δυο συναρτήσεων. Ενώ στην συμβολή έχουμε αναστροφή του 

σήματος, μετατόπιση και μετά πολλαπλασιασμό του με ένα άλλο σήμα, στο 

φαινόμενο cross correlation έχουμε μετατόπιση του σήματος και πολλαπλασιασμό 

του με άλλο σήμα (δεν έχουμε αναστροφή σήματος). Στην κατάσταση 

Autocorrelation όπου ένα σήμα παρουσιάσει φαινόμενο cross correlation με τον 

εαυτό του, θα υπάρχει πάντα ένα σημείο κορυφής της υπέρθεσης των δύο ίδιων 

σημάτων, όταν μεταξύ τους υπάρχει μηδενική καθυστέρηση.  

Έστω Χ και Υ ότι είναι δύο ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με πιθανότητες 

κατανομής f και g αντίστοιχα, τότε η πιθανότητα κατανομής της διαφοράς τους X-Y 

δύνεται από το cross correlation f*g. Σε αντίθεση, η υπέρθεση f⊗g δίνει την 

πιθανότητα κατανομής του αθροίσματος X+Y.  

 

Για συνεχείς συναρτήσεις το cross correlation των συναρτήσεων f και g δύνεται από: 

    (7-27) 

Όπου f* αντιστοιχεί στον μιγαδικό συζυγή της f. 

 

Το παραπάνω φαινόμενο (Cross Correlation) είναι υπεύθυνο για τις δυσκολίες που 

είχαμε να μετρήσουμε ένα καθαρό σήμα όπως αυτό του Διαγράμματος 5-1, παρόλο 

που η διάταξη των ανιχνευτών πολλαπλασιαστών ήταν αρκετά ευαίσθητη στην 

μέτρηση της έντασης της δέσμης του λέιζερ και κατ’ επέκταση στην αλλαγές της 

πόλωσης της. Όταν οι δύο δέσμες pump και probe  έχουν μηδενική χρονική 

καθυστέρηση, τότε οι παλμοί τους συμπίπτουν χρονικά και τοπικά πάνω στην 

επιφάνεια του υλικού με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα αλληλοσυσχέτισης (Cross 

Correlation).  Καθώς τα μαγνητο-οπτικά σήματα τα οποία σκοπεύουμε να 

μετρήσουμε με την παρούσα διάταξη pump-probe βρίσκονται χρονικά κοντά στο 

σημείο μηδέν, σημαίνει ότι η αλληλεπίδραση Cross Correlation μεταξύ των δεσμών 

pump και probe μπορεί να δώσει ένα άτακτο σήμα – θόρυβο Cross Correlation ικανό 

να επισκιάσει το σήμα που θα θέλαμε να μετρήσουμε από τα μαγνητο-οπτικά υλικά.  

Τ
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Διάγραμμα 7-1. Μέτρηση του φαινομένου Cross Correlation μεταξύ των δεσμών pump και probe στο 

χρονικό σημείο μηδέν. Η δέσμη pump είναι ευθύγραμμα πολωμένη με 31ο μοίρες γωνία ενώ η δέσμη probe 

είναι ευθύγραμμα πολωμένη με 0ο μοίρες γωνία. Η διάρκεια του παλμού και στις δύο δέσμες είναι περίπου 

275 fs. Η ένταση της δέσμης probe την οποία και μετράνε οι ανιχνευτές ήταν συνεχώς σταθερή ενώ η ένταση 

της δέσμης pump ήταν α) 150 mW β) 100 mW γ) 50 mW και δ) 25 mW. 

