


Ευχαριστίες: 
 

 
Μετά από τις επίπονες προσπάθειες πέντε περίπου ετών, για την 

ολοκλήρωση της διδακτορικής µου διατριβής, νιώθω την ανάγκη να 

ευχαριστήσω τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι µε τον ένα ή µε τον άλλο 

τρόπο µου συµπαραστάθηκαν. 

Πρώτα νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους γονείς µου, οι 

οποίοι µε ότι µέσο διέθεταν ήτανε πάντα το κατάλληλο, κυρίως 

ψυχολογικό, στήριγµα των προσπαθειών µου. Εδικά ευχαριστώ τον πατέρα 

µου, Καθηγητή Φυσικής, κ. Ζαχαρία Κιαγιά ο οποίος υπήρξε για µένα ο 

πρώτος µεγάλος δάσκαλος. Ήταν εκείνος που µε το µοναδικό του τρόπο 

µου δίδαξε σε βάθος τις αρχές της Φυσικής και µου έδωσε τα ισχυρότερα 

θεµέλια για την εξέλιξή µου. 

Επίσης ευχαριστώ θερµά τον κύριο Θωµά Ευθυµιόπουλο ο οποίος 

ήταν για µένα πάντα ένας εξαίρετος επιστήµονας και άνθρωπος. Με τις 

συµβουλές του στάθηκε πολλές φορές αφορµή για την επίλυση πολλών 

προβληµάτων και αισθάνοµαι ιδιαίτερα προνοµιούχος για την συνεργασία 

που είχα µαζί του όλα αυτά τα χρόνια. 

Επίσης ευχαριστώ θερµά τους Καθηγητές µου, κυρίους Εµµανουήλ 

Χελιδόνη και Ιωάννη Παλλήκαρη, για την τιµή και την ευκαιρία που µου 

έδωσαν ώστε να εκτελέσω την παρούσα διδακτορική µου διατριβή. Το 

κύρος τους και η επιστηµονική τους δραστηριότητα επί σειρά ετών ήταν για 

µένα πάντα ένα ισχυρό κίνητρο για περισσότερη προσπάθεια. 

Ευχαριστώ τους Καθηγητές Κώστα Σαββάκη, Λεωνίδα Ναουµίδη 

και Ιωάννη Μπερταχά, για τη στήριξή τους και τη φιλοξενία τους όλα αυτά 

τα έτη στο εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου όπου και 



περατώθηκε το µεγαλύτερο µέρος της ερευνητικής µου δραστηριότητας. 

Συνδεθήκαµε όχι µόνο σαν συνεργάτες αλλά πιστεύω και σαν φίλοι. 

Θα ήταν παράλειψη µου να µην ευχαριστήσω τα άλλα παιδιά του 

εργαστηρίου, κ. Μερλέµη Νίκο, κ. Ζήγκο ∆ηµήτριο, κ. Χελιώτη Γιώργο, κ. 

Μιχάλη Καθαράκη, κ. Ζουρίδη ∆ηµήτρη και κ. Ντόγκα ∆ηµήτρη για τη 

συνεργασία µας τα τελευταία πέντε έτη και για τη φιλία µε την οποία 

συνδεθήκαµε. 

Ξεχωριστά ευχαριστώ τον Κ. Κριτσωτάκη Μανόλη του οποίου 

συνέχισα την ερευνητική του δραστηριότητα. Η βοήθεια του ήταν πολύτιµη, 

ειδικά στα πρώτα µου βήµατα στο χώρο της έρευνας, και τον ευχαριστώ 

ιδιαιτέρως γι αυτό. 

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Κυρία Κατερίνα Τσαγκαράκη και 

το εργαστήριο µικροηλεκτρονικής για την προθυµία της να µου αφιερώσει 

αρκετό από τον πολύτιµο χρόνο της για τη χρήση του υπ’ ευθύνη της 

ηλεκτρονικού µικροσκοπίου, το οποίο είχε θεωρηθεί απαραίτητο για την 

έρευνά µας. 

Τέλος ευχαριστώ το φίλο Βασίλη Κοζοµπόλη για τις χρήσιµες 

πληροφορίες που µου παρείχε  στον τοµέα της χειρουργικής του οφθαλµού, 

καθώς και το φίλο µου και συνάδελφο Παπανικολάου Ηλία για την 

πολύτιµη βοήθεια του όλα αυτά τα χρόνια στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Επίσης ευχαριστώ την κ. Ανδρέου Έφη και τον κ. 

Μπαχαρίδη Μπάµπη, για τη βοήθεια την οποία µου παρείχαν, σε ποικίλα 

θέµατα τα οποία αφορούσαν την επιστηµονική µου δραστηριότητα και 

ιδιαιτέρως ευχαριστώ το φίλο κ. Ξυλούρη Κώστα ο οποίος µου 

συµπαραστάθηκε πολλές φορές, σε όποιο πρόβληµα µου παρουσιάστηκε 

και µπορούσε εκείνος να βοηθήσει στην επίλυσή του. 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

         Περίληψη.           1 
 
Κεφάλαιο 1: Τα laser 

Εισαγωγή.                        3 

1.1 Αρχή λειτουργίας των laser.       5 

1.2 Ιδιότητες των laser.        9 

1.3 Τύποι laser.                  11 

1.4 Laser ∆ιηγερµένων διµερών (Excimer laser).             24 

1.5 Εφαρµογές των laser.                 31 
 

Κεφάλαιο 2: Laser και Ιατρικές εφαρµογές 
Εισαγωγή.                35 

2.1 Ερευνητική δραστηριότητα.                37 

2.2 Μηχανισµοί φωτοαποδόµησης (ablation).              40 

2.3 Ιστολογία και µηχανικές ιδιότητες των χόνδρων.             50 

2.4 Τύποι χόνδρων.                 59 

2.5 Αλληλεπίδραση laser – Ιστών.               63 

2.6 Laser στην Ωτορινολαρυγγολογία.               66 

2.7 Laser στην οφθαλµολογία.               72 

2.8 Laser στην αγγειοχειρουργική.               82 

2.9 Laser στην ∆ερµατολογία.                84 

2.10 Laser στην πνευµονολογία.                88 

2.11 Laser στη γαστρεντερολογία.                            90 
2.12 Laser στη Νευροχειρουργική.                92 

2.13 Laser στην καρδιαγγειακή χειρουργική.                         94 

2.14 Γενική και ορθοπεδική χειρουργική.               96 

2.15 Οδοντιατρική χειρουργική.                97 

2.16 Laser στην ουρολογία.                98 

 



Κεφάλαιο 3: Χαρακτηριστικά των συσκευών και των δειγµάτων 

Εισαγωγή.              100 

3.1 Χαρακτηριστικά του laser.             101 

3.2 Αισθητήρας πίεσης.              103 

3.3 Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης.            105 

3.4 Οπτικό µικροσκόπιο.              106 

3.5 Μετρητής ενέργειας.              107 

3.6 Χαρακτηριστικά των δειγµάτων PMMA.               108 

3.7 Χαρακτηριστικά των δειγµάτων χονδρικού ιστού.          109 

3.8 Υπόλοιπα εργαστηριακά όργανα.            110 

 

Κεφάλαιο 4: Μετρήσεις µεγεθών µε χρήση ακουστικών κυµάτων 

Εισαγωγή.              111 

4.1 Απόκριση του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα.           113 

4.2 Χωρική απόκριση του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα.          117 

4.3 Μελέτη της καθυστέρησης του ωστικού κύµατος.          118 

4.4 Προσδιορισµός του κατωφλίου εκσκαφής (Ablation threshold) για χόνδρο και 

PMMA.                                                                                            122 

4.5 Προσδιορισµός της ταχύτητας διάδοσης των ωστικών κυµάτων στο PMMA 

και στο χόνδρο.                                                                                           131 

4.6 Προσδιορισµός του ρυθµού εκσκαφής.                      136 

4.7 Μέτρηση, του ρυθµού εκσκαφής του χόνδρου και του PMMA από excimer 

laser XeCl, 

µε την τεχνική της καθυστέρησης των ακουστικών κυµάτων       144 

4.8 Εξάρτηση του εµβαδού της κηλίδας από την ενέργεια της δέσµης.       153 

 

Κεφάλαιο 5: Μορφολογία της ακτινοβολούµενης επιφάνειας στο PMMA 

Εισαγωγή.              155 

5.1 Παρατηρήσεις, µε οπτικό µικροσκόπιο και ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, µετά 

από 

 ακτινοβόληση του PMMA µε πυκνότητα ενέργειας κοντά στο κατώφλι 

εκσκαφής.                                                                                                          158 



5.2       Οπτικές παρατηρήσεις της ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA για µέση 

πυκνότητα 

ενέργειας.               166 

5.2       Οπτικές παρατηρήσεις για την µορφολογία της επιφάνειας   του PMMA η 

οποία ακτινοβολήθηκε από σχετικά υψηλή   πυκνότητα ενέργειας (> 9 J/cm2). 

                                                                                                                173 

Κεφάλαιο 6: Μορφολογία και πίεση 

Εισαγωγή.              186 

6.1 Ανίχνευση της µορφολογίας της ακτινοβολούµενης επιφάνειας µελετώντας 

την 

πίεση που αναπτύσσεται.                         187 

6.2 Συσχέτιση της εµφανιζόµενης πίεσης µε τη µορφολογία της 

ακτινοβολούµενης 

περιοχής του  PMMA.               190 

6.3   Μετρήσεις της τάσης κατά την ακτινοβόληση δειγµάτων PMMA από χαµηλή 

   πυκνότητα ενέργειας της δέσµης.             195 

6.4   Μετρήσεις της τάσης κατά την ακτινοβόληση δειγµάτων PMMA από µέση 

πυκνότητα 

  ενέργειας της δέσµης.               201 

6.5   Πείραµα για να αποδειχθεί ότι η διαφορά πίεσης, που εµφανίζεται ανάµεσα 

στους  περιττούς και άρτιους παλµούς ακτινοβόλησης του PMMA, οφείλεται 

στη  µορφολογία της επιφάνειας.                       219 

6.6 Μελέτη των τιµών των τάσεων κατά την ακτινοβόληση των   δειγµάτων 
PMMA µε δέσµη υψηλής πυκνότητας ενέργειας.          223 

 

Κεφάλαιο 7: Μορφολογία και ακουστικά σήµατα 

Εισαγωγή.              226 

7.1 Μελέτη των ακουστικών σηµάτων που παράγονται κατά την ακτινοβόληση 

του PMMA από εστιασµένη δέσµη χαµηλής πυκνότητας ενέργεια        227 

7.2 Μελέτη των ακουστικών σηµάτων που παράγονται κατά την  ακτινοβόληση 

του PMMA από εστιασµένη δέσµη µέσης πυκνότητας ενέργειας            236 

7.3 Μελέτη των ακουστικών σηµάτων που παράγονται κατά την  ακτινοβόληση 

του PMMA από εστιασµένη δέσµη υψηλής πυκνότητας ενέργειας        242 



 

Κεφάλαιο 8: Συµπεράσµατα και προοπτικές 
Εισαγωγή.              244 

8.1 Ταχύτητα διάδοσης, κατώφλι εκσκαφής, ρυθµός και βάθος εκσκαφής.       245 

8.2 Μορφολογία της ακτινοβολούµενης επιφάνειας.           248 

8.3 Μορφολογία και ακουστικά κύµατα.             251 

8.4 Προοπτικές.                256 

 

Κεφάλαιο 9: ∆ηµοσιεύσεις 
9.1 Laser ablation rate of materials using the generated acoustic waves      ααα 

9.2 Ablation rate and threshold flux of cartilage irradiated by a XeCl excimer 

laser.                                                                                                                   ααα 

9.3 Evidence of volume bubble creation during laser ablation of PMMA organic 

polymer.                                                                                                        ααα 

 

Βιβλιογραφία 
Βιβλιογραφία (1-15).                259 

Βιβλιογραφία (16-30).               260 

Βιβλιογραφία (31-46).               261 

Βιβλιογραφία (47-63).               262 

Βιβλιογραφία (64-79).               263 

Βιβλιογραφία (80-95).               264 

Βιβλιογραφία (96-112).               265 

Βιβλιογραφία (113-129).               266 

Βιβλιογραφία (130-133).               267 
 

 

 

 

 



Εισαγωγή 

 

  
 Στη παρούσα εργασία µελετώνται τα υλικά Χόνδρος και PMMA. Σκοπός 

των πειραµάτων µας ήταν η εύρεση και κατανόηση των φαινοµένων τα οποία 

συµµετέχουν στην αλληλεπίδραση του excimer laser XeCl (308 nm) µε τα 

παραπάνω υλικά. Ωστόσο κύριος στόχος µας ήταν η εύρεση µεθόδων που να 

έχουν πρακτική αξία σε εφαρµογές πάνω στη χρήση των laser στην Ιατρική. 

 Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω στόχων µετρήθηκε η ταχύτητα 

διάδοσης του ωστικού κύµατος στο Χόνδρο και στο PMMA και βρέθηκε η 

εξάρτηση της από την πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser 

πάνω στα δείγµατα. Επίσης βρέθηκε µία µέθοδος κατάλληλη για τον υπολογισµό 

του ρυθµού εκσκαφής και την εύρεση του βάθους εκσκαφής των υλικών κατά 

την ακτινοβόληση τους από δέσµη laser. Αυτό το πετύχαµε εκµεταλλευόµενοι 

την καθυστέρηση στην άφιξη του ωστικού κύµατος, στο σήµα του 

πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα, σε σχέση µε τον παλµό του laser. Βάσει αυτής της 

µεθόδου υπολογίστηκε ο ρυθµός εκσκαφής για διάφορες παραµέτρους όπως το 

εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο δείγµα, η συχνότητα των 

παλµών ακτινοβόλησης και η πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης. Η 

µέθοδος αυτή παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων µεθόδων 

λόγω της αµεσότητας των αποτελεσµάτων της (online measurements). 

 Επίσης υπολογίστηκε το κατώφλι της πυκνότητας ενέργειας που 

απαιτείται για εκσκαφή, µε πολλούς τρόπους, τόσο για το PMMA όσο και για το 

χόνδρο. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρατηρήθηκαν αλλαγές στη µορφολογία της 

ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA, από παλµό σε παλµό, και ακολούθησαν 

οπτικές παρατηρήσεις από οπτικό και ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Από τις 

παρατηρήσεις αυτές βρέθηκε ο τρόπος µε τον οποίο αλλάζει η µορφολογία της 

ακτινοβολούµενης περιοχής και η ύπαρξη φυσαλίδων στον πυθµένα της. Οι 

φυσαλίδες αυτές ανάλογα µε τον αριθµό των παλµών και την ενέργεια της 

δέσµης ποικίλουν σε µέγεθος και αριθµό. Ακόµη παρατηρήθηκε η βλάβη της 

γύρω περιοχής από την ακτινοβόληση των δειγµάτων. Βάσει αυτών των 



παρατηρήσεων αναπτύχθηκαν θεωρίες για τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρά 

το excimer laser XeCl µε το PMMA. 

 Η ύπαρξη των φυσαλίδων βρέθηκε ότι επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο 

αλληλεπιδρά το laser µε το PMMA. Μετρήσεις των τάσεων έδειξαν ότι υπάρχει 

σχέση ανάµεσα στην πίεση που αναπτύσσεται από το ωστικό κύµα στο δείγµα µε 

την ύπαρξη ή όχι φυσαλίδων στην περιοχή ακτινοβόλησης. Κατόπιν αυτού 

επιβεβαιώθηκαν οι θεωρίες µας για τον τρόπο αλληλεπίδρασης του laser µε το 

PMMA. 

 Τέλος στο ακουστικό σήµα ανακαλύφθηκε η ύπαρξη µίας υψηλής 

συχνότητας η οποία δίνει πληροφορίες για τον αριθµό των φυσαλίδων. Οι 

πληροφορίες αυτές παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα της άµεσης πληροφόρησης για 

τη µορφολογία της ακτινοβολούµενης περιοχής. Μάλιστα από την τιµή της 

συχνότητας υπολογίστηκε ακόµη και το µέγεθος των φυσαλίδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κεφάλαιο 1: Τα laser 
 

 

Εισαγωγή 

 
Το laser ήταν διάσηµο πολύ παλαιότερα από τη σηµερινή εποχή και 

συγκεκριµένα την εποχή του Ελληνορωµαϊκού πολιτισµού. Ήταν ένα άγριο φυτό 

το οποίο ευδοκιµούσε στην περιοχή της σηµερινής Λιβύης. Εκτός των 

θεραπευτικών του ιδιοτήτων, για πλήθος από ασθένειες όπως πλευρίτιδα και 

διάφορες επιδηµίες, ήταν δραστικό αντίδοτο στα δηλητήρια των φιδιών και των 

σκορπιών. Το laser φαίνεται να εξαφανίζεται από τη γη περίπου τον 2ο µ.Χ. 

αιώνα (118). 

Περίπου δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα ένα άλλο θαυµατουργό laser έκανε 

την εµφάνιση του. Στα χέρια του ανθρώπου έγινε ένα σπουδαίο εργαλείο για τη 

θεραπεία πολλών ασθενειών, όπως ακριβώς και ο πρόγονος του. Το σηµερινό 

βέβαια laser έχει τεράστια ποικιλία εφαρµογών η οποία δεν περιορίζεται µόνο 

στην Ιατρική. Θέλουµε να πιστεύουµε ωστόσο, ότι οι ιατρικές εφαρµογές του 

είναι από τις σηµαντικότερες. Στον τοµέα της Ιατρικής χρησιµοποιείται 

ευρύτατα σε όλους σχεδόν τους κλάδους, µε προοπτική η χρήση του να 

διευρυνθεί ακόµη περισσότερο. 

Τα laser έχουν ακόµη εφαρµογές στις τηλεπικοινωνίες, στο εµπόριο, στη 

Φυσική και τη Χηµεία, στην επεξεργασία υλικών, στη Βιολογία, στο περιβάλλον 

και δυστυχώς, όπως κάθε µεγάλη ανακάλυψη της ανθρώπινης νόησης, το laser 

χρησιµοποιείται ευρύτατα στη δηµιουργία και εξέλιξη οπλικών συστηµάτων. 

Οι βασικές αρχές λειτουργίας του laser είχαν διατυπωθεί στις αρχές του 

20ου αιώνα από τον Albert Einstein (35), ενώ το πρώτο laser κατασκευάσθηκε 

από τον Theodore Maiman (81) το 1960. Για την κατασκευή του laser είχε 

χρησιµοποιήσει ένας κρύσταλλος ρουβιδίου που παρήγαγε ακτινοβολία laser 

στην περιοχή του κόκκινου ορατού φωτός (4). Νωρίτερα, το 1950, είχε 

κατασκευασθεί, από τους Arthur Schawlow και Charles Townes η συσκευή 

Maser η οποία είναι ένα αρκτικόλεξο για το Μicrowave Amplification by 



Stimulated Emission of Radiation (ενίσχυση µικροκυµάτων λόγω 

εξαναγκασµένης εκποµπής ακτινοβολίας). Οι ίδιοι µάλιστα ήταν εκείνοι οι 

οποίοι πρώτοι πρότειναν τη κατασκευή του laser. Στην πραγµατικότητα το laser 

δεν είναι τίποτα άλλο από ένα οπτικό Maser. 

Η λέξη Laser είναι ένα αρκτικόλεξο για το Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation (φωτεινή ενίσχυση µέσω εξαναγκασµένης 

εκποµπής ακτινοβολίας). Ενώ αρχικά η λέξη laser, όπως συνεπάγεται από την 

ονοµασία της, αναφερόταν στην ενίσχυση του ορατού φωτός (400nm – 700 nm), 

αργότερα τα laser επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές του φάσµατος 

ακτινοβολιών όπως στην υπεριώδη περιοχή (< 400 nm) και στην υπέρυθρη 

περιοχή ( > 700 nm). 

Σήµερα υπάρχουν πάνω από 1000 γνωστά laser που δίνουν πλήθος από 

διαφορετικού µήκους κύµατος ακτινοβολίες. Η εξέλιξη των συσκευών αυτών δεν 

έχει σταµατήσει και χρόνο µε το χρόνο νέες ακτίνες laser ανακαλύπτονται και 

παίρνουν θέση στο πλούσιο πεδίο των εφαρµογών. 

Τα σηµερινά laser κατατάσσονται σε πολλές κατηγορίες ανάλογα µε τον 

τρόπο άντλησης και τη συχνότητα της ακτινοβολίας που εκπέµπουν, αλλά ο 

πλέον συνήθης τρόπος διαχωρισµού τους γίνεται βάσει της φυσικής κατάστασης 

του ενεργού τους υλικού. Έτσι έχουµε laser στερεάς κατάστασης, laser υγρών,  

laser αερίων, laser πλάσµατος και laser ελεύθερων ηλεκτρονίων. 

Η άντληση των διαφόρων τύπων laser µπορεί να γίνει µε πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους και ανάλογα µε τον τρόπο άντλησης τους µπορούµε 

επίσης να τα κατατάξουµε. Έτσι έχουµε τα οπτικώς αντλούµενα laser όπου η 

άντληση τους γίνεται οπτικά, από λυχνίες φλας, από φωτεινές διόδους ή ακόµη 

και από άλλα laser. Επίσης έχουµε laser που η άντληση τους γίνεται από δέσµη 

ηλεκτρονίων, από χηµικές αντιδράσεις κ.α. Ακόµη τα laser µπορούµε να τα 

κατατάξουµε σε παλµικά laser ή σε συνεχή, ανάλογα µε το αν η ακτινοβολία την 

οποία εκπέµπουν δίνεται συνεχώς ή στη διάρκεια ενός παλµού. Η χρονική 

διάρκεια αυτών των παλµών ποικίλει ανάλογα. 

Τέλος η τεχνολογία αλλά και η βιοµηχανία των laser, συνεχώς εξελίσσεται 

ώστε να δηµιουργηθούν νέα laser µε ακτινοβολίες µήκους κύµατος διαφορετικές 

από αυτές που υπάρχουν, µεγαλύτερης ισχύος και απόδοσης, αλλά και συσκευές 



laser εύχρηστες για εφαρµογές, που να αντικαθιστούν τις µεγάλων διαστάσεων 

εργαστηριακές συσκευές. 

 

1.1 Αρχή λειτουργίας των laser 

 

 

Η λέξη laser είναι ένα αρκτικόλεξο για το Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation (ενίσχυση του φωτός λόγω εξαναγκασµένης 

εκποµπής). 

Στα laser συµβαίνουν τρία βασικά φαινόµενα, τα οποία λαµβάνουν χώρα 

όταν ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα αλληλεπιδρά µε ένα υλικό. Τα φαινόµενα αυτά 

είναι οι διεργασίες της αυθόρµητης εκποµπής, της εξαναγκασµένης εκποµπής 

και η διεργασία της απορρόφησης. 

Η κατασκευή ενός laser προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ενεργού υλικού 

µέσου, δηλαδή ενός υλικού που τα άτοµά του µπορούν να διεγερθούν σε 

ενεργειακά µετασταθές επίπεδο. Ας υποθέσουµε ότι το υλικό αυτό βρίσκεται 

µέσα σε ένα στενόµακρο κύλινδρο, που οι βάσεις του αποτελούνται από ειδικά 

κατασκευασµένα κάτοπτρα ανάκλασης (οπτικό αντηχείο) (Σχήµα 1.1.β). 

Μια εξωτερική πηγή ενέργειας, όπως το ηλεκτρικό ρεύµα ή 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, χρησιµοποιείται για να διεγερθούν τα άτοµα του ενεργού 

µέσου, µε µια ειδική διαδικασία που λέγεται άντληση (σχήµα 1.1.α). Τα διεγερµένα 

άτοµα θα αποδώσουν φωτόνια, µε το µηχανισµό της αυθόρµητης εκποµπής. Τα 

φωτόνια αυτά έχουν τυχαία κατεύθυνση και γι' αυτό το πιο µεγάλο ποσοστό τους θα 

προσπέσει στην παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου και θα χαθεί. 

 
Λυχνία Ενεργό υλικό 

 

Σύστηµα 
µεταφοράς

Σχήµα 1.1.α: Σχηµατική αναπαράσταση οπτικής άντλησης

συστήµατος laser 

Ωστόσο ένας µικρός αριθµός φωτονίων θα κατευθυνθεί παράλληλα µε τον 

άξονα του κυλίνδρου, θα προσπέσει στα κάτοπτρα ανάκλασης, και θα επιστρέψει 

στο ενεργό µέσο (Σχήµα 1.1.β). Τα φωτόνια αυτά τελικά θα εκτελούν 



ευθύγραµµη κίνηση µέσα στον κύλινδρο, διότι θα κινούνται παράλληλα µε τον 

άξονα του, και θα ανακλώνται κατά 180° κάθε φορά που θα προσπίπτουν στις 

ανακλαστικές επιφάνειες των βάσεων του κυλίνδρου. Επειδή διατρέχουν 

συνέχεια τη µεγαλύτερη διάµετρο του ενεργού µέσου, έχουν αυξηµένη 

πιθανότητα να προσπέσουν πάνω σε ένα διεγερµένο άτοµο. Όταν αυτό συµβεί, 

τότε το διεγερµένο άτοµο θα παράγει δύο πανοµοιότυπα φωτόνια µε τη 

διαδικασία της εξαναγκασµένης εκποµπής. Τα φωτόνια αυτά µε τη σειρά τους 

θα προσπέσουν σε άλλα διεγερµένα άτοµα κ.ο.κ. Όλα τα φωτόνια που θα 

δηµιουργηθούν από τη διαδικασία αυτή θα έχουν την ίδια κατεύθυνση, θα 

διαδίδονται δηλαδή παράλληλα µε τον κεντρικό άξονα του κυλίνδρου. 

Έτσι, από τα 

αρχικά φωτόνια που 

έχουν δηµιουργηθεί 

λόγω αυθόρµητης 

εκποµπής, όσα έχουν 
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Σχήµα 1.1.β: Αναπαράσταση της άντλησης του ενεργού

υλικού σε µία συσκευή laser. 
νεργό υλικό, θα ενισχύονται. Επειδή η ενίσχυση αυτή 

σµένη εκποµπή, τα φωτόνια που θα προστεθούν στα 

ασικά µε αυτά. Με τον τρόπο αυτό παράγεται µία 

νίων µε συγκεκριµένη κατεύθυνση. 

ένα άτοµα αποδιεγερθούν παράγοντας φωτόνια, τότε 

 τους κατάσταση. Τα άτοµα αυτά παραµένουν µέσα στο 

τελούν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη του 

ροφούν τα φωτόνια που προσπίπτουν επάνω τους. Έτσι, 

ς των ατόµων που αποδιεγείρονται παράγοντας φωτόνια, 

ός των ατόµων που βρίσκονται στη βασική κατάσταση 

α. 

ργία εποµένως δέσµης ακτίνας laser θα πρέπει ο 

ν που βρίσκονται σε ανώτερο ενεργειακά επίπεδο 



(διεγερµένα άτοµα) να υπερτερεί έναντι του πληθυσµού των ατόµων που 

βρίσκονται στη βασική κατάσταση. Η διεργασία αυτή, που αντιστρέφει τη 

φυσιολογική κατάσταση µεταξύ των δύο ατοµικών πληθυσµών, λέγεται 

"αντιστροφή πληθυσµών". Για να επιτευχθεί η αντιστροφή των πληθυσµών θα 

πρέπει τα άτοµα του ενεργού µέσου που χρησιµοποιούµε να µπορούν να 

παραµένουν σε κατάσταση διέγερσης για σχετικά µεγάλο χρόνο. Θα πρέπει 

δηλαδή να µην αποδιεγείρονται γρήγορα µε αυθόρµητη εκποµπή ακτινοβολίας 

(104,39). 

Τη δέσµη αυτή των φωτονίων, δηλαδή την ακτίνα laser που παράγεται, 

θα πρέπει να την παραλάβουµε από τη συσκευή. Για το λόγο αυτό το ένα από τα 

δύο κάτοπτρα δεν ανακλά 100% την ακτινοβολία, αλλά επιτρέπει τη διέλευση 

ενός µικρού ποσοστού της. Η εξερχόµενη δέσµη έχει κυκλική διατοµή, µε 

διάµετρο σχεδόν ίση µε τη διάµετρο του κυλίνδρου. Με ειδικούς φακούς 

µπορούµε να εστιάσουµε τη δέσµη, και να επιτύχουµε τη συγκέντρωση της 

ενέργειας της ακτίνας laser. 

Το µήκος κύµατος της ακτίνας laser που θα δηµιουργήσουµε, έχει να 

κάνει µε το ενεργό υλικό που θα χρησιµοποιήσουµε για άντληση. Το ενεργό 

υλικό είναι εκείνο που θα επιλέξει ποιες από τις ιδιοσυχνότητες της οπτικής 

κοιλότητας θα υπάρχουν στην έξοδο. 
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πληθυσµών µεταξύ των καταστάσεων 2 και 1, και να έχουµε ακτινοβολία laser 

(118). 

Η ανάλυση για ένα laser τεσσάρων επιπέδων γίνεται µε ανάλογο τρόπο 

όπως και για το laser τριών 

επιπέδων.  

Στο laser τεσσάρων 
επιπέδων τα άτοµα διεγείρονται από τη θεµελιώδη κατάσταση (επίπεδο 0) στο 
επίπεδο 3. Εάν το άτοµο απόδιεγείρεται γρήγορα στο επίπεδο 2, και ο χρόνος ζωής 
της κατάστασης 1 είναι πολύ µικρός, σε σχέση µε την κατάσταση 2, τότε 
επιτυγχάνεται αντιστροφή πληθυσµών µεταξύ των επιπέδων 1 και 2 (118). 

Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος laser

τεσσάρων επιπέδων 

Τέλος για να δηµιουργηθούν συνθήκες ευθύγραµµης ταλάντωσης, πρέπει το 
οπτικό αντηχείο να έχει κατάλληλες αποστάσεις µεταξύ των δύο κατόπτρων, ώστε να 
πετυχαίνουµε ενίσχυση των κατάλληλων συχνοτήτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Ιδιότητες των laser 

 

Η συχνότητα f της  αυθόρµητης  εκποµπής  ηλεκτροµαγνητικού  κύµατος  

δίνεται από  τη  σχέση f =                 , εξαρτάται δηλαδή από την ενεργειακή 

διαφορά  Ε2-Ε1 των ενεργειακών καταστάσεων όπου έχουµε την αντιστροφή 

πληθυσµών. Εποµένως η εκπεµπόµενη συχνότητα της ακτινοβολίας από µια 

συσκευή laser µπορεί να βρίσκεται στην υπέρυθρη, ορατή ή υπεριώδη περιοχή 

του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, ανάλογα µε το ενεργό υλικό που 

χρησιµοποιείται. Η ακτινοβολία laser παρουσιάζει τις παρακάτω βασικές 

ιδιότητες που τη διαφοροποιούν σηµαντικά από τις άλλες συνήθεις πηγές 

ακτινοβολίας. 

 E2 - E1 
    h 

 

  Μονοχρωµατικότητα: 

  Η πιο βασική ίσως ιδιότητα της ακτινοβολίας laser είναι η 

µονοχρωµατικότητά της. Αυτό συµβαίνει διότι µόνο ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα 

συχνότητας f ενισχύεται από το ενεργό µέσο. Αν και καµία φωτεινή πηγή δεν 

µπορεί να δώσει απολύτως µονοχρωµατικό φως τα laser δίνουν την καλύτερη 

προσέγγιση ως προς αυτό. Λόγω της αρχής της αβεβαιότητας των κρούσεων και 

του φαινοµένου Doppler η συχνότητα f έχει µία διαπλάτυνση ∆f. Επίσης οι 

ιδιοσυχνότητες ταλάντωσης της οπτικής κοιλότητας, οι οποίες βρίσκονται εντός 

της ∆f, θα επιλέξουν τελικά τις συχνότητες των laser. 

 

  Συµφωνία: 

  Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της ακτινοβολίας laser είναι η 

συµφωνία. Τα εκπεµπόµενα κύµατα έχουν χωρική και χρονική συµφωνία. Έχουν 

δηλαδή ακριβώς την ίδια φάση στο χώρο και στο χρόνο. Αυτό συµβαίνει διότι τα 

διεγερµένα άτοµα δεν από-διεγείρονται τυχαία και αυθόρµητα, αλλά µε τη 

διαδικασία της εξαναγκασµένης εκποµπής. Αυτό έχει σαν φυσικό επακόλουθο 

την εκποµπή “πανοµοιότυπων” φωτονίων. 

 

 Κατευθυντικότητα: 

 Η ιδιότητα αυτή οφείλεται στην κατασκευή της κοιλότητας ενίσχυσης, 

όπου µέσα της βρίσκεται το ενεργό υλικό. Μόνο εκείνες οι ακτίνες οι οποίες είναι 



παράλληλες στον οπτικό άξονα της κοιλότητας µπορούν να ενισχυθούν και να 

διατηρηθούν µέσα στην κοιλότητα. 

 

  Λαµπρότητα: 

  Τα laser είναι πηγές ακτινοβολίας µεγάλης λαµπρότητας. Έχουνε δηλαδή 

υψηλή ισχύ ανά µονάδα επιφάνειας, ανά µονάδα στερεάς γωνίας και περιοχής 

συχνότητας η οποία οφείλεται κύρια στην υψηλή κατευθυντικότητα της 

εκπεµπόµενης δέσµης και την εκποµπή σε περιορισµένο αριθµό ιδιοσυχνοτήτων 

εντός της φασµατικής περιοχής ∆f. Για παράδειγµα το γνωστό He-Ne laser 

εκπέµπει σε 3 συχνότητες οι οποίες απέχουν 500 ΜHz µεταξύ τους. 

 Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ακόµη και ένα laser µικρής σχετικά ισχύος 

έχει λαµπρότητα που είναι τάξη µεγέθους µεγαλύτερης από αυτή των 

λαµπρότερων συνήθων πηγών. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 

1. 

Τύποι laser 
Οι διάφοροι τύποι των laser καθορίζονται από τα διαφορετικά "υλικά" που 

χρησιµοποιούνται σαν ενεργά µέσα για την παραγωγή ακτινοβολίας. Τα "υλικά" 

αυτά πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Πρέπει να 

είναι φθορίζοντα. ∆ηλαδή, πρέπει να αποδίδουν την ενέργεια αποδιέγερσης µε τη 

µορφή φωτονίων, β) ο φθορισµός τους πρέπει να αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα στενές 

περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, και γ) πρέπει να έχουν την ικανότητα 

να µετασχηµατίζουν µεγάλο ποσοστό από την εξωτερική ενέργεια, που χορηγείται 

για τη διαδικασία της άντλησης, σε φθορίζουσα ακτινοβολία. Τα "υλικά" που 

χρησιµοποιούνται σήµερα σαν ενεργά µέσα, και εποµένως οι κατηγορίες των laser, 

είναι: 

 

Laser στερεάς κατάστασης: 

 
Έχουν σαν µέσο, µονωτικό (διηλεκτρικό) κρύσταλλο ή γυαλί και 

χρησιµοποιούν σαν ενεργά συστατικά ιόντα πρόσµειξης που εισάγονται στο 

κρύσταλλο. Τα ιόντα αυτά ή ανήκουν στις µεταπτωτικές σειρές του περιοδικού 

πίνακα (π.χ. Cr+3) ή είναι ιόντα σπανίων γαιών (π.χ. Nd+3 ,Ηο+3). Επίσης λόγω του 

ότι οι στοιβάδες είναι θωρακισµένες από τις εξωτερικές στοιβάδες δεν επηρεάζονται 

ισχυρά από το κρυσταλλικό πεδίο µε αποτέλεσµα οι "γραµµές" εκποµπής  να είναι 

χαρακτηριστικές µόνο του ιόντος της προσµίξεως και σχεδόν ανεξάρτητες του 

φιλοξενούντα κρυστάλλου (129). Αντιπροσωπευτικά laser της κατηγορίας αυτής 

είναι το laser ρουβιδίου (Ruby laser) (Αl2O3:Cr+3) και το laser Nd:YAG (Yttrium 

Aluminium Garnet, Y3Al5O12) (48).  

 Το laser ρουβιδίου (Ruby laser) είναι το πρώτο laser που κατασκευάστηκε, 

από τον Τ.Η.Maiman, και το οποίο τέθηκε σε λειτουργία µόλις το 1960, ενώ ακόµη 

βρίσκεται σε χρήση. Το ρουβίδιο, το οποίο είναι γνωστό από εκατοντάδες χρόνια 

σαν ένας πολύτιµος λίθος, είναι κρύσταλλος Al2O3 (κορούνδιο) στον οποίο µερικά 

από τα Al+3 έχουν αντικατασταθεί από ιόντα Cr+3. Τα κυριότερα επίπεδα του laser 

είναι εκείνα που φαίνονται στο σχήµα 1.3.α (118) τα οποία ανήκουν στα ενεργειακά 

επίπεδα του Cr+3. Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας που εκπέµπει είναι λ ≅ 694 

nm (κόκκινο), καθώς τις περισσότερες φορές επικρατεί της "γραµµής" εκποµπής 

692,8 nm. Το laser ρουβιδίου λειτουργεί υπό το καθεστώς είτε παλµικής είτε  



συνεχούς λειτουργίας. Ωστόσο σπουδαιότερη είναι η παλµική του λειτουργία, 

καθώς όταν βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία η ισχύς της εξόδου είναι µόλις µερικά 

mW, και συνεπώς χωρίς πρακτικό 

ενδιαφέρον. 

 Η παλµική του λειτουργία 

επιτυγχάνεται µε παλµική διέγερση, µε Q-

µετατροπή (χρονική ρύθµιση των απωλειών 

Q της οπτικής κοιλότητας, Q-switching) 

και µε σύζευξη ιδιοσυχνοτήτων (modes). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών των 

µεθόδων λειτουργίας φαίνονται στον 

πίνακα του σχήµατος 1.3.β (129). To laser 

ρουβιδίου σήµερα δεν χρησιµοποιείται 

ευρέως, καθώς για τις εφαρµογές όπου 

έβρισκε χρήση, σήµερα έχει προτιµηθεί το laser Nd: YAG. Ωστόσο ακόµη 

χρησιµοποιείται συχνά σε µερικά ερευνητικά εργαστήρια. 
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Σχήµα 1.3.β: Ο πίνακαςΕνέργεια∆ιάρκεια Ισχύς 

 

 

άντλ

πολύ

στην

καθο
 
Τρόπος
 

Κανονικός 0,5 msec 100

Q-µετατροπή 10 nsec 100

Σύζευξη 

διοσυχνοτήτων 
20 psec Μερικ

παλµού πα

Στον κανονικό τρόπο λειτουργίας τ

ησης του ασυνεχώς (υπό τη µορφή spi

 µεγάλες διακυµάνσεις της εντάσεως του

 κατεργασία υλικών, όχι όµως και σε ε

ρισµένων παλµών.  
Σχήµα 1.3.α: Κυριότερα ενεργειακά επίπεδα 

του Ρουβιδίου. 
 KW 50 J 

 MW 1 J 

ά GW 0,1 J 

περιλαµβάνει τα

χαρακτηριστικά του laser

ρουµπινίου ανάλογα µε

τον τρόπο λειτουργίας

του. 

παλµού λµού

ο laser εκπέµπει κατά τη διάρκεια της 

kes, πάρα πολύ οξείες κορυφές), και µε 

. Η εµφάνιση των spikes είναι επιθυµητή 

φαρµογές που απαιτούν παραγωγή καλά 



 Το Nd:YAG laser είναι το σπουδαιότερο laser στερεάς κατάστασης. 

Κατασκευάστηκε το 

1964 από τους 

Geusic et al (48). Το 

ιόν του νεοδυµίου 

(Nd+3) µπορεί να 

εισχωρήσει σε πάρα 

πολλά 

φιλοξενούντα υλικά µε 

βασικότερο το YAG, 

κυρίως για την υψηλή 

του ενίσχυση και τις 

καλές του µηχανικές και θε

  
 

Q

Σύζ

Ισχύς Ενέργεια ∆ιάρκεια 

 Η λειτουργία που 

Στην κανονική του λειτουρ

η ποιότητα της δέσµης βε

διάφορους τρόπους λει

παρουσιάζονται στο σχήµα

λειτουργία του συγκεκριµέ

παλµών που φτάνει την τιµ

 Στο σχήµα 1.3.δ βρ

τµήµα εκείνο του ε

διαγράµµατος του Νd, το ο

υπεύθυνο για την παραγ

(133). 

 Από το συγκεκρι

ακτινοβολίας laser που εκ

υπερύθρου. Αυτό δεν σηµα
 
Τρόπος
 

Κανονικός 0,1-10 msec 10 KW 50 J 

-µετατροπή 3-30 nsec 10 MW 1 J 

ευξη τρόπων 30 psec 
Μερικά 

GW 
0,1 J 

παλµού παλµού παλµού 
Σχήµα 1.3.γ: Ο πίνακας περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά του

Νd: YAG laser για µήκος κύµατος 1,06 µm, ανάλογα µε τους

διάφορους τρόπους  λειτουργίας του.
ρµικές ιδιότητες (129). 

µπορούµε να επιτύχουµε είναι είτε παλµική είτε συνεχής. 

γία, όπως και στο laser ρουβιδίου, εµφανίζονται spikes, ενώ 

λτιώνεται µε την αύξηση της ισχύος άντλησης. Για τους 

τουργίας τα χαρακτηριστικά του laser ρουβιδίου 

 1.3.γ, όσον αφορά την παλµική του λειτουργία. Όταν η 

νου laser είναι παλµική µπορούµε να επιτύχουµε συχνότητα 

ή των 200 Hz. 

ίσκεται το 

νεργειακού 
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Σχήµα 1.3.δ: Τµήµα του ενεργειακού

διαγράµµατος  του Nd, το οποίο ευθύνεται

για την παραγωγή laser. 

  

µένο διάγραµµα φαίνεται ότι το µήκος κύµατος της 

πέµπει είναι 1,06 µm, δηλαδή εκπέµπει στην περιοχή του 

ίνει ότι τα laser Νd: YAG δεν µπορούν να ταλαντώνονται 



και σε άλλες γραµµές, όµως η πιο ισχυρή είναι η 1,06 µm, και η οποία χρησιµοποιείται 

συνηθέστερα (118). 

 

2.  Laser αερίων: 

 

Τα laser αερίων χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες: 

  Τα laser ουδετέρων ατόµων που χρησιµοποιούν σαν ενεργό µέσο ευγενή 

αέρια (He, Ne, Kr, Ar, Xe). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα laser των 

µεταλλικών ατµών (Pb, Cu, Au, Ca, Sr, Mn) (129). 

  Το laser Ηe-Ne είναι εκείνο που χρησιµοποιείται περισσότερο από την 

κατηγορία αυτή. Το laser αυτό παράγει µία µικρής ισχύος ορατή δέσµη που 

χρησιµεύει σαν οδηγός σε άλλες 

δέσµες laser που το µήκος 

κύµατός τους δε βρίσκεται στην 

ορατή περιοχή του 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. Τα 

laser He-Ne που βρίσκονται στο  

εµπόριο έχουν ισχύ µικρότερη του 

1 mW έως και τιµές µερικών 

δεκάδων Watt. Τα δηµοφιλέστερα 

είναι εκείνα που εµφανίζουν ισχύ 

1 mW ενώ εκείνα που ακτινοβολούν στην περιοχή του υπερύθρου τείνουν να 

αντικατασταθούν από τα διοδικά laser. Αντίθετα η χρήση του laser He-Ne στη 

περιοχή του ορατού φωτός διευρύνεται ολοένα και περισσότερο µε επέκταση 

µάλιστα της φασµατικής του περιοχής έως και το πράσινο. Η επέκταση γίνεται µε 

τη χρησιµοποίηση κατόπτρων επιλεκτικής ανακλαστικότητας  και µικρών απωλειών 

(129). Στο σχήµα 1.3.ε φαίνεται το απλοποιηµένο ενεργειακό διάγραµµα του laser 

He – Ne, από το οποίο φαίνεται ότι τις δέσµες laser τις δίνει το Ne. Από τις δύο 

ακτινοβολίες έχουµε τη δυνατότητα να ενισχύσουµε τη µία, εις βάρος της άλλης, 

και συνήθως προτιµάται εκείνη της υπέρυθρης περιοχής (1,15 µm) (133). 
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Σχήµα 1.3.ε: Το απλοποιηµένο ενεργειακό 

διάγραµµα  της λειτουργίας του laser He – Ne. 



  Τα  laser  µεταλλικών  ατµών  χαρακτηρίζονται   τόσο   από   υψηλή   ισχύ  

(1-10 Watt) όσο και από υψηλό βαθµό απόδοσης. Τα κυριότερα laser µεταλλικών 

ατµών θεωρούνται τα laser 

Cu και Au  µε µήκη 

κύµατος 510,6 και 578,8 nm 

για εκείνο του Cu και 627,8 

nm για εκείνο του Au. Το 

µερίδιο της αγοράς αυτών 

των laser ολοένα και 

αυξάνει καθώς, ειδικά τα 

laser του Cu, 

χρησιµοποιούνται σαν 

πηγές άντλησης των laser 

χρωστικών και για τον 

διαχωρισµό των ισοτόπων 

του U αφού είναι δυνατόν 

να διεγερθεί επιλεκτικά το 

ισότοπο 235U. 

 

Μήκος κ
(nm

Μέση 
(W

Ενέργεια
(m

∆ιάρκεια
(ns

Ισχύς κο
(KW

Συχνότητα
(KH

∆ιάµετρο
(mm

Στο σχήµα 1.3.στ, περιλαµβάνονται οι κ

laser Cu και Au (129). Τα συγκεκριµένα lase

παλµική ολογραφία, στη φωτογραφία υψηλών 

επεξεργασία υλικών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν

υποθαλάσσιες επικοινωνίες, και στην ανίχνε

καθόσον το θαλάσσιο νερό είναι διαπερατό στην

σηµαντικότερη εφαρµογή αυτών των laser, 

εφαρµογής του laser Au, είναι η Ιατρική ό

χρησιµοποιείται για τη φωτοδυναµική θεραπεία 

  Τα laser αερίων ιόντων: Στα laser αυ

γίνεται µε ηλεκτρικές εκκενώσεις. Τα ηλεκτρόν

άτοµα του αερίου. Μία πρώτη πρόσκρουση απ

και το µετατρέπει σε ιόν, ενώ µία δεύτερη πρόσ

µε το ιόν, το διεγείρει. Η διαδικασία δηλαδή τη

βαθµίδων (129). 
Cu - laser Au - 
laser 

ύµατος 
) 510,6/578,8 627,8 

ισχύς 
) 60 10 

 παλµών 
J) 10 2 

 παλµών 
) 15 - 60 15 – 60 

ρυφής 
) < 300 50 

 παλµών 
z) 5 - 15 6 – 10 

ς δέσµης 

) 40 40 
Σχήµα 1.3.στ: Κυριότερες ιδιότητες εµπορικών laser

µεταλλικών ατµών Cu και Au. 
υριότερες ιδιότητες των εµπορικών 

r βρίσκουν επίσης εφαρµογή στην 

ταχυτήτων, καθώς επίσης και στην 

 επίσης και οι εφαρµογές τους στις 

υση υποθαλάσσιων αντικειµένων 

 πράσινη και µπλε περιοχή. Τέλος η 

που αποτελεί το βασικό πεδίο 

που η κόκκινη ακτινοβολία του 

των όγκων (82). 

τά η διέγερση του ενεργού µέσου 

ια της εκκένωσης προσκρούουν στα 

οσπά από το άτοµο ένα ηλεκτρόνιο 

κρουση ηλεκτρονίου της εκκένωσης 

ς άντλησης είναι µία διεργασία δύο 



  Laser Ευγενών αερίων. Τα πλέον συνηθισµένα ιόντα που χρησιµοποιούνται 

για την κατασκευή των παραπάνω laser είναι τα ιόντα των ευγενών αερίων Ne, Ar, 

Xe και Kr µε τα οποία έχουν παραχθεί πάνω από 250 γραµµές µεταξύ 175 και 1100 

nm στην περιοχή του φάσµατος. Ιδιαίτερης σηµασίας µάλιστα είναι τα εµπορικά 

laser συνεχούς κύµατος, απλά ή διπλά ιονισµένου ιόντος ευγενών αερίων, µε 

κυριότερους εκπροσώπους τα laser Ar+ και Kr+ µε ισχύ και για τα δύο πάνω από 

100 W στην περιοχή του µπλε-πράσινου και έως 60 W στην περιοχή του 

υπεριώδους. Τα laser ιόντων ευγενών αερίων αποτελούν τις βασικές συσκευές 

παραγωγής συνεχούς ορατής ακτινοβολίας µε ισχύ από µερικά mW µέχρι και 50 W. 

Ιδιαίτερη σηµασία αποτελεί η κόκκινη και η µπλε πράσινη περιοχή όπου τα laser 

He-Ne και He-Cd είναι πολύ ασθενικά. Άλλα σηµαντικά πεδία εφαρµογής τους 

είναι η οφθαλµολογία (82), η τυπογραφία, η παραγωγή δίσκων  ακουστικής ή 

οπτικής αποθήκευσης δεδοµένων, (CD, OD, κ.τ.λ), η κατασκευή εκτυπωτών laser 

υψηλής ταχύτητας, στην ολογραφία κ.α. Επίσης αποτελούν τα βασικά laser για µια 

µεγάλη ποικιλία επιστηµονικών εφαρµογών (αλληλεπίδραση φωτός και ύλης). 

Εδικά τα laser Αr+ χρησιµοποιούνται ευρύτατα για τη συνεχή άντληση των laser 

χρωστικών, για τη θεραπεία της αποκόλλησης του αµφιβληστροειδούς και 

διαβητικών παθήσεων του αµφιβληστροειδή (57) στη δερµατολογία για τη θεραπεία 

οµαλών αιµαγγειωµάτων (3) κ.α. Τέλος µε τη σύζευξη διαφόρων τρόπων 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή παλµών της τάξεως των ps και fs (129). 

  Laser ιόντων µεταλλικών ατµών. Εκτός από τα laser των ιόντων των 

ευγενών αερίων για την παραγωγή ακτίνας laser χρησιµοποιούνται και τα ιόντα 

άλλων υλικών. Αυτά είναι κυρίως µέταλλα σε µορφή ατµών. Τα πιο διαδεδοµένα 

ιόντα που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι τα ιόντα των Sn, Pb, Zn, Cd 

και Se, µε βασικούς εµπορικούς εκπροσώπους τους τα laser He-Cd και He-Se. 

 Στην αγορά υπάρχουν laser He-Se από 1 έως 5 W µε περιοχή λειτουργίας 

τους από 4600 έως 6500 Å. Οι επιθυµητές γραµµές επιτυγχάνονται µε την επιλογή 

κατάλληλου κατόπτρου. Η ισχύς εξόδου εµπορικών laser είναι 1 έως 8 mW, για τη 

γραµµή των 3250  Å, και έως 60 mW για τη γραµµή των 4416  Å. Το laser He-Cd 

βρίσκει εφαρµογή όπου η ισχύς του laser He-Ne δεν επαρκεί (129). Κυριότερες 

εφαρµογές τους είναι η ανάπτυξη φωτοτυπικών συστηµάτων, η ολογραφία, η 

φασµατοσκοπία (κυρίως η φασµατοσκοπία Raman), διατάξεις µετρήσεων και άλλες 

ποικίλες επιστηµονικές εφαρµογές όπου µπορούν να αντικαταστήσουν το laser Αr+ 

το οποίο είναι σαφώς πιο δαπανηρό. Μάλιστα εάν το ζητούµενο δεν είναι η υψηλή 



ισχύς, το laser He-Cd παρουσιάζει λεπτότερες φασµατικές γραµµές από εκείνο του 

Ar+ και εν µέρει προτιµάται (129). 

 Laser µοριακών αερίων: Για την κατασκευή αυτών των laser 

εκµεταλλευόµαστε τις µεταπτώσεις µεταξύ των ενεργειακών επιπέδων ενός µορίου. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα δονητικά – περιστροφικά laser, τα δονητρονιακά 

laser και τα laser εκείνα τα οποία είναι καθαρά περιστροφικά. 

 Λέγοντας  δονητικά – περιστροφικά laser εννοούµε τα laser εκείνα τα οποία 

λειτουργούν χρησιµοποιώντας µεταπτώσεις µεταξύ δονητικών επιπέδων τα οποία 

ανήκουν στην ίδια ηλεκτρονική κατάσταση (βασική κατάσταση) (118). Λέγοντας 

δονητρονιακά laser µιλάµε για εκείνα τα laser τα οποία χρησιµοποιούν µεταπτώσεις 

µεταξύ δονητικών επιπέδων διαφορετικών ηλεκτρονικών καταστάσεων (118), και 

τέλος  όταν οι µεταπτώσεις στα laser µοριακών αερίων συµβαίνουν µεταξύ 

διαφορετικών περιστροφικών καταστάσεων, της ίδιας δονητικής κατάστασης, τότε 

αυτά καλούνται καθαρά περιστροφικά laser. 

 Στην κατηγορία των laser µοριακών αερίων ανήκουν το laser Ν2 και το 

διάσηµο, για την πληθώρα των εφαρµογών του, laser CO2, καθώς επίσης και η 

κατηγορία των laser διηγερµένων διµερών (Excimer laser) όπου το ενεργό µέσο 

συνήθως είναι ένα διεγερµένο διµερές ευγενούς αερίου - αλογόνου (π.χ. ArF, KrF, 

XeCl). 

 Laser CO2. To laser CO2 είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος των δονητικών-

περιστροφικών laser. Στο laser αυτό αν και το χρησιµοποιούµενο αέριο είναι µείγµα 

CO2, N2 και He, η δράση laser λαµβάνει χώρα µεταξύ των ενεργειακών επιπέδων 

ταλάντωσης του CO2. Το N2 και το He έχουν ως αποστολή τη βελτίωση της 

αποδόσεως του laser η οποία αυξάνει µέχρι και 20 %. Η παραγόµενη ισχύς του υπό 

καθεστώς συνεχούς λειτουργίας φτάνει έως και τα 100 KW, ενώ υπό παλµική 

λειτουργία έχουν µετρηθεί ενέργειες παλµών έως και 100 KJ ! και διάρκειας από ns 

έως ms. Λόγω των πολλών και ποικίλων εφαρµογών το laser CO2 στο εµπόριο 

βρίσκεται σε αρκετές παραλλαγές κατασκευής. Από απόψεως ισχύος µπορεί να 

συγκριθεί µόνο µε τα laser CO και HF. Τα µήκη κύµατος του CO2 κυµαίνονται 

µεταξύ 9 και 11 µm.  

  



Τύπος laser 
Ισχύς 

(cw) 

Ενέργεια 

παλµού 

Ισχύς 

παλµού 

∆ιάρκεια 

παλµού/συχνότητα 

Σφραγιστός laser (ΕΥ, Ι) 50 W - KW - 
Laser κυµατοδηγού 

(Μο, Φ) 
50 W - - - 

Παλµικός 

(ΕΥ, Ι) 
- 1 J - µs/100 Hz 

Α
ργ
ή 

δι
αµ
ήκ
ης

 ρ
οή

 

Q-µετατροπέας 

(ΕΥ) 
KW - - 100 ns/KHz 

Ταχεία διαµήκης ροή 

(EY) 

100 

KW 
- - - 

ΤΕΑ laser (EY)  10 J GW 100 ns/KHz 

Laser δυναµικής ροής 

(ΕΥ, ΠΣ) 

100 

KW 
10 J - - 

Laser υψηλής πιέσεως 

(Φ,U) 
50 W 10 J GW 100 ns/KHz 

 

Εφαρµογές των laser CO2 
ΕΥ=Επεξεργασία 

υλικών 
Ι=Ιατρική 

U=Παλµοί πολύ βραχείας 

διάρκειας 

ΠΣ=Πυρηνική 

φυσική 
Φ=Φασµατοσκοπία 

 

 Από κατασκευαστικής απόψεως τα laser CO2 διακρίνονται σε laser µε αργή 

διαµήκη ροή, σε σφραγισµένα laser, σε laser κυµατοδηγού, σε laser ταχείας ροής 

αερίου, σε laser διεγειρόµενα από υψηλή συχνότητα (RF), σε εγκάρσια 

διεγειρόµενα laser ατµοσφαιρικής πίεσης (ΤΕΑ), σε laser δυναµικής αερίων και 

τέλος σε ρυθµιζόµενα laser υψηλής πίεσης. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά για το 

καθένα από τα παραπάνω είδη laser CO2 φαίνονται στο σχήµα 1.3.γ (129). 

Σχήµα 1.3.γ: Κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων laser CO2 που κυκλοφορούν

στο εµπόριο (129). 



 Τo laser N2 ανήκει στα λεγόµενα δονητρονιακά laser. Ανήκει δηλαδή σε 

εκείνα τα laser που η λειτουργία τους βασίζεται σε µεταπτώσεις µεταξύ 

διαφορετικών ηλεκτρονικών σταθµών σταθερών µορίων (Ν2, Η2, CO, κ.τ.λ). Η 

εκποµπή του laser Ν2 είναι στα 337 nm και παράγει παλµούς διάρκειας της τάξεως 

των ns έως ps ανάλογα µε την πίεση του αερίου. Η συχνότητα των παλµών του 

µπορεί να φτάσει την τιµή των 100 Hz. Ωστόσο το µεγάλο του µειονέκτηµα είναι η 

µικρή τιµή ενέργειας που µπορεί να µας παρέχει ανά παλµό. Η ενέργεια αυτή 

φθάνει το ανώτερο την τιµή των 10 mJ. Το τελευταίο γεγονός της χαµηλής 

ενέργειας το κάνει να χάνει στον ανταγωνισµό σε σύγκριση µε το Nd:YAG laser. 

 Laser διηγερµένων διµερών (Excimer laser) Μια άλλη πολύ σπουδαία 

κατηγορία laser, η οποία βασίζεται και αυτή στις µεταπτώσεις µεταξύ διαφορετικών 

ηλεκτρονικών επιπέδων, είναι τα laser διηγερµένων διµερών. Η λέξη προέρχεται 

από τη συνένωση των αγγλικών λέξεων excited (διεγερµένο) και dimmer (διµερές = 

διατοµικό µόριο). Ο όρος διµερές περιγράφει ένα διατοµικό µόριο το οποίο είναι 

ευσταθές, δηλαδή η καµπύλη της δυναµικής του ενέργειας παρουσιάζει ελάχιστο, 

µόνο κατά τη χρονική διάρκεια που αυτό βρίσκεται στη διεγερµένη του κατάσταση. 

Όταν αυτό επιστρέφει στη βασική του κατάσταση διασπάται σε δύο άτοµα (η 

καµπύλη δεν παρουσιάζει ελάχιστο). Συνέπεια της συγκεκριµένης συµπεριφοράς 

είναι ότι ο χρόνος ζωής της βασικής καταστάσεως είναι ακόµη µικρότερος. Έτσι 

στα excimer laser, σαν κατώτατο επίπεδο λειτουργίας, έχουµε εκείνο της βασικής 

του κατάστασης η οποία µένει σχεδόν αυτόµατα άδεια και άρα είναι εύκολο να 

επιτύχουµε αντιστροφή πληθυσµών. 

 Κατά κανόνα τα διµερή αποτελούνται από ένα άτοµο ευγενούς αερίου σε 

διεγερµένη κατάσταση και ενός ατόµου αλογόνου (ArF*, KrF*,XeCl*, XeF*) ή και 

ένωση δύο οµοίων ατόµων του ευγενούς αερίου (Ar2, Kr2). Τα laser διηγερµένων 

διµερών παρέχουν ισχυρούς παλµούς, ενέργειας πάνω από 1 J στην υπεριώδη 

περιοχή του φάσµατος, ενώ η µέση ισχύ τους είναι µεγαλύτερη των 100 W. Στο 

επόµενο κεφάλαιο (1.4) θα δούµε αναλυτικά την παρουσίαση των excimer laser και 

του XeCl excimer laser, το οποίο είναι το laser που χρησιµοποιήσαµε στα 

πειράµατά µας. 

 

 

 



3. 

4. 

  Laser υγρών (Laser χρωστικών) 
 

Το ενεργό µέσο αποτελείται από διάλυµα ορισµένων οργανικών χρωστικών 

σε υγρά όπως η αιθυλική αλκοόλη, η µεθυλική αλκοόλη ή το νερό. Οι χρωστικές 

ενώσεις ανήκουν στις πολυµεθινικές χρωστικές, στις ξανθινικές χρωστικές, στις 

κουµαρινικές χρωστικές ή στις χρωστικές των σπινθιριστών. Οι περιοχές 

λειτουργίας των laser χρωστικών είναι από τα 300 nm έως 1 µm. Ο συνδυασµός της 

απλής κατασκευής τους µε τη δυνατότητά τους να δουλεύουν είτε παλµικά είτε σε 

καθεστώς συνεχούς λειτουργίας τα καθιστά όλο και πιο δηµοφιλή. Έτσι βρίσκουν 

εκτεταµένες εφαρµογές σε πεδία όπως Ιατρική, Βιολογία, Φασµατοσκοπία, στο 

διαχωρισµό ιόντων και αλλού (129). 

Ένα ιδιαίτερο γνώρισµα αυτών των laser είναι η καταλληλότητά τους για 

παραγωγή εξαιρετικά βραχέων παλµών, της τάξεως των fs. Οι συγκεκριµένοι 

παλµοί µας δίνουν τη δυνατότητα για διερεύνηση ταχέων φαινοµένων όπως η 

φωτοσύνθεση ή η χρονική εξέλιξη διεγέρσεων και αποδιεγέρσεων. Κύριος 

εκπρόσωπος της κατηγορίας αυτής είναι το laser Ροδαµίνης 6G σε διάλυµα 

αιθανόλης. 

 

Χηµικά laser 

 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα laser στα οποία η αντιστροφή πληθυσµών 

επιτυγχάνεται "άµεσα" µέσω µιας χηµικής αντίδρασης, συνήθως µεταξύ αερίων 

στοιχείων, όπως για παράδειγµα µεταξύ Η2 και F. Με βάση τον ορισµό αυτό το laser 

CO2 δε µπορεί να θεωρηθεί σαν χηµικό laser (129). Ωστόσο το laser CO2 έχει την 

ιδιότητα να µπορεί να λειτουργήσει και ως χηµικό laser. Το ενδιαφέρον των 

συγκεκριµένων laser έγκειται στο γεγονός ότι έχουµε άµεση µετατροπή της 

ενέργειας της χηµικής αντίδρασης σε φωτεινή ενέργεια, και λόγω του γεγονότος ότι 

η χηµική ενέργεια είναι µεγάλη αναµένουµε να εµφανίζεται µεγάλη και η ενέργεια 

εξόδου του laser. 

Τα περισσότερα χηµικά laser λειτουργούν βασιζόµενα στις µεταπτώσεις 

µεταξύ των σταθµών ταλαντώσεως διατοµικών µορίων. Έτσι η περιοχή εκποµπής 

τους βρίσκεται στην περιοχή του υπέρυθρου, δηλαδή κυµαίνεται από 1 έως 10 µm. 

Τα χηµικά laser βρίσκουν εφαρµογή σε στρατιωτικές εφαρµογές, ενώ τα µικρότερα 



συστήµατα, κυρίως HF, βρίσκουν εφαρµογή στη χηµεία, στη φασµατοσκοπία και 

στην επεξεργασία υλικών. Ευρεία είναι η χρησιµοποίηση τους στην Ιατρική για την 

φωτοαποδόµηση  ιστών (82).  Αυτό  οφείλεται  στο  µεγάλο   συντελεστή  

απορροφήσεως  (1000 cm-1) του νερού των ιστών. 

 Το laser HF στηρίζεται στην εξώθερµη αντίδραση: F + H2 ⇒ H + HF* + 

∆Ε, όπου το ∆Ε ισούται µε 1,3 eV/µόριο ή αλλιώς 132 KJ/mole. Το 70 % περίπου 

αυτής της ενέργειας µετατρέπεται σε ενέργεια διεγέρσεως των σταθµών 

ταλαντώσεων του µορίου. Το βασικό µειονέκτηµα του laser HF είναι ότι για τη 

λειτουργία του απαιτούνται ισχυρά διαβρωτικά αέρια τα οποία λόγω της 

επικινδυνότητας τους απαιτούνε επιπρόσθετες προφυλάξεις. Το γεγονός αυτό 

αυξάνει το κόστος κατασκευής του laser HF και έτσι µειώνεται η ευρεία χρήση του 

(129). 

 Το laser Ιωδίου λειτουργεί µε βάση τη χηµική αντίδραση Ο2* + Ι ⇒ Ο2 + 

Ι*. Με τη βοήθεια ενισχυτών laser είναι δυνατό να παραχθούν παλµοί laser 

ενέργειας της τάξεως των KW, ενώ η µέγιστη ισχύς µπορεί να φτάσει µερικά TW. 

Το τελευταίο χαρακτηριστικό κάνει το laser Ιωδίου υποψήφιο για τη χρήση του σε 

πειράµατα πυρηνικής σύντηξης. 

 Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά ορισµένων χηµικών laser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενεργό υλικό Αντίδραση Μήκος κύµατος (µm) 

HCl H + Cl2 ⇒ HCl* + Cl 3,5 – 4,2 

D2* + F  ⇒ DF* + H 3,5 – 4,1 
DF 

D + F2 ⇒ DF* + F 3,5 – 4,1 

HBr H + Br2 ⇒ HBr* + Br 4,0 – 4,7 

CO CS + O ⇒ CO* + S 4,9 – 5,8 

CO2 DF + CO2 ⇒ CO2* + DF 10,0 – 11,0 

 

      Σχήµα 1.3.δ: Συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά των ορισµένων χηµικών laser τα

οποία κυκλοφορούν στο εµπόριο (129). 
 

 

5. Laser ηµιαγωγών 

 
Τα laser αυτά χρησιµοποιούν ηµιαγώγιµα υλικά σαν ενεργό µέσο. 

Εκπρόσωπος της κατηγορίας αυτής είναι το laser GaAs. Είναι τα πιο µικρά laser 

όσον αφορά τις διαστάσεις τους. Χρησιµοποιούνται ευρύτατα στις τηλεπικοινωνίες 

µε τη χρήση οπτικών ινών. 

 

6. Laser Xρωµατικών κέντρων 

 
Κάθε χρωµατικό κέντρο αποτελείται από ένα ηλεκτρόνιο παγιδευµένο στο 

κενό ενός ανιόντος ενός κρυστάλλου. Αυτή η κατηγορία των laser χρησιµοποιεί 

διάφορους τύπους χρωµατικών κέντρων µέσα σε κρυστάλλους αλογονούχων 

αλκαλίων σαν ενεργά µέσα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα laser KCI:Li, Rb:li, 

NaF, KF, LiF. 

 

 

 

 

 



7. Laser ελευθέρων ηλεκτρονίων 

 
Στην κατηγορία αυτή το ενεργό µέσο είναι ηλεκτρόνια που δεν ανήκουν σε 

κάποιο άτοµο, µόριο, κρύσταλλο ή ηµιαγώγιµο υλικό αλλά κινούνται ελεύθερα 

(είναι στο κενό) κάτω από τη επίδράση ενός περιοδικού µαγνητικού πεδίου. Τα 

ηλεκτρόνια αυτά προκαλούνται σε εξαναγκασµένη εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής  

ακτινοβολίας   µέσω  ενός   µηχανισµού  που  λέγεται    "µαγνητική πέδηση". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Laser ∆ιηγερµένων διµερών (Excimer laser) 

 

 
Το πρώτο laser αυτού του είδους κατασκευάστηκε το 1975 από τους Searles 

και Hart (102). Ο όρος excimer laser προέρχεται από τη συνένωση των αγγλικών 

λέξεων excited (διεγερµένο) dimer (διµερές σηµαίνει διατοµικό µόριο). Ο όρος 

διµερές περιγράφει ένα διατοµικό µόριο το οποίο είναι ευσταθές, δηλ η καµπύλη 

δυναµικής του ενέργειας παρουσιάζει ελάχιστο, µόνο κατά το χρόνο που βρίσκεται 

στη διεγερµένη του κατάσταση, ενώ όταν επιστρέφει στη βασική του κατάσταση 

διασπάται σε δύο άτοµα. Συνεπώς ο χρόνος ζωής της βασικής καταστάσεως θα είναι 

ακόµη µικρότερος (129, 98). Έτσι στα laser διηγερµένων διµερών, στα οποία η 

βασική κατάσταση αποτελεί και το κατώτερο επίπεδο λειτουργίας του laser, είναι 

σχεδόν αυτόµατα άδεια, άρα και πολύ εύκολη η επίτευξη αντιστροφής πληθυσµών. 

Τα διµερή είναι κατά κανόνα ενώσεις ενός ατόµου ενός ευγενούς αερίου στη 

διεγερµένη κατάσταση µ' ένα άτοµο αλογόνου, π.χ ArF*, KrF*, XeCl*, XeF*, ή και 

ένωση δύο οµοίων ατόµων του ευγενούς αερίου π.χ. Αr2, Kr2. Τα laser διηγερµένων 

διµερών παρέχουν ισχυρούς παλµούς, πάνω από 1 J, στην υπεριώδη περιοχή, µε µέση 

ισχύ πάνω από 100 W. 

Στο σχήµα 1.4.α παριστάνονται σχηµατικά οι ενεργειακές στάθµες του 

διηγερµένου διµερούς XeCl* σα συνάρτηση της αποστάσεως µεταξύ των ατόµων. Ή 

καµπύλη της δυναµικής ενέργειας της βασικής καταστάσεως 2Σ εµφανίζει ένα αβαθές 

ελάχιστο, ενώ αυτό της καταστάσεως 2Π είναι σχεδόν απωστικό. Συγκεκριµένα, το 

ελάχιστο της δυναµικής ενέργειας για το XeCl* είναι της τάξεως της θερµικής 

ενέργειας ΚΤ, µε αποτέλεσµα τα µόρια του διµερούς να διασπώνται αυτόµατα. 

Αντίθετα οι διεγερµένες καταστάσεις 2Σ και 2Π εµφανίζουν βαθύτερα ελάχιστα, 

πράγµα που σηµαίνει ότι τα άτοµα βρίσκονται σε  καθορισµένη απόσταση 

ισορροπίας µεταξύ τους. Ο λόγος για τον οποίο τα αλογονούχα ευγενή αέρια 

σχηµατίζονται εύκολα και έχουν µεγάλη σταθερότητα στη διεγερµένη τους 

κατάσταση, οφείλεται στο ότι το διεγερµένο ευγενές αέριο R+ αποκτά ηλεκτρονική 

δοµή ανάλογα µε αυτή ενός αλκαλίου και συνεπώς δηµιουργείται ένας ισχυρός 

ιοντικός δεσµός του τύπου NaCl. Σε µικρό ποσοστό εµφανίζονται και ασθενείς 

οµοιοπολικοί δεσµοί του τύπου: R*+X ή R+X*, όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.4.α 

(129). 