 

Στο Διάγραμμα 7-1 το οποίο μετρήθηκε με την βοήθεια της διάταξης που 

απεικονίζεται στο Σχήμα 5-2, παρατηρούμε καθαρά το φαινόμενο αλληλοσυσχέτισης 

(Cross Correlation) των όμοιων δεσμών pump και probe όταν αυτές συμπέσουν 

χρονικά και τοπικά. Παρατηρούμε καθαρά στο Διάγραμμα 7-1 ότι στο χρονικό 

σημείο μηδέν και σε εύρος περίπου ± 300 fs από το σημείο μηδέν, υπάρχει μια 

άτακτη σκέδαση των σημείων. Το εύρος αυτής της 

σκέδασης είναι περίπου το διπλάσιο της διάρκειας 

του παλμού του λέιζερ (Δt≈ 275 fs). Αυτό συμβαίνει 

διότι η αλληλεπίδραση των δύο παλμών ξεκινάει από 

την στιγμή που θα αλληλεπικαλύπτουν το τέλος του 

παλμού της probe με τη αρχή του παλμού της pump 

όταν η probe προπορεύεται του παλμού της pump. Ο 

παλμός probe μετατοπιζόμενος χρονικά προς τα πίσω 

Pump Probe 

Δt1= 275 fs 

Δt2= 2*Δt1 

α) β) 

γ) δ) 
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σε σχέση με τον παλμό της pump θα περάσει κατά μήκος της χρονικής διάρκειας του 

παλμού της pump και εν τέλει η αλληλεπίδρασή τους θα ολοκληρωθεί όταν η αρχή 

του παλμού της probe θα σταματήσει να αλληλεπικαλύπτεται με το τέλος του παλμού 

της pump.  
Σημαντική παρατήρηση είναι η εξάρτηση της έντασης του φαινομένου Cross Correlation συναρτήσει της 

έντασης της δέσμης pump έχοντας πάντα σταθερή την ένταση της δέσμης probe. Οι αντίστοιχες τιμές 

φαίνονται στον  

Πίνακας 7-1. 

 

Πλάτος Cross Correlation (arb. units) Ένταση Δέσμης Pump (mW) 

1.35 150 

1.06 100 

0.88 50 

0.7 25 
 

Πίνακας 7-1. Ένταση του φαινομένου Cross Correlation συναρτήσει της έντασης της δέσμης pump. 
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Διάγραμμα 7-2. Διάγραμμα πλάτους του φαινομένου Cross Correlation συναρτήσει της έντασης της δέσμης  

pump.  

Από το Διάγραμμα 7-2 παρατηρούμε ότι εξάρτηση της έντασης του φαινομένου 

Cross Correlation σε σχέση με την ένταση της δέσμης pump είναι ευθύγραμμη. Να 

σημειωθεί ότι το εν λόγο φαινόμενο είναι ανεξάρτητο από τη θερμοκρασία του 

υλικού.  
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A. Τρόποι  μεγιστοποίησης  του  μαγνητο‐οπτικού 

σήματος. 

 

ια να μπορέσουμε να καταγράψουμε ένα καθαρό σήμα όπως αυτό του 

Διαγράμματος 5-1 έπρεπε να τελειοποιήσουμε την ευθυγράμμιση της 

διάταξης “Pump Probe”, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε κατά το δυνατόν το 

μαγνητο-οπτικό σήμα του υλικού. 

 Κύριο μέλημα στην ευθυγράμμιση της διάταξης αποτελούσε: 

1. Η καθαρότητα των οπτικών στοιχείων που την αποτελούν. 

2. Σωστή εστίαση κάθε δέσμης στο άπειρο όταν αυτή διαδίδεται μέσα από τα 

οπτικά, πριν και μετά το υλικό. 

3. Ευθυγράμμιση των δεσμών έτσι ώστε να περνάνε από το κέντρο των οπτικών 

χωρίς να σκεδάζονται στις άκρες τους. 

4.  Ευθυγράμμιση των δεσμών Pump και Probe στο ίδιο ύψος και επίπεδο. 

5. Εστίαση των δεσμών Pump και Probe σε καθαρή και ομοιογενής περιοχή του 

υλικού.  

6. Σωστή αλληλοεπικάλυψη των δεσμών Pump και Probe στην επιφάνεια του 

κρυστάλλου.  

7. Εστίαση της δέσμης Probe στο άπειρο αφού εξέλθει του κρυστάλλου για να 

ανιχνευθεί επιτυχώς από τους φωτοπολλαπλασιαστές. 

8. Κατάλληλη ενίσχυση των φωτοπολλαπλασιαστών για δεδομένη ένταση της 

Probe. 

9. Κατάλληλη ρύθμιση των ηλεκτρονικών συσκευών (Lock-In, Temperature 

Controller, Πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  

10. Επιλογή της σωστής έντασης των δεσμών Pump και Probe. 
 

  

Γ
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Παράρτημα IV.  Προηγούμενα  Αποτελέσματα  Θερμικής 

Διέγερσης.29 

τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της διάταξης “Pump Probe”, στο 

προπτυχιακό στάδιο της εν λόγο εργασίας, ξεκινήσαμε να κάνουμε 

πειράματα δυναμικών μετρήσεων “Pump Probe” στον μονοκρύσταλλο 

ErFeO3. Η πόλωση της δέσμης Pump που είχε επιλεγεί στο σύνολο των πειραμάτων 

ήταν ευθύγραμμη. Το γεγονός αυτό είναι καθοριστικό για το φαινόμενο το οποίο 

θέλουμε να μετρήσουμε. Καθώς η πόλωση της δέσμης “Pump” δεν είναι κυκλική, 

όπως αυτή των πειραμάτων σε αυτή την εργασία, δεν είναι δυνατόν η εφαρμογή 

βραχέων μαγνητο-οπτικών παλμών LASER οι οποίοι θα ήταν ικανοί να διεγείρουν 

την μαγνητική δομή του κρυστάλλου μέσω του φαινομένου Inverse Faraday Effect. 

Αντίθετα η ευθύγραμμη πόλωση της δέσμης “Pump” καθώς ακτινοβολεί τον 

κρύσταλλο, θερμαίνει την κρυσταλλική δομή επηρεάζοντας-διεγείροντας θερμικά τον 

κρύσταλλο και κατ’ επέκταση την μαγνητική του δομή. Έτσι θα πρέπει να 

διακρίνουμε δύο διαφορετικά φαινόμενα διέγερσης.  

1. Θερμική διέγερση του κρυστάλλου επιλέγοντας ευθύγραμμη πόλωση της 

δέσμης “Pump”. 

2. Μαγνητο-οπτική διέγερση του κρυστάλλου επιλέγοντας κυκλική πόλωση της 

δέσμης “Pump”. 

 

Στο Διάγραμμα 7-3 απεικονίζονται δεδομένα δυναμικής συμπεριφοράς, κατόπιν 

θερμικής διέγερσης του μονοκρυστάλλου ErFeO3, χρησιμοποιώντας την ευθύγραμμη 

πόλωση της δέσμης “Pump”. Κάθε διάγραμμα δυναμικής συμπεριφοράς έχει 

μετρηθεί με τις ίδιες συνθήκες και αντιστοιχεί σε διαφορετική θερμοκρασία του 

υλικού.  

Παρατηρούμε ότι στο χρονικό σημείο μηδέν υπάρχει μια σκέδαση του σήματος που 

οφείλεται στο φαινόμενο “Cross Correlation”. Αξιοσημείωτο είναι ότι εμφανίζεται 

μια δυναμική συμπεριφορά του σήματος στην θερμοκρασιακή περιοχή 86 Κ<Τ<96 Κ 

όπου διακρίνεται να έχει μια περίοδο Τ≈5 picoseconds. Η συγκεκριμένη δυναμική 

συμπεριφορά δεν εμφανίζει μεγάλη συμφωνία και χάνεται στις θερμοκρασιακές 

περιοχές Τ<86 Κ και Τ>95 Κ.  

Σ
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 Η μικρή συμφωνία του δυναμικού σήματος οφείλεται στην θερμική φύση της 

διέγερσης του μονοκρυσταλλικού πλέγματος. Η παρουσία δυναμικής συμπεριφοράς 

στην θερμοκρασιακή περιοχή 86 Κ<Τ<96 Κ οφείλεται στη θερμοκρασιακή μετάβαση 

της αντισιδηρομαγνητικότητας του κρυστάλλου ErFeO3 σε αυτή τη θερμοκρασιακή 

περιοχή. Στην συγκεκριμένη θερμοκρασιακή περιοχή μετάβασης της 

αντισιδηρομαγνητικότητας, η μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία του κρυστάλλου 