 

(Ισχυρά δέσµια)

(Ισχυρά απωστική)

(Ασθενικά ελκτική)
(Θερµικά ασταθής)

Αυτοαπορ- 
ρόφηση 

Μετάπτωση laser
       2Σ → 2Π 

RX (2Π)

RX (2Σ)

R + X

R+ X−(2Σ) 

 R + X* 

R* + X 

R+ + X− 

R+ X−(2Π)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.4.α: Σχηµατική παράσταση των ενεργειακών σταθµών του XeCl*. Με

R υποδηλώνεται το άτοµο του ευγενούς αερίου και µε X το άτοµο του αλογόνου

(129). 

Οι µηχανισµοί άντλησης ενός laser διεγερµένου διµερούς είναι σύνθετοι και 

περιλαµβάνουν αρκετά στάδια. Π.χ. Στο Kr*F πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια των 

διεργασιών: 

 άµεση αντίδραση διεγερµένου αλογόνου µε διεγερµένο 
άτοµο ευγενούς αερίου (Kr* + F- ⇒ KrF*), 

 διασπαστική προσκόλληση ηλεκτρονίου στο αλογόνο (e + F2 ⇒ F- +F) και 

 σύζευξη µέσω κρουσεων των Kr* ατόµων F2 µε τη βοήθεια ενός αερίου buffer 

Μ (Ar ή Kr) του οποίου η παρουσία εξασφαλίζει τη διατήρηση της ορµής και της 

ενέργειας κατά την κρούση ταυτλοχρονα (F- + Kr* + M ⇒ KrF* + M). 

 Η δέσµη του laser εκπέµπεται κατά τη µετάπτωση του διµερούς από τη 

διεγερµένη κατάσταση 2Σ (ο χρόνος ζωής για το KrF* είναι 16 ns) στη βασική του 

κατάσταση, στην οποία και διασπάται, µε αποτέλεσµα η χαµηλότερη κατάσταση να 

είναι πάντα άδεια, καθόσον ο χρόνος ζωής της είναι της τάξεως των ps. Ο τρόπος 

αυτός λειτουργίας ουσιαστικά αποτελεί σχεδόν την ιδανική περίπτωση λειτουργίας 

laser. Η αντιστροφή πληθυσµών επιτυγχάνεται χωρίς καµία δυσκολία είτε µε τη 

βοήθεια µιας δέσµης ηλεκτρονίων είτε µέσω ηλεκτρικής εκκένωσης. Στην τελευταία 

χρησιµοποιούνται τεχνικές προϊονισµού ( δέσµες e ή UV) ανάλογες µ' αυτές των 



ΤΕΑ CΟ2 laser. Στο σχήµα 1.4.β παρουσιάζεται το φάσµα εκποµπής του KrF το 

οποίο δηµιουργείται από µια ηλεκτρική εκκένωση. 

Kr2F 

2Π+ → 2Π
Laser 
248 nm 

2Σ+ → 2Σ+ 

500450 400 350300280260 250 240 

Μήκος κύµατος (nm) 

 
Σχήµα 1.4.β: Φάσµα εκποµπής του διµερούς KrF*.  

 

 Οι δύο υψηλές κορυφές  στην  υπεριώδη περιοχή προκύπτουν  από  τις  

µεταπτώσεις 2Σ ⇒ 2Σ και 2Π ⇒ 2Π ενώ η κορυφή κοντά στα 400 nm θεωρείται ότι 

προέρχεται από το τριµοριακό excimer K2F*. Η λειτουργία laser στην υπεριώδη 

περιοχή είναι δύσκολη λόγω της µεγάλης τιµής της αυθόρµητης εκποµπής. Εδώ 

εµφανίζεται ο επιπρόσθετος λόγος ότι η χαµηλότερη κατάσταση είναι µη δέσµια. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα   οι   µεταπτώσεις   να  εµφανίζουν  σηµαντικό ενεργειακό 

εύρος (περίπου 2nm). Το συνολικό αποτέλεσµα είναι η ενεργός διατοµή της 

επαγόµενης µεταπτώσεως να είναι εξαιρετικά χαµηλή, της τάξεως του σ = 10-16 cm-2, 

εν συγκρίσει µε τα σ = 10-12 έως 10-15 cm-2 για τα µόρια και τα άτοµα αντίστοιχα. 

Αυτό πάλι µε τη σειρά του απαιτεί ισχυρή άντληση. Γι' αυτούς τους λόγους δεν έχει 

επιτευχθεί µέχρι σήµερα η λειτουργία ενός excimer laser υπό καθεστώς συνεχούς 

λειτουργίας. 

 Επίσης εξαιτίας των υψηλών πυκνοτήτων ισχύος (100 W/l) που απαιτούνται 

στις ηλεκτρικές εκκενώσεις (έως 25 KV) παρουσιάζονται αµέσως  (της τάξεως των 

10 ns) αστάθειες στη λειτουργία του laser. Το αέριο µείγµα αποτελείται από 5 έως 10 

% ευγενές αέριο, 0.1 έως 0.5 % αλογόνο και το υπόλοιπο αέριο buffer (He ή Ne). Η 



πίεσή του κυµαίνεται µεταξύ 1 και 4 bar. Η χρήση µεγάλων ρυθµών αντλήσεως 

επιτρέπει  την επίτευξη  υψηλής ενίσχυσης  και τη παραγωγή  παλµών ενέργειας έως 

4 J/l και βαθµό απόδοσης µερικές εκατοστιαίες µονάδες. Εξαιτίας της µεγάλης 

ενίσχυσης δεν τίθενται µεγάλες απαιτήσεις για την οπτική κοιλότητα. Ως κάτοπτρα 

εξόδου µπορούν να χρησιµοποιηθούν κάτοπτρα (ακόµη και ανεπίστρωτη πλάκα) µε 

διαπερατότητα έως και 4 %. Μόνος περιορισµός είναι η χρήση υλικών διαπερατών 

στη υπεριώδη περιοχή π.χ. Quartz, CaF2 MgF2 κ.τ.λ, (129)  

 Επίσης η ποιότητα της παρεχόµενης δέσµης είναι χαµηλή. Λόγω της µικρής 

διάρκειας του παλµού η διαδροµή του µέσα στη κοιλότητα περιορίζεται σε µερικές 

διαδροµές. Έτσι δεν εµφανίζεται ανταγωνισµός ρυθµών και η δέσµη περιλαµβάνει 

µεγάλο αριθµό ρυθµών (105 έως 107). Το µήκος συµφωνίας του είναι εξαιρετικά 

µικρό, περίπου 0.1 mm. Η γεωµετρική µορφή της δέσµης είναι συνήθως ορθογώνια 

διαστάσεων 1 cm x 2 cm. Η ποιότητα της δέσµης µπορεί να βελτιωθεί αν 

χρησιµοποιηθούν ασταθείς κοιλότητες. 

 Όλα τα εµπορικά laser διεγερµένου διµερούς είναι εφοδιασµένα µε αντλίες 

κενού, οι οποίες διευκολύνουν την ανταλλαγή του αερίου µείγµατος και αποτρέπουν 

την έκλυση των χρησιµοποιηθέντων αερίων, τα οποία είναι τοξικά στο περιβάλλον γι 

αυτό και συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία. Ο αριθµός των εκπεµπόµενων παλµών 

κατά τη διάρκεια µιας πληρώσεως µε αέριο, 

κυµαίνεται γύρω στο εκατοµµύριο. Επίσης 

είναι δυνατή η διαδοχική λειτουργία 

κεφαλής του laser µε διαφορετικής 

συστάσεως αέρια, ώστε να παίρνουµε 

δέσµες διαφορετικής ενέργειας. Επίσης η 

ύπαρξη αλογόνων στο µείγµα δηµιουργεί 

σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία του 

laser, καθόσον τα αλογόνα εµφανίζουν 

µεγάλη δραστικότητα. Αυτό µας αναγκάζει 

πολλά από τα µεταλλικά τµήµατα του laser 

να επικαλύπτονται µε τεφλόν και τα 

Υψηλή 
τάση 

ηλεκτρόδια να αποτελούνται από νικέλιο, 

το οποίο δεν προσβάλλεται από τα αλογόνα. 

 Στο σχήµα 1.4.γ παριστάνεται 

σχηµατικά ένα laser διεγερµένου διµερού

 Κάτοπτρο 

Αέριο υψηλής πίεσης

Κάθοδος 

Κενό 

∆έσµη 
ηλεκτρονίων 

Παράθυρο 

Οπτικό 
Παράθυρο 
Σχήµα 1.4.γ: Excimer laser

διεγειρόµενο από δέσµη ηλεκτρονίων.
ς, το οποίο διεγείρεται από δέσµη 



ηλεκτρονίω . Τέτοιου είδους laser χρησιµοποιούνται για τη παραγωγή παλµών 

µεγάλης ενέργειας. Τα ηλεκτρόνια µε τη βοήθεια υψηλών τάσεων (l00 kV) 

επιταχύνονται σε υψηλό κενό, σε ταχύτητες που ανέρχονται σε κλάσµα της ταχύτητας 

του φωτός. Τα ρεύµατα είναι της τάξεως των 10.000 Α και πυκνότητας έως 500 

A/cm2 (129). 

 Τα βα

ν

σικότερα προβλήµατα της λειτουργίας ενός laser διµερούς, είναι η 

τερες ιδιότητες των σπουδαιότερων εµπορικών laser διεγερµένων 

ιµερώ

 

εριο

οδήγηση των ηλεκτρονίων από το χώρο στον οποίο επιταχύνονται, στη κοιλότητα 

συντονισµού όπου βρίσκεται το αέριο µείγµα. Ο διαχωρισµός των δύο περιοχών 

επιτυγχάνεται µε παράθυρα από κατάλληλες "διαφάνειες" πάχους 30 µm. Με τη 

βοήθεια τέτοιων συστηµάτων έχουν επιτευχθεί παλµοί διάρκειας 50 έως 1000 ns και 

ενέργειας 100 J.  

 Οι βασικό

δ ν συνοψίζονται στο σχήµα 1.4.δ. 

 

π

πολλ

την 
Τύπος laser F*2 ArF* KrCl* KrF* XeCl* XeF* 
Μήκος 
ατος (nm 157 193 222 249 308 350 

Ενέργεια 
αλµού (mJ
∆ιάρκεια 
αλµού (ns) 50 
Ισχύς 

(MW) 

αλµού (Hz)
Μέση ισχύς 

(W) 
ριθµό

κύµ ) 

π ) 15 500 50 1000 500 400 

π  
10 - 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50 

κορυφής 0,2 10 1 15 10 5 

Συχνότητα 
π  10 10-100 100 100 100 100 

10 10 5 20 10 10 

Α ς 
Τα laser αυτά µας παρέχουν σήµερα τις πλέον ισχυρές πηγές στη υπεριώδη 

χή

παλµών 
ρίς αλλαγ
αερίου 

χω ή 105 106 106 106 107 106 

Σχήµα 1.4.δ: Τυπικά χαρακτηριστικά εµπορικών laser διηγερµένων διµερών. 

 και συνεπώς είναι ευρέως διαδεδοµένα, καθώς έχουν πολλές εφαρµογές σε 

ούς τοµείς που ποικίλουν. Οι κυριότερες εφαρµογές τους είναι η χρήση τους για 

άντληση άλλων laser, κυρίως των laser χρωστικών, για φασµατοσκοπικές 



εφαρµογές, ιδίως για τη διέγερση της φωταύγειας άλλων υλικών, µέθοδος που 

χρησιµοποιείται για την εύρεση της ηλικίας παλαιών αντικειµένων. Τέλος µεγάλη 

εφαρµογή βρίσκουν στη φωτοχηµεία και στην κατεργασία υλικών ενώ ραγδαία 

τελευταία αναπτύσσεται η χρήση τους στην ιατρική σε όλους τους κλάδους της και 

ιδιαίτερα για την αποκόλληση ιστών στην οφθαλµολογία. 

 Θα κλείσουµε τη παράγραφο των laser διεγερµένων διµερών αναφέροντας ότι 

 lase

βολή του 

ήκους

συχνότητες ταλαντώσεως είναι συγκρίσιµες µ' αυτή της προσπίπτουσας 

τα r αυτά προσφέρουν ένα σηµείο εκκινήσεως για τη δηµιουργία ακτινοβολιών 

ακόµη µικρότερου µήκους κύµατος. Όµως, ενώ για µεγαλύτερα µήκη κύµατος 

µπορούµε να πετύχουµε τον υποδιπλασιασµό τους µε διπλασιασµό της συχνότητας µε 

τη χρήση µη γραµµικών οπτικών φαινοµένων, εδώ αυτή η τεχνική αποτυγχάνει διότι 

δεν µπορούµε να βρούµε κατάλληλους κρυστάλλους σ' αυτή την ενεργειακή περιοχή. 

Συνεπώς αν θέλουµε να πετύχουµε κάτι ανάλογο, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε 

υλικά, που αφενός µεν να είναι διαφανή σ' αυτή τη περιοχή, αφετέρου δε να 

παρουσιάζουν µη γραµµική συµπεριφορά. Τα µόνα υποψήφια υλικά είναι τα αέρια, 

µε τα οποία έχει παραχθεί ως και η έβδοµη αρµονική της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. Μ' αυτό τον τρόπο έχουν παραχθεί µήκη κύµατος έως 35 nm. 

 Ένα άλλο φαινόµενο µε το οποίο µπορούµε να προκαλέσουµε µετα

µ  κύµατος είναι το επαγόµενο φαινόµενο Raman. (Stimulated Raman Effect) 

Τo φαινόµενο Raman ουσιαστικά µας παρέχει τη δυνατότητα αναµείξεως των 

ηλεκτρονικών καταστάσεων µε τις καταστάσεις δονήσεως. Στα εν λόγω αέρια όµως, 

επειδή η σύζευξη µεταξύ των ατόµων είναι ισχυρή (µικρή η µάζα του ατόµου), οι 

  Σχήµα 1.4.ε:
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Raman. Μ  ΑS και ε S

χαρακτηρίζονται οι

συνιστώσες Antist es

και Stokes αντίστοιχα. 

ok

 



ακτινοβολία  Έτσι η συνιστώσα antistokes είναι δυνατό  να µας παραγάγει 

ακτινοβολία µικρότερου µήκους κύµατος. Βέβαια η ένταση της συνιστώσας 

antistokes είναι τόσο ισχυρότερη όσο η προσ ίπτουσα ακτινοβολία προσεγγίζει µια 

ηλεκτρονική µετάπτωση. Γι αυτό και αναφερόµαστε στο φαινόµενο Raman µε τον 

όρο επαγόµενο. ∆ιαφορετικά το φαινόµενο έχει πάρα πολύ µικρή απόδοση. Στο 

σχήµα 1.4.ε φαίνονται φάσµατα Raman που έχουν καταγραφεί από συµπιεσµένο Η2 

σε εµπορικές κυψελίδες Raman. Πράγµατι βλέπουµε ότι εµφανίζονται σειρέ

ς.  ν

π

γίνεται 

τρωµα

έ

ς 

εκπεµπόµενων γραµµών µε εµφανές πλεονέκτηµα των γραµµών stokes (129). 

 Μακροσκοπικά η εξάχνωση της ύλης από laser διηγερµένων διµερών 

σ τικά και η θερµική βλάβη στα υποστρώµατα είναι σχετικά µικρή (87). Το 

γεγονός αυτό κάνει τα laser διηγερµένων διµερών να βρίσκουν πολλές εφαρµογές 

όπως στην οφθαλµολογία, στην οδοντιατρική, στη δερµατολογία και στην 

ωτορινολαρυγγολογία (103). Επίσης χουν εκτεταµένες χρήσεις στην αγγειοπλαστική 

(64), ενώ το laser XeCl έχει χρησιµοποιηθεί πειραµατικά στην εκσκαφή ανθρωπίνου 

χόνδρου (66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5   Εφαρµογές των laser 

Σήµερα τα laser χρησιµοποιούνται σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης 

δραστη

 

 

ριότητας. Μάλιστα λόγω της µεγάλης ποικιλίας των διαθέσιµων laser σήµερα, 

η χρησιµότητα τους αγγίζει πολλά πεδία επιστηµών, αλλά και εφαρµογών. Τα laser 

σήµερα χρησιµοποιούνται όπου είναι χρήσιµα τα χαρακτηριστικά που τα διέπουν, 

ενώ γίνεται εντατική έρευνα πάνω σε µελλοντικές εφαρµογές τους, νέα laser, εξέλιξη 

των υπαρχόντων κ.α. 

 

   Στη φυσική και τη χηµεία 

 

Η αλληλεπίδραση των laser µε την ύλη, και η ανάπτυξη νέων συστηµάτων 

laser είναι δύο σηµαντικά πεδία έρευνας των παραπάνω επιστηµών. Ταυτόχρονα τα 

laser χρησιµοποιούνται σαν εργαλείο σε πολλές δραστηριότητες των δύο επιστηµών. 

Σηµαντική είναι η χρήση τους στις διάφορες τεχνικές φασµατοσκοπίας, καθώς και 

στην εξέλιξη τους. Για παράδειγµα η τεχνική MALD (Matrix-Assisted Laser 

Desorption) έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής για την ανάλυση πολυµερών και 

βιοπολυµερών, όπως ενζύµων, πρωτεϊνών, DNA και φαρµάκων (68,120). 

 

   Επεξεργασία υλικών 

 

Χρησιµοποιούνται σε µεγάλο πλήθος εφαρµογών, 

όπως η

ο

α

 συγκόλληση, κοπή ή τρύπηµα υλικών, επεξεργασία 

επιφανειών, και επιµετάλλωση. 

Επίσης για τον ίδιο λόγο, της 

υψηλής έντασης ακτινοβολίας, 

αλλά και ισχύος των laser, 

(υψηλής ακρίβειας εστίαση) 

µπορούν να χρησιµ ποιηθούν 

ολογραµµάτων, αλλά και διαφόρω

παιτούν λεπτούς χειρισµούς και α

 

 

 

Μικροχάραξη σε πέτρα από

laser 
γ  κατασκευή 

ν αντικειµένων που 

κρίβεια. 

ια την
Μικροχάραξη σε

κεραµικά από laser 



   Τηλεπικοινωνίες 

 

Το ότι µια δέσµη φωτός εξασθενεί από την αλληλεπίδραση της µε το µέσο 

στο οπ

σ

οίο διαδίδεται, π.χ. ατµοσφαιρικός αέρας, τα laser χρησιµοποιούνται ευρύτατα 

και στις τηλεπικοινωνίες. Σηµαντική είναι η χρήση τους στις διαστηµικές 

επικοινωνίες, µεταξύ δορυφόρων µεταξύ τους αλλά και µεταξύ επίγειων ταθµών και 

δορυφόρων. Ακόµη χρησιµοποιούνται ευρέως και στις επίγειες τηλεπικοινωνίες, 

όπου η µεταφορά δεδοµένων γίνεται µε τη χρήση οπτικών ινών. Τα πλεονεκτήµατα 

αυτής της µεθόδου είναι κυρίως η υψηλή ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (86). 

 

   Περιβάλλον 

 

Οι νέες τεχνικές φασµατοσκοπίας που χρησιµοποιούνται σήµερα µε τη χρήση 

των laser, κάνουν δυνατή την εύκολη και άµεση παρατήρηση των ρίπων της 

ατµόσφαιρας. Η παρατήρηση µπορεί να γίνεται τόσο σε υψηλά στρώµατα της 

ατµόσφαιρας όσο και σε χαµηλά. Ακόµη µπορεί να είναι τόσο ποσοτική όσο και 

ποιοτική όσον αφορά την ανίχνευση των ρίπων, ενώ πολύ σηµαντικό είναι ότι µπορεί 

να γίνεται online. 

 

   Εµπορικές και τεχνολογικές εφαρµογές 

 καταστηµάτων εφαρµόζεται τεχνολογία 

laser 

ση όρ γι

se

ων ν σ

µικροεξαρτηµάτων (84, 38, 9). 

Στα ταµεία των περισσοτέρων µεγάλων

για την αυτόµατη αναγνώριση 

των τιµών των προϊόντων µε τη 

χρήση σαρωτών. Ακόµη η 

ανάγνω  των διαφ ων CD α 

µουσική και εικόνα, γίνεται µέσω 

συσκευών που περιλαµβάνουν 

συστήµατα la r. Επίσης 

χρησιµοποιούνται για την 

κατεργασία διαφόρ υλικώ την 

µικροηλεκτρονική µε σκοπό τη 

δηµιουργία µικροδοµών ή 

100 µm 10 µm 
Ablatio σn ε

polydiamo 48

nm excimer laser. 

nd από 2
Ablation pol

από 248 nm excimer 

laser. 

yimide σε



Τέλος τα laser θεωρούνται ιδανικά 

εργαλ

λ υ

η β σ

ού φ

α (96,79,6,7,119). 

εία για τη διάνοιξη οπών και για 

συγκολίσεις καθώς επίσης και 

δηµιουργία επτών µενίων και 

νανοδοµών  οποία ασίζεται την 

ακτινοβόληση κατάλληλων στόχων, 

µεταφορά υλικ  στην αέρια άση και 

κατόπιν εναπόθεσή του σε ειδικό υπόστρωµ

   Στρατιωτικές εφαρµογές 

ρύτατα στη βιοµηχανία όπλων και πιο συγκεκριµένα 

στην α

Χρησιµοποιούνται ευ

νάπτυξη οπλικών συστηµάτων που φέρουν πυραύλους. Η χρήση των laser σ' 

αυτά τα οπλικά συστήµατα έχει σαν σκοπό την υψηλή κατευθυντικότητα των 

πυραύλων. Ακόµη λόγω της υψηλής κατευθυντικότητας της δέσµης laser 

χρησιµοποιούνται για να καταδεικνύουν στόχους µε µεγάλη ακρίβεια. 

 

   Καθαρισµός µε laser 

  βρίσκει    εφαρµογή στην αποµάκρυνση σωµατιδίων από 

µιαγω

Πριν τη σαφέστατη 

πιτυχία ό  κ

 

οι 

Η χρήση των laser

η γούς, κατά το στάδιο της παρασκευής, καθώς και στον καθαρισµό έργων 

τέχνης κλπ. Στην εικόνα δεξιά φαίνονται τα αποτελέσµατα του καθαρισµού εικόνας 

του 17ου αιώνα µε τη χρήση 

laser. 

 

ε της µεθ δου αθαρισµού 

µε laser, της συγκεκριµένης 

εικόνας, είχαν δοκιµαστεί 

παραδοσιακοί τρόπ µε χηµικές 

ουσίες και µηχανικές µεθόδους οι 

οποίες απέτυχαν (40, 127, 

47,45). 

 

Εικόνα του 17ου αιώνα πριν τον καθαρισµό της, στο αριστερό

τµήµα και µετά τον καθαρισµό της από υπεριώδη ακτινοβολία

laser στο δεξί τµήµα. 
Mικροµηχανική µε laser: κυλινδρικές οπές 25µm, 

100 µm, και 200 µm σε καθετήρα. 



 

   Βιολογία και ιατρική 

 

Η χρήση των laser στην Ιατρική και την Βιολογία γίνεται σε ευρεία κλίµακα 

και είναι τεράστιας σηµασίας για την εξέλιξη των δύο επιστηµών. Τα laser 

χρησιµοποιούνται τόσο σαν εργαλεία διάγνωσης όσο και σαν ακριβή νυστέρια που 

επιτυγχάνουν µεταβολές στα κύτταρα (φωτοβιολογία laser), και στους ιστούς 

(χειρουργική laser) (65,56,45). 

Οι εφαρµογές τους στην βιολογία είναι οι τεχνικές µικροδέσµης όπου η δέσµη 

του laser εστιάζεται σε περιοχή του κυττάρου µε διαστάσεις της τάξης µεγέθους του 

µήκους κύµατος του laser. Σκοπός της εφαρµογής είναι να µελετηθεί η συµπεριφορά 

του κυττάρου µετά τη βλάβη που θα προκληθεί από τη χρήση του laser στη δεδοµένη 

περιοχή. Τα µικροφθοριόµετρα ροής που µπορούν να µετρούν µε µεγάλη ακρίβεια 

µεγάλους κυτταρικούς πληθυσµούς και η φασµατοσκοπία φωτονίων που µας παρέχει 

πληροφορίες για τη δοµή και τη συγκέντρωση διαφόρων βιοµορίων. 

 Στη ιατρική η χρήση των laser είναι ευρέως διαδεδοµένη και µέρα µε τη µέρα 

διαδίδεται όλο και περισσότερο. Το laser χρησιµοποιείται τόσο διαγνωστικά όσο και 

θεραπευτικά. 

 Λόγω του αντικειµένου της παρούσης εργασίας, ακολουθεί στα επόµενα 

κεφάλαια λεπτοµερέστερη αναφορά όσον αφορά τη χρήση των laser στην ιατρική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2: Laser και Ιατρικές εφαρµογές 
 

 

Εισαγωγή 
 

Το µέγεθος και η µορφή των laser ποικίλει. Μπορεί να είναι µικρά σαν τα 

εκπαιδευτικά laser He-Ne και 

τα διοδικά laser, ή να 
αποτελούν συστήµατα πολύ 

µεγάλων διαστάσεων, όπως το 

laser Shiva, των εργαστηρίων 

Lawre

ς

 

ή

ικού τους, την 

περιοχ µπή , ή 

ή

nce Liverrnore της 

Αµερική . 

Η ισχύς τους ποικίλει 

επίσης. Μπορεί να είναι 

οποιασδήποτε τάξης, από 

µWatts έως TWatts. Θα 

µπορούσαµε να κατατάξουµε 

τα διάφορα συστ µατα laser 

σύµφωνα µε το είδος του 

ενεργού υλ

ή εκπο ς τους την 

ισχύ τους. 

Στην εποχή του 

Ιπποκράτη τα βασικά εργαλεία 

για την αντιµετώπιση των 

ασθενειών ταν τα φάρµακα 
Σχήµα 2.α: Η µεγαλύτερη συσκευή laser στον

κόσµο. Πρόκειται για ένα θάλαµο όπου πολλές

ακτίνες laser, από διαφορετικές κατευθύνσεις,

εστιάζονται σε ένα στόχο, για τη µελέτη της

σύντηξης. Για να καταλάβει ο αναγνώστης το

µέγεθος του laser Shiva, των εργαστηρίων

Lawrence Liverrnore αρκεί να παρατηρήσει στα

κόκκινα πλαίσια τους τεχνικούς που εργάζονται

στο χώρο της συσκευής. 

το νυστέρι και η φωτιά (87). Η 

"σύγχρονη φωτιά" είναι το laser το οποίο βρίσκει εφαρµογή σχεδόν σε όλους 

τους τοµείς της Ιατρικής,  ενώ   χρόνο  µε   το  χρόνο, καινούριες θεραπείες 

ανακαλύπτονται που έχουν τη βάση τους στη χρήση των laser. Έτσι θα τα 



συναντ

 χειρουργική, κυρίως χρησιµοποιούνται τα laser CO2, Αργού και 

Κρυπτ

γικούς ιστούς (κεφ. 2.3, κεφ. 2.4). Κατόπιν στο 

κεφάλαιο 2.5 θα παρουσιάσουµε τους διάφορους τρόπους αλληλεπίδρασης των 

laser µ τους βιολογικούς ιστούς. 

ήσουµε σε χειρουργικές επεµβάσεις οστών, εγκεφάλου, δέρµατος, 

οφθαλµών κ.λ.π. 

Στη

ού, Nd: ΥAG, ατµών χαλκού και χρυσού, χρωστικών και διηγερµένων 

διµερών.  

Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από ιστούς και γι αυτό 

η πρώτη µας µελέτη έχει να κάνει µε την αλληλεπίδραση των laser µε τους 

ιστούς. Η περιγραφή που θα κάνουµε γι αυτή την αλληλεπίδραση είναι αρκετή 

για να καταλάβουµε πως λειτουργούν τα laser στις θεραπείες όλων των τοµέων 

της ιατρικής. Ωστόσο θα πρέπει πρώτα να εξετάσουµε κάποια γενικά στοιχεία 

που έχουν να κάνουν µε την αλληλεπίδραση των laser µε τα διάφορα υλικά, και 

κυρίως µε τα οργανικά πολυµερή (κεφ. 2.2), τα οποία είναι τα πιο συγγενή 

τεχνητά υλικά ως προς τους βιολο

ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 ρευνητική δραστηριότητα 

ένταση. 

 

πίδραση της 

ακτινοβ

 

λι 

lation threshold). Πρόκειται για ένα πολύπλοκο και συνεργειακό 

(collec

τεί και µέρος του υλικού θα 
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αποµακρύνεται από την επιφάνεια του στερεού.  
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Το laser είναι µια πηγή φωτός, η οποία παρουσιάζει κάποιες µοναδικές 

ιδιότητες που την ξεχωρίζουν από τις άλλες πηγές. Οι ιδιότητες αυτές είναι, η 

µονοχρωµατικότητα, η κατευθυντικότητα, η συµφωνία φάσης και η µεγάλη 

O συνδυασµός αυτών των ιδιοτήτων προσδίδει µοναδικά χαρακτηριστικά στις πηγές

laser. Λόγω αυτών των µοναδικών χαρακτηριστικών, η αλληλε

ολίας laser µε την ύλη, είναι αντικείµενο µελέτης και έρευνας από τότε που 

δηµιουργήθηκε η πρώτη πηγή laser (1960) µέχρι και σήµερα. 

Έχει παρατηρηθεί κατά την ακτινοβόληση στερεών επιφανειών µε παλµικά

laser, ότι υλικό από το υπόστρωµα εκτινάσσεται στην αέρια φάση, ως αποτέλεσµα 

της αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας - υποστρώµατος. Αυτό είναι το φαινόµενο της 

φωτοαποδόµησης (ablation) το οποίο ανακαλύφθηκε το 1982 (69, 111) και λαµβάνει 

χώρα πάνω από µία οριακή τιµή έντασης της ακτινοβολίας, το λεγόµενο κατώφ

φωτοαποδόµησης (ab

tive) φαινόµενο του οποίου η πλήρης κατανόηση αποτελεί αντικείµενο 

εντατικής έρευνας.  

Όταν ένας παλµός υπεριώδους ακτινοβολίας ακτινοβολήσει µια στερεή 

επιφάνεια (π.χ. πολυµερές), ένας ισχυρός ήχος θα ακουσ

κρατήρας µετά από ακτινοβόληση µε 10

εωµετρία της δέσµης. Εάν η διαδικασία αυτή γίνει σ

Σχήµα 2.1.a: Απεικόνιση επιφάνειας στερεού που
αποτελείται από το πολυµερές PMMA και την 

 

χρωµοφόρα biphenyl (2% κ.β.), σε διαφορετικούς 
χρόνους:  a) 50 ns,  b) 500 ns,  c) 5 µs, µετά την 
ακτινοβόληση µε παλµό λέιζερ µήκους κύµατος 248 
nm και πυκνότητας ενέργειας 600 mJ/cm2. d) ο 

 0 παλµούς. 



 

Με αυτόν τον τρόπο παρατηρείται η φωτοαποδόµηση (Σχήµα 2.1.α), η

συµβαίνει πάνω από µία χαρακτηριστική τιµή της πυκνότητας ενέργειας της 

ακτινοβολίας laser (fluence = της ενέργειας του laser, ανά παλµό), το κατώφλι 

αποδόµησης και η τιµή της κυµαίνεται από δεκάδες µέχρι και µερικές εκατοντάδες 

mJ/cm2   ενώ  εξαρτάται τόσο από το είδος του στερεού όσο και από το µήκος κύµατο

της ακτινοβολίας laser. Γενικά ο προσδιορισµός του κατωφλίου φωτοαποδόµ

δεν είναι εύκολο να γίνει, αφού στην πραγµατικότητα δεν έχει ε
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ταία χρόνια, όσον αφορά την αλληλεπίδραση των laser µε τους βιολογικούς 

ιστούς. 

ριµένη µετάβαση που να οδηγεί στην φωτοαποδόµηση. 

Το 1962 η εστιασµένη δέσµη ενός ruby laser χρησιµοποιήθηκε για την 

εξάχνωση και διέγερση ατόµων από στερεές επιφάνειες (µέταλλα, ηµιαγωγoύς, γυα

βιολογικά και γεωλογικά δείγµατα κλπ). Η ακτινοβολία που εκπέµπεται κατά

αποδιέγερση των ατόµων αυτών χρησιµοποιήθηκε για το χαρακτηρισµό των 

συστατικών της επιφάνειας. Αυτή η τεχνική ονοµάστηκε Laser Microprobe Emissi

Spectroscopy (LMES) και ήταν η πρώτη πραγµατική εφαρµογή του ablation. Στις 

µέρες µας πλέον, και παρά το ότι οι ακριβείς µηχανισµοί του φαινοµένου δεν είνα

ακόµα εντελώς γνωστοί, ένας µεγάλος αριθµός τεχνολογικών εφαρµογών έχο

χθεί και έχουν δώσει το έρεισµα για πλήθος ερευνητικών εργασιών.  

Η παγκόσµια έρευνα όσον αφορά τους µηχανισµούς που επικρατούν κατά τη 

διάρκεια του Ablation είναι διαρκής και εντατική. Οι µηχανισµοί αλληλεπίδρασης 

των laser µε τα διάφορα υλικά είναι καθοριστικής σηµασίας για την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των εφαρµογών των laser. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις Ιατρικές 

εφαρµογές η έρευνα αφορά τόσο την κατανόηση των µηχανισµών αλληλεπίδρασης 

όσο και την εξαγωγή πρακτικών και άµεσων συµπερασµάτων. Στο παρόν σηµείο θα 

επιχειρήσουµε µία µικρή αναφορά µέρους από την πληθώρα µελετών που έχουν γίνει  

τα τελευ

Η ακτινοβόληση αθηρωσκληρωτικών µη ασβεστοποιηµένων κακώσεων µε  

υπεριώδη ακτινοβολία µήκους κύµατος 193 nm, έδειξε ότι η θερµική ζηµιά είναι 

πολύ µικρή σε σχέση µε ακτινοβόληση µε laser ορατής ακτινοβολίας. Ο µηχανισµός 

που φαίνεται επικρατέστερος είναι ο φωτοχηµικός έναντι του φωτοθερµικού (77). 

Μετρήσεις που αφορούν τη θερµοκρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του 

αυτιού έχουν γίνει επίσης κατά την ακτινοβόληση µε laser Ar (97). Επίσης οι 

θερµικές επιπτώσεις σε βιολογικούς ιστούς κατά την ακτινοβόληση µε διάφορα laser 



έχουν µελετηθεί εκτενώς (126,22,76). Σε πειράµατα των Peyman et al βρέθηκε ότι 

στην ακτινοβόληση κερατοειδή χιτώνα µε laser ArF και KrF, αφαιρείται υλικό από το 

χιτώνα

ι

πό laser Nd: YAG, µε σκοπό την αναπαράσταση εγχείρησης 

οφθαλµ ύ (121). 

 

 χωρίς να εµφανίζεται το φαινόµενο της θρόµβωσης (94). 

Έχει µελετηθεί επίσης ο τρόπος δράσης του Nd: YAG laser σε αρθρικό 

χόνδρο για διάφορες τιµές ενέργειας (101), ενώ για το ίδιο laser έχει µελετηθεί ο 

τρόπος παραγωγής πλάσµατος, ακουστικών κυµάτων και η δηµιουργία κοιλοτήτων 

στην επιφάνεια ακτινοβόλησης. Μετρήσεις της φωτοβολίας του πλάσµατος έδειξαν 

ότι η παραγωγή του γίνεται µέσα σε µικρότερο χρόνο από nsec και ο χρόνος ζωής του 

είναι µερικά nsec. Κατά τη διάρκεια του Ablation γεννιέται ένα ακουστικό κύµα που 

κινείται σφαιρικά προς τα έξω απ’ την ακτινοβολούµενη περιοχή µε ταχύτητα που 

ξεπερνάει εκείνη του ήχου, ενώ σιγά-σιγά χάνει την ενέργεια του κα  διαδίδεται µε 

την ταχύτητα του ήχου (44). Παρόµοια µελέτη έχει γίνει σε ακτινοβόληση 

πολυεθυλενίου α

ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Μηχανισµοί φωτοαποδόµησης (ablation) 

 

 
Ο µηχανισµός της φωτοαποδόµησης αποτελεί αντικείµενο εντατικής έρευνας 

και επιστηµονικής διαµάχης. Ο όρος φωτοαποδόµηση είναι η µετάφραση του όρου 

photoablation ο οποίος έχει καθιερωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία και επακριβώς 

σηµαίνει µικρής κλίµακας έκρηξη. 

Με βάση µια πληθώρα πειραµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, 

σε πολλά διαφορετικά υλικά, συµπεριλαµβανοµένων και οργανικών, είναι πλέον 

γνωστά κάποια βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά του φαινοµένου. Ουσιαστικά, 

όµως, το καθένα απ’ αυτά είναι και αµφισβητήσιµο, τουλάχιστον ως προς τη σηµασία 

του. 

 H διαδικασία της φωτοαποδόµησης χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο 

“κατώφλι” έντασης laser (ενέργεια ανά µονάδα επιφάνειας). Σε εντάσεις κάτω από 

αυτό παρατηρείται αφαίρεση απειροελάχιστου πάχους υλικού (<0.05 µm ανά παλµό). 

Όταν όµως αυτό ξεπεραστεί, το βάθος εκσκαφής (etch depth) ανά παλµό αυξάνεται 

έντονα µε την ένταση του laser. Τo κατώφλι αυτό εξαρτάται κυρίως από τη δοµή του 

υλικού που χρησιµοποιείται σαν στόχος και από το συντελεστή απορρόφησής του στο 

συγκεκριµένο µήκος κύµατος της ακτινοβολίας του laser. 

 Όταν η ροή του laser F (Fluence) είναι στην περιοχή του κατωφλίου 

φωτοαποδόµησης, ή και µόλις πάνω απ’ αυτό, το βάθος εκσκαφής d ανά παλµό 

µεταβάλλεται λογαριθµικά µε την ένταση. 

όπου Fth είναι το κατώφλι της πυκ

έντασης η σχέση αυτή µεταβάλλετα

     

όπου Fo είναι µια χαρακτηριστική έ
F

   

d ∝  ln (
thF

)

νότητας ενέργειας

ι από λογαριθµική

d ∝  (F – Fo)

νταση laser µεγαλύ
(2.2.α)
 

 (24, 109). Με την αύξηση της 

 σε σχεδόν γραµµική: 

(2.2.β)

τερη από αυτή του κατωφλίου.  



 Το φαινόµενο του UV ablation (όταν πραγµατοποιείται στον αέρα) συνοδεύεται 

και από ένα ακουστικό κύµα που ενισχύεται έντονα στην περιοχή του κατωφλίου, ενώ 

η έντασή του µειώνεται µε αυξανόµενο µήκος κύµατος. 

 Κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής αποδόµησης σχηµατίζεται πληθώρα µοριακών 

προϊόντων, η φύση και η αφθονία των οποίων είναι σε άµεση εξάρτηση µε το υλικό, 

το µήκος κύµατος και την ένταση ακτινοβόλησης. Για παράδειγµα κατά τo ablation µε 

ArF (193 nm) excimer laser, υµενίων πολυµερούς polymethylmethacrylate (PMMA), 

βρέθηκε αφθονία του µονοµερούς PMMA στα προϊόντα. Αντίθετα, στην περίπτωση 

του ablation υµενίων από το ίδιο υλικό, µε KrF (248 nm) excimer laser, 

παρατηρήθηκε µικρότερο ποσοστό µονοµερούς σε σχέση µε άλλα µεγαλύτερα 

θραύσµατα του πολυµερούς (108). Και στις δύο περιπτώσεις  σχηµατίζονται και 

προϊόντα µικρότερου µοριακού βάρους όπως C2, ενώ εκτινάσσεται ποσότητα στερεού 

πολυµερούς υλικού. Απ’ την άλλη κατά τη φωτοαποδόµηση βιολογικού ιστού 

παρατηρείται σχηµατισµός κυρίως µικρών µορίων όπως Η2, CO, CO2, CH4 και C2H4. 

 Μια τυπική θερµοκρασία που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της 

φωτοαποδόµησης, σε συστήµατα όπως τα πολυµερή, είναι περίπου 800 °C. Η 

θερµοκρασία αυτή έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνεται µε την αύξηση της έντασης 

ακτινοβόλησης. Ωστόσο η αναπτυσσόµενη θερµοκρασία σε κάποια άλλα συστήµατα 

διαφέρει (π.χ. MALDI µήτρες, υγρά).  

 Οι τυπικές ταχύτητες των προϊόντων του  UV  laser  ablation κυµαίνονται από 

103 m/s µέχρι 104 m/s, ενώ η ποσότητα του υλικού που αφαιρείται είναι σε άµεση 

εξάρτηση µε την προσπίπτουσα ένταση της ακτινοβολίας, η κατανοµή των ταχυτήτων 

εξαρτάται ελάχιστα από αυτή την παράµετρο. 

 Η ταχύτατη έναρξη της διαδικασίας εκτίναξης του υλικού, σε συνδυασµό µε 

την πολύ µεγάλη ταχύτητα εκτίναξης, οδηγεί στο σχηµατισµό ενός διαστελλόµενου 

αέριου όγκου (plume) από προϊόντα της φωτοαποδόµησης κατά τη διάρκεια του 

παλµού laser. H ύπαρξη αυτού του plume φαίνεται πως επηρεάζει σηµαντικά την 

εξέλιξη του φαινοµένου, µειώνοντας τo ποσοστό της ακτινοβολίας του παλµού laser 

που φτάνει στο υπόστρωµα λίγο πριν λήξει ο παλµός (32). 

Με βάση εκτεταµένες µελέτες, τρεις κυρίως µηχανισµοί έχουν προταθεί για το 

φαινόµενο   της   εκρηκτικής   αποδόµησης:   α)   θερµικός,   β)  φωτοχηµικός,  και  

γ) φωτοµηχανικός. Ο επικρατέστερος µηχανισµός εξαρτάται από το υλικό και τις 

συνθήκες ακτινοβόλησης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό η ερµηνεία του 

φαινοµένου να απαιτεί το συνδυασµό δύο ή και όλων από τους µηχανισµούς αυτούς. 



Οι φυσικές διεργασίες της εκρηκτικής αποδόµησης είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκες. Ηλεκτροµαγνητική ενέργεια του laser απορροφάται από το 

ακτινοβολούµενο στερεό και µπορεί να µετατραπεί σε ηλεκτρονική, θερµική, χηµική 

και µηχανική ενέργεια. Το υλικό που εκτοξεύεται µπορεί να περιέχει ουδέτερα άτοµα 

και µόρια, θετικά και αρνητικά ιόντα, clusters και ηλεκτρόνια. Οι προτεινόµενοι 

µηχανισµοί παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Οι φυσικές διεργασίες της 

εκρηκτικής αποδόµησης είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. 

Οι προτεινόµενοι µηχανισµοί παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

1.    Φωτοθερµικός µηχανισµός: 

 
 Σύµφωνα µε το φωτοθερµικό µηχανισµό, η αρχική ενέργεια που εναποτίθεται 

στο υπόστρωµα κατά την ακτινοβόληση, µετατρέπεται σε θερµότητα η οποία και 

τελικά οδηγεί σε εκτίναξη υλικού. Σύµφωνα µε αυτό το µηχανισµό, η αρχική 

ηλεκτρονική διέγερση των µορίων µετατρέπεται πολύ γρήγορα σε θερµική, δηλαδή 

τα µόρια αποδιεγείρονται και η ενέργεια κατανέµεται στατιστικά στους διάφορους 

βαθµούς ελευθερίας των µορίων της ακτινοβολούµενης περιοχής. Ως αποτέλεσµα η 

θερµοκρασία αυξάνεται πολύ, όπως φαίνεται και από την ακόλουθη βασική σχέση: 
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επιτυγχά

αποδόµη
Cp,volume = ∆Ε / ∆Τ = α Flaser / ∆Τ  ⇒ ∆Τ = α Flaser / Cp 
(2.2.γ)          

,volume: θερµοχωρητικότητα/µονάδα όγκου υπό σταθερή πίεση, ενώ το α είναι 

εστής απορρόφησης (cm-1) και FLASER η ροή της ενέργειας  ακτινοβολίας του 

J/cm2). Το  γινόµενο  α x FLASER (mJ/cm2) εκφράζει την ενέργεια που 

άται ανά µονάδα όγκου του υλικού. Η αύξηση αυτή γίνεται στο χρόνο της 

ς του παλµού του laser. 

µφωνα µε το θερµικό µοντέλο, το ablation είναι απλώς η αποπροσρόφηση 

 ποσότητας υλικού σαν αποτέλεσµα της υψηλής τάσης ατµών του τηγµένου 

νους nsec) υµενίου. Αυτό έχει προταθεί από τον P. Hess.  

ύµφωνα, τώρα, µε το θερµικό µηχανισµό, δεν υπάρχει συγκεκριµένο 

ι ablation. Κι αυτό επειδή στον τύπο (2.2.γ) η µέγιστη θερµοκρασία Τ που 

νεται είναι γραµµική συνάρτηση της ροής του laser (Flaser) οπότε ο ρυθµός 

σης είναι  επίσης απλή συνάρτηση του Τ και εποµένως δεν υπάρχει κάποιο 



σηµείο που να διαφοροποιεί τις διαδικασίες. Απλούστατα για χαµηλές ροές του laser 

ο βαθµός αποδόµησης είναι µικρός και γι αυτό το λόγο δεν βλέπουµε καταστροφή 

(“φάγωµα”) του υλικού. 

Ο θερµικός µηχανισµός επεξηγεί ορισµένα χαρακτηριστικά του UV ablation 

όπως την σχεδόν εκθετική αύξηση του ποσού του υλικού που αποµακρύνεται σαν 

συνάρτηση της έντασης του laser. Η εκθετική αυτή αύξηση θεωρείται, εν γένει, µια 

από τις σηµαντικότερες ενδείξεις υπέρ του θερµικού µηχανισµού. 

Ακόµη φαίνεται να επεξηγεί τη γενική παρατήρηση ότι υποστρώµατα µε µικρή 

ενέργεια συνοχής (cohesive energy) έχουν µικρότερο κατώφλι αποδόµησης (όταν 

γίνεται διόρθωση για διαφορές στο συντελεστή απορρόφησης) και ότι η 

ακτινοβολούµενη περιοχή (ειδικά στην περίπτωση πολυµερών) έχει ανοµοιόµορφη 

επιφάνεια, η οποία πολλές φορές µοιάζει µε λιωµένη. Σαν παράδειγµα, 

παρουσιάζουµε παρακάτω φωτογραφία ακτινοβοληµένου πολυµερούς (Εικόνα 2.2.α). 

Η παρατήρηση “περιοχής λιωµένου υλικού” είναι συνηθισµένη. 

Εικό
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να 2.2.α: Φωτογραφίες κρατήρων στο πολυµερές πολυστυρένιο (PS) από τη 

ση XeCl excimer laser (9 J/cm2).  πολυµερούς πολυστυρενίου (PS). Στην 

τερό µέρος της εικόνας φαίνεται η περίπτωση καθαρού PS και στη δεξιά η 

στοιχη περίπτωση PS µε 2% diphenyl-triazene όπου και επιτυγχάνεται 

λύτερη απορρόφηση στο µήκος κύµατος της ακτινοβολίας που

ιµοποιείται. Είναι ιδιαίτερα εµφανείς οι µορφολογικές διαφορές στα δύο

µατα (62). 

Ιδιαίτερα όταν το ακτινοβολούµενο πολυµερές δεν απορροφάει έντονα στο 

 κύµατος που χρησιµοποιείται, εµφανίζει εξαιρετικά ανώµαλη επιφάνεια. 

ρικά, µάλιστα, διακρίνονται φυσαλίδες, οι οποίες θεωρείται ότι περιέχουν 



αέρια παράγωγα όπως CO, CO2, O2 κλπ. Τα οποία σχηµατίζονται από τη διάσπαση 

οµάδων του πολυµερούς. Στην περίπτωση, όµως,  που το χρησιµοποιούµενο µήκος 

κύµατος απορροφάται έντονα από το πολυµερές, γίνεται καθαρό “φάγωµα”, και η 

επιφάνεια δείχνει καθαρή από υπολείµµατα. Έτσι οι άκρες και γενικά η επιφάνεια της 

τρύπας είναι εξαιρετικά οµαλές. Ο λόγος για τη διαφορά στην έκταση των αλλαγών 

έχει να κάνει µε το µέγεθος της θερµικής διαχυσιµότητας (thermal diffusivity) σε 

σχέση µε το συντελεστή απορρόφησης. Συγκεκριµένα, η έκταση της περιοχής στην  

οποία αυξάνει η θερµοκρασία και, εποµένως, η έκταση της περιοχής που πιθανόν να  

ΗΑΖ = Dt2 (2.2.δ) 

 
έχουµε θερµική καταστροφή (heat-affected zone) δίνεται από τη σχέση 

                               

όπου D η thermal diffusivity του υλικού και t το χρονικό διάστηµα στο οποίο η 

ενέργεια µπορεί να διαχυθεί. Η περιοχή όπου απορροφάται το φως σε περίπτωση 

γραµµικής απορρόφησης µπορεί να προκύψει από το  νόµο του Beer 

Ι = Ιοe-αχ (2.2.ε) 

  

όπου α είναι ο συντελεστής απορρόφησης και χ το πάχος του υµενίου. Αν τώρα 

θεωρήσουµε ότι η ενέργεια (θερµότητα) διαχέεται µόνο κατά τη διάρκεια του 

παλµού, τότε για τυπικές τιµές D οργανικών υποστρωµάτων και πολυµερών, 

βρίσκεται ότι η heat-affected zone είναι περίπου 100 - 500 nm.  

Έτσι, αν το βάθος οπτικής διείσδυσης (optical penetration depth) είναι µεγάλο, 

έχουµε καταστροφή σε µεγάλο βάθος. Αν πάλι είναι µικρό, τότε, επειδή η HAZ στα 

πολυµερή είναι πολύ µικρή (100 nm), η θερµότητα παραµένει εντοπισµένη στην 

περιοχή απορρόφησης οπότε και η θερµική καταστροφή στο υποκείµενο υλικό είναι 

ελάχιστη, γιατί είναι επιφανειακή. Εποµένως, οι µορφολογικές παρατηρήσεις 

παρέχουν ενδείξεις για θερµικό µηχανισµό, αλλά επηρεάζονται από τις οπτικές και 

άλλες ιδιότητες του υλικού και δεν µπορούν να θεωρηθούν σαν βασικό αποδεικτικό 

στοιχείο. 

Στην περίπτωση των πολυµερών, είναι προφανές ότι για να επιτευχθεί 

σηµαντική αποπροσρόφηση, χρειάζεται τα µακροµόρια να διασπασθούν σε 

µικρότερες οµάδες. Αρχικά, θεωρείτο ότι οι αναγκαίες θερµοκρασίες για το σκοπό 



αυτό ήταν της τάξης των 2000 °C, αλλά περαιτέρω µελέτες έδειξαν ότι θέρµανση 

στους 900 °C περίπου επαρκεί για να επιφέρει σηµαντική θερµική διάσπαση των 

πολυµερικών αλυσίδων. Έτσι µε την ακτινοβόληση σηµειώνεται ταχύτατη αύξηση 

της θερµοκρασίας του πολυµερούς περίπου στους 600-700 °Κ, όπου το πολυµερές 

αποδοµείται εξαιρετικά γρήγορα (σταθερά ταχύτητας θερµικής αποδόµησης πολύ 

µεγάλη) καθώς διασπάται σε θραύσµατα/µονοµερή που ως πτητικά 

αποπροσροφώνται. 

 

2.    Φωτοµηχανικός µηχανισµός: 

Σύµφωνα µε το φωτοµηχανικό µηχανισµό, η εκτίναξη τον υλικού στην αέρια 

φάση προκαλείται από τη µηχανική δύναµη που αναπτύσσεται στο υπόστρωµα λόγω 

της ακτινοβόλησης. ∆ύο εκδοχές έχουν προταθεί για να εξηγήσουν τη µετατροπή της 

ηλεκτρονικής ενέργειας των διεγερµένων µορίων σε µηχανική δύναµη. 

 Σύµφωνα µε την πρώτη εκδοχή η µεγάλη αύξηση τη θερµοκρασίας συνεπάγεται 

απότοµη διαστολή της περιοχής: το περιβάλλον υλικό δεν έχει χρόνο να 

προσαρµοστεί στην αλλαγή αυτή του όγκου, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται 

ισχυρές απωστικές δυνάµεις στη θερµαινόµενη ζώνη οι οποίες οδηγούν στην 

εκτίναξη του υλικού πριν αυτό λιώσει.  

 Η άλλη πιθανότητα είναι ότι η αλλαγή στον όγκο οδηγεί στη "γένεση" ωστικών 

κυµάτων (shock waves) τα οποία διαδίδονται στο υλικό και τελικά προκαλούν την 

εκτίναξή του. Πράγµατι, µε τη χρήση πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων (ανιχνευτών) 

έχει προσδιορισθεί η ανάπτυξη ισχυρών ακουστικών κυµάτων κατά τη 

φωτοαποδόµηση πολυµερών. Όµως, τα κύµατα αυτά αποδίδονται και στην 

ανάκρουση του εκτινασσόµενου υλικού (plume) και δεν έχει προσδιορισθεί κατά 

πόσο ευθύνονται για την αρχική εκτίναξη του υλικού. 

 

3.    Φωτοχηµικός µηχανισµός: 

 Στην απλούστερή του εκδοχή, ο φωτοχηµικός µηχανισµός θεωρεί ότι η 

φωτοαποδόµηση (ablation) προκαλείται από τη διάσπαση πολλών δεσµών. Τα 

θραύσµατα που προκύπτουν έχουν τόσο µεγάλες κινητικές ενέργειες που ουσιαστικά 

"σπρώχνουν" το υλικό προς την αέρια κατάσταση. Ο αριθµός των µορίων που 



διασπώνται είναι ανάλογος µε τον αριθµό των µορίων που διεγείρονται. Σύµφωνα µε 

το νόµο του Beer, ο αριθµός των διεγερµένων µορίων δίνεται από τη σχέση: 

 

                                       Ιο - Ι = Ιο (Ι - e-αx)
 

 

Ο αριθµός των µορίων που διασπώνται είναι: 
 

  Νδιασπ = φ (Ιο - Ι) = φ Ιο (1 - e-αx)  

 

όπου το φ είναι η κβαντική απόδοση της διάσπασης. 

 Είναι προφανές ότι όσο αυξάνεται το Ιο τόσο αυξάνεται ο αριθµός των µορίων 

που διασπώνται. Σύµφωνα µε το φωτοχηµικό µηχανισµό, όταν το Ιο ξεπερνάει µια 

τιµή, ο αριθµός των θραυσµάτων που σχηµατίζονται είναι εξαιρετικά µεγάλος, και οι 

δυνάµεις που εξασκούνται είναι αρκετές, για να υπερβούν τις δυνάµεις συνοχής του 

υλικού και να οδηγήσουν στην εκτίναξη του. 

 Σε πιο εξελιγµένες εκδοχές, ο φωτοχηµικός µηχανισµός προτείνει ότι κατά 

την ακτινοβόληση πολυµερών, τα θραύσµατα που διασπώνται από τις πολυµερικές 

αλυσίδες   αντιδρούν και σχηµατίζουν αέριες ενώσεις όπως CH4, NH3, CO κλπ. Τα 

θραύσµατα αυτά, κάτω από τις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, 

καταλαµβάνουν µεγαλύτερο όγκο από τις αρχικές οµάδες. Εποµένως, σε αυτή τη 

περίπτωση, οι δυνάµεις που οδηγούν σε εκτίναξη του υλικού αποδίδονται όχι τόσο 

στην αρχική κινητική ενέργεια των θραυσµάτων, αλλά και στις εσωτερικές πιέσεις 

που αναπτύσσουν τα παραγόµενα αέρια προϊόντα. 

∆ιάφορες προσεγγίσεις έχουν χρησιµοποιηθεί για να προσδιορίσουν τη 

συνεισφορά των διαφόρων αυτών µηχανισµών αλλά ακόµη δεν έχει επιτευχθεί 

πλήρως ικανοποιητική απάντηση. Για παράδειγµα, για την εξέταση του φωτοχηµικού 

µηχανισµού, έχει εξετασθεί το κατώφλι αποδόµησης για όµοια πολυµερή που 

διαφέρουν σε συγκεκριµένη χρωµοφόρα που µπορεί να παράγει αέρια προϊόντα π.χ. 

Ν2. Πράγµατι, πολυµερή µε τέτοιες χρωµοφόρες βρίσκονται να χαρακτηρίζονται από 

µικρότερο κατώφλι αποδόµησης αλλά οι διαφορές δεν είναι τόσο σηµαντικές που να 

επιτρέπουν το διαχωρισµό µεταξύ τη φωτοχηµικής συνεισφοράς και των άλλων 

µηχανισµών. Επιπλέον, είναι πιθανό και λογικό η σχετική συνεισφορά των διαφόρων 

µηχανισµών να εξαρτάται και από τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του πολυµερούς: 



π.χ.  για πολυµερή µε µεγάλο ποσοστό φωτοδιασπώµενων οµάδων,  να υπερισχύει ο 

φωτοχηµικός µηχανισµός ενώ για σχετικά φωτοανενεργά πολυµερή να υπερισχύει ο 

θερµικός και ο φωτοµηχανικός µηχανισµός. 

 Κατά την ακτινοβόληση των µοριακών υποστρωµάτων µε υπεριώδη 

ακτινοβολία, προκαλείται διέγερση των ηλεκτρονικών βαθµών ελευθερίας των 

µορίων µε πιθανή διάσπαση ορισµένων δεσµών. Εποµένως κατά τη φωτοαποδόµηση 

(ablation) των µοριακών υποστρωµάτων, ένα από τα καίρια ερωτήµατα αφορά τον 

καθορισµό των παραγόντων που επηρεάζουν τις φωτοχηµικές αλλαγές στο 

υπόστρωµα. Έτσι, σε όλες σχεδόν τις εφαρµογές, είναι σηµαντικό να 

πραγµατοποιείται φωτοαποδόµηση µε ελάχιστη φωτοχηµική αλλοίωση στο 

υπόστρωµα. 

 Τα  πολυµερικά υποστρώµατα είναι πολύπλοκα, γεγονός που κάνει εξαιρετικά 

δύσκολη την εξέταση των µηχανισµών και των φωτοχηµικών αλλαγών. Οι 

κυριότεροι λόγοι γι αυτό είναι οι ακόλουθοι: 

 Λόγω της πολύπλοκης χηµικής δοµής των πολυµερών είναι δύσκολο να 

παρακολουθηθούν όλες οι φωτοχηµικές αλλαγές. Ένα απλό πολυµερές, για 

παράδειγµα, αποτελείται από τουλάχιστον 1000 µονοµερή, καθένα από τα οποία 

µπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα χρωµοφόρα, οπότε οι τελικές φωτοχηµικές 

αλλαγές δεν µπορούν εύκολα να συσχετιστούν µε το αρχικό στάδιο της 

απορρόφησης. 

 Τα φωτοπροϊόντα που σχηµατίζονται κατά τη φωτοαποδόµηση των 

πολυµερών ποικίλουν από άτοµα ή διατοµικά και µικρά µόρια έως θραύσµατα 

µεγάλου µοριακού βάρους. Μία µόνο αναλυτική τεχνική δεν µπορεί να αναλύσει όλα 

αυτά τα προϊόντα. Επίσης, αυτά παράγονται σε πολύ µικρές ποσότητες κάτι που 

καθιστά την ανάλυσή τους ακόµα πιο δύσκολη. 

 Όπως αναφέρθηκε η φωτοαποδόµηση από υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αποτελεί 

τη βάση µιας πληθώρας διαφορετικών τεχνικών που στοχεύουν στην ανάλυση και την 

επεξεργασία πολυµερικών υλικών (οι τεχνικές αυτές ποικίλουν από την τεχνική 

ΜALDI και τη µικροχάραξη πολυµερών ως την κερατεκτοµή στην ιατρική (9, 69, 

111). Σε όλες τις εφαρµογές αυτές, οι συνθήκες ακτινοβόλησης είναι πολύ ισχυρές 

και τα υποστρώµατα συνήθως πολύ φωτοευαίσθητα. Έτσι, αναµένεται να λαµβάνει 

χώρα εκτενή φωτόλυση των χρωµοφόρων και χηµική τροποποίηση της δοµής των 

πολυµερικών υποστρωµάτων. Εποµένως, είναι επιτακτική ανάγκη να προσδιορίσουµε 



τους παράγοντες που επηρεάζουν τη φύση και την έκταση των φωτοχηµικών 

αλλαγών στο ακτινοβοληµένο υπόστρωµα, όπως και να διερευνήσουµε αν αυτές 

διαφοροποιούνται πάνω και κάτω από το κατώφλι αποδόµησης. 

 Για πρώτη φορά το 1982 (84), οι Srinivasan και Leigh παρουσίασαν 

πειραµατικά δεδοµένα φωτοαποδόµησης πολυµερικών υλικών. Έκτοτε, οι διάφορες 

µελέτες εστιάζουν τόσο στην εξέταση του υλικού που εκτινάσσεται στην αέρια φάση 

όσο και την εξέταση του ακτινοβοληµένου υποστρώµατος (σε αντίθεση, σε πολύ 

χαµηλές εντάσεις φωτός οι αντιδράσεις αυτές έχουν µελετηθεί εκτενώς). Στη διεθνή 

βιβλιογραφία (38), συµπεριλαµβάνονται και µελέτες πολυµερών εµπλουτισµένων σε 

χρωµοφόρες ενώσεις (τα λεγόµενα dopants). Με τον όρο χρωµοφόρα οµάδα 

αναφερόµαστε στο τµήµα του µορίου που απορροφάει το φως. Οι χρωµοφόρες 

οµάδες διαθέτουν π (δεσµικά) και n (µη δεσµικά) ηλεκτρόνια. Απορρόφηση της 

ακτινοβολίας στην περίπτωση αυτή, συνεπάγεται άνοδο αυτών των ηλεκτρονίων σε 

µη κατειληµµένα µοριακά τροχιακά. Εποµένως, έχουµε µετάπτωση (διέγερση) του 

µορίου από τη θεµελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση σε ανώτερες διεγερµένες 

καταστάσεις S1, S2,… Sn. Ηλεκτρονικά διεγερµένο το µόριο, είτε µπορεί να 

διασπαστεί είτε να αποδιεγερθεί µε διάφορους τρόπους συµπεριλαµβανοµένου και 

του φθορισµού. 

 Συνήθως, µε την προσθήκη χρωµοφόρων ουσιών σε πολυµερή που απορροφούν 

ασθενώς στο µήκος κύµατος της ακτινοβόλησης, προκαλείται φωτοευαισθητοποίηση 

των πολυµερών αυτών ως προς την εκρηκτική αποδόµηση. Σηµαντικά 

χαρακτηριστικά αυτή της φωτοευαισθητοποίησης είναι: α) µείωση του κατωφλίου 

αποδόµησης και β) σηµαντική αύξηση του ρυθµού αποµάκρυνσης υλικού, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, ακόµη και δεκαπλασιασµό. 

 Φωτόνια µε µήκος κύµατος κάτω από 250nm (∆Ε=116kcal mol-1) έχουν αρκετή 

ενέργεια για να σπάσουν δεσµούς όπως C=C (∆Ε=116kcal mol-1), C-C (∆Ε=110kcal 

mol-1), C-Cl, C-Ι, C-Ο, Ο-Ο και Ο-Η. Στην αέρια κατάσταση, όταν ένα διατοµικό 

µόριο Α-Β απορροφήσει ένα φωτόνιο µε ενέργεια µεγαλύτερη από την ενέργεια του 

δεσµού, τότε το µόριο θα διασπαστεί στα Α και Β θραύσµατα. Σε ένα πολυατοµικό 

µόριο όµως, όπου οι βαθµοί ελευθερίας είναι πολλοί, υπάρχει δυνατότητα 

ανακατανοµής της περίσσειας ενέργειας στους διάφορους βαθµούς, οπότε το µόριο 

δεν διασπάται. 

 Πειραµατικά, οι ποικίλοι συνδυασµοί χρωµοφόρας-πολυµερούς ευνοούν τη 

δυνατότητα επιλογής διαφορετικών πειραµατικών συνθηκών και παρέχουν την 



ευελιξία σχεδιασµού πολλών πειραµάτων. Για παράδειγµα, ως χρωµοφόρες 

χρησιµοποιούνται αρωµατικά και µη αρωµατικά συστήµατα, µόρια µικρού µοριακού 

βάρους (κάτω από 1000a.m.u) και πολυµερή µε µοριακό βάρος που ποικίλει από 

1000-10000 a.m.u. Οι πιο σηµαντικές παράµετροι που απαντώνται στις µελέτες της 

εκρηκτικής αποδόµησης υποστρωµάτων χρωµοφόρας-πολυµερούς παρουσιάζονται 

στους πίνακες του σχήµατος 2.2.α. 
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Πολυµερές Χρωµοφόρα 

Απορρόφηση Απορρόφηση 

οριακό βάρος Φωτοσταθερότητα 

οκρασία υαλώδους 

µεταπτώσεως 
Αρωµατικότητα 

Σηµείο τήξης Ποιότητα επιφάνειας στο υµένιο 

κρασία διάσπασης Θερµοκρασία διάσπασης 

υσταλλικότητα  

Υµένιο Ακτινοβολία 

∆οµή Μήκος κύµατος ακτινοβολίας 

Πάχος ∆t παλµού 

Τύπος Πυκνότητα ενέργειας (mJ/cm2) 

Περιβάλλον Πυκνότητα ισχύος (W/cm2) 

 Συχνότητα (Ρυθµός επανάληψης) 
 Παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στις µελέτες της

ωτοαποδόµησης υποστρωµάτων χρωµοφόρας και πολυµερούς. 



2.3 Ιστολογία και µηχανικές ιδιότητες των χόνδρων 

 

 
Ο χονδρικός ιστός χρησιµεύει στο ανθρώπινο σώµα, µε τέτοιο τρόπο ώστε 

αυτό να παίρνει, και στη συνέχεια να διατηρεί, την τελική του µορφή. Πρόκειται 

λοιπόν για µια εξειδικευµένη µορφή συνδετικού ιστού. Αποτελείται, όπως και οι 

άλλοι συνδετικοί ιστοί, από κύτταρα και τα επιπρόσθετα των κυττάρων συστατικά. 

Ωστόσο δεν περιέχει, όπως οι άλλοι συνδετικοί ιστοί, αγγεία και νεύρα, αλλά 

περιβάλλεται από ένα στρώµα πυκνού συνδετικού ιστού, το περιχόνδριο. 

Ο χόνδρος είναι µάλλον σπάνιος στους ενήλικους ανθρώπους αλλά πολύ 

σηµαντικός κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, λόγω της σταθερότητάς του, και της 

δυνατότητάς του να αυξάνεται γρήγορα. Στην ανάπτυξη των ανθρώπων, τα 

περισσότερα από τα οστά, σχηµατίζονται από προσωρινό χονδρικό ιστό ο οποίος 

προϋπάρχει των οστών. ∆ηµιουργία χόνδρου έχουµε επίσης στο αρχικό στάδιο της 

θεραπείας σπασµένων οστών, πριν ο δηµιουργούµενος χόνδρος ανασχηµατιστεί σε 

οστό. Εκτός των σηµαντικών ρόλων του χονδρικού ιστού για την ανάπτυξη του 

σώµατος του ανθρώπου πριν αλλά και µετά τη γέννηση του, οι κύριες λειτουργίες 

των χόνδρων είναι να υποστηρίζουν µαλακούς ιστούς και να εξασφαλίζουν ολισθηρές 

επιφάνειες στις αρθρώσεις (13). Οι χόνδροι περιβάλλονται από το περιχόνδριο και 

αποτελούνται από τρία κύρια στοιχεία, τα οποία είναι τα χονδροκύτταρα, η 

εξωκυττάρια µητρική ουσία και το συνδεδεµένο νερό. 

 

 Το περιχόνδριο είναι 

µια κάψα από πυκνό 
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περιβάλλει όλους τους 

χόνδρους, εκτός εκείνους των 

αρθρικών επιφανειών, και 

σχηµατίζει ένα ενδιάµεσο 

στρώµα µεταξύ του χόνδρου 
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χόνδρος υποστηρίζει. 
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Εικόνα 2.3.α: Το περιχόνδριο περιβάλλει το

χονδρικό ιστό. 
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Χόνδρος 
Σχήµα 2.3.α: Απεικόνιση της µεταβατικής περιοχής µεταξύ περιχόνδριου και χόνδρου. 

Καθώς τα κύτταρα του περιχονδρίου διαφοροποιούνται σε χονδροκύτταρα, γίνονται 

στρογγυλά µε ακανόνιστη επιφάνεια. (67). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

να 2.3.β: Στην κάτω

 γωνία (ροζ) φαίνεται το

όνδριο, το οποίο είναι

σιο σε κολλαγόνο. Στην

α διακρίνονται καθαρά

νδροκύτταρα. Ο χώρος ο

ς τα περιβάλλει είναι

τος από ελαστικές ίνες

ολλαγόνο που δυστυχώς

ίναι ορατά στην εικόνα. Χονδροκύτταρο 

Περιχόνδριο 

 



Το περιχόνδριο είναι πλούσιο σε ίνες κολλαγόνου τύπου Ι, περιέχει 

πολυάριθµους ινοβλάστες, και παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη θρέψη 

του χόνδρου. Η εσωτερική στοιβάδα του περιχονδρίου περιέχει αδιαφοροποίητα 

µεσεγχ ατικά κύτταρα, που µοιάζουν µε τους ινοβλάστες, και έχουν την ικανότητα 

να διαφοροποιούνται σε χονδροβλάστες. 

ι χονδροβλάστες εξελίσσονται σε νεαρά χονδροκύτταρα τα οποία αρχίζουν 

να παράγουν θεµέλια ουσία και µε τον τρόπο αυτό να "εισχωρούν" στην περιφέρεια 

του χόνδρου (Εικόνα. 2.3.γ).  

                                                                                  

υµ

Ο

                                           

νδροβλάστες και κατόπιν 
παράγουν θεµέλια ουσία και 

εσωτερικό του περιχονδρίου εµπεριέχουν µερικά πρωτόγονα κύτταρα συνδετικού ιστού, 
τα µεσεγχυµατικά κύτταρα, τα οποία διαφοροποιούνται σε χο
σε χονδροκύτταρα. Κατόπιν τα χονδροκύτταρα αρχίζουν να
να εισχωρούν στην περιφέρεια του χόνδρου. 

Νεαρά χονδροκύτταρα 
 

Εικόνα 2.3.γ: Αύξηση του

χονδρικού ιστού από τη

µετατροπή των µακριών

και λεπτών κυττάρων του

περιχονδρίου σε στρογγυλά

και µεγάλα χονδροκύτταρα.

ινοβλάστες. Τα κύτταρα στο

Τα κύτταρα του εξωτερικού

περιχονδρίου είναι
Ισογονική 
ά

Εικόνα 2.3.δ: Τα

οµαδοποιηµένα κύτταρα

της εικόνας είναι το

αποτέλεσµα της µιτωτικής

διαίρεσης των χονδρικών

κυττάρων. Οι "γραµµές

κυµατώσεων" στη

εξωκυττάρια µητρική ουσία

οφείλονται στην ανώµαλη

κοπή του δείγµατος. 