είναι μικρότερη λόγο της συνεχόμενης μετάβασης. Έτσι είναι ποιο εύκολη η διέγερση 

και εν συνεχεία αποδιέγερση της μαγνητικής δομής του κρυστάλλου. Αντίθετα εκτός 

της θερμοκρασιακής περιοχής της μετάβασης δεν εμφανίζεται δυναμική συμπεριφορά 

λόγο της έντονης μαγνητοκρυσταλλικής ανισοτροπιας που κρατά την μαγνητική δομή 

δέσμια σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση χωρίς να την αφήνει να διεγερθεί και εν 

συνεχεία να ταλαντωθεί.  

 Οι διαφορές στον τρόπο διέγερσης του κρυστάλλου, αναλόγως την επιλεγόμενη 

πόλωση της δέσμης “Pump” (Κυκλική ή Ευθύγραμμη), φαίνεται καθαρά αν 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της δυναμικής συμπεριφοράς του μονοκρυστάλλου 

ErFeO3  στα Διαγράμματα 5-1 και 7-3. 

 Το σήμα της δυναμικής συμπεριφοράς του Διαγράμματος 5-1 έχει μεγάλη ένταση 

και συμφωνία. Η περίοδος του σήματος είναι 394 femtoseconds   και η χρονική 

διάρκεια των ταλαντώσεων είναι περίπου 2 picosecond.  Σε αντιπαράθεση το σήμα 

του Διαγράμματος 7-3 έχει αρκετά μικρότερη ένταση, εμφανίζει χαμηλή συμφωνία 

με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η ανίχνευση ταλαντώσεων στα πρώτα αυτά 

πειράματα. 
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Διάγραμμα 7-3. Προβολή της δυναμικής συμπεριφοράς της αντισιδηρομαγνητικής κατάστασης του μονοκρυστάλλου ErFeO3  κατόπιν θερμικής διέγερσης  του κρυστάλλου. Η δέσμη 

“Pump” είναι ευθύγραμμα πολωμένη. Κάθε διάγραμμα αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη θερμοκρασία του μονοκρυστάλλου.  
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Παράρτημα V.  Προοπτικές‐Εφαρμογές  Φαινομένων  & 

Ιδιοτήτων 

 

πώτερος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αποδείξει ότι είναι δυνατή η 

χρησιμοποίηση της εξωτικής ικανότητας του φωτός, τους βραχείς 

μαγνητο-οπτικούς παλμούς (IFE), για τον έλεγχο της μαγνητικής 

συμπεριφοράς των υλικών. Η υπεργρήγορη απόκριση τέτοιων οπτικά-διαπερατών 

υλικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπερ-γρήγορο έλεγχο σύνθετων μαγνητο-

οπτο-ηλεκτρονικών διατάξεων. Στην παρούσα εργασία η χρησιμοποίηση των 

φωτομαγνητικών παλμών περιορίστηκε στο αντισιδηρομαγνητικό υλικό ErFeO3 το 

οποία ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των Ορθοφεριτών της κατηγορίας των 

Περοβσκιτών. Η κατηγορία αυτών των υλικών παρουσιάζει ενδιαφέρουσες 

μαγνητικές ιδιότητες για την επιστήμη αλλά και για την μελλοντική τους 

εκμετάλλευση σε προηγμένες φωτο- μαγνητο- ηλεκτρικές συσκευές. Συσκευές που 

θα συνδυάζουν τις ιδιότητες του φωτός του μαγνητισμού και της ηλεκτρονικής για 

την κατασκευή προηγμένων ηλεκτρονικών συσκευών αποθήκευσης και μνήμης.  

 

 
Σχήμα 7-21. Εξέλιξη σε χωρητικότητα δεδομένων των HDD (Hard Disk Drivers) τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες.  