Η ανάπτυξη του χόνδρου οφείλεται στις µιτωτικές διαιρέσεις των χονδρικών 

κυττάρων µέσα στη θεµέλια ουσία (σχήµα 2.3.δ), και καλείται "διάµεση ανάπτυξη", 

καθώς 

ριχοειδή του 

και στην ανάπτυξη νέων χονδροβλαστών από το περιχόνδριο (σχήµα 2.3.δ). Η 

ανάπτυξη νέων χονδροβλαστών ονοµάζεται "αποθετική ανάπτυξη" (67). 

 Το περιχόνδριο εξασφαλίζει την αγγείωση του στερηµένου από αγγεία 

χόνδρου. Ο χόνδρος τρέφεται µε διάχυση των θρεπτικών ουσιών από τα τ

περιχονδρίου διαµέσου του υγρού διαλύτη της µητρικής ουσίας. Για το λόγο αυτό, το 

µέγιστο πάχος του χόνδρου είναι περιορισµένο (49). Οι µηχανικές ιδιότητες και το 

σχήµα του χόνδρου δεν επηρεάζονται από το περιχόνδριο (42, 88). 

περιφέρε  των χόνδρων παρατηρ ύνται 

ηλε

εξο
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Εικ

φα

∆ια

εσο

Τα χονδροκύτταρα είναι υπεύθυνα 

ια ο

νεαρά χονδροκύτταρα που έχουν 

µε τ επιµήκη άξονά 

ο  επιφάνεια. 

τ  ι τρογγυλά και 

 οµάδες που 

διαίρεση ενός χον

 

 

του

µπο

ελλειπτικό σχήµα ον 

τους παράλληλ προς την

Εσω ερικότερα είνα σ

µπορεί να εµφανίζονται σε

προέρχονται από µιτωτική 

για την έκκριση της εξωκυττάριας 

µητρικής ουσίας και είναι απαραίτητα για 

τη βιωσιµότητα του χόνδρου. Στην 
Εικόνα 2.3.ε: ∆ύο ολοκληρωµένα

χονδροκύτταρα (Όπτικό µικροσκόπιο). 
δροκυττάρου (Εικόνα 2.3.γ, 2.3.δ). 

 

Στο οπτικό µικ  επιφάνεια ροσκόπιο η
κτρονικό µικροσκόπιο αποκαλύπτονται 

χές και εσοχές οι οπο

ασή του χονδροκυττάρου και 

υκολύνουν την ανταλλαγή µε την 

κυττάρια περιοχή.  

όνα 2.3.στ: Ένα χονδροκύτταρο όπως

ίνεται στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο.

κρίνεται ο κενός του χώρος, καθώς και οι

χές και εξοχές  στην κορυφή του. 

ς εµφανίζεται λεία. Ωστόσο, όπως 

ρούµε να δούµε στην εικόνα 2.3.στ, στο 

ίες αυξάνουν την 



Εικόνα 2.3.ζ: Τα ώριµα χονδροκύττα τουρα περιέχουν στο κυτταρόπλασµά ς

ανεπτυγµένο σύµπλεγµα Golgi. 

 

παρατηρούνται 

κυττάρων που 

ευδιάκριτο αδρό ενδοπλασ

και καλά ανεπτυγµ

όπως αίνεται στη

Στο 

διακρίνονται 

κυστιδίων µε γλυ

την κάλυψη τη

δραστηριότητ

µεγάλη από

ουσίες της κυκλοφορίας του αίµατος

Στα ώριµα χονδροκύτταρα 

οργανίδια τυπικά των 

εκκρίνουν πρωτεΐνες: 

µατικό δίκτυο 

ένο σύµπλεγµα Golgi, 

 φ ν εικόνα 2.3.ζ. 

πρωτόπλασµά τους 

µεγάλες αθροίσεις 

κογόνο και λιπίδια, για 

ς µεταβολικής τους 

ας που ηρεάζεται από τη 

σταση από τις θρεπτικές 

 

(106) Τ

 επ

α χονδροκύτταρα συνθέτουν και 

εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες 

κολλαγόνου  και γλυκοζαµινογλυκανών.  

 

στενές κρύπτες
από την αποκό

Εικόνα 2.3.η: Οι λευκές περιοχές είναι οι 
 οι οποίες δηµιουργούνται 
λληση και συρρίκνωση 

των χονδροκυττάρων. 



Επίσης περιβαλλόµενα από τη µητρική ουσία που παράγουν, ζουν στις στενές 

κρύπτες (Iacunae) (εικόνα 2.3.η) που δηµιουργούνται. Στο οπτικό µικροσκόπιο η 

εµφάνιση των κρυπτών αυτών σαν κενοτόπια οφείλεται στην αποκόλληση και 

συρρίκνωση των χονδροκυττάρων και στη δηµιουργία κενών χώρων µεταξύ του 

κυττάρου και του τοιχώµατος της κρύπτης του (16). Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι το 

µέγεθος των χονδροκυττάρων ανήκει στην περιοχή των 5 έως 20 µm. 

 Η εξωκυττάρια µητρική ουσία αποτελείται από κολλαγόνο και από 

πρωτεογλυκάνες. Στους χόνδρους της µύτης, το κολλαγόνο αποτελεί το 13% του 

υγρού βάρους του χόνδρου, ενώ οι πρωτεογλυκάνες και το νερό, το

αντίστοιχα (41). Το 

κολλαγόνο των χόνδρων 

συντίθεται από 3 α1 αλυσίδες 

τύπου ΙΙ ([α1(ΙΙ)]3), είναι 

δηλαδή τύπου ΙΙ 116). Ο 

τύπος αυτός κολλαγόνου 

απαντάται σχεδόν 

χρησιµοποιηθε  πολω ένο φως. το 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (Εικόνα 

2.3.θ) εµφανίζεται σαν πολύ λ τά 

ινίδια βυθισµένα εντός της θεµέλιας 

ουσίας (67). Τα δύσκαµπτα αυτά 

µακροµόρια, που το χήµα τους 

µοιάζει µε ράβδο, προσδίδουν στο 

χόνδρο την ιδιότητα να ανθίσταται σε 

δυνάµεις διάτασης (Tensil strengths) 

(Σχήµα 2.3.γ). Τα ινίδια του 

κολλαγόνου διαπλέκονται µεταξύ τους 

και σχηµατίζουν τον σκελετό του 

F 
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(

 

νο αν 

ί µ Σ
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σ

αποκλειστικά στους χόνδρους. Το 

κολλαγόνο τύπου ΙΙ είναι ορατό στο 

οπτικό µικροσκόπιο µό

δέχονται δυνάµει υµπίεσης. 

Σχήµα 2.3.β: Σχηµατική απεικόνιση ινών

κολλαγόνου. Σε δυνάµεις διάτασης εµφανίζουν

µεγάλη αντίσταση, αντίθετα µε ότι συµβαίνει όταν

ς σ
Εικόνα 2.3.θ: Ηλεκτρονιοµικρογραφία του

συσσωµατώµατος πρωτεϊνογλυκανών. 



χόνδρου, όπως οι κολώνες στήριξης δηµιουργούν το βασικό σκελετό µίας οικοδοµής. 

 Οι πρωτεογλυκάνες είναι πολυµερείς, µακροµοριακές ενώσεις.  
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ισορροπία των γλυκοζαµινογλυκανών (δεξιά) διαταράσσεται όταν ο χόνδρος

παραµορφώνεται από εξωτερικές δυνάµεις. Οι µοριακές δυνάµεις ου αν ύσσονταιπ απτ

µεταξύ των αρνητικά φορτισµένων πλευρικών αλυσίδων είναι πολύ ισχυρές (αριστερά),

και τείνουν να επαναφέρουν το χόνδρο στην αρχική του µορφή. 

Σχήµα 2.3.γ: Συµπεριφορά των πρωτεινογλυκανών σε δυνάµεις συµπίεσης. Η

 

 

 

 

Τ

ωτεΐνη, µεγάλου µοριακού βάρους, που 

ονοµάζεται "πρωτεϊνικός κορµός" (core 

protein), και από ένα µεγάλο αριθµό 

γλυκοζαµ που συνδέονται 

πλευρικά στον πρωτεϊνι κορµ 2). 
Σχήµα 2.3.δ: ∆οµή της εξωκυττάριας µητρικής

ουσίας. Ο κενός χώρος ανάµεσα στις ίνες του

κολλαγόνου και τις πρωτεινογλυκάνες γεµίζει µε

νερό.



Οι γλυκοζαµινογλυκάνες είναι γραµµικοί πολυσακχαρίτες που σχηµατίζονται 

από την επανάληψη µονάδων δισακχαριτών. Όσον αφορά τους χόνδρους, οι 

επαναλ

 

 

Σ

 

ρ ητας του νερού που 

αµβανόµενες µονάδες δισακχαριτών είναι η θειική κερατάνη και η θειική 

χονδροιτίνη.  Ο πολυµερισµός των πρωτεογλυκανών γίνεται µε τη σύνδεση των 

µονοµερών πάνω σε ένα "κορµό" που αποτελείται από επαναλαµβανόµενα µόρια 

υαλουρονικού οξέος. Στην αλυσίδα αυτή του υαλουρονικού οξέος, µία άκρη κάθε 

κεντρικής πρωτεΐνης συνδέεται πλευρικά µε τη βοήθεια µιας πρωτεΐνης σύνδεσης 

(Iink protein). Έτσι κάθε αλυσίδα υαλουρονικού οξέος µπορεί να συνδεθεί µε 100 

περίπου κεντρικές πρωτεΐνες, και κάθε µία από αυτές µε περίπου 50 αλυσίδες θειικής 

κερατίνης και 100 αλυσίδες θειικής χονδροιτίνης (13). Οι καρβοξυλικές και οι θειικές 

οµάδες των γλυκοζαµινογλυκανών είναι 

αρνητικά φορτισµένες και προσδίδουν 

έντονα αρνητική ηλεκτρική φόρτιση στις 

πρωτεινογλυκάνες. Αυτό τους επιτρέπει να 

δεσµεύουν µεγάλες ποσότητες νερού και 

να προσδίδουν στο χόνδρο την πιο 

χαρακτηριστική µηχανική του ιδιότητα, 

την διατασιµότητα. Έτσι, η εξωκυττάρια 

µητρική ουσία, που ευθύνεται για τις 

µηχανικές ιδιότητες και για το σχήµα του 

χόνδρου, αποτελείται από ένα σκελετό από 

ίνες κολλαγόνου, από τις πρωτεογλυκάνες 

που συνδέονται και υποστηρίζουν το 

σκελετό αυτό και από µεγάλη ποσότητα 

συνδεδεµένου νερού ( χήµα 2.3.δ). Το 

σύµπλεγµα κολλαγόνου πρωτεΐνογλυκάνης

µεγαλύτερη ποσότητα νερού απ' ότι το άθ

δεσµεύει κάθε ένα µακροµόριο χωριστά. Το γεγονός αυτό χρίζει ιδιαίτερης σηµασίας 

για τους τρόπους διαµόρφωσης του σχήµατος των χόνδρων (43). 

 

 Συνδεδεµένο νερό. Το µόριο του νερού συµπεριφέρεται σα

Εικόνα 2.3.ι: Στην κεντρική περιοχή

της εικόνας διακρίνονται οι ίνες του

έχει βρεθεί ότι µπορεί να δεσµεύσει 

οισµα της ποσότ

κολλαγόνου, µε πιο σκούρο χρώµα, σαν

ίνες βαµβακιού. 

ε οστατικές δυνάµεις, µε τις ηλεκτραρνητικές ρίζες των γλυκοζαµινογλυκανών. 

Η έντονη ηλεκτραρνητικότητα των γλυκοζαµινογλυκανών και η πληθώρα θέσεων 

ν ηλεκτρικό δίπολο 

ε ηλεκτροθετικό άκρο του το οξυγόνο. Το ηλεκτροθετικό αυτό άκρο συνδέεται, µε 

ηλ κτρ

µ



πρόσδεσης µορίων νερού, επιτρέπει τη δηµιουργία ενός στρώµατος νερού που 

περιβάλλει την κάθε µία. Τα στρώµατα αυτά µπορούν να γλιστρούν το ένα πάνω στο 

άλλο και αποτελλούν τον κύριο µηχανισµό στον οποίο οφείλεται η ελαστικότητα του 

χόνδρου (49). 

 Όταν ο χόνδρος συµπιέζεται ή παραµορφώνεται, τότε τα µόρια νερού 

δέχονται πιέσεις και µετακινούνται σε νέες θέσεις. Μένουν έτσι ακάλυπτες 

λεκτρ

σ

επαναφέρουν  ά η

 

 Όταν ο χόνδρος συµπιέζεται, στρώµατα 

η αρνητικές ρίζες γλυκοζαµινογλυκανών που πλησιάζουν µεταξύ τους. 

Αναπτύσσονται τότε, µεταξύ των οµώνυµα φορτισµένων ριζών, ηλεκτροστατικές 

δυνάµεις απώθη ης που καθιστούν δυσκολότερη κάθε επιπλέον πίεση ή 

παραµόρφωση, αυξάνοντας την ελαστική αντίσταση του χόνδρου (83). Οι ίδιες 

δυνάµεις  το χόνδρο στο αρχικό του σχήµα µετά την ρση τ ς 

εξωτερικής δύναµης (Σχήµα 2.3.γ). 
Εικόνα 2.3.κ: Οστεοποίηση του

χόνδρου. Ο χόνδρος είναι το

ανοικτό µπλε και το κόκκαλο είναι

σκούρο µπλε. Με κόκκινο χρώµα

φαίνονται κύτταρα αίµατος στη

κοιλότητα του µυελού. Πολύ

σκούρο µπλε είναι ο σπογγώδετ ς

κόκαλο του περιοστικού

περιλαίµιου του άξονα του

κόκαλου. 

ερού µετακινούνται και κατόπιν, µετά την 

πίεσης, επανέρχονται στη αρχικ

υδροδιαλυτές θρεπτικές ουσίες προς 

άρση της 

ν

ν ή τους θέση. Μαζί τους µεταφέρονται 

τα χονδροκύτταρα, µε ένα µηχανισµό παρόµοιο 

µε αυτόν του σφουγγαριού. Με τον τρόπο αυτό υποβοηθείται η διάχυση θρεπτικών 

ουσιών στη θεµέλια ουσία. Επειδή ο χόνδρος στερείται αγγείων, ο µηχανισµός αυτός 

παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη θρέψη του χόνδρου. Η ατροφία και η λέπτυνση του 

χόνδρου, που παρατηρείται όταν αυτός µένει ακίνητος, πιστεύεται ότι οφείλεται στη 

µείωση της παροχής θρεπτικών ουσιών, εξαιτίας της έλλειψης πιέσεων που θα 

µετακινούσαν στρώµατα νερού και µαζί θρεπτικές ουσίες προς τα χονδροκύτταρα 

(26).  

 



 

2.4 ύποι χόνδρων 

Παρά την κοινή βασική βιολογική τους δοµή, οι χόνδροι παρουσιάζουν 

µεταξύ

πο 

επιφάνειες των οστών, στη 

σπονδυ στικής 

 

τους απ

Τ
 
 

 τους διαφορές που αφορούν κυρίως την οργάνωση της εξωκυττάριας 

θεµέλειας ουσίας. Τα ινίδια του κολλαγόνου διαπλέκονται µε διαφορετικό τρό

και δηµιουργούν διαφορετικούς "σκελετούς", ανάλογα µε τα φορτία που θα 

ασκηθούν στους χόνδρους ή τις παραµορφώσεις που θα αντιµετωπίσουν 

εκτελώντας τη λειτουργική τους αποστολή. 

Οι χόνδροι βρίσκονται στις αρθρικές 

λική στήλη, στα τοιχώµατα του θώρακα, στα όργανα της αναπνευ

οδού (ρίνα, λάρυγγα, τραχεία αρτηρία, βρόγχους), στο έξω µέρος του αυτιού κ.α. 

Ανάλογα µε τη θέση των χόνδρων στο ανθρώπινο σώµα και τη λειτουργική

οστολή, τους κατατάσσουµε ως εξής: 

ει ευµένη µορφή των υαλοειδών 

χόνδρων και βρίσκεται στις αρθρώσεις 

των άκρων. Η χρησιµότητά του είναι 

να αποσβαίνει τις τριβές και τις πιέσεις 

κατά τη διάρκεια των κινήσεων των 

οστών. Με αυτό τον τρόπο 

διευκολύ ονται  κινήσ ς των στών.  

 Τον αρθρικό ο οποίος είναι µια  

εξ δικ

ν  οι ει  ο

Έχει δε την ικανότητα να επανέρχεται 

γρήγορ

α ε ν ί

 

Σχήµα 2.4.α: Σχηµατική αναπαράσταση της

διάρθρωσης του αρθρικού χόνδρου. 

α στην αρχική του κατάσταση, χωρίς 

να αλλοιώνεται, µετά από την άσκηση των 

µηχανικών πιέσεων, και διαθέτει λείες 

ολισθηρές ρθρικές πιφά ειες χωρ ς να 

περιλαµβάνει περιχόνδριο.  

Εικόνα 2.4.α: Φωτογραφία από οπτικό 

µικροσκόπιο στην οποία διακρίνονται τα 

διάφορα τµήµατα από τα οποία αποτελείται ο 

αρθρικός χόνδρος. 



 

 µ ρεί να αντεπεξέλθει στις µεγάλες πιέσεις στις οποίες υπόκειται. 

 

 

Τον ινώδη ο οποίος βρίσκεται κυρίως στους µεσοσπονδύλιους δίσκους (130). 

∆ιαθέτει την απαιτούµενη ανθεκτικότητα και αντίσταση σε δυνάµεις διάτασης ώστε 

να πο

Το κύρ

α χονδρικά έλ

ευδιάκ

µια µορ

  

τού. 
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ριτες κα

βρίσκονται χο

ανά ζευγάρια,

των πυκνών δε

Στο µε

προσανατολισ

φή συν

του υαλοειδού

Σε αντ

κυρίαρχος στο

Τέλος 

εµφάνισης του

ισ

 

 

Εικόνα 2.4.β: Φωτογραφία από οπτικό µικροσκόπιο

ινώδη χόνδρου. 
ό του είναι η λιγοστή θεµέλια ουσία, που σχηµατίζει 

υτρα γύρω από τα τυπικά χονδρικά κύτταρα, και για τις άφθονες, 

 ή 

ξύ 

 ποδηλάτου. Ο ινώδης χόνδρος είναι 

κού ιστού και 

δρο. 

ινώδους 

ς βαθµιαίας µετάβασης στους περιβάλλοντες τύπους 

ιο χαρακτηριστικ

ι παράλληλες µεταξύ τους κολλαγόνες ίνες, ανάµεσα στις οποίες 

νδροκύτταρα. Τα χονδροκύτταρα µπορούν να βρεθούν µεµονωµένα

 αλλά τις περισσότερες φορές διαµορφώνουν σύντοµες σειρές µετα

σµών των ινών του κολλαγόνου. 

σοσπονδύλιο δίσκο οι ίνες του χονδρικού ιστού είναι 

µένες όπως οι ακτίνες σε µια ρόδα

δετικού ιστού µεταβατική µεταξύ του πυκνού συνδετι

ς χόνδρου. 

ίθεση µε άλλους τύπους χόνδρου, ο τύπος Ι κολλαγόνων είναι 

ν ινώδη χόν

είναι δύσκολο να καθοριστεί το περιχόνδριο λόγω της 

 χόνδρου και τη



 Τον ελαστικό που βρίσκεται κυρίως στη στερνοπλευρική άρθρωση. Έχει 

αυξηµένη ελαστικότητα που του επιτρέπει να συµπιέζεται και να διατείνεται, 

παράλληλα µε το θωρακικό κλωβό, κατά την αναπνοή. 

 

Εικόνα 2.4.γ: Φωτογραφία από

οπτικό µικροσκόπιο ελαστικού

χόνδρου. ∆ιακρίνεται πολύ

καθαρά η αφθονία των

ελαστικών ινών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.4.ε: ∆οµή της περιοχής όπου

βρίσκεται ο ελαστικός χόνδρος της

επιγλωττίδας. 

Εικόνα 2.4.δ: Ελαστικός χόνδρος

απ’ την περιοχή του χόνδρου της

επιγλωττίδας. 

 

 

 

 Αντιστοιχεί ιστολογικά στον υαλοειδή χόνδρο, αλλά επιπλέον, ο ελαστικός 

χόνδρος στη µεσοκυττάρια ουσία του δεν περιέχει µόνο κολλαγόνα ινίδια, αλλά και 

ένα πολυπληθές δίκτυο διακλαδισµένων ελαστικών ινών. Οι ίνες αυτές έχουν 

ποικίλες κατευθύνσεις και σχηµατίζουν δίκτυο το οποίο συχνά είναι τόσο πυκνό, που 

επισκιάζει πλήρως τη µεσοκυττάρια ουσία. Επίσης ο ελαστικός χόνδρος εξαιτίας της 

αφθονίας των ελαστικών ινών εµφανίζει µεγαλύτερη ελαστικότητα, ευκαµψία, και 

κιτρινωπή χροιά. 



 Ο ελαστικός χόνδρος εµφανίζεται ακόµη στον επιγλωτιδικό χόνδρο, τον 

κερατοειδή και σφηνοειδή χόνδρο του λάρυγγα, στο χόνδρο του εξωτερικού µέρους 

του αυτιού και στον εξωτερικό ακουστικό σωλήνα (1).  

 

 Τον υαλώδη ο οποίος βρίσκεται κυρίως στις αρθρικές επιφάνειες των οστών, 

στις πλευρές (πλευρικοί χόνδροι), στα όργανα του αναπνευστικού συστήµατος, και 

στα έµβρυα σαν πρώτο στάδιο της ανάπτυξης των οστών. 

 Ο υαλώδης χόνδρος έχει γαλακτοειδή ή υποκύανη χροιά και σύσταση 

συµπαγή και ελαστική. Οι τύποι των υαλωδών χόνδρων σχηµατίζονται, όπως και οι 

άλλοι τύποι συνδετικών ιστών, από τα µεσεγχυµατικά κύτταρα. 
Εικόνα 2.4.στ: Υαλώδης χόνδρος από

θηλαστικό. 
Εικόνα 2.4.ζ: Υαλώδης χόνδρος από

άνθρωπο. 
Εικόνα 2.4.η: Χονδρικός ιστός από το

αυτί ανθρώπου. 



2.5 Αλληλεπίδραση laser - Ιστών 

 

 
Τα αποτελέσµατα της έκθεσης ενός ιστού στην ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία των laser, εξαρτώνται από το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας και από 

τον βαθµό απορρόφησης της από τον κάθε ιστό. Η ακτινοβολία µπορεί να ανακλαστεί 

στην επιφάνεια του ιστού, να τον διαπεράσει, να διαχυθεί στο εσωτερικό του ή να 

απορροφηθεί (Σχήµα 2.5.α) .Παρά τις διαφορές που υπάρχουν στην αλληλεπίδραση 

των διαφόρων laser µε διαφορετικούς ιστούς, υπάρχουν αρκετές οµοιότητες που 

αφορούν τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης αυτής. Μπορούµε να κατατάξουµε τις 

επιπτώσεις αυτές σε δύο κατηγορίες: τις θερµικές και τις µη θερµικές (15). 

 

Απορρόφη ∆ιάχυσ

∆ιέλευσΑνάκλα
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Σχήµα 2.5.α: Η δέσµη ενός laser είναι δυνατό είτε να απορροφηθεί ή να  διαχυθεί

µέσα στον ιστό, ή να ανακλαστεί από τον ιστό ή και να διαπεράσει τον

διαπεράσει. 
 Μη θερµικές επιπτώσεις 

Οι σπουδαιότερες µη θερµικές επιπτώσεις αφορούν το Φωτοµηχανικό 

ινόµενο και το Φωτοχηµικό φαινόµενο. 



 Το φωτοµηχανικό φαινόµενο βρίσκει κυρίως εφαρµογή στη χρήση του laser 

Nd: YAG στην οφθαλµολογία. Μία µεγάλης ισχύος ακτίνα laser εστιάζεται έντονα µε 

ειδικούς φακούς και προκαλεί την αυτόµατη δηµιουργία µιας µικροσκοπικής σφαίρας 

πλάσµατος στο στόχο. Τα κρουστικά κύµατα από τη σφαίρα αυτή σχίζουν το στόχο, 

που συνήθως είναι µία ηµιδιαπερατή οπτικά µεµβράνη όπως π.χ. ινώδη στοιχεία του 

υαλοειδούς σώµατος ή ένα θολωµένο περιφάκιο. 

 Το φωτοχηµικό φαινόµενο είναι µια χηµική αλληλεπίδραση ιστού – ακτίνας 

laser. Ένα ειδικό µόριο, που µπορεί να απορροφά ακτινοβολία συγκεκριµένου µήκους 

κύµατος, εισέρχεται στο κύτταρο. Η απορρόφηση ενέργειας από το µόριο αυτό, από 

ένα laser που εκπέµπει ακτινοβολία στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος, µπορεί να 

προκαλέσει τη λύση χηµικών δεσµών του µορίου και την απελευθέρωση τοξικών 

ουσιών που θα προκαλέσουν την καταστροφή του κυττάρου. Στο µηχανισµό αυτό 

στηρίζεται η Φωτοδυναµική θεραπεία. Σε ασθενείς που πάσχουν από κακοήθεις 

όγκους δίδονται ουσίες που:  

α) επιλεκτικά εισέρχονται µόνο στα καρκινικά κύτταρα. 

β) δεν προκαλούν σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες, και  

γ) παράγουν ενδοκυττάρια τοξικές ουσίες που καταστρέφουν τα κύτταρα, µετά την 

επίδραση της ακτινοβολίας laser. Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας αυτής πρέπει 

να "ενεργοποιεί" τις φωτοχηµικές αυτές ουσίες και παράλληλα να έχει µεγάλη 

διεισδυτικότητα στους ιστούς. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η καταστροφή των 

κακοήθων όγκων χωρίς να υποστούν βλάβη οι υγιείς ιστοί. Σήµερα χρησιµοποιούνται 

παράγωγα της αιµατοπορφυρίνης (27) και της ουροπορφυρίνης (34) σα φωτοχηµικά 

φάρµακα, που "ενεργοποιούνται" από laser τα οποία εκπέµπουν ακτινοβολία µε 

µήκος κύµατος 630 nm (laser Χρυσού ή laser ροδαµίνης) και απελευθερώνουν 

ενδοκυττάρια τοξικές ρίζες οξυγόνου. Προσπάθειες θεραπείας κακοήθων όγκων της 

περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου έχουν γίνει (125, 14) µε ενθαρρυντικά 

αποτελέσµατα. 

 

 Θερµικές επιπτώσεις 

 Οι θερµικές επιπτώσεις της έκθεσης των ιστών στην ακτινοβολία laser 

εξαρτάται από το ποσοστό της προσπίπτουσας ενέργειας που απορροφάται από τον 

ιστό και µετατρέπεται σε θερµότητα. Όταν η ενέργεια αυτή προκαλέσει την άνοδο 

της θερµοκρασίας του ιστού από τους 37 °C µέχρι περίπου τους 60 °C, σε µικρό 



χρονικό διάστηµα, δεν παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στον ιστό. Αύξηση της 

θερµοκρασίας πάνω από το όριο αυτό θα προκαλέσει κατά σειρά: 

 Πήξη (Coagulation} του ιστού: Όταν η θερµοκρασία του ιστού - στόχου 

φθάσει τους 60-65 °C η επιφάνεια του αρχίζει να ασπρίζει, ενώ σε µοριακό επίπεδο 

παρατηρείται µετουσίωση (denaturation) των πρωτεϊνών του. Μεγάλη σηµασία έχει η 

συµπεριφορά του κολλαγόνου στις θερµοκρασίες αυτές. Οι αλυσίδες του κολλαγόνου 

µετουσιώνονται, υφίστανται συρρίκνωση, και σε µοριακό επίπεδο παρατηρείται 

τυχαιοποίηση των πρωτεϊνών που τις συνθέτουν (15). Στη συρρίκνωση αυτή των 

κολλαγονικών αλυσίδων οφείλονται οι αιµοστατικές ιδιότητες των ακτινών laser. Οι 

Gorisch και Boergen (51) απέδειξαν ότι η συρρίκνωση των κολλαγονικών αλυσίδων 

ξεκινά στους 70 °C για τις φλέβες και στους 75 °C για τις αρτηρίες. 

 Εξάτµιση (Vaporization): Όταν η θερµοκρασία του ιστού - στόχου ξεπεράσει 

τους 100 °C τότε το ενδοκυττάριο νερό αρχίζει να βράζει. Η απότοµη µετατροπή του 

ενδοκυττάριου νερού σε ατµό προκαλεί την έκρηξη και καταστροφή του κυττάρου. 

Μακροσκοπικά παρατηρείται η δηµιουργία κρατήρων στην επιφάνεια του ιστού. 

 Απανθράκωση: Όταν το υγρό του ιστού εξατµιστεί, στις θερµοκρασίες και µε 

τον τρόπο που αναφέρθηκε, τότε ο ιστός που παραµένει αναπτύσσει γρήγορα πολύ 

υψηλές θερµοκρασίες. Περίπου στους 400-500 °C παρατηρείται απανθράκωση και 

αποδόµηση του ιστού µε παραγωγή αερίων τα οποία προέρχονται από την 

απανθράκωση των εκτινασσόµενων θραυσµάτων (55). Επειδή ο ακτινοβολούµενος 

ιστός δεν έχει καλή θερµική αγωγιµότητα µε τον περιβάλλοντα ιστό, εξαιτίας της 

εξάτµισης του ύδατος, οι υψηλές αυτές θερµοκρασίες δεν προκαλούν εκτεταµένη 

βλάβη στους γύρω ιστούς (122). Επίσης µέρος της θερµικής βλάβης των 

υποστρωµάτων προκαλείται από τα πυρακτωµένα θράυσµατα τα οποία έχουν 

παραµείνει στην ακτινοβοληµένη περιοχή. Έχει υπολογιστεί ότι το βάθος που φθάνει 

η θερµική βλάβη, σε ακτινοβολούµενο από laser CO2 ανθρώπινο χονδρικό ιστό, είναι 

300 µm (124). 

 Εξάχνωση (ablation): Όταν µία ισχυρή δέσµη laser εστιαστεί έντονα σε 

κάποιο ιστό (εποµένως όταν οι πυκνότητες ισχύος έχουν υψηλή τιµή) τότε, η µεγάλη 

ενέργεια που αποδίδεται στον ιστό προκαλεί την λύση µοριακών και ατοµικών 

χηµικών δεσµών, µε αποτέλεσµα την απώλεια µάζας από τον ιστό και την εξάχνωση 

του. Οι µηχανισµοί του φαινοµένου αυτού αποτελούν ακόµα και σήµερα πεδίο 

µελέτης και έρευνας. 

 



2.6 Laser στην Ωτορινολαρυγγολογία 
 

 

Μικροχειρουργική του λάρυγγα 
 

Οι τοµές στο λάρυγγα µε laser είναι αναίµακτες. Ο χειρουργός, µπορεί να 

ολοκληρώσει µία τοµή ακριβείας, χωρίς την ενοχλητική αιµορραγία η οποία 

προκαλείται στις άλλες τεχνικές. Η δέσµη του laser χρησιµοποιείται για να σφραγίζει 

λεµφαγγεία, µειώνοντας έτσι την εξάπλωση καρκινικών κυττάρων. Υπάρχει κάποιο 

πλεονέκτηµα στη θεραπεία κακοηθών νόσων µε laser (laser CO2), καθώς έχει δειχθεί 

πειραµατικά ότι δεν υπάρχουν βιώσιµα κύτταρα ή κυτταρικό περιεχόµενο στον ατµό 

κι ότι δεν υπάρχουν κρουστικά φαινόµενα µε το laser συνεχούς λειτουργίας, άρα δεν 

υπάρχει η τάση προώθησης των καρκινικών κυττάρων στους γειτονικούς ιστούς. 

 

 Καλοήθεις αλλοιώσεις 

 

 Οζίδια: Η ακριβής ονοµασία γι αυτή τη νόσο είναι υποτροπιάζουσα 

αναπνευστική θηλωµάτωση. Για την αφαίρεση των θηλωµάτων αλλά και για την 

πρόληψη υποτροπής τους χρησιµοποιήθηκαν πολλές τεχνικές, όµως η εξαιρετικά 

ενοχλητική αιµορραγία αποτρέπει την πλήρη και ακριβή αφαίρεση των θηλωµάτων. 

Λόγω του γεγονότος αυτού  το ιδανικό εργαλείο είναι το laser CO2, το οποίο 

επιτρέπει στο χειρουργό να αφαιρέσει όλα τα θηλώµατα µε ακρίβεια, χωρίς 

αιµορραγία και χωρίς µετεγχειρητικό οίδηµα (114). 

Η νοσηρότητα κάθε επέµβασης, µπορεί να µειωθεί σηµαντικά και ο ασθενής να 

έχει ένα µεγάλο διάστηµα, ελεύθερο νόσου και συµπτωµάτων. Σε αυτήν την ιογενή 

κατάσταση η ικανότητα του χειρουργού να αφαιρέσει όλη την ορατή νόσο, επιτρέπει 

στο σώµα να ξεπεράσει την υπολειπόµενη νόσο µε φυσικά µέσα. 

 Στενώσεις: Οι στενώσεις του λάρυγγα, µπορεί να είναι συγγενείς ή επίκτητες. 

Η συγγενής στένωση, είναι συνήθως υπογλώσσια. Παλαιότερα πραγµατοποιούταν 

τραχειοτοµία και εισαγωγή σωλήνα µε βαλβίδα οµιλίας, ώστε να εξασφαλισθεί η 

εκπνοή και η οµιλία και να επιτραπεί η φυσιολογική ανάπτυξη. Όµως έχει αναφερθεί 

µ' αυτήν την τεχνική, θνησιµότητα πάνω από 25% µετά από την αποσωλήνωση. 



Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι το laser CO2, θα ήταν ικανό να 

αποκαταστήσει τον αεραγωγό, χωρίς να χρειασθεί τραχειοτοµία, µέσω ενδοσκοπικής 

εκτοµής της υπογλωττιδικής περιοχής (59). 

 

 Κακοήθεις αλλοιώσεις 

 

 Φολιδωτό καρκίνωµα: Σ’ αυτή την περίπτωση, ο ασθενής εισάγεται, 

υπόκειται σε λαρυγγοσκοπική βιοψία και εκτοµή του όγκου µε laser µε τη βοήθεια 

αναισθητικού κι έπειτα εξέρχεται, έχοντας υποστεί διάγνωση και θεραπεία. Η φωνή 

µπορεί να είναι λιγότερο πιο καλή, απ’ ότι έπειτα από ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα 

ακτινοθεραπείας. Επιπλέον, η θεραπεία µπορεί να επαναληφθεί όσο συχνά απαιτείται 

στην περίπτωση υποτροπής ή πολυεστιακής νόσου. 

 Καρκίνωµα in situ: Αυτές οι αλλοιώσεις, µπορούν να θεραπευθούν µε τοπική 

εκτοµή από ακτίνα laser και αν η νέα ιστολογική εξέταση δείξει πλήρη εκτοµή, ο 

ασθενής µπορεί να αντιµετωπισθεί συντηρητικά και να παρακολουθηθεί στη 

συνέχεια, µε περαιτέρω εκτοµή κι εξέταση στο µικροσκόπιο οποιασδήποτε 

υποτροπιάζουσας αλλοίωσης. 

 ∆ιάφορες αλλοιώσεις: Το ψευδοσάρκωµα και άλλες κακοήθεις αλλοιώσεις 

πρέπει να θεραπεύονται ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, αλλά αν µπορεί να γίνει 

πλήρης εκτοµή, ιδιαίτερα στους όγκους που είναι ανθεκτικοί στις ακτίνες, τότε το 

laser CO2 µπορεί να χρησιµοποιείται περιστασιακά για θεραπεία. 

 

Στοµατική κοιλότητα 

 

 Βλεννογόνος στόµατος: Το laser CO2 αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την 

αφαίρεση αλλοιώσεων της στοµατικής βλεννογόνου (82). Όπως και στον λάρυγγα 

έτσι και εδώ οι αλλοιώσεις πρέπει να αφαιρούνται, παρά να εξατµίζονται, έτσι ώστε η 

αλλοίωση να µπορεί να εξετασθεί ιστολογικά. Μετά την εγχείρηση, εµφανίζεται 

ελάχιστο οίδηµα και η επούλωση είναι γρήγορη και ανώδυνη. Έχει επίσης δειχθεί, ότι 

παρατηρείται µικρότερη συστολή του ελλείµµατος απ’ ότι µετά από συµβατική 

εγχείρηση κι ότι µπορούν να αφαιρεθούν µεγάλες αλλοιώσεις χωρίς να εφαρµοσθούν 

µοσχεύµατα και χωρίς σηµαντικές αισθητικές ή φυσιολογικές δυσλειτουργίες. Μέσα 

στο στόµα µπορούν να αφαιρεθούν χωρίς πρόσθετα προβλήµατα οι µαλακοί ιστοί της 

βάσης του στόµατος, το αµυγδαλικό βοθρίο και το µάγουλο. 



 Η γλώσσα: Όπως και στη στοµατική βλεννογόνο, οι αλλοιώσεις της γλώσσας 

µπορούν να αφαιρούνται µε ακρίβεια και χαµηλή µετεγχειρητική νοσηρότητα, 

κάνοντας χρήση του laser CO2. 

Η απώλεια αίµατος κατά την εγχείρηση καθώς και η παραµονή στο 

νοσοκοµείο είναι ελάχιστες σε σχέση µε τις συµβατικές τεχνικές. Στην εκτέλεση 

εκτοµών στην γλώσσα, η πληγή της επέµβασης αφήνεται δίχως ράµµατα και 

µοσχεύµατα, αφού ο µυς της στοµατικής κοιλότητας επιθηλιοποιείται γρήγορα και το 

υπόλειµµα της γλώσσας υπερτρέφεται για να δώσει τη µέγιστη υπολειπόµενη 

λειτουργία, ιδιαίτερα όταν το υπόλειµµα δεν δεσµεύεται από ράµµατα. 

 

Φάρυγγας 
 

Οι εντοπισµένες στοµατοφαρυγγικές αλλοιώσεις αφαιρούνται µε laser CO2 

όπως γίνεται και στη στοµατική κοιλότητα. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί 

αµυγδαλεκτοµή, αλλά χωρίς ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα έναντι των συµβατικών 

τεχνικών. Βέβαια, σε µερικούς ασθενείς µε αιµορραγική προδιάθεση, το laser δίνει 

σηµαντικά καλύτερη αιµόσταση. 

 

Ωτολογία 
 

Σαν ωτολογικό εργαλείο χρησιµοποιείται το laser Αργού, για την εκτέλεση ενός 

αριθµού µικροχειρουργικών επεµβάσεων, προσαρµοσµένο σε χειρουργικό 

µικροσκόπιο. Για παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε ότι χρησιµοποιείται στην 

διόρθωση µιας διάτρησης της κοιλότητας του τύµπανου του αυτιού. Αφού η 

εξωτερική επιφάνεια της κοιλότητας του τύµπανου γυµνωθεί από το δέρµα, 

χρησιµοποιείται ένα µόσχευµα λωρίδας κροταφικού µυός για να καλύψει το έλλειµµα 

και τότε αυτό µπορεί να θερµοσυγκοληθεί στη θέση του υπολείµµατος της 

κοιλότητας του τύµπανου, χρησιµοποιώντας ενέργεια laser Αργού (82). 

 

Ρινική χειρουργική 
 

Ο Simpson, το 1982 ανέφερε τη χρήση του laser CO2 στην αφαίρεση µιας 

ευρείας κλίµακας ρινικών αλλοιώσεων και αναµφίβολα το ίδιο laser µπορεί να 



χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση ενός αριθµού ενδορινικών επεµβάσεων, όπου είναι 

δυνατή η πρόσβαση. Σήµερα έχουµε καλά µετεγχειρητικά αποτελέσµατα στον 

καυτηριασµό της κατώτερης ρινικής κόγχης. 

Παρηγορητική θεραπεία ανεγχείρητων όγκων της οπισθορινικής περιοχής 

µπορεί να επιτευχθεί µε την αφαίρεση του όγκου από το laser, και περιστασιακά, 

µπορεί να θεραπεύονται µικρές υποτροπές µε µεγάλη πιθανότητα επιτυχίας. 

 

 

Ροχάλισµα και ασφυξία κατά τον ύπνο 
 

Το ροχάλισµα είναι πρόβληµα πολλών εκατοµµυρίων ανθρώπων και λαµβάνει 

χώρα κατά την απόφραξη της ελεύθερης ροής του αέρα, στις διόδους του πίσω 

µέρους του στόµατος και της µύτης. Αυτό γίνεται συχνότερο εξαιτίας υπερτροφικών 

ιστών στην σταφυλή και στο µαλθακή υπερώα. Αφού το ροχαλητό µπορεί να είναι 

ένδειξη κάποιας σοβαρότερης κατάστασης όπως ασφυξίας κατά τον ύπνο, είναι καλό 

οι ασθενείς να υποβάλλονται σε κάποια θεραπεία. Μέχρι τώρα η χειρουργική 

θεραπεία ήταν πολύ οδυνηρή και γινόταν µε γενική αναισθησία. Ο ασθενής έπρεπε να 

µείνει έως τρεις ηµέρες στο νοσοκοµείο και στη συνέχεια να παρακολουθείται για 

δύο εβδοµάδες. Πολλοί είναι µάλιστα οι ασθενείς, οι οποίοι έ:χουν υποστεί την 

επώδυνη :χειρουργική επέµβαση για χάρη του συντρόφου τους. Η σηµερινή τεχνική 

γίνεται µε «ψυχρό» laser και χορήγηση κορτιζόνης. Η χρήση της συγκεκριµένης 

τεχνικής απαιτεί µόνο τοπική αναισθησία για την αφαίρεση των ιστών του 

ουρανίσκου και της σταφυλής. 

Σε επέµβαση που έγινε µε laser CO2 χρειάστηκαν 20 -30 λεπτά για την 

θεραπεία. Ο ασθενής είχε πρόβληµα κατάποσης για περίπου 10 ηµέρες, αλλά η οµιλία 

δεν επηρεάστηκε. Μετά τις 10η µέρες, ο ασθενής ήταν τελείως καλά ενώ το ροχαλητό 

εξαφανίστηκε από την πρώτη στιγµή. (Σχήµα 2.6) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκτοµή της σταφυλής 
έχει ολοκληρωθεί  

Τελική φάση της 
τοµής στη σταφυλή για 
την αφαίρεση της  

Αρχική κάθετη τοµή της 
σταφυλής από το laser 

Εφαρµογή ψυχρού laser 
Χορήγηση 
αναισθητικού µε ένεση 
στον ουρανίσκο 

 
 
 
 

Σχήµα 2.6: Σχηµατική παράσταση της διαδικασίας που ακολουθείται για την αφαίρεση

των ιστών του ουρανίσκου και της σταφυλής. 

 
Σε στατιστική έρευνα που έγινε σε 220 ασθενείς, το 97% των επεµβάσεων είχε 

πλήρη επιτυχία. Το 85 % αυτών ανέφεραν ότι το ροχαλητό σταµάτησε τελείως µόνο 

µε µία θεραπεία. Το ενοχλητικότερο σηµείο ήταν µόνο η βαριά αναπνοή (23). 

Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν θεραπευθεί πάνω από 1000 ασθενείς, µόνο µε 

µία θεραπεία. Αυτή η µέθοδος είναι απόλυτα ασφαλής για την οµιλία και την 

κατάποση. Το µόνο αρνητικό παράπονο που έγινε από πολύ λίγους ασθενείς, είναι τα 

αυξηµένα φλέγµατα, που εξαφανίζονται όµως σε 2 -3 µήνες. 

Το πρόβληµα της ασφυξίας πάλι οφείλεται στους ιστούς που φράσσουν την 

αναπνευστική οδό, όµως εδώ πολλές φορές η επέµβαση είναι ανεπιτυχής αφού η 

γλώσσα µπορεί να αποτελεί µέρος του προβλήµατος. Έτσι, χρειάζονται πολλές 

θεραπείες ώστε να παρατηρηθεί βελτίωση στον ύπνο. 



Τέλος, έχουν δοκιµαστεί τον τελευταίο καιρό καινούριες θεραπείες µε laser που 

είναι ανώδυνες και µε λιγότερο κόστος, αφού εφαρµόζονται µόνο µία φορά, αλλά δεν 

είναι ακόµα απόλυτα γνωστές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Laser στην οφθαλµολογία 
 

 

Η χρήση φωτεινής ακτινοβολίας, για να δηµιουργηθεί ένα έγκαυµα λόγω 

φωτοπηξίας στον ανθρώπινο οφθαλµό, είναι µια αξιόλογη και σχετικά µεγάλης 

διάρκειας ιστορία. Είναι γνωστό ότι το ισχυρό φως του ήλιου, µπορεί να προκαλέσει 

βλάβη. Ο Verhoeff επεσήµανε ότι η τύφλωση, προέρχεται περισσότερο από το 

θερµικό τµήµα της ηλιακής ακτινοβολίας, παρά από το ορατό της τµήµα. Αυτό είναι 

αρκετά αληθινό όταν ο ήλιος παρατηρείται µε οπτικές διατάξεις. Όταν όµως δεν 

χρησιµοποιούνται βοηθητικές διατάξεις, η βλάβη που δηµιουργείται είναι κυρίως 

φωτοχηµική. 

Οι Eccles και Flynn προσδιόρισαν ποσοτικά τις απαραίτητες παραµέτρους 

έκθεσης σε ακτινοβολία, για τις οποίες έχουµε δηµιουργία εγκαυµάτων στους ιστούς 

του αµφιβληστροειδή. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1940, ένας οφθαλµίατρος, ο 

Meyer άρχισε να ερευνά το πως η φωτοπηξία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

θεραπευτικά σε κάποιες παθολογικές περιπτώσεις του αµφιβληστροειδή. Κάνοντας 

µελέτες, χρησιµοποιώντας τον ήλιο ως φωτεινή πηγή, και προσπαθώντας να προλάβει 

µία αποκόλληση αµφιβληστροειδή, πέτυχε την εφαρµογή της φωτοπηξίας στον 

οφθαλµό. Αυτό ήταν η αρχή για µία πληθώρα εφαρµογών των πιο σύγχρονων πηγών 

ακτινοβολίας, των laser, στην οφθαλµολογία. Σήµερα, η διόρθωση της µυωπίας και 

του αστιγµατισµού µε laser είναι γεγονός. Μάλιστα, από το 1994, έχει ξεκινήσει και η 

θεραπεία της πρεσβυωπίας. 

 

 Το φυσιολογικό µάτι 

 

Το κανονικό µάτι λειτουργεί όπως µια κάµερα. Ο κερατοειδής χιτώνας και οι 

φακοί του µατιού, εστιάζουν την εικόνα ενός 
αντικειµένου πάνω στον αµφιβληστροειδή χιτώνα, ο 

οποίος συλλαµβάνει την εικόνα ακριβώς όπως το φιλµ 

της κάµερας. Ο κερατοειδής χιτώνας παρέχει το 

µεγαλύτερο µέρος της δύναµης εστίασης και δεν µπορεί 

να αλλάξει το σχήµα του. Μικροί µύες µπορούν να  
Φυσιολογικό µάτι

αλλάξουν το σχήµα των φακών. 



Αυτό µας επιτρέπει να εστιάσουµε σε κοντινές αποστάσεις, π.χ. κατά το 

διάβασµα. Ωστόσο αυτοί οι µύες αδυνατίζουν µε το 

χρόνο. Ακόµη και άνθρωποι µε τέλεια όραση, το πιο 

πιθανό είναι να χρειαστούνε σε κάποια χρονική 

στιγµή της ζωής τους γυαλιά διαβάσµατος. 
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 Σχήµα 2.7.α: Σχηµατική  παράσταση  της

διάρθρωσης του οφθαλµού. 1) Αµφιβληστροειδής
 
 
 
 

 Μυωπία 

2) Ίριδα. 3) Κερατοειδής χιτώνας. 4) Κόρη του οφθαλµού. 5) Φακοί. 6) Οπτικό 

νεύρο

 
Η µυωπία εµφανίζεται όταν ο κερατοειδής χιτώνας είναι πάρα πολύ κυρτός ή 

όταν το µάτι είναι πάρα πολύ µακρύ ( Σχήµα 2.7.β). Με άλλα λόγια η εστιακή 

απόσταση του φακού του οφθαλµού είναι µικρότερη από αυτή που πρέπει. Το φως 

περνά µέσω του µατιού αλλά η εστίασή του 

γίνεται προτού να φθάσει στον αµφιβληστροειδή, 

προκαλώντας έτσι θολωµένη όραση όσον αφορά 

µακρινά αντικείµενα. Μόνο πηγαίνοντας κοντά 

στην εικόνα, θα φτάσει αυτή στον 

αµφιβληστροειδή, και θα δούµε καθαρά. Έτσι οι 

µυωπικοί ενώ µπορούν να δουν σε κοντινές 

αποστάσεις, χρειάζονται γυαλιά ή φακούς επαφής 
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Σχήµα 2.7.β: Μυωπικό 

για                να δουν µακριά. 

 
 

 Θεραπεία της µυωπίας 

Μοντέρνες χειρουργικές τεχνικές, µπορούν να διορθώσουν ή να µειώσουν 

µαντικά, σχεδόν όλες τις περιπτώσεις µυωπίας. Σήµερα, δύο τεχνικές είναι αυτές 

υ έχουν επικρατήσει: επέµβαση µε excimer laser (µέθοδος PRK) και µε Lasik. 

 Μέθοδος PRK: Η µέθοδος PRK (Photo Refractive Keratectomy) σε 

όδοση στην ελληνική γλώσσα λέγεται και Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτοµή. Η 



συγκεκριµένη µέθοδος ενδείκνυται 

όταν η µυωπία είναι χαµηλών 

βαθµών. Σε αυτή τη µέθοδο το laser 

(ArF), ελεγχόµενο από υπολογιστή, 

δρα πάνω στον κερατοειδή χιτώνα και 

τον αναδιαµορφώνει, αφού πρώτα 

έχει αφαιρεθεί το επιθήλιο. 

Αποτέλεσµα της επέµβασης είναι µια 

πιο επίπεδη επιφάνεια στο κέντρο του 

κερατοειδούς, από ότι ήταν αρχικά, 

και τα είδωλα πλέον εστιάζονται επάνω σ

καθαρότητα της όρασης. Η όλη επέµβασ

διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτ

τοποθετείται ένας προστατευτικός φακός

επιθήλιο. Για µία εβδοµάδα περίπου η όρ

σταδιακά τις επόµενες ηµέρες, µέχρι την 

είναι ικανή για θεραπεία µυωπίας µέχρι κ

χρησιµοποιείται για θεραπεία µυωπίας µέ

 

 Μέθοδος LASIK: Πρόκειται για

µυωπίας, µε ή χωρίς αστιγµατισµό, σ

συνδυασµός της φωτοδιαθλαστικής κερ

την οποία η αναδιαµόρφωση του κερατοε

του χιτώνα αυτού και όχι στην επιφάν

Keratomileusis) χρησιµοποιεί ένα εξαιρε

excimer laser είναι ένα "ψυχρό laser" π

κυριολεκτικά τον ιστό διώχνοντας µακρι

τόσο χρόνο ώστε ο κερατοειδής χιτώνα

βέλτιστο αποτέλεσµα στην όραση. 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.7.γ: Η δέσµη του laser κατευθύνεται

απευθείας  στον κερατοειδή χιτώνα. Στο δεξιό

τµήµα φαίνεται ο οφθαλµός µετά την
τον αµφιβληστροειδή, βελτιώνοντας την 

η είναι σχεδόν ανώδυνη, ενώ η όλη 

ά. Αφού ολοκληρωθεί η επέµβαση στο µάτι 

 επαφής έως ότου ανασχηµατισθεί νέο 

αση είναι λίγο θαµπή, αλλά βελτιώνεται 

πλήρη αποκατάστασή της. Η µέθοδος PRK 

αι 8 βαθµών, τελευταία όµως 

χρι 4 βαθµών (90,132,131,91). 

 την πιο προηγµένη µέθοδο διορθώσεως της 

ε όλο τον κόσµο. Η µέθοδος αυτή είναι 

ατεκτοµής και της κερατοσµίλευσης, κατά 

ιδούς γίνεται στο εσωτερικό του τοιχώµατος 

εια του.  Η µέθοδος LASIK (Laser in Situ 

τικά ακριβές fda-approved excimer laser. Το 

ου δεν καίει ούτε κόβει τον ιστό. Ατµοποιεί 

ά το αφαιρούµενο µικροσκοπικό στρώµα σε 

ς να µπορεί να αναδιαµορφωθεί ήπια για το 



 

 

 

 

 

 

 Στάδιο1 Ένα πολύ λεπτό στρώµα

του κερατοειδούς ιστού κόβεται και

διπλώνεται πίσω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στάδιο3 Το τµήµα του

κερατοειδούς επανατοποθετείται

και συνδέεται φυσικά. 

 

 

 

 

Ο σκοπός της µεθόδου LASIK είναι να

εξάρτησή από τους διορθωτικούς φακούς α

περισσότερες φορές διορθώνει την βλάβη των 
Στάδιο2 Με έλεγχο από

υπολογιστή το excimer laser

ατµοποιεί το ακριβές ποσό

κερατοειδούς ιστού για να

διορθώσει το διαθλαστικό
Στάδιο4 Η διαδικασία LASIK

οδηγεί στη γρήγορη οπτική

βελτίωση µε την ελάχιστη

ταλαιπωρία. 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.7.δ: Αναπαράσταση της επέµβασης για διόρθωση της µυωπίας µε τη µέθοδο 

LASIK. Όπως φαίνεται η διαδικασία αποτελείται από τέσσερα στάδια η ολοκλήρωση

των οποίων γίνεται το πολύ σε 45 λεπτά. Ο ασθενής όµως πριν την επέµβαση έχει

προγραµµατίσει επισκέψεις µε το γιατρό που θα κάνει την επέµβαση για τον ορισµό 

των παραµέτρων της τεχνικής, οι οποίες ποικίλουν από ασθενή σε ασθενή.

Σηµαντικότερη παράµετρος είναι το ποσό του κερατοειδούς χιτώνα που πρέπει να

αφαιρεθεί. 

 µειωθεί η 

ν και τις 

οφθαλµών 

Μάτι που µόλις έχει υποστεί

θεραπεία Lasik 



ακόµη και σε ποσοστό 100%, δηλαδή επιτυγχάνει όραση 20/20 ή ακόµα και 20/40. 

∆εν µπορεί ωστόσο να διορθώσει την πρεσβυωπία που δηµιουργείται, ως γνωστό, 

από τη γήρανση του µατιού. Αντιθέτως η µέθοδος LASIK διορθώνει τη µυωπία, την 

υπερµετρωπία και τον αστιγµατισµό. 

 

 Πρεσβυωπία και υπερµετρωπία 

 

Στο πρεσβυωπικό µάτι, ο κερατοειδής και οι φακοί είναι πολύ επίπεδοι, σε 

σχέση µε το µήκος του µατιού, κι εστιάζουν την εικόνα, ή αλλιώς το φως, σ' ένα 

σηµείο πίσω από τον αµφιβληστροειδή. Και εδώ το αποτέλεσµα αυτού του 

σφάλµατος του µατιού, όπως και στην υπερµετρωπία, 

είναι η εικόνα να φαίνεται θολή. Οι µύες που 

ελέγχουν τους φακούς, εξασθενούν µε την ηλικία. 

Πολλοί πρεσβυωπικοί, αρχίζουν να φοράνε γυαλιά 

για την απόσταση, από τα 30 τους χρόνια. Η έλξη, η 

οποία εφαρµόζεται από τον µύα στον φακό, προκαλεί 

τον µηχανισµό προσαρµογής. Ο φακός του οφθαλµού 

 

Οφθαλµός που πάσχει από

υπερµετρωπία. 
λόγω της γενετικής του προέλευσης συνεχίζει να 

αναπτύσσεται κατά 20 µm ανά έτος. Έτσι µε την αύξηση της ηλικίας ο µυς πλησιάζει 

στον φακό, και δεν µπορεί να ασκήσει ικανή έλξη µε επακόλουθο οι φακοί να 

γίνονται περισσότερο απ' όσο πρέπει επίπεδοι, και να έχουµε την εµφάνιση 

πρεσβυωπίας. Παρόµοια συµπεριφορά παρουσιάζει το µάτι όταν πάσχει από 

υπερµετρωπία, η οποία όµως εµφανίζεται κυρίως σε νεαρής ηλικίας άτοµα. 

 

 

 

 

 

 

 Αστιγµατισµός 

 

Αστιγµατισµός παρουσιάζεται εάν ο κερατοειδής χιτώνας του οφθαλµού 

παρουσιάζει ανωµαλίες στην εξωτερική του επιφάνεια, όπως ακριβώς ένα γήπεδο 

ποδοσφαίρου. Αποτέλεσµα των ανωµαλιών αυτών είναι το µάτι να εστιάζει το φως 



που δέχεται σε περισσότερα από ένα σηµεία. Ο 

αστιγµατισµός διορθώνεται µε τη µέθοδο LASIK την 

οποία προαναφέραµε. Υπάρχει η περίπτωση µάλιστα 

ένας ασθενής να παρουσιάζει και µυωπία και 

αστιγµατισµό. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβληµα 

µπορεί να διορθωθεί µε τη µέθοδο LASIK στην ίδια 

επέµβαση ταυτόχρονα. Και σε αυτή την περίπτωση 

έχουν προηγηθεί επισκέψεις του ασθενή στο γιατρό του, 

για τον ορισµό των παραµέτρων της επέµβασης (73). 

 

 LASIK “εναντίον” PRK 

 

Το βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου LASIK 

(Photorefractive Keratectomy) είναι ότι δεν επεµβαίνει καθ

εξωτερικό στρώµα του κερατοειδούς. Εποµένως, υπάρχε

περίοδος αποκατάστασης και σαφώς λιγότερη µετεγχειρητ

οξύτητα αποκαθίσταται εντός λίγων ηµερών, και δεν υπάρχ

Το µάτι µετά την επέµβαση τείνει να επαναφέρει τη

για παράδειγµα στη µυωπία επαναφέρονται µερικοί βα

γνωρίζοντας αυτό το γεγονός “κόβουν” περισσότερους βα

από λίγο καιρό να είναι η καλύτερη δυνατή. Με τη µέθοδο 

διόρθωσης είναι µεγαλύτερη αφού είναι µικρότερη η τάση 

τη µυωπία.. Επίσης πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός

διαθλαστικών ατελειών µπορούν να διορθωθούν µόνο µε LA

 

 

 

 

 

 ∆ιόρθωση του καταρράκτη µε τη χρήση laser 
 

Πριν αναφερθούµε στην τεχνική µε το laser, θα 

κάποιους µύθους που έχουν δηµιουργηθεί πάνω στο θέµα 

το laser είναι η "µαγική ακτίνα", η οποία θα µας απα
Οφθαλµός που πάσχει από 

αστιγµατισµό. 
σε σχέση µε την PRK 

όλου στο επιθήλιο και στο 

ι µια πολύ γρηγορότερη 

ική ταλαιπωρία. Η οπτική 

ει καµία θολούρα. 

ν πρότερη κατάσταση και 

θµοί. Ωστόσο οι γιατροί 

θµούς ώστε η όραση µετά 

LASIK η σταθερότητα της 

του µατιού να επαναφέρει 

 ότι οι υψηλοί βαθµοί 

SIK. 

πρέπει να καταρρίψουµε 

αυτό. Πολύ πιστεύουν ότι 

λλάξει από οποιοδήποτε 



πρόβληµα, χωρίς να αγγίξει το µάτι µας ανθρώπινο χέρι. Αυτό φυσικά δεν είναι 

αλήθεια. Η αφαίρεση του καταρράκτη, αλλά και οι επεµβάσεις για τις οποίες 

αναφερθήκαµε νωρίτερα δεν παύουν να είναι χειρουργικές επεµβάσεις.  

Το laser που χρησιµοποιείται για τη διόρθωση του καταρράκτη είναι ένα 

Nd:Yag laser και η πιο αποτελεσµατική τεχνική είναι η Dodick photolysis που πήρε 

το όνοµά της από τον ερευνητή που πρώτος την εφάρµοσε το 1993 στην Αµερική. Η 

τεχνική είναι ανάλογη µε την τεχνική της φακοθρυψίας. Μέσα από µια µικρή 

κερατική τοµή 1,5-1,6 χιλ. (που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι µικρότερη από 

εκείνη της φακοθρυψίας), εισέρχεται ο στιλεός (probe) του laser στο εσωτερικού του 

µατιού. Ο στιλεός απλά επικάθεται πάνω στον καταρρακτικό πυρήνα και µε την 

βοήθεια του laser διαλύεται, ενώ συγχρόνως απορροφάται ο καταρράκτης. Όταν 

αφαιρεθεί όλος ο πυρήνας, στην θέση του τοποθετείται ένας αναδιπλούµενος 

ενδοφθάλµιος φακός που καθιστά δυνατή την 

όραση χωρίς διορθωτικά γυαλιά.  

Το Nd:Yag laser χρησιµοποιείται (µε 

διαφορετικό βέβαια τρόπο εφαρµογής) και στην 

περίπτωση της θόλωσης που προέρχεται από τη 

µεµβράνη που αφήνουµε, για να τοποθετηθεί ο 

ενδοφακός, µετά την αφαίρεση του καταρράκτη 

και παίρνει την όρο του δευτερογενούς 

καταρράκτη. Στην περίπτωση αυτή η ακτίνα του 

laser σπάει ανώδυνα την θολωµένη µεµβράνη και 

αποκαθιστά την πτώση της όρασης που είχαµε 

µετά την επέµβαση για την θεραπεία από τον 

καταρράκτη (82). Αυτό συµβαίνει σε ένα ποσοστό 

γύρω στο 10% των ασθενών που χειρουργήθηκαν 

για καταρράκτη. 

Η αφαίρεση του καταρράκτη µε 

laser. Το ένα probe κάνει 

φωτόλυση µε δέσµη laser και 

απορρόφηση του καταρρακτικού 

πυρήνα, ενώ το άλλο probe

Τα πλεονεκτήµατα της χειρουργικής επέµβασης µε laser, για τη θεραπεία του 

καταρράκτη, σε σύγκριση µε τις συµβατικές µεθόδους, συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Η µέθοδος έδειξε ότι είναι απλή, ασφαλής και αποτελεσµατική για την 

αφαίρεση µαλακών έως ηµιώριµων καταρρακτικών πυρήνων. Το laser 

χρησιµοποιεί µικρότερη ενέργεια, εκπέµπει λιγότερη θερµότητα καθώς και οι 

τοµές που γίνονται για την µέθοδο αυτή είναι µικρότερες από εκείνες της 

φακοθρυψίας. Ο χρόνος εφαρµογής του laser είναι µικρότερος από εκείνο των 



υπερήχων. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα λιγότερες πιθανές διεγχειρητικές και 

µετεγχειρητικές επιπλοκές, και µικρότερο ή καθόλου µετεγχειρητικό 

αστιγµατισµό µε αποτέλεσµα τη γρηγορότερη ανάκτηση της όρασης. 

Η τεχνολογία αυτή αναµένεται να έχει ραγδαία εξέλιξη, ώστε στο εγγύς µέλλον 

να είναι εφαρµόσιµη σε ένα µεγαλύτερο ποσοστό ασθενών. 

Παράλληλα, θα πρέπει και η τεχνολογία των ενδοφακών να προχωρήσει 

µε τα ίδια βήµατα που προχωρά η τεχνολογία των laser ώστε να έχουµε τη 

δυνατότητα να τοποθετούµε ενδοφακούς από µικρότερες τοµές των 4 mm. Ήδη, 

τοποθετήθηκε πειραµατικά ενδοφακός, από µια τοµή 2 µόλις mm, σε ανθρώπινο 

µάτι και µάλιστα στην Ελλάδα. 

 Τέλος θα ήταν µέγιστη παράλειψη να µην αναφερθούµε στις πρωτοπόρες 

δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται στη χώρα µας µε κύρια αιχµή την 

Κρήτη. Στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται το Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο 

Μεταµοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλµού (Β.Ε.Μ.Μ.Ο), το οποίο 

ιδρύθηκε το 1989. Το εργαστήριο  αυτό ανήκει στον τοµέα αισθητηρίων οργάνων 

του τµήµατος ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και διευθύνεται από την 

έναρξη της λειτουργίας του από τον ιδρυτή του, τον καθηγητή της 

οφθαλµολογίας ∆ρ. Ι. Παλλήκαρη.  

Από την έναρξη της λειτουργίας του, οι δραστηριότητες του Β.Ε.Μ.Μ.Ο 

εστιάζονται στον τοµέα της ανθρώπινης όρασης και ιατρικής οπτικής. Οι 

δραστηριότητες αυτές αφορούν την έρευνα και την εφαρµογή σε τοµείς, 

τεχνολογικής ανάπτυξης, παροχής υπηρεσιών υγείας, και εκπαίδευσης. 

Στο ΒΕΜΜΟ δηµιουργήθηκαν νέες, παγκόσµια αναγνωρισµένες τεχνικές 

µικροχειρουργικής που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς 

οφθαλµολογικής κοινότητας. Σαν αναγνώριση, ο ∆ιευθυντής του Β.Ε.Μ.Μ.Ο, 

Καθ. Ι. Παλλήκαρης και οι συνεργάτες του έχουν λάβει πολλές διακρίσεις στον 

Ελληνικό και διεθνή επιστηµονικό χώρο. 

Νέες τεχνικές εξελίσσονται συνεχώς, ενώ καινούργια έργα διευρύνουν τις 

ασχολίες του εργαστηρίου. Το Β.Ε.Μ.Μ.Ο είναι το µοναδικό αυτάρκες 

εργαστήριο διεξαγωγής έρευνας στην Οφθαλµολογία στην Ελλάδα και η 

λειτουργία του είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποτελεί τον πρώτο φορέα 

στην Ελλάδα που χρησιµοποίησε laser και τον πρώτο στον κόσµο που εισήγαγε 

την τεχνική LASIK για διόρθωση µυωπίας και άλλων διαθλαστικών ανωµαλιών 

(αστιγµατισµού, υπερµετρωπίας). Η τεχνική αυτή έχει ήδη εφαρµοστεί σε 



εκατοµµύρια ανθρώπους παγκόσµια, ενώ ασθενείς από άλλες χώρες έρχονται 

στην Ελλάδα για να χειρουργηθούν. Βάσει της τελευταίας ετήσιας αναφοράς της 

Υπηρεσίας Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) των ΗΠΑ, το Β.Ε.Μ.Μ.Ο. έχει το 

υψηλότερο στον κόσµο ποσοστό επιτυχίας στις επεµβάσεις διόρθωσης χαµηλής 

µυωπίας (128). 

Νέας τεχνολογίας µηχανήµατα χρησιµοποιούνται τους τελευταίους µήνες για 

λογαριασµό του FDA της Αµερικής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης για τη διόρθωση της 

υπερµετρωπίας, πρεσβυωπίας  και άλλων διαθλαστικών ανωµαλιών. Αυτά τα νέα 

µηχανήµατα ξεφεύγουν από 

την κοινή φιλοσοφία των 

excimer laser όπου µέχρι 

σήµερα χρησιµοποιούνται 

κατά κόρον στη διόρθωση 

των διαθλαστικών 

ανωµαλιών και κυρίως της 

µυωπίας. Η νέα τεχνολογία 

αφορά µικροακίδες που 

εφαρµόζονται στον κερατοειδή µε µεγάλη ακρίβεια και µε τη βοήθεια 

ραδιοσυχνοτήτων αλλάζουν την αρχιτεκτονική δοµή του κερατοειδούς και κατ’ 

επέκταση και την καµπυλότητά του. Οι ραδιοσυχνότητες είναι η νέα τεχνολογία, 

όπου µε µεγάλη ακρίβεια µπορεί κανείς να προσδιορίσει θερµικές αλλαγές, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση στη µεταλλική ακίδα, όπου εφαρµόζονται και έτσι να κάνει 

ενδεχόµενη τροποποίηση συρρίκνωσης των ινών του κολλαγόνου µέσα στο τοίχωµα 

του κερατοειδούς. 

Παράλληλες εφαρµογές γίνονται και µε τη χρήση των υπερύθρων laser όπου η 

συγκεκριµένη αλλαγή γίνεται εξ’ αποστάσεως λόγω του θερµικού αποτελέσµατος 

που επιφέρουν αυτά τα laser. Τα υπέρυθρα laser χωρίς να αγγίξουν το µάτι καθόλου, 

υπό τη µορφή ενός θερµικού κύµατος, αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική δοµή του 

περιφερικού κερατοειδούς και έτσι επηρεάζουν έµµεσα την καµπυλότητα στο κέντρο 

του οπτικού µας συστήµατος. Σαν αποτέλεσµα έχουµε αλλαγή της καµπυλότητας, 

άρα και της διαθλαστικής ανωµαλίας, χωρίς να αγγίξουµε το κέντρο του 

κερατοειδούς, πράγµα που κάνει την επέµβαση πολύ περισσότερο ασφαλή από τις 

υπόλοιπες εν χρήσει τεχνικές (128). 



Ήδη έχουν χειρουργηθεί στα πλαίσια αυτού του πρωτοκόλλου 15 υποψήφιοι, 

οι οποίοι κυρίως είχαν υπερµετρωπία και αρχόµενη πρεσβυωπία και τα αποτελέσµατα 

είναι θεαµατικά. Σηµαντικό είναι ότι αυτή η τεχνική παρ’ όλο που εφαρµόζεται για 

πρώτη φορά στην Ευρώπη, έχει εφαρµοστεί σε ένα αρχικό στάδιο 2-3 χρόνια 

ανεπίσηµα στη Λατινική Αµερική όπου και έχει αποδειχθεί η σταθερότητα των 

αποτελεσµάτων σε σχέση µε τις άλλες τεχνικές. Η Ελλάδα πάντως µέσω αυτών των 

επίσηµων εφαρµογών, που γίνονται για λογαριασµό του FDA, είναι στην πρώτη 

γραµµή παγκοσµίως για τη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών και έχει καταξιωθεί 

σα µία χώρα όπου παρέχει υψηλές ιατρικές υπηρεσίες και κυρίως κάνει υψηλή 

έρευνα στο χώρο της κλινικής ιατρικής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ότι στα µέσα του 

Φλεβάρη θα χρησιµοποιηθεί επίσης ένα νέο µηχάνηµα υπερύθρων ακτίνων, 

παράλληλα µε τη Φινλανδία, σαν τις δύο πρώτες χώρες που θα ξεκινήσουν κλινικές 

εφαρµογές για την έγκριση για το CE mark στην τεχνολογία που µόλις αρχίζει κι 

εφαρµόζεται στην Αµερική. 