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7-21. την τελευταία δεκαετία η χωρητικότητα των 

μαγνητικών μέσων αποθήκευσης στους υπολογιστές έχει ακολουθήσει αλματώδη 

άνοδο. Ο λόγος αυτής της εξέλιξης είναι η προηγμένη έρευνα που έχει γίνει στα 

Α
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μαγνητικά υλικά και τις ιδιότητες τους. Ειδικότερα το μέγεθος της κάθε μαγνητικής 

περιοχής σε ένα σιδηρομαγνητικό δίσκο έχει ελαχιστοποιηθεί ενώ ταυτόχρονα οι 

μαγνητικές κεφαλές που διαβάζουν την μαγνήτιση του δίσκου έχουν γίνει αρκετά 

ποιο ευαίσθητες και ταχύτερες. Ωστόσο υπάρχει πλέον κορεσμός στην εξέλιξη των 

ιδιοτήτων αυτών των μαγνητικών μέσων και για να συνεχιστεί ο ρυθμός ανόδου 

καθίσταται επιβεβλημένη η χρησιμοποίηση νέων φυσικών ιδιοτήτων. Ιδιότητες οι 

οποίες έχουν πλεονεκτήματα ως προς την ίδια τους τη φύση σε σχέση με τους απλούς 

σιδηρομαγνητικούς δίσκους και τις μαγνητοηλεκτρικές κεφαλές ανάγνωσης. Τέτοιες 

φυσικές ιδιότητες είναι οι φωτομαγνητικοί παλμοί LASER, το φαινόμενο “exchange 

bias” και το φαινόμενο της Γιγαντιαίας Μαγνητοαντίστασης (GMR: Giant Magneto-

Resistance), που αν συνδυαστούν κατάλληλα είναι δυνατή η συνδυαστική 

χρησιμοποίηση των οπτικών και μαγνητικών ιδιοτήτων νέων υλικών σε καινοτόμες 

μαγνητο-οπτο-ηλεκτρονικές συσκευές (Spintronics).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 7-22. Συσκευές Spintronics είναι μια ανερχόμενη τεχνολογία η οποία εκμεταλλεύεται το φορτίο του 

ηλεκτρονίου e- και τη μαγνητική ροπή του. Με αυτόν τον τρόπο οι ηλεκτρονικές ιδιότητες συνδυάζονται με 

τις μαγνητικές ιδιότητες. Στις Spintronics συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα φαινόμενα: Exchange 

Bias, GMR και οι μαγνητικές ιδιότητες πλήθους υλικών. 
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A. Φαινόμενο «Exchange Bias» 

 
πό το 195638 έχει ανακαλυφθεί ότι εάν πάνω από μία στρώση (layer) ενός 

αντισιδηρομαγνήτη τοποθετήσουμε μία στρώση σιδηρομαγνήτη τότε οι 

μαγνητικές ροπές του σιδηρομαγνήτη συζευγνύονται με της επιφανειακές 

μαγνητικές ροπές του αντισιδηρομαγνήτη. Αυτή η σύζευξη είναι τόσο ισχυρή39 που 

αν εμείς εφαρμόσουμε μαγνητικό πεδίο αντίθετης φοράς από αυτή της κατεύθυνσης 

των μαγνητικών ροπών του σιδηρομαγνήτη, οι μαγνητικές ροπές του δεν θα 

προσανατολισθούν στο εφαρμοζόμενο πεδίο αλλά θα παραμείνουν συζευγμένες με 

αυτές του αντισιδηρομαγνήτη.  

 Το πώς και γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο δεν είναι ακόμα απολύτως κατανοητό 

στους επιστήμονες και ονομάζεται «exchange bias». Ο λόγος που δεν είναι 

κατανοητό το φαινόμενο είναι η απουσία τεχνικών μετρήσεων ικανών να δώσουν 

αρκετές πληροφορίες για την διάταξη των μαγνητικών ροπών ανάμεσα στις 

διεπιφάνειες των δύο υλικών. 

 Το φαινόμενο exchange bias είναι πολύ σημαντικό και έχουν γίνει μέχρι σήμερα 

εκτεταμένες έρευνες για την κατανόηση του, διότι μπορεί να βρει πολλές εφαρμογές 

σε εξελιγμένες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σε μαγνητικές κεφαλές ανάγνωσης 

δεδομένων και μαγνητικές μνήμες.  