Η παραπάνω τεχνική µε ακτινωτές εκτοµές στο σκληρό χιτώνα του µατιού, 

δηµιουργεί µεγαλύτερη ελαστικότητα στην περιοχή και µε αυτό τον τρόπο έµµεσα 

διορθώνει την πρεσβυωπία. Στην προκειµένη περίπτωση συζητάµε για µία τεχνική η 

οποία θα φέρει παροδική επανάσταση στο χώρο της οφθαλµολογικής χειρουργικής 

µια που η πρεσβυωπία αφορά όλο τον κόσµο και αποτελεί αναµφισβήτητα µία µη 

ευχάριστη εξέλιξη στην ίσως πιο παραγωγική ηλικία των ανθρώπων (128). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 Laser στην αγγειοχειρουργική 
 

 Αθηροσκλήρυνση 

 

H Αθηροσκλήρυνση, η οποία ονοµάζεται και σκλήρυνση των αγγείων, 

δηµιουργείται από εναποθέσεις λίπους χοληστερίνης και άλλων ουσιών που 

συγκεντρώνονται στο εσωτερικό τοίχωµα της αρτηρίας δηµιουργώντας πλάκα Με τον 

καιρό η µέση διάµετρος της αρτηρίας 

µικραίνει (στένωση) και η αιµατική ροή 

εντός της αρτηρίας αλλοιώνεται ή 

σταµατάει Η πλάκα συνήθως δηµιουργείται 

στις λαγόνιες αρτηρίες (κάτω κοιλιά) και 

στις µηριαίες και ιγνυακές αρτηρίες 

(πόδια). Αποφραγµένες αρτηρίες δεν 

τροφοδοτούν αρκετά οξυγονωµένο αίµα 

στους µύες. Όταν η απόφραξη 

δηµιουργείται στις αρτηρίες των κάτω 

άκρων δηµιουργείται πόνος που µοιάζει µε 

κράµπες στην περιοχή της λεκάνης, µηρούς 

και γάµπες, και πολλές φορές εκδηλώνεται 

µε τη µορφή δυσκολίας στο περπάτηµα. 

Αυτός ο τύπος πόνου, που αντιµετωπίζεται 

µε ξεκούραση, λέγεται διαλείπουσα χωλότητα 

 

 

 

 

 

Αρτηριακό σύστηµα του
(intermittent claudication). 
 

Αρτηρία µε στένωση 60 %. 
Φυσιολογική
 

 

 

Σχήµα 2.8.α: Σχηµατισµός

Αθηρωµατικής Πλάκας στο Εσωτερικό

του Αγγείου σε διάφορα ποσοστά. 

Αρτηρία µε στένωση 90 %. 



 Η αγγειοπλαστική µε laser είναι πιο απλή στην εφαρµογή της από ότι µία 

κλασική επέµβαση µε (By - pass) παράκαµψη µε φλεβικό ή συνθετικό µόσχευµα και 

απαιτεί για την εισαγωγή καθετήρα laser από το δέρµα (διαδερµικά) µε µικρή 

παρακέντηση µε βελόνα ή µία µόνο µικρή τοµή στο δέρµα ιδίως όταν πρόκειται για 

την θεραπεία των αρτηριών των κάτω άκρων. Η συσκευή laser παράγει υψηλή 

ενέργεια και η φωτεινή δέσµη του µεταδίδεται µε ένα εύκαµπτο καθετήρα έτσι ώστε 

να µπορεί να εστιάσει σε ένα πολύ µικρό σηµείο. Ο σκοπός της διαδικασίας αυτής 

είναι να επιτευχθεί η εξάτµιση της αθηρωµατικής πλάκας χωρίς να καταστραφούν οι 

γύρω ιστοί ή και ακόµη τα τοιχώµατα της αρτηρίας, ανοίγοντας έτσι τον αυλό του 

αγγείου. Η όλη διαδικασία διαρκεί λιγότερο από µία ώρα. Ο ιατρός εισάγει τον 

καθετήρα laser εντός του αγγείου και κατευθύνεται προς την βλάβη, µε λεπτές 

κινήσεις, καταστρέφοντας, εξατµίζοντας την αθηρωµατική πλάκα χωρίς τα 

καταλύµατα να µεταναστεύσουν προς την περιφέρεια και καθώς ο αυλός του αγγείου 

παραµένει όπως ήταν και προ της βλάβης. 

Πολλοί µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αύξηση της αιµατικής 

ροής µέσα στα αγγεία. Οι τελευταίοι µέθοδοι για θεραπεία της αγγειακής νόσου 

γίνονται σε πολύ λίγο χρόνο. Οι περισσότεροι ασθενείς µπορούν να υπολογίζουν να 

µείνουν για πολύ λίγο στο νοσοκοµείο και γρήγορα να επιστρέψουν στα καθηµερινά 

καθήκοντά τους. Συσκευές  διαθέσιµες  που  χρησιµοποιούνται  σήµερα  είναι  τα  

laser αθηρεκτοµή, οι καθετήρες µε µπαλονάκι, και οι τεχνική µε τα  stents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.8.β: Τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την διάνοιξη των αρτηριών, ώστε να 

γίνεται σωστότερα η αιµάτωση 

Τεχνική stent Αθηρεκτοµή Αγγειοπλαστική 
µε laser 

Αγγειοπλαστική 
µε µπαλόνι 

 



2.9 Laser στην ∆ερµατολογία 
 

 

 Τα lasers στην θεραπεία των οµαλών αιµαγγειωµάτων και άλλων 

αγγειακών ανωµαλιών του δέρµατος 

Τα οµαλά αιµαγγειώµατα ή αγγειοδυσπλασίες είναι ροδόχροα, κόκκινο ή 

πορφυρό εκ γενετής σηµάδι το οποίο, σε αντίθεση µε το επιφανειακό ηβώδες 

αιµαγγείωµα, δεν εξασθενεί µε την ηλικία και 

µάλλον γίνεται εντονότερο. Το δέρµα δε, συχνά 

αναπτύσσει µία οζώδη επιφανειακή υφή, όπως 

µπορούµε να καταλάβουµε και από τη διπλανή 

φωτογραφία. Το εκ γενετής σηµάδι συχνά 

εµφανίζεται στο πρόσωπο, στη διακλάδωση του 

κρανιακού νεύρου του τριδύµου. Με τα εκ 

γενετής σηµάδια του προσώπου µπορεί να 

υπάρξουν ενδοκρανιακές και  οφθαλµικές 

επιπλοκές. Στην πλειοψηφία τους (60%) οι 

ερυθροχρωµατικές κηλίδες είναι επιφανειακές, 

ενώ το 15% είναι υποδόριες. Το υπόλοιπο 
Πριν και µετά τη θεραπεία από το

laser. 



ποσοστό είναι συνδυασµός και των δύο. Ωστόσο οι κηλίδες αυτές θεραπεύονται µε 

laser Αργού. ∆ηµιουργείται σηµαντικό ξάνοιγµα του δέρµατος µε διατήρηση ή 

αποκατάσταση της κανονικής υφής του και προκαλείται εξασθένηση της νόσου. Το 

µπλε - πράσινο φως του laser Ar, απορροφάται από το συµπληρωµατικό του χρώµα, 

το κόκκινο, και υπάρχει σηµαντική απορρόφηση από την αιµοσφαιρίνη. Η θεραπεία 

των κηλίδων µε το laser Αργού, εξαρτάται από την απορρόφηση του µπλε - πράσινου 

φωτός, το οποίο περνά µέσα από τη διάφανη επιδερµίδα µε ελάχιστη απορρόφηση κι 

ελάχιστη θερµική βλάβη. Η ενέργεια του laser απορροφάται από την αιµοσφαιρίνη, 

µέσα στο δίκτυο των τριχοειδών αγγείων, προκαλώντας θερµική βλάβη και 

θρόµβωση. Η θεραπεία δεν συνίσταται σε εκείνους που έχουν έντονα χρωµατισµένο 

δέρµα, είτε λόγω φυλής είτε λόγω έκθεσης στον ήλιο, αφού υπάρχει σηµαντική 

απορρόφηση της ενέργειας laser στην µελαγχρωµατική βασική στοιβάδα της 

επιδερµίδας και µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης ουλής. 

 Τα lasers στην θεραπεία άλλων βλαβών 

 Το laser Αργού έχει χρησιµοποιηθεί για τη θεραπεία πολλών αγγειακών 

δερµατικών αλλοιώσεων όπως των αραχνοειδών σπίλων, της τηλαγγειεκτασίας, της 

ροδόχρου ακµής, της µεταρινοπλαστικής ερυθράς µύτης και διαφόρων άλλων 

κηλίδων. Μπορούν να αντιµετωπισθούν τα επιφανειακά ηβώδη αγγειώµατα, αλλά 

επειδή έχουν την τάση να υποχωρούν στην ηλικία των 4 - 5 ετών, πολλοί προτιµούν 

να τ’ αφήσουν χωρίς θεραπεία. Μπορούν επίσης να θεραπευθούν οι λωρίδες των 

λεπτών επιφανειακών φλεβών των ποδιών που συνοδεύονται από κιρσούς, αλλά τα 

αποτελέσµατα ποικίλουν. Τέλος αντιµετωπίζονται ικανοποιητικά µε αποδόµηση µε 

laser Ar, οι δερµατικές αλλοιώσεις των σµηγµατογόνων αδενωµάτων οζώδους 

σκλήρυνσης, αλλά λίγα παιδιά σ’ αυτήν την κατάσταση έχουν ικανοποιητική 

διανοητική λειτουργία ώστε να έχουν συναίσθηση της αισθητικής τους βελτίωσης. 

 Αντιµετώπιση των 
τατουάζ 

Για την αφαίρεση των τατουάζ, 

έχουν χρησιµοποιηθεί laser Αργού, laser 

CO2 (53,82), και σε µικρότερο βαθµό το 

παλµικό laser Ρουβιδίου, για αφαίρεση 

των µπλε και µαύρων τατουάζ. Στον 

ασθενή θα πρέπει να ειπωθεί τι θα συµβεί, 
Πρίν και µετά από την επέµβαση µε

laser 



γιατί πολλοί είναι αυτοί που θα προτιµούσαν την ουλή, η οποία δεν έχει στίγµα, 

από το στίγµα ενός τατουάζ. Πρέπει επίσης να προειδοποιηθεί ο ασθενής για τις 

πιθανότητες υπερτροφικής ουλοποίησης. Το laser χρησιµοποιείται για να 

αφαιρεθεί το δέρµα κατά στρώµατα. Μετά από κάθε ακτινοβόληση µε laser, το 

δέρµα που έχει καταστραφεί και η ουλή, σπογγίζονται ώστε να εκτεθεί στην 

ακτινοβολία το επόµενο στρώµα δέρµατος και τελικά η χρωστική, η οποία 

αφαιρείται µε αυτόν τον τρόπο.  Μετά η πληγή καλύπτεται µε αντιβιοτική 

αλοιφή. Ο πόνος µπορεί να είναι δυνατός και χρειάζονται αναλγητικά. 

 Τα lasers αισθητικής 

 Η χρόνια έκθεση στον ήλιο και η πάροδος του χρόνου συντελούν στην 

φωτοκαταστροφή και γήρανση του προσώπου µε φυσικό επακόλουθο την 

εµφάνιση των ρυτίδων. Οι ρυτίδες αυτές είναι πιo έντονες στο µέτωπο, γύρω από 

τα µάτια και γύρω από το στόµα και δίνουν µία σχετικά κουρασµένη εµφάνιση 

στο πρόσωπο. Κάνουν κάποιον να δείχνει µεγαλύτερος και πιo ταλαιπωρηµένος 

απ' όσο αυτός νοιώθει να είναι. Κατά καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες 

µέθοδοι για την ανανέωση του γερασµένου ή φωτοκατεστραµµένου δέρµατος 

του προσώπου, όπως τα χηµικά πήλινγκς και η λείανση του δέρµατος µε το 

σβουράκι. Οι τεχνικές αυτές µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να δώσουν καλά 

αποτελέσµατα, αλλά εµφανίζουν σαν βασικό µειονέκτηµα την έλλειψη απόλυτης 

ακρίβειας όσον αφορά τον καθορισµό του βάθους που εισχωρούν στο δέρµα, µε 

άµεση συνέπεια την έλλειψη αξιόπιστων αποτελεσµάτων. 

Το laser CO2, έχει χρησιµοποιηθεί εδώ 

και πολλά χρόνια στην χειρουργική. Η µεγάλη 

ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά το τελευταίο 

διάστηµα έχει δώσει τη δυνατότητα 

δηµιουργίας νέας γενιάς lasers CO2 που 

επιτρέπουν, µε εξαιρετική ακρίβεια και 

αξιοπιστία, την αφαίρεση λεπτότατων 

στοιβάδων του δέρµατος και τη λείανση 

λεπτών ρυτίδων χωρίς τη θερµική καταστροφή 

των γειτονικών ιστών. Τα υπερπαλµικά αυτά 

laser έχουν την ικανότητα να δρουν, στις επιφανειακές αυτές στοιβάδες του 

δέρµατος του προσώπου, κατά τρόπο οµοιογενή και ακριβή, αποφεύγοντας 

Πριν και µετά τη θεραπεία µε

laser



σηµαντική θερµική βλάβη των τριγύρω περιοχών. Με το laser αυτό µπορεί να 

γίνει λείανση του δέρµατος (resurfacing) και ανανέωση (rejuvenation) του.  

 

 

 

 

 

του προσώπου. Επίσης µε το ίδιο 

laser γίνεται και θεραπεία των 

φακί ν που εµφαν ονται κυρίως 

στα ανοιχτόχρωµα δέρµατα. Επίσης 

το laser αυ  έχε δώσει καλά 

αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση 

ουλών του προσώπου και άλλων δερµατικών παθήσεων. Μπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν στη βλεφαροπλαστική και σε άλλες αισθητικές επεµβάσεις του 

προσώπου µε πολύ καλά αποτελέσµατα. 

δω ίζ

τό ι  
Πριν και µετά τη θεραπεία µε laser 

Η θεραπεία των ρυτίδων του προσώπου γίνεται τις περισσότερες φορές, 

µε τοπική και τοπική αναισθησία, ενώ εάν χρειασθεί µπορεί να συνδυαστεί µε 

µέθη σε συνεργασία µε τον αναισθησιολόγο. Μετά την επέµβαση ακολουθείται 

συγκεκριµένη θεραπεία µέχρις ότου ολοκληρωθεί η επούλωση του δέρµατος. 

Στη συνέχεια χρησιµοποιούνται ενυδατικές και αντηλιακές κρέµες και 

αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο για ορισµένους µήνες. Τα αποτελέσµατα που 

δίνει το υπερπαλµικό laser CO2 εξαρτώνται άµεσα από την καλή επιλογή των 

ασθενών, την προεγχειρητική αγωγή, την ικανότητα και εµπειρία του 

θεράποντος ιατρού καθώς και από την ολοκλήρωση κατά γράµµα της 

µετεγχειρητικής αγωγής. Μετά την επέµβαση παρατηρείται παροδική 

ερυθρότητα του δέρµατος και υπέρχρωση. Αποτελούν φυσιολογική αντίδραση 

της µεθόδου και είναι παροδικές, αν ακολουθηθεί η κατάλληλη αγωγή και ο 

ασθενής υπακούσει τους προ και µετεγχειρητικούς κανόνες. 

 

 

 

 

 



2.10 Laser στην πνευµονολογία 
 

 Βρογχοσκόπηση 
 

Παρά τις αξιοσηµείωτες προόδους, στον τεχνολογικό εξοπλισµό, η 

βρογχοσκόπηση παραµένει µάλλον µία διαγνωστική παρά θεραπευτική διαδικασία. Η 

χρήση των lasers, σε συνδυασµό µε άκαµπτα κι εύκαµπτα ενδοσκόπια, έχει τη 

δυνατότητα να βελτιώσει τη διάγνωση της πρώιµης κακοήθους νόσου και να αυξήσει 

αισθητά τις δυνατότητες του θεραπευτικού ρεπερτορίου του βρογχοσκόπου. 

  
Θεραπεία 

 
 Παρηγορητική: Πολλοί ασθενείς µε καρκίνωµα των βρόγχων φθάνουν στο 

θάνατο, περνώντας µία µεγάλη δοκιµασία, λόγω της απόφραξης της τραχείας ή 

του κύριου βρόγχου. Σήµερα είναι δυνατόν µε τη χρήση του laser CO2, του 

αργού ή του Nd: ΥAG να αφαιρεθούν όγκοι οι οποίοι εµποδίζουν τις διόδους του 

αέρα, επιτυγχάνοντας αισθητή ανακούφιση των ασθενών, όχι όµως και βελτίωση 

των αριθµών επιβίωσης. 

 Όγκοι µε χαµηλό βαθµό κακοήθειας: Σ' αυτήν την κατηγορία εντάσσονται, 

το αδενοειδές κυστικό καρκίνωµα και οι καρκινοειδείς όγκοι. Και τα δύο 

µπορούν να αφαιρεθούν µε το laser Nd: ΥAG, χρησιµοποιώντας µία όµοια 

τεχνική µε αυτή που χρησιµοποιείται για τους κακοήθεις όγκους. Η άµεση 

απαλλαγή από τα συµπτώµατα φαίνεται εδώ να είναι πιo βέβαιη, αλλά ο ρυθµός 

επανεµφάνισής τους εξαρτάται από τη φυσιολογία του συγκεκριµένου όγκου. 

Αυτοί όµως οι όγκοι είναι σπάνιοι και ο αριθµός των περιπτώσεων που έχουν δει 

το φως της δηµοσιότητας είναι εξαιρετικά µικρός. 

 Καλοήθεις όγκοι: Οι καλοήθεις όγκοι της τραχείας και των βρόγχων είναι 

σπάνιοι. Οι Dumon et al (28), αντιµετώπισε πολλές περιπτώσεις και όλες έδειξαν 

καλή ανταπόκριση σε αφαίρεσή τους µε laser Nd: YAG. Η πολλαπλή 

θηλωµάτωση του λάρυγγα µπορεί να επεκταθεί στο τραχειοβρογχικό δέντρο και 

οι Strong et al (115) αντιµετώπισαν πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιώντας ένα 

laser CO2, του οποίου τη δέσµη διοχέτευσαν µέσα σ' ένα άκαµπτο βρογχοσκόπιο, 

µε εξαιρετικά άµεσα αποτελέσµατα. 



 Στενώσεις: Ο Toty και ο Dumon µε τους συνεργάτες τους έχουν δείξει ότι 

και τα τραχειακά και τα βρογχικά κοκκιώµατα µπορούν να αφαιρεθούν πολύ 

εύκολα µε το laser Nd: YAG και οι Andrews, Horowitz (2) έδειξαν ότι το ίδιο 

µπορεί να γίνει και µε laser CO2 επίσης. Ο Dumon αντιµετώπισε 17 περιπτώσεις 

ινωδών στενώσεων και παρατήρησε άµεση βελτίωση σ' όλες τις περιπτώσεις, 

αλλά αρκετοί ασθενείς χρειάστηκαν περισσότερες από µία συνεδρίες και ο 

χρόνος παρακολούθησής τους µετά τις επεµβάσεις ήταν πολύ µικρός, ώστε να 

υπάρξει οριστική αξιολόγηση των τελικών αποτελεσµάτων . 

 Αιµοπτύσεις: Ο Toty και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι η αιµόπτυση 

µπορεί να σταµατήσει µε ακτινοβόληση από laser ισχύος περίπου 30W και  για 

διάρκεια από 0,7-1 s, κάτι που χρησιµοποιείται για την φωτοπηξία όγκων που 

αιµορραγούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.11 Laser στη γαστρεντερολογία 
 
 

 Αιµοραγία του ανωτέρου πεπτικού 

Περίπου 30.000 ασθενείς εισάγονται στο νοσοκοµείο κάθε χρόνο στη Μεγάλη 

Βρετανία µε σοβαρή αιµορραγία του ανώτερου πεπτικού αλλά, παρά την πρόοδο που 

έχει γίνει και στη διάγνωση και στην αντιµετώπιση της παθήσεως, το ποσοστό 

θνησιµότητας παραµένει γύρω στο 8-1 0% τα τελευταία 25 χρόνια. Η ικανότητα του 

γαστρεντερολόγου να εντοπίσει το σηµείο αιµορραγίας κι επίσης το είδος του 

σηµείου που αιµορραγεί, έχει βελτιωθεί αισθητά µε τη χρήση της αγγειογραφίας και 

της ενδοσκόπησης µε οπτικές ίνες. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ασθενών, οι 

αιµορραγίες είναι σχετικά καλοήθεις και τερµατίζονται µόνες τους, αλλά η κακή 

πρόγνωση σχετίζεται µε εκείνες τις περιπτώσεις, οι οποίες συνεχίζουν να 

αιµορραγούν µετά την εισαγωγή στο νοσοκοµείο και µε αυτές που υποτροπιάζουν . Η 

ενδοσκόπηση µε οπτικές ίνες µπορεί να προσδιορίσει τα ενεργά σηµεία αιµορραγίας 

τα οποία εµφανίζουν ενδείξεις αυξηµένης πιθανότητας να υποτροπιάσουν. 

 Αγγειακές αλλοιώσεις του γαστρεντερικού 

Είναι γνωστές σαν αγγειοδυσπλασίες κληρονοµικής αλλά και µη 

κληρονοµικής φύσεως. Είναι υπεύθυνες για χρόνιες, µάλλον, παρά για οξείες 

απώλειες αίµατος. Έχει δειχθεί ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί µία ελάττωση της 

συχνότητας εµφάνισης και της σοβαρότητας των αιµορραγιών, αλλά έχει τονισθεί 

επίσης ότι στην περίπτωση της κληρονοµικής αιµορραγικής τελεαγγειεκτασίας, 

αρχίζουν να εµφανίζονται νέες αλλοιώσεις και τότε είναι απαραίτητες 

επανειληµµένες θεραπείες. 

 Θεραπεία των γαστρεντερικών όγκων 

 Καρκίνωµα του στοµάχου: Ένας αριθµός προσπαθειών από την Ιαπωνία 

αναφέρθηκαν σε µορφή περιλήψεως στα πρακτικά του συνεδρίου laser στο Tokyo 

(1981) όπου δείχθηκε ότι οι διαστάσεις του όγκου µπορούν να ελαττωθούν κι ότι η 

ανταπόκριση του όγκου σχετίζεται πιθανά µε την ιστολογία του. Όταν διαγνωσθεί 

ένας όγκος στα αρχικά του στάδια, πιθανόν να είναι δυνατή η ίαση µε 

φωτοαποδόµηση από laser. Επίσης µε laser µπορούν να αποδοµηθούν οι 

προκαρκινικοί γαστρεντερικοί πολύποδες. 



 Χοληφόρος οδός: Έχει αποδειχθεί ότι οι χολόλιθοι µπορούν να καταστραφούν 

µε ενέργεια που παρέχεται από laser Nd: ΥAG (82) και δύο τέτοιες περιπτώσεις 

έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία του Orii (1981). Στη µια περίπτωση µέσω ενός 

χοληδοσκοπίου, η πέτρα έσπασε σε µικρότερα κοµµάτια και αφαιρέθηκε, ενώ στην 

άλλη, µε χρήση ισχύος l5 W, το µέγεθος της πέτρας ελαττώθηκε τόσο πολύ, ώστε να 

µπορεί να απορροφηθεί. 

  Φωτοδυναµική θεραπεία: Έχει αναφερθεί για περιπτώσεις αντιµετώmσης 

καρκινώµατος του οισοφάγου, σ’ ένα µικρό αριθµό περιπτώσεων που έχουν 

αντιµετωπισθεί, χωρίς πολύ συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 

 Παχύ έντερο: Υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός ενδείξεων ότι τα laser είναι 

χρήσιµα για παρηγορητική θεραπεία µη θεραπεύσιµων αποφρακτικών ή 

αιµορραγικών αλλοιώσεων και για την αφαίρεση µεγάλων προκαρκινικών 

πολυπόδων, οι οποίοι δεν µπορούν να αφαιρεθούν µε ηλεκτροχειρουργικούς 

βρόγχους ή σε εξαιρέσιµους κακοήθεις όγκους, όπου η χειρουργική επέµβαση 

απορρίπτεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.12 Laser στη Νευροχειρουργική 

 

 
 Εγκέφαλος και νωτιαίος µυελός 

 

Οι επιστήµονες ερεύνησαν τα αποτελέσµατα της ενέργειας του laser CO2 στον 

εγκέφαλο και βρήκαν ότι µπορούν να ανοιχτούν λεπτές οπές. Χρησιµοποίησαν το 

laser σε πολλούς όγκους πειραµατόζωων και βρήκαν ότι µπορούν να εξαιρέσουν και 

να εξατµίσουν καρκινικές µάζες, µε αποστείρωση της περιοχής που βρίσκονταν οι 

όγκοι. 

Πραγµατοποιήθηκε αφαίρεση του όγκου χωρίς φανερή επίδραση ή επιβλαβή 

αποτελέσµατα στον περιβάλλοντα εγκέφαλο και οι επιστήµονες εντυπωσιάστηκαν 

από την δίχως επιπλοκές ανάρρωση. 

Στην νευροχειρουργική χρησιµοποιούνται τα laser: CO2, Nd: ΥAG και Αργού 

(82). Πλέον οι χειρουργοί έχουν εµπειρία στη χρήση των τριών πηγών laser για την 

εκτέλεση µιας ευρείας κλίµακας νευροχειρουργικών επεµβάσεων. Το laser CO2 

φαίνεται να είναι το laser εκλογής για την εκτοµή των όγκων και τη διενέργεια 

επεµβάσεων ακριβείας στο νωτιαίο µυελό, αν και ο Power (1994) που είχε εµπειρία 

µε το laser CO2 προτίµησε το laser Αργού για µια λεπτή µικροχειρουργική εργασία, 

εξαιτίας του µικρού µεγέθους κηλίδας, της εξειδικευµένης απορρόφησης του από τις 

χρωστικές, της µεγαλύτερης ευελιξίας στο χειρισµό, µέσω συστήµατος µεταφοράς 

της δέσµης µε οπτική ίνα, και της ικανότητας να δουλέψει κανείς µέσω του 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 

Το laser Nd: ΥAG φαίνεται να είναι κατάλληλο για τη µείωση της µάζας 

µεγάλων αγγειακών όγκων και για επεµβάσεις σε αγγεία, αλλά η εις βάθος 

απορρόφησή του, υποδηλώνει ότι χρειάζετάι µεγάλη προσοχή όταν το χρησιµοποιεί 

κανείς κοντά σε ζωτικής σηµασίας δοµές. 

 

 Πλεονεκτήµατα έναντι άλλων τεχνικών 

 

Τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα των laser από τις εργαστηριακές έρευνες που 



έχουν γίνει µέχρι σήµερα, είναι τα ακόλουθα: 

 Μειωµένη έκθεση µε µειωµένη ρίκνωση 

 Μειωµένοι χειρισµοί του ιστού 

 Ελάχιστη µηχανική, θερµική και ηλεκτρική διαταραχή του εγκεφάλου 

 ∆ηµιουργία τοµών µε τη µέγιστη ακρίβεια 

 Αιµοστατική αφαίρεση αγγειακών όγκων 

 Ακριβής έλεγχος των φυσιολογικών και µη φυσιολογικών αιµοφόρων αγγείων 

 Ελαττωµένη απώλεια αίµατος κατά τη διάρκεια της εγχείρησης και µειωµένη 

µετεγχειρητική νοσηρότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.13   Laser στην καρδιαγγειακή χειρουργική 
 

 
 Έµφραγµα και στεφανιαία νόσος 

Μία από τις µεγαλύτερες µάστιγες του δυτικού κόσµου είναι οι θάνατοι από 

έµφραγµα του µυοκαρδίου, το οποίο προκαλείται από ασθένειες της στεφανιαίας 

αρτηρίας. Πολλοί αιτιολογικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την στεφανιαία 

νόσο, οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν το κάπνισµα, την κληρονοµικότητα, διαιτητικούς 

παράγοντες και παράγοντες µεταβολισµού. Τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση των 

συστηµάτων επιτήρησης των ζωτικών λειτουργιών και η περίθαλψη των ασθενών 

στις ειδικές µονάδες στεφανιαίας νόσου, έχει οδηγήσει σε πτώση του ποσοστού 

θνησιµότητας από 30% σε 15%, για εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι φτάνουν στο 

νοσοκοµείο έχοντας υποστεί κάποιο έµφραγµα. 

 

 ∆ιάνοιξη του αρτηριακού αυλού 

 

Στην οξεία φάση του εµφράγµατος του µυοκαρδίου έχουν δοκιµασθεί πολλές 

µέθοδοι, για να εmτευxθεί η διάνοιξη του αυλού του φραγµένου αγγείου, το οποίο 

συνοδεύεται σχεδόν πάντα από θρόµβωση. Οι θεραπείες που χρησιµοποιούνται 

συµπεριλαµβάνουν θροµβολυτικές, φαρµακολογικές, µηχανικές και χειρουργικές 

τεχνικές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο µυοκάρδιο. Χρησιµοποιούνται 

δύο τεχνικές αντιµετώmσης. Η πρώτη, η οποία περιγράφηκε από τους Lee και Mason 

(1981), ήταν η χρήση ενός οδηγού σύρµατος που καταλήγει σε µαλακό άκρο, το 

οποίο εισάγεται στη φραγµένη στεφανιαία αρτηρία και δηµιουργεί µια άµεση 

προσωρινή µηχανική διάνοιξη του αυλού, ακολουθούµενη από διάλυση του θρόµβου, 

παράγοντας έτσι µια µόνιµη διάνοιξη .Η δεύτερη τεχνική, ήταν η διάνοιξη του 

φραγµένου αγγείου στην οξεία φάση του εµφράγµατος µε διαστολή µε καθετήρα -

µπαλονάκι. 

 

 

 



 

 

 Επαναγγείωση της καρδιάς 

 

Ο Mirhoseini (1982), ανέφερε την επαναγγείωση της καρδιάς µε την δηµιουργία 

∆ιαύλων µέσω του µυοκαρδίου προς την αριστερή κοιλιακή κοιλότητα, 

χρησιµοποιώντας υψηλής ισχύος laser CO2. Θεώρησε ότι η ικανότητα του laser να 

δηµιουργήσει αυτούς τους διαύλους, χωρίς πλευρική καταστροφή του ιστού, αλλά και 

χωρίς  να αφήνει υπολείµµατα και ουλές, το καθιστά ιδανικό εργαλείο για αυτή την 

επέµβαση. Πάντως η ενέργεια εστιασµένου laser θα µπορούσε να προκαλέσει 

καρδιακό αποκλεισµό, κοιλιακή ίνωση και διάφορες αρρυθµίες εάν η διάρκεια του 

παλµού είναι αρκετά µεγάλη, ώστε να παρεµβληθεί στην ηλεκτρική δραστηριότητα 

της καρδιάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.14 Γενική και ορθοπεδική χειρουργική 

 

 
 Γενική χειρουργική 

 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ορίσει κανείς τη γενική χειρουργική αφού 

σχεδόν όλοι οι χειρουργοί έχουν πλέον ειδικό ενδιαφέρον σε κάποιο ιδιαίτερο πεδίο 

της χειρουργικής. Μπορεί να γίνονται µε το laser CO2 χειρουργικές τοµές στο δέρµα, 

αλλά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτηµα, εκτός από την περίπτωση ασθενών µε 

αιµορραγική προδιάθεση. Έχει δειχθεί ότι µπορεί να αποκοπούν έλκη κατάκλισης και 

να καλυφθούν, µε καλύτερα αποτελέσµατα απ' αυτά των συµβατικών τεχνικών. 

Επίσης, το laser CO2 είναι αναµφισβήτητα µεγάλης αξίας στη διαχείριση 

µολυσµατικών ελκών, τα οποία θα πρέπει να αφαιρούνται κατά την παρασκευή ενός 

δερµατικού µοσχεύµατος, µε ταυτόχρονο καθαρισµό και αποστείρωση της περιοχής. 

 

 Ορθοπεδική χειρουργική 

 

Μ' ένα laser CO2 είναι δυνατό να κόψει κανείς οστά, αλλά αυτά είναι ιστοί 

που δεν περιέχουν πολύ νερό και η θερµοκρασία για την καταστροφή αυτών των 

ιστών είναι υψηλή ενώ η τοµή γίνεται µε αργό ρυθµό όπως και η επούλωση. Με τις 

µεγάλες εξελίξεις που έχουν γίνει στη χειρουργική των κοιλοτήτων των αρθρώσεων 

µέσω αρθροσκοπίου, αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν λίγες κλινικές 

εφαρµογές µε το laser σ' αυτή την περιοχή. Έχει δειχθεί πειραµατικά ότι µε laser CO2 

µπορεί να κοπεί ο χόνδρος των αρθρώσεων και όταν διατεθούν ευρύτερα τα 

κατάλληλα συστήµατα µεταφοράς της δέσµης, αυτό πρέπει να είναι µία 

ενδιαφέρουσα περιοχή χρήσης των laser (50). Ο Horoszowski έδειξε ότι σε 

επανορθωτική χειρουργική αντικατάστασης ισχίου µπορεί να αφαιρεθεί οστέινη 

ουσία. Επίσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί χειρουργική αρθρώσεων σε 

αιµορροφιλικούς. µε µειωµένη απώλεια αίµατος. Πάντως τα τελευταία χρόνια οι 

εφαρµογές των laser, σε ορθοπεδικές επεµβάσεις, έχουν αυξηθεί σε ποικιλία και 

αριθµό. 



 

 

2.16 Οδοντιατρική χειρουργική 

 

 
Όπως και στα οστά έτσι και στα δόντια µε τη χρήση των laser µπορούν να 

δηµιουργηθούν κοιλότητες αλλά δεν είναι εύκολο, διότι η θερµοκρασία καταστροφής 

είναι υψηλή και δεν είναι εύκολο να δηµιουργηθούν οι κοιλότητες µε ακρίβεια, αν 

και επιτυγχάνεται αποστείρωση των ιστών. Ωστόσο σήµερα έχουν κατασκευαστεί 

συστήµατα ιατρικών laser που χρησιµοποιούνται σε επεµβάσεις µε µεγάλη επιτυχία. 

 Στην οδοντιατρική χρησιµοποιούνται κυρίως δύο laser (To millennium, και το 

Surgilight 20). Το millennium καινοτοµεί αφού δεν χτυπά την οδοντική επιφάνεια 

απευθείας, αλλά χτυπά πάνω σε νερό που διοχετεύει η ίδια η συσκευή. Το 

ακτινοβοληµένο νερό, µε αυτό τον τρόπο, εγκλωβίζει µεγάλα ποσά ενέργειας, µε 

αποτέλεσµα να καταφέρνει να αφαιρεί την οδοντική πλάκα. Το laser για το οποίο 

γίνεται λόγος (laser Cr YSGG)  έχει τη δυνατότητα να επεµβαίνει άριστα σε 

επεµβάσεις τόσο σε µαλακούς ιστούς όσο και σε σκληρότερους όπως είναι η 

αδαµαντίνη και η οδοντίνη, αλλά έχει αποδειχθεί ικανό και στην αποµάκρυνση της 

τερηδόνας. 

 Ο άλλος τύπος laser που χρησιµοποιείται στην οδοντιατρική είναι το 

Surgilight 20 (laser CO2). Το συγκεκριµένο laser χρησιµοποιείται και σε πολλούς 

άλλους τοµείς της ιατρικής, αλλά στην οδοντιατρική χειρουργική χρησιµοποιείται για 

αιµόσταση και τοµή χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα στην γύρω περιοχή από την 

περιοχή ακτινοβόλησης. 