 

  

Α
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B. Προηγούμενη έρευνα 

 

ία σχετικά πρόσφατη δημοσίευση στο εκλαϊκευμένο επιστημονικό 

περιοδικό Nature «Direct observation of the alignment of ferromagnetic 

spins by antiferromagnetic spins»18 αναφέρει ότι επιστήμονες 

καταφέρανε να καταγράψουν την κατεύθυνση των μαγνητικών ροπών του 

σιδηρομαγνήτη και του αντισιδηρομαγνήτη στην διεπιφάνεια των δύο στρωμάτων με 

την βοήθεια ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου φωτοεκπομπής (Photo Emission 

Electron Microscope – PEEM) χρησιμοποιώντας το φαινόμενο του ευθύγραμμου 

μαγνητικού διχρωισμού ακτίνων-Χ (X-ray magnetic linear dichroism - XMLD). Τα 

αποτελέσματά τους φαίνονται συνοπτικά στο Σχήμα 7-23. 

 
Σχήμα 7-23. Η αριστερή φωτογραφία απεικονίζει την διεύθυνση της αντισιδηρομαγνητικότητας και τα 

domains του αντισιδηρομαγνητικού υλικού LaFeO3 μέσω του ευθύγραμμου διχρωισμού. Η δεξιά εικόνα 

απεικονίζει την διεύθυνση των μαγνητικών ροπών και τα domains της σιδηρομαγνητικής επίστρωσης του 

υλικού Co μέσω του κυκλικού διχρωισμού. 

 

 

 Στο Σχήμα 7-23 a) παρατηρούμε με σκούρο κόκκινο την κάθετη διεύθυνση της 

αντισιδηρομαγνητικότητας της επίστρωσης από την ένωση LaFeO3 ενώ με ανοιχτό 

κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η οριζόντια διεύθυνση της αντισιδηρομαγνητικότητας. 
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Ανάλογα και στο Σχήμα 7-23 b), με σκούρο πράσινο χρώμα απεικονίζεται η 

διεύθυνση των μαγνητικών ροπών της σιδηρομαγνητικής στρώσης Co που κοιτάνε 

προς τα πάνω σε σχέση με το επίπεδο, ενώ με ανοιχτό χρώμα απεικονίζονται οι 

μαγνητικές ροπές με φορά κάθετη προς το επίπεδο. Παρατηρούμε ότι οι περιοχές 

(domains) της αντισιδηρομαγνητικής επίστρωσης LaFeO3 (αριστερή εικόνα) 

ταιριάζουν αρκετά με τα αντίστοιχα domains της σιδηρομαγνητικής στρώσης Co, 

γεγονός που επιβεβαιώνει το φαινόμενο της σύζευξης των ιδιοτήτων στα γειτονικά 

στρώματα και της επιρροής φαινομένου «exchange bias».   

 

 

C.  Εφαρμογή των φωτοδιεγερμένων ταλαντώσεων στο 

φαινόμενο “exchange bias” 

 
έχρι αυτό το σημείο έχουμε περιγράψει το φαινόμενο των 

φωτοδιεγερμένων ταλαντώσεων στον αντισιδηρομαγνήτη ErFeO3, της 

οικογένειας των Ορθοφερριτών REFeO3, καθώς και το φαινόμενο 

«exchange bias», δηλαδή την σύζευξη των μαγνητικών ροπών στην διεπιφάνεια 

στρώσεων σιδηρομαγνήτη / αντισιδηρομαγνήτη.  

 Με το πρώτο φαινόμενο (οπτική διέγερση του ErFeO3) μπορούμε να χαλάσουμε την 

αντισιδηρομαγνητική διάταξη του υλικού ErFeO3 και να την αναγκάσουμε να 

ταλαντωθεί μέσα σε πολύ μικρούς χρόνους της τάξης των μερικών δεκάδων ps. 

 Με το δεύτερο φαινόμενο “exchange bias” μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την 

κατεύθυνση των μαγνητικών ροπών ενός σιδηρομαγνήτη προς μία κατεύθυνση. 

 Θα ήταν επιθυμητό λοιπόν να συνδυάσουμε και τα δύο φαινόμενα σε μία συσκευή 

exchange bias. Τότε θα μπορούσαμε να ελέγξουμε την κατεύθυνση των μαγνητικών 

ροπών του σιδηρομαγνήτη και να την αλλάζουμε κατά βούληση σε πολύ μικρούς 

χρόνους της τάξης των μερικών δεκάδων ps. 
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D. Διάταξη «exchange bias» 

 
1.   Στατικό φαινόμενο σύζευξης 

 

 
Σχήμα 7-24. Απεικόνιση της «συσκευής exchange bias». 

 

τo Σχήμα 7-24 απεικονίζεται γραφικά η διάταξη-συσκευή «exchange 

bias»40. Στην κάτω στρώση βρίσκεται το αντισιδηρομαγνητικό υλικό, ενώ 

στην πάνω στρώση βρίσκεται το σιδηρομαγνητικό υλικό του οποίου οι 

μαγνητικές ροπές είναι συζευγμένες με αυτές του αντισιδηρομαγνητικού υλικού. Ως 

(H) συμβολίζουμε το εξωτερικά εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο, το οποίο δεν είναι 

ικανό να στρέψει τις μαγνητικές ροπές του σιδηρομαγνήτη λόγω της σύζευξης του με 

την διεπιφάνεια του αντισιδηρομαγνήτη.  
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2.   Δυναμικό φαινόμενο – άρση σύζευξης 

 
 

 

 

α)                                                                          β) 
 

 

 

 

  

               γ)                                                         δ)              
Σχήμα 7-25. Απεικόνιση της αλλαγής της κατεύθυνσης των μαγνητικών ροπών της σιδηρομαγνητικής 

στρώσης, μέσω της δυναμικής συμπεριφοράς της αντισιδηρομαγνητικής στρώσης, η οποία διεγείρεται 

μέσω μίας ακτίνας λέιζερ. 

το Σχήμα 7-25 απεικονίζεται το φαινόμενο της φωτομαγνητικής διέγερσης 

της αντισιδηρομαγνητικής στρώσης, το οποίο προκαλεί άρση της σύζευξης 

με τελικό αποτέλεσμα την αλλαγή της κατεύθυνσης των μαγνητικών ροπών 

της σιδηρομαγνητικής στρώσης20. Την χρονική στιγμή (α) η συσκευή exchange bias 

βρίσκεται σε μία κατάσταση ισορροπίας όπως περιγράφεται στο Σχήμα 7-24. Εάν 

ακτινοβολήσουμε την αντισιδηρομαγνητική στρώση με έναν φωτομαγνητικό παλμό 

λέιζερ, όπως στο Σχήμα 7-25 β, τότε το αντισιδηρομαγνητικό υλικό θα διεγερθεί και 

η διεύθυνση των αντισιδηρομαγνητικών ροπών θα ταλαντωθεί όπως προαναφέραμε 

στα πειραματικά μας αποτελέσματα. Η ταλάντωση της αντισιδηρομαγνητικής 

διεύθυνσης προκαλεί άρση της σύζευξης26 των μαγνητικών ροπών του 

σιδηρομαγνήτη στην διεπιφάνεια σιδηρομαγνήτη/αντισιδηρομαγνήτη με αποτέλεσμα 

αυτές να προσανατολιστούν τελικά στην κατεύθυνση του εξωτερικά εφαρμοζόμενου 

μαγνητικού πεδίου (Η) (Σχήμα 7-25 γ). Όταν σταματήσει η ταλάντωση της 

αντισιδηρομαγνητικής διεύθυνσης τότε επανέρχεται η σύζευξη των μαγνητικών 

ροπών στην διεπιφάνεια (Σχήμα 7-25 δ). Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε 

την διεύθυνση των μαγνητικών ροπών του σιδηρομαγνήτη σε πολύ μικρούς χρόνους 

της τάξης των μερικών δεκάδων ps.  