 Τα laser επίσης χρησιµοποιούνται στη χειρουργική του λυκοστόµατος µε 

µειωµένη απώλεια αίµατος, ενώ η επούλωση γίνεται γρήγορα και χωρίς επιπλοκές. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.16 Laser στην ουρολογία 

 

 
 Νόσοι των εξωτερικών γεννητικών οργάνων 

 

  Οξυτενή κονδυλώµατα: Η θεραπεία γίνεται µε τοπική ή γενική αναισθησία 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί υπερπαλµικό laser CO2 για να εξατµίσει τις αλλοιώσεις 

µε ακρίβεια. Τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη µέθοδο αξιόλογη είναι η ελάχιστη 

αιµορραγία που παρουσιάζεται, σε σχέση µε άλλες µεθόδους και η ταχεία επούλωση 

χωρίς σηµάδια. Μερικά περιστατικά µπορεί επιλεκτικά να αντιµετωπιστούν σε 

στάδια, αν η νόσος είναι πολύ εκτεταµένη. Αν επιτευχθεί πλήρης αφαίρεση, πιθανόν 

η υποτροπή να αργήσει πολύ. Ο Rosemberg (99), ανέφερε τη θεραπεία 22 ασθενών 

µε κονδυλώµατα της ουρήθρας και του ουρηθρικού στοµίου. Σε τέσσερις περιπτώσεις 

χρειάστηκε στοµιοτοµή για ικανοποιητική έκθεση των αλλοιώσεων, αλλά το 86,6% 

ανταποκρίθηκε σε µια µόνο θεραπεία, χωρίς υποτροπή. 

 Καρκίνωµα του πέους: Υπάρχουν φανερά πλεονεκτήµατα στην αντιµετώπιση 

αυτής της νόσου µε τοπική καταστροφή, σε σχέση µε το µερικό η ολικό 

ακρωτηριασµό του πέους. Οι Hofstetter και Frank (58), ανέφεραν την θεραπεία µε 

laser Nd: ΥAG, 17 ασθενών µε καρκίνωµα πέους. Έγινε παρακολούθηση σε 11 απ' 

αυτούς για διάστηµα µεταξύ 10 και 39 µηνών και µόνο ένας ασθενής παρουσίασε 

τοπική υποτροπή. Γενικά φαίνεται ότι αυτό το laser καθώς και το laser CO2 έχουν 

µεγάλη αξία στην αντιµετώπιση καρκινωµάτων.  

 Στενώσεις της ουρήθρας: Η αντιµετώπιση των ουρηθρικών στενώσεων, είτε 

µε διαστολή είτε µε εκτοµή και ηλεκτροκαυτηρίαση, ακολουθείται από µεγάλη 

συχνότητα υποτροπής. Έχει χρησιµοποιηθεί το laser Nd: ΥAG για την ανακούφιση 

της ουρηθρικής στένωσης, αλλά η βαθιά διεισδυτικότητα στις παρακείµενες δοµές 

οδήγησε σε περαιτέρω σχηµατισµό ουλής, µε σύσπαση και υποτροπή της στένωσης. 

Χρησιµοποιώντας laser Αργού, αφαιρούν όλο τον ουλώδη ιστό κάτω από το 

σηραγγώδες σώµα της ουρήθρας, για να δηµιουργήσει µια οµαλή µετάβαση στην 

ουρήθρα, κοντά και µακριά της στένωσης. Θεραπεύτηκαν 40 ασθενείς και µόνο έξι 



χρειάστηκαν περαιτέρω εκτοµή µε laser .Ουσιαστικά δεν υπήρξε αιµορραγία και σ' 

όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε σηµαντική βελτίωση της ροής των ούρων. 

 

 Νόσοι των εσωτερικών γεννητικών οργάνων 

 

 Όγκοι της κύστης: Υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις ότι το καρκίνωµα της 

κύστης είναι πολύ συχνά πολυεστιακή νόσος, µε συνυπάρχοντες και άλλους όγκους 

σε περισσότερο από το 80% των κυστών που αφαιρούνται από ένα επιθετικής µορφής 

καρκίνωµα. Όποια και να είναι η αιτία πάντως, υπάρχει µια υψηλή συχνότητα 

εµφάνισης υποτροπής µετά από ενδοσκοπική εκτοµή ενός όγκου και ακόµα 

υψηλότερη µετά από εκτοµή πολλαπλών όγκων. Ο σκοπός της θεραπείας είναι να 

αφαιρεθεί ο όγκος πλήρως, µε καταστροφή του, µέσα στο κυστικό τοίχωµα χωρίς 

διάτρηση του σπλάχνου και χωρίς βλάβες στις γειτονικές δοµές, ιδιαίτερα στο έντερο, 

το οποίο φαίνεται να είναι πλέον ευάλωτο από την κύστη σε βλάβες από laser. Η 

αφαίρεση του όγκου πρέπει να γίνεται χωρίς ελευθέρωση τεµαχίων όγκου µέσα στην 

κύστη και µε την ελάχιστη νοσηρότητα. 

 Λίθοι: Ο Watson (123) περιέγραψε τα αποτελέσµατα των laser στους λίθους 

του ουροποιητικού συστήµατος. Ένα laser συνεχούς λειτουργίας εξασκεί θερµικό 

αποτέλεσµα στους λίθους ενώ µε το παλµικό laser Nd: ΥAG, ο τεµαχισµός των λίθων 

µπορεί να επιτευχθεί χωρίς σηµαντικό κίνδυνο για το νεφρικό σωλήνα. Με τα laser 

γίνεται κατακερµατισµός όλων των αόρατων  και φανερών λίθων. Υπάρχουν πάντως 

ακόµα προβλήµατα στα συστήµατα µεταφοράς της δέσµης, αλλά η περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτής της τεχνικής και των τεχνικών αφαίρεσης των τεµαχίων των λίθων 

θα δείξουν αν θα αποβεί κλινικά σηµαντική αυτή η µέθοδος. 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3: Χαρακτηριστικά των συσκευών και των 

δειγµάτων 
 

 

Εισαγωγή 
 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται µερικά από τα πιο απαραίτητα 

εργαστηριακά όργανα, τα οποία χρησιµοποιήσαµε για την έρευνα µας. 

Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτητιστικά τους και σε γενικές γραµµές ο 

τρόπος µε τον οποία γίνονταν απαραίτητα. 

Ξεκινώντας απ’ το laser και τον πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα, τα οποία 

ήταν η καρδιά όποιασδήποτε πειραµατικής εργασίας, τα υπόλοιπα όργανα τα 

οποία ήταν τελείως απαραίτητα ήταν οι ψηφιακοί παλµογράφοι, το οπτικό και 

το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, η φωτοδίοδος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Χαρακτηριστικά του laser 

 

 

Το laser που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα ήταν ένα XeCl excimer laser της 

εταιρείας lumonics (PulseMaster EX-800, Canada), µε µήκος κύµατος της εκποµπής 

308 nm. Η χρονική διάρκεια του παλµού του laser µετρήθηκε στο µέσο του πλάτους 

του παλµού (FWHM), όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, και βρέθηκε ίση µε 

30 nsec. Η µέτρηση έγινε µε µία γρήγορη φωτοδίοδο, της οποίας τα χαρακτηριστικά 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3.8. 

 

∆t 30 ns 1/div 50 ns Ch 2: 50 mV 
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Σχήµα 3.1.α: Ο παλµός του laser που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα µας

όπως ανιχνεύθηκε από µία γρήγορη φωτοδίοδο και καταγράφηκε από τον

Η χωρική κατανοµή ενός excimer laser δεν είναι οµοιογενής. Αυτό συµβαίν
όγω

mod
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 του τρόπου εκκένωσης του laser και της ενίσχυσης των αντίστοιχων ρυθµών 

es) της κοιλότητας. Η χωρική κατανοµή της ενέργειας του laser εξαρτάται από 

ρακτηριστικά του πλάσµατος που δηµιουργείται από την ηλεκτρική εκκένωση. 

Μια εγκάρσια τοµή της δέσµης του laser XeCl είναι ένα ορθογώνιο 

ληλόγραµµο διαστάσεων 37,1 x 24 mm, και η ενέργεια του µπορεί να διαφέρει 

αλµό σε παλµό κατά ένα ποσοστό περίπου 5%. Ωστόσο µέσω µιας ίριδας 



επιλέγαµε κάθε φορά το περισσότερο οµογενές µέρος της δέσµης. Η κατανοµή της 

ενέργειας του excimer laser, για την οριζόντια διεύθυνση, φαίνεται στο σχήµα 3.1.β. 
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Σχήµα 3.1.2: Κατανοµή της ενέργειας της δέσµης του excimer laser XeCl κατά

την oριζόντια διεύθυνση για δύο διαφορετικές τιµές ολικής ενέργειας της
 



3.2   Αισθητήρας πίεσης 

 

 

Ο αισθητήρας  πίεσης που  χρησιµοποιήθηκε στις πειραµατικές διαδικασίες 

είναι ο WAΤ-04 (ALKOR, Moskow, Russia). Αποτελείται από µια κοίλη κυλινδρική 

µεταλλική θήκη πάχους 3 mm και ύψους 35 mm, µε διάµετρο 13 mm, που εµπεριέχει 

ένα πιεζοηλεκτρικό 

κρύσταλλο LiNbO3 πάχους 7 

mm µε ενεργή περιοχή 

διαµέτρου 6 mm και 

ευαισθησία (n) 18 mV/bar. 

Ακόµα το σύστηµα του 

ακουστικού αισθητήρα 

περιλαµβάνει ένα γυάλινο 

ακουστικό αγωγό, ο οποίος 

είναι τοποθετηµένος στο 

επάνω άκρο του όλου 

συστήµατος και στην επάνω 

βάση του τοποθετούνται τα 

δείγµατα που πρόκειται να 

ακτινοβοληθούν. Ο γυάλινος ακ

4 mm και διαµέτρου 7 mm. Η

µεταξύ 7 nsec και 0.8 µsec

αισθητήρας λειτουργεί µε ένα 

απόκρισής του είναι 4 nsec. Το

και ενσωµατωµένη αντίσταση,

θήκης, και η ευαισθησία του συ
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Η πίεση Ρ0 του ωστικού 

 

 

 

Σχήµα 3.2.α: Σχηµατική απεικόνιση του

πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα των πειραµάτων
ουστικός αγωγός είναι κυλινδρικού σχήµατος, πάχους 

 µετρούµενη διάρκεια του ακουστικού παλµού είναι 

. Για τη µέτρηση ταχέων ακουστικών παλµών ο 

χαµηλής αντίστασης φορτίο, R=13 Ω και ο χρόνος 

 συνολικό σύστηµα ακουστικός αγωγός, µεταφορέας 

 είναι τοποθετηµένο στο εσωτερικό της µεταλλικής 

στήµατος είναι 1,6 mV/bar. 

ισθητήρα πίεσης ή αλλιώς του πιεζοηλεκτρικού 

ακουστικών κυµάτων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5.  

κύµατος µπορεί να υπολογισθεί από τον τύπο:[62] 

P0=(V/n) (Sd/Ss w) 



 

 

όπου V (mV) είναι το πλάτος του σήµατος εξόδου του αισθητήρα, (n) ο συντελεστής 

ευαισθησίας (n = 18 mV/bar), Sd το εµβαδόν της ενεργού περιοχής του αισθητήρα και 

Ssw το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης της δέσµης πάνω στο δείγµα. 

Στις µετρήσεις µας µπορούµε να θεωρήσουµε το µέτωπο του ωστικού 

κύµατος ως επίπεδο , µε διάµετρο ίση µε τη διάµετρο της κηλίδας του laser (dL) 

εφόσον ισχύει η σχέση: 

 

 

 

 

 

 

Όπου µeff είναι ο συντελεστής εξασθένισ

αγωγού. 

Αντικαθιστώντας στον τύπο (1) 

υπολογίζεται η πίεση και µελετάται το π

για mV, που είναι η αρχική σχετική µονάδ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dL » 1/ µeff 
ης στο εσωτερικό του γυάλινου ακουστικού 

το Ssw και το Ssp µε τις αντίστοιχες τιµές 

λάτος πίεσης σε µονάδες πίεσης (bar) αντί 

α µέτρησης. 



3.3   Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης 

 

 

Το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (Scanninig electron microscope) 

χρησιµοποιείται κυρίως για τη µελέτη κυτταρικών και άλλων επιφανειών και 

αποκαλύπτει τοπογραφικές λεπτοµέρειες της επιφάνειας. Με το ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο σάρωσης παρατηρούνται λεπτοµέρειες µικρότερες από 50 Å ενώ το 

βάθος εστίασης είναι 500 φορές µεγαλύτερο από εκείνο του οπτικού µικροσκοπίου. 

Τα περισσότερα ηλεκτρονικά µικροσκόπια σάρωσης έχουν διακριτική ικανότητα 

κάτω από 100 Å, ενώ µερικά πειραµατικά µοντέλα έχουν διακριτική ικανότητα 10 Å. 

Η δέσµη των ηλεκτρονίων καθώς περνά µέσα από το σύστηµα 

ηλεκτροµαγνητικών φακών, ανάλογων µε το συµπυκνωτικό "φακό" του οπτικού 

µικροσκοπίου διέλευσης, εστιάζεται σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του δείγµατος. 

Πηνία απόκλισης της δέσµης, τα οποία είναι τοποθετηµένα µεταξύ του 

συµπυκνωτικού φακού και του δείγµατος, µετακινούν την εστιασµένη δέσµη των 

ηλεκτρονίων σαρώνοντας την επιφάνεια του δείγµατος. Η δέσµη καθώς σαρώνει την 

επιφάνεια του δείγµατος προκαλεί διέγερση των µορίων του προς υψηλότερα 

ενεργειακά επίπεδα. Η ενέργεια αυτή απελευθερώνεται µε διάφορες µορφές, 

περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας που ονοµάζονται 

"δευτερογενή ηλεκτρόνια". Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια χρησιµοποιούνται για τη 

δηµιουργία του ειδώλου το οποίο προβάλλεται τελικά σε µια οθόνη τηλεόρασης. 

Για την παραγωγή των δευτερογενών ηλεκτρονίων πρέπει η επιφάνεια του 

δείγµατος να είναι αγώγιµη. Επειδή τα βιολογικά υλικά (και γενικά τα οργανικά 

υλικά) δεν είναι αγώγιµα καλύπτονται µε ένα στρώµα χρυσού-παλλαδίου. Μετά την 

επικάλυψη το δείγµα παρατηρείται στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης. 

Στις δικές µας παρατηρήσεις το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο SEM που 

χρησιµοποιήθηκε ήτανε µοντέλο Jeol 840C. Με το συγκεκριµένο µικροσκόπιο έγιναν 

οι παρατηρήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5. Η επικάλυψη των 

δειγµάτων που φωτογραφήθηκαν από το SEM, έγινε µε Pt/Pd µε αναλογία 60/40, µε 

πάχος επικάλυψης περίπου 200 Å. Η παρατήρηση έγινε στα 15 ΚV. 

 

 

 

 



3.5 Οπτικό µικροσκόπιο 

 

 

Για τις παρατηρήσεις του σηµείου εστίασης της εστιασµένης δέσµης του 

excimer laser, πάνω στο PMMA και στο χόνδρο, χρησιµοποιήθηκε ένα οπτικό 

µικροσκόπιο (NIKON HFX-DX). 

Με το ίδιο οπτικό µικροσκόπιο έγιναν οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 5, καθώς και οι παρατηρήσεις για την εύρεση του κατωφλίου εκσκαφής για 

τα διάφορα εµβαδά εστίασης που χρησιµοποιήθηκαν. Οι φωτογραφίες από το 

συγκεκριµένο µικροσκόπιο πάρθηκαν από µία φωτογραφική κάµερα NIKON που 

ήταν κατάλληλα προσαρµοσµένη στο οπτικό µικροσκόπιο. 

Επίσης µε το οπτικό µικροσκόπιο µετρήθηκαν, σε κάθε περίπτωση, τα εµβαδά 

της κηλίδας από τη χρήση του laser πάνω στα δείγµατα µε σκοπό να υπολογιστεί, σε 

κάθε περίπτωση, η πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης πάνω στο εκάστοτε 

δείγµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5   Μετρητής ενέργειας 

 

 

Ο µετρητής ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατά µας ήταν ένας 

πυροηλεκτρικός αισθητήρας Gentec ED-S00. Η ενεργός επιφάνειά του καλύπτεται 

από ένα λεπτό στρώµα µαύρου υλικού, που απορροφά το φως, και είναι συνδεδεµένο 

µε ένα καταµετρητή θερµότητας. Η ενέργεια του παλµού του φωτός που θέλουµε να 

µετρήσουµε, µεταφέρεται στο πυροηλεκτρικό υλικό ως θερµότητα. 

Το πυροηλεκρικό υλικό περιέχει προσανατολισµένα µόνιµα δίπολα, τα οποία 

είναι γνωστό ότι είναι ευαίσθητα στη θερµότητα. Απότοµες µεταβολές της 

θερµοκρασίας του πυροηλεκτρικού υλικού, αλλάζουν τον προσανατολισµό των 

δίπολων, µε φυσικό επακόλουθο την αλλαγή στο εσωτερικό τού ηλεκτρικού πεδίου. 

Η µεταβολή της ηλεκτρικής ισορροπίας, παράγει ένα ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο 

δηµιουργεί µια µεταβλητή τάση. Η µέγιστη τιµή αυτής είναι ανάλογη της 

προσπίπτουσας ενέργειας. Ο συντελεστής µετατροπής της µετρούµενης τάσης σε 

ενέργεια είναι 2.3 mV/mJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6   Χαρακτηριστικά των δειγµάτων PMMA 

 

 

Κατά την πορεία των πειραµάτων µας χρησιµοποιήθηκαν τα εξής υλικά: το 

ΡΜΜΑ (Perspex), λόγω της οµοιογένειας της δοµής του και της οπτικής διαύγειάς 

του. Ο κυριότερος ωστόσο λόγος είναι ότι η συµπεριφορά του στην ακτινοβολία του 

laser XeCl, παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε τη συµπεριφορά του χόνδρου, όπως 

επί παραδείγµατει η χαµηλή τιµή απορρόφησης στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Το 

άλλο υλικό που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα µας ήταν προφανώς ο χονδρικός 

ζωικός ιστός. 

Το ΡΜΜΑ (Poly-methyl-methacrylate) είναι ένα καθαρό και άχρωµο 

πλαστικό, το οποίο είναι διαφανές στο ορατό φάσµα των ακτινοβολιών. 

Κατασκευάζεται από την αντίδραση µίγµατος υδροκυανικού οξέος ακετόνης το οποίο 

θερµαίνεται µε θειικό οξύ, σχηµατίζοντας έτσι µεθακρυλαµιδικό σουλφίδιο. Το 

τελευταίο αντιδρά µε νερό και µεθανόλη για να δώσει τελικά το ΡΜΜΑ. 

Τα δείγµατα που χρησιµοποιήσαµε στα πειράµατά µας είχανε κυλινδρικό 

σχήµα. Οι κυκλικές βάσεις των δειγµάτων µας είχανε διάµετρο ίση µε 9.15 mm και 

πάχος 3,20mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7   Χαρακτηριστικά των δειγµάτων χονδρικού ιστού 

 

 

Ο χονδρικός ιστός αναπτύσσεται σε πολλές θέσεις, όπου εξαιτίας λειτουργικών 

αναγκών, είναι απαραίτητο να συνδυάζεται η στερεότητα µε την ελαστικότητα. 

Υπάρχει έτσι στις αρθρικές επιφάνειες των οστών, στη σπονδυλική στήλη, στα 

τοιχώµατα του θώρακα, στα όργανα της αναπνευστικής οδού (ρίνα, λάρυγγα, 

τραχεία, βρόχους), στο εξωτερικό τµήµα του αυτιού κ.λ.π. 

Υπάρχουν τρεις τύποι χόνδρου: ο υαλοειδής , ο ινώδης και ο ελαστικός, ανάλογα µε 

το περιεχόµενό του σε ειδικές ινώδεις πρωτεΐνες [63] . 

 Ο υαλοειδής χόνδρος σχηµατίζει τον προσωρινό σκελετό κατά την εµβρυϊκή 

ανάπτυξη, τον επιφυσιακό δίσκο των µακρών οστών στην παιδική ηλικία, και τις 

αρθρικές επιφάνειες των αρθρώσεων. Λειτουργεί επίσης και ως στηρικτικός ιστός 

της αναπνευστικής οδού. 

 Ο ινώδης χόνδρος αποτελεί στοιχείο των µεσοσπονδύλιων δίσκων. Βρίσκεται 

επίσης στις προσφύσεις των τενόντων στα οστά αλλά και στις συγχονδρώσεις των 

πλατιών οστών της πυέλου. 

 Ο ελαστικός χόνδρος βρίσκεται στο πτερύγιο του αυτιού, στο τοίχωµα του 

έξω ακουστικού πόρου και στην επιγλωτίδα του λάρυγγα. 

Οι χόνδροι αποτελούνται από τρία κύρια στοιχεία : 

 Χονδροκύτταρα  

 Εξωκυττάρια Θεµέλια Ουσία 

 Συνδεδεµένο Νερό. 

Η λεπτοµερής ωστόσο περιγραφή για τη δοµή και τις ιδιότητες των χόνδρων 

έχει γίνει στα κεφάλαια 2.3 και 2.4. 

Τα δείγµατα του χόνδρου που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

πειραµάτων µας, ήταν υαλώδης χόνδρος από τη σπάλα βοδινού κρέατος. Μετά την 

παραλαβή των χονδρικών ιστών, τα δείγµατα τοποθετούνται µέσα σε φυσιολογικό 

ορό και µέχρι την ακτινοβόλησή τους διατηρούνται στο ψυγείο σε θερµοκρασία 4 °C. 

Ο χρόνος µεταξύ παραλαβής του χονδρικού ιστού και ακτινοβόλησης ήταν 

µικρότερος των 24 ωρών. Τα δείγµατα ήταν διαστάσεων 1cm x 1cm, ώστε να 

καλύπτεται ολόκληρη η ενεργή επιφάνεια του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα. Το πάχος 

των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν κυµαινόταν από 0.5 mm έως 6 mm. 

 



3.8   Υπόλοιπα εργαστηριακά όργανα 

 

 

Η µέτρηση του πάχους των δειγµάτων µας όποτε αυτό χρειάσθηκε, έγινε µε ένα 

ηλεκτρονικό παχύµετρο (Mitutoyo). 

Χρησιµοποιήθηκε επίσης µια φωτοδίοδος SGD-O,40, η οποία συνδέθηκε µέσω 

οµοαξονικού καλωδίου και BNC συνδετών µε τον παλµογράφο, και τις περισσότερες 

φορές στην ίδια είσοδο που συνδέαµε και τον αισθητήρα. Η δική µας φωτοδίοδος 

είναι δίοδος δηλαδή ηµιαγωγός και η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στη δηµιουργία 

οπών και ηλεκτρονίων στη ζώνη απογύµνωσης που λόγω της εφαρµοζόµενης τάσης 

κινούνται στο κύκλωµα. 

Τη συγκεκριµένη φωτοδίοδο, στα περισσότερα από τα πειράµατά µας, τη 

χρησιµοποιήσαµε για τη µέτρηση της καθυστέρησης των ακουστικών κυµάτων, αλλά 

και για τη µέτρηση της χρονικής διάρκειας του παλµού του laser. 

Για τις µετρήσεις της χρονικής καθυστέρησης του παλµού του laser ή για τις 

µετρήσεις των καθυστερήσεων στα ακουστικά κύµατα, καθώς και για τις µετρήσεις 

του πλάτους των ακουστικών κυµάτων χρησιµοποιήθηκαν δύο ψηφιακοί 

παλµογράφοι. Για τις περισσότερες µετρήσεις του κεφαλαίου 4 χρησιµοποιήθηκε 

ένας Le Croy 9400A µε εύρος απόκρισης 175 MHz. Για την καταγραφή των σηµάτων 

που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5 χρησιµοποιήσαµε τον ψηφιακό παλµογράφο 

Hewlett Packard 5452 (2 Gsa/sec, 500 MHz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4: Μετρήσεις µεγεθών µε χρήση ακουστικών 

κυµάτων 

 

 
Εισαγωγή 

 
Στο παρελθόν έχουν µελετηθεί τα ωστικά κύµατα που δηµιουργούνται 

από την επίδραση των παλµικών laser, σε διάφορα υλικά (71, 20, 21, 105, 19, 37, 

31). Σε µερικές από αυτές τις µελέτες έχουν υπολογισθεί τα ωστικά κύµατα που 

δηµιουργούνται, εντός του ακτινοβολούµενου υλικού, (105, 19) ενώ σε άλλες έχει 

ερευνηθεί ο θρυµµατισµός, ο οποίος προκαλείται από τα ωστικά κύµατα, και έχει 

υπολογισθεί η υψηλή ταχύτητα εκτίναξης των θραυσµάτων στο αλουµίνιο (78) 

και σε πολυµερή (8). Η εκποµπή ωστικών κυµάτων, κατά την επίδραση 

παλµικών laser, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση της 

εκσκαφής παρατηρώντας το µετασχηµατισµό Fourier (FFT) του µόλις 

ακουόµενου σήµατος, που ελήφθη στον αέρα από ένα µικρόφωνο (100). 

Οι Dixon et al έχουν αποδείξει ότι η διαστολή του δηµιουργούµενου 

πλάσµατος, από την επίδραση των παλµικών laser σε υλικά, µπορεί να 

δηµιουργήσει ωστικό κύµα (25) Οµοίως η τήξη της επιφάνειας των υλικών και 

τα επιφανειακά ωστικά παλµικά κύµατα, ήταν αντικείµενο µελέτης των Gusev et 

al (54). Παρατήρησαν επίσης για πρώτη φορά ότι η ταχύτητα διάδοσης των 

επιφανειακών ωστικών κυµάτων, εξαρτάται από την πυκνότητα ενέργειας. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, η παρατήρηση του πλάτους των επιφανειακών 

ωστικών κυµάτων, παρέχει πληροφορίες για τη ρευστοποίηση της επιφάνειας 

του υλικού και το κατώφλι εκσκαφής. 

Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα, των ωστικών 

κυµάτων που δηµιουργούνται, από την επίδραση των excimer laser στο ΡΜΜΑ, 

και στο χονδρικό ιστό. Με ένα γρήγορο πιεζοηλεκτρικό ανιχνευτή, υπολογίστηκε 

η πίεση και η χρονική καθυστέρηση του ωστικού κύµατος που φθάνει στον 

ανιχνευτή, µετά την απορρόφηση του παλµού του laser. 

∆είχθηκε επίσης ότι η τεχνική της καθυστέρησης, είναι µια κατάλληλη 

µέθοδος για την παρατήρηση του ρυθµού εκσκαφής. Η συγκεκριµένη µέθοδος 



µάλιστα έχει δύο πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων γνωστών 

µεθόδων (παρατήρηση στο µικροσκόπιο, µέθοδος διάτρησης, µέτρηση του 

βάθους εκσκαφής µε προφιλόµετρο). Το κύριο πλεονέκτηµα της είναι ότι µπορεί 

να µας δίνει το ρυθµό και το βάθος εκσκαφής απευθείας (on-line), από παλµό σε 

παλµό. Το άλλο πλεονέκτηµα της εν λόγω µεθόδου, είναι η πολύ υψηλή της 

ακρίβεια, όπου και η ελάχιστη εκσκαφή του δείγµατος µπορεί να γίνει 

αντιληπτή. Η ακρίβεια αυτή έχει να κάνει µόνο µε το πόσο γρήγορος είναι ο 

πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας που χρησιµοποιούµε. 

Επίσης µε τη µελέτη των ακουστικών κυµάτων µπορούµε να εξάγουµε 

χρήσιµα συµπεράσµατα για τα φαινόµενα τα οποία λαµβάνουν χώρα κατά την 

αλληλεπίδραση των excimer laser µε τα υλικά. Από τις µετρήσεις των πιέσεων 

υπολογίστηκε το κατώφλι εκσκαφής (Ablation Threshold), καθώς και η 

επίδραση του εµβαδού της κηλίδας εστίασης τόσο στον υπολογισµό του 

κατωφλίου εκσκαφής όσο και στον υπολογισµό του ρυθµού εκσκαφής. 

Υπολογίστηκε ο ρυθµός εκσκαφής για διαφορετικές τιµές της συχνότητας 

ακτινοβόλησης του χόνδρου και του PMMA. Βρέθηκε ότι ο ρυθµός εκσκαφής 

εξαρτάται από τη συχνότητα, όπως και αναµέναµε. Πριν από τον υπολογισµό του 

ρυθµού εκσκαφής είχαµε υπολογίσει την ταχύτητα διάδοσης των ωστικών 

κυµάτων στο PMMA και το χόνδρο, η τιµή της οποίας βρέθηκε σχεδόν όµοια µε 

εκείνη που είχαν υπολογίσει άλλοι ερευνητές. 

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια που 

ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Απόκριση του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα 

 

 

Το Σχ.4.1.α δείχνει τη χρονική απόκριση του ανιχνευτή, που χρησιµοποιήθηκε 

στα πειράµατά µας, αφού προηγουµένως είχαµε αφαιρέσει το προστατευτικό quartz 

επικάλυψης του, που χρησιµεύει στη λειτουργία του αισθητήρα σαν οδηγός του 

ακουστικού κύµατος. Αυτό έγινε µε σκοπό να µελετηθεί η συµπεριφορά του 

αισθητήρα, χωρίς τον γυάλινο ακουστικό οδηγό. ∆εν υπήρχε λοιπόν δείγµα πάνω 

στον ανιχνευτή και το XeCI excimer laser ήταν εστιασµένο απευθείας πάνω στη 

κεντρική περιοχή του πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου LiNbO3. Στο Σχήµα 4.1.α η 

πρώτη κορυφή είναι το κυρίως ωστικό σήµα που µας δίνει ο αισθητήρας, ενώ η 

περιοδικότητα αυτού του σήµατος, στις κορυφές που παρουσιάζονται κατόπιν, είναι 

ανακλάσεις των κυµάτων στις επιφάνειες του αισθητήρα. 
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Σχήµα 4.1.α: ∆ιάγραµµα που απεικονίζει τη χρονική απόκριση του ακουστικού

αισθητήρα, µε το excimer laser XeCl να είναι εστιασµένο στην κεντρική περιοχή του

πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου LiNbO3. 



Το Σχήµα 4.1.β δείχνει σε µεγέθυνση τον πρώτο παλµό από τον ανιχνευτή, 

όπως καταγράφεται από  τον  παλµογράφο  χωρητικότητας  εισόδου  175  ΜΗz  και  

40  pF (Le Croy). Η διάρκεια των 25 ns (FWHM) του παλµού είναι σχεδόν ίδια µε τη 

διάρκεια των 30 ns (FWHM) του παλµού του laser. Υπάρχει µια γρήγορη, 10 ns, 

άνοδος του παλµού του laser, και µια πιο αργή πτώση του που διαρκεί 15 ns. 

Παρατηρείται αρνητική άνοδος του σήµατος στο τέλος του παλµού, το οποίο θα 

µπορούσε να οφείλεται, είτε στη διαφορά της αντίστασης (13 Ohm) του ανιχνευτή 

και της αντίστασης εισόδου των 50 Ohm του παλµογράφου, είτε στην αποσυµπίεση 

του ανιχνευτή αυτού καθ' εαυτού καθώς επιστρέφει στη κατάσταση ισορροπίας του. 
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Σχήµα 4.1.β: Το σήµα που δίνει ο παλµογράφος για τον παλµό του laser, όπως το

ανιχνεύει πιεζοηλεκτρικός ανιχνευτής. Πρόκειται για την πρώτη κορυφή του σήµατος,

το οποίο  απεικονίζεται  στο σχήµα 4.1.α, σε µεγέθυνση. 

 

 

 



Το Σχ.4.1.γ δείχνει την απόκριση του ανιχνευτή όταν τοποθετείται ένα δείγµα 

ΡΜΜΑ πάχους 3,20 mm πάνω στον ανιχνευτή. Το εύρος του παλµού είναι 40 ns 

(FWHM), το οποίο είναι ευρύτερο από εκείνο του laser που έχει πλάτος 30 ns. Αυτό 

σηµαίνει ότι υπάρχει διασπορά, δηλαδή µια καθυστέρηση στη διάδοση των 

ηµιτονοειδών συνιστωσών Fourier του παλµού των ωστικών κυµάτων, τα οποία 

διαδίδονται µε διαφορετικές ταχύτητες στο µέσον. Επίσης υπάρχει µία ορισµένη 

άνοδος της απόκρισης του ανιχνευτή, πριν φθάσει ο κύριος παλµός. Αυτό θα 

µπορούσε να οφείλεται στη διόγκωση της επιφάνειας που δηµιουργείται κατά τη 

διάρκεια της απορρόφησης και της θέρµανσης του δείγµατος, ακριβώς πριν αρχίσει η 

εκσκαφή (70) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνοδος της απόκρισης του 
ανιχνευτή πριν φτάσει ο κύριος 
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Σχήµα 4.1.γ: Το ακουστικό σήµα του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα, όπως το

κατέγραψε ο παλµογράφος, όταν επάνω στον αισθητήρα είχε τοποθετηθεί δείγµα

P.M.M.A. Tο εύρος του παλµού είναι 40 nsec (FWHM). 

 

 

 



Συµπεράσµατα: 

 

 Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η απόκριση του ανιχνευτή ακολουθεί κατά 

προσέγγιση τον παλµό του laser. Η προσθήκη του δείγµατος διευρύνει το 

πλάτος του παλµού και αυτό οφείλεται είτε στη διαδικασία της εκσκαφής 

είτε στη διασπορά του υλικού. Η διασπορά που παρατηρείται, θα 

παραµορφώσει και θα διασπάσει τον παλµό για µεγαλύτερες αποστάσεις 

διάδοσης, όπως παρατηρήθηκε επίσης και από τους Schneider et al (100), 

κατά τη µέτρηση της διάδοσης των επιφανειακών ωστικών κυµάτων. 

 

 Επιπλέον, η διάσπαση του παλµού, θα µπορούσε να οφείλεται στις 

διαφορετικές αντιστάσεις εξόδου (13 Ω) του ανιχνευτή και εισόδου (50 Ω) 

του παλµογράφου, όπως δείχθηκε από τους Olmes et al (89) οι οποίοι 

πρότειναν ένα κατάλληλο αλγόριθµο για τη διόρθωση του παλµού. Οι 

υπόλοιπες µετρήσεις των ωστικών κυµάτων έγιναν µε τον ίδιο ανιχνευτή 

που χρησιµοποιήθηκε παραπάνω, αλλά µε την ενσωµάτωση ενός αγωγού 

από χαλαζία, ο οποίος δεν παραµορφώνει τον παλµό, παρά µόνο τον 

καθυστερεί για τις συχνότητες των πειραµάτων µας. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Χωρική απόκριση του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα 

 

 

Ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας που χρησιµοποιήσαµε στα πειράµατά µας δεν 

είχε την ίδια ευαισθησία σε όλη την περιοχή του πιεζοηλεκτρικού του υλικού. 

Αποδείχτηκε ότι παρουσίαζε τη µέγιστη ευαισθησία στην κεντρική του περιοχή. Για 

το λόγο αυτό, στις µετρήσεις πιέσεως που έγιναν στα πειράµατά µας, φροντίζαµε η 

δέσµη του laser να κατευθύνεται στην κεντρική περιοχή του πιεζοηλεκτρικού 

αισθητήρα. 

Για να φανεί αυτή η διαφορά της ευαισθησίας του αισθητήρα από θέση σε 

θέση, έγινε το ακόλουθο πείραµα. Ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας τοποθετήθηκε σ' 

ένα µικροµετρικό δροµέα µε τον οποίο µπορούσαµε να µεταβάλλουµε τη θέση του 

κατά µία διεύθυνση. Ξεκινώντας από ένα σηµείο της περιφέρειας του αισθητήρα, 

µεταβάλαµε τη θέση του έτσι ώστε η εστίαση του laser να κατευθύνεται κάθε φορά 

και σε διαφορετικό σηµείο µίας διαµέτρου του αισθητήρα