Σ
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 Αυτή η βασική μορφή λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές μαγνητικές 

συσκευές αναβαθμίζοντας σημαντικά την λειτουργία πολλών ηλεκτρονικών 

συσκευών, λόγω της υπερταχείας χρονικής ανταπόκρισης των μαγνητο-οπτικών 

ιδιοτήτων των υλικών αυτών. 
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3.    Φαινόμενο Γιγαντιαίας Μαγνητοαντίστασης 

 

ία σημαντική εφαρμογή του παραπάνω φαινομένου είναι σε διατάξεις 

που εκμεταλλεύονται το φαινόμενο της Γιγαντιαίας 

Μαγνητοαντίστασης (GMR). Το φαινόμενο αυτό ανακαλύφθηκε το 

1988 από τους Peter Grünberg και Albert Fert41 την ίδια περίοδο ξεχωριστά, ενώ 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε εμπορικές συσκευές από την εταιρία IBM το 

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

           (α)              (β) 

Σχήμα 7-26.  Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου της Γιγαντιαίας Μαγνητοαντίστασης. Με μπλε 

χρώμα αποικονίζονται οι σιδηροαμγνητικές στρώσεις και με πορτοκαλί οι αντισιδηρομαγνητικές στρώσεις. 

Στο κάτω μέρος της εικόνας αποικονίζεται με πράσινο χρώμα η διάταξη των αντιστάσεων που αντιστοιχούν 

σε κάθε μαγνητική κατάσταση της παραπάνω διάταξης. Στην περίπτωση β) η αντίσταση της διάταξης στο 

διαρρέον από αυτήν ρεύμα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την κατάσταση α). 

 

 Μία τυπική διάταξη Γιγαντιαίας Μαγνητοαντίστασης (Σχήμα 7-26.) μπορεί να 

αποτελείται από τρεις στρώσεις υλικών εκ των οποίων οι δύο εξωτερικές στρώσεις 

αποτελούνται από σιδηρομαγνητικά υλικά ενώ η ενδιάμεση στρώση αποτελείται από 

υλικό με πάχος 1-3 nm χωρίς συνολική μαγνητική ροπή (αντισιδηρομαγνητικό 

υλικό). Όταν ηλεκτρόνια περνάνε κατά μήκος της διάταξης αυτής, η αντίσταση που 

συναντάνε, στην περίπτωση που οι μαγνητικές ροπές των δύο εξωτερικών στρώσεων 

είναι παράλληλες μεταξύ τους, είναι μικρή (Σχήμα 7-26 α). Αντίθετα όταν οι 

Μ
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μαγνητικές ροπές των δύο εξωτερικών σιδηρομαγνητικών στρώσεων είναι 

αντιπαράλληλες, τότε οι φορείς φορτίου που περνάνε κατά μήκος της διάταξης 

συναντάνε πολύ μεγαλύτερη αντίσταση λόγω της σκέδασής των σπιν τους από τις 

αντιπαράλληλες μαγνητικές ροπές των εξωτερικών σιδηρομαγνητικών στρώσεων 

(Σχήμα 7-26 β). 

 Σε ένα σύνθετο κύκλωμα μίας ηλεκτρονικής συσκευής η κατάσταση της μικρής 

αντίστασης μπορεί να αντιστοιχηθεί στο ψηφίο (0), ενώ η κατάσταση της μεγάλης 

αντίστασης μπορεί να αντιστοιχηθεί στο ψηφίο (1) και αντίθετα.  

 Με αυτόν τον τρόπο η παραπάνω διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

ηλεκτρονικός διακόπτης πολύ γρήγορης απόκρισης κατασκευάζοντας έτσι 

εξελιγμένες μνήμες υπολογιστών (Magnetoresistive Random Access Memory - 

MRAM)  οι οποίες θα έχουν πολύ μικρούς χρόνους απόκρισης (ps), μεγάλη 

χωρητικότητα και θα διατηρούν την μνήμη τους χωρίς να χρειάζεται η μόνιμη 

παρουσία ρεύματος-διαφοράς δυναμικού  (Non Volatile Memories). 

 Επίσης με βάση αυτήν την ιδέα μπορούν να κατασκευαστούν ευαίσθητοι αισθητήρες 

μαγνητικών πεδίων αλλά και μαγνητικές κεφαλές εγγραφής και ανάγνωσης σε 

σκληρούς δίσκους. 
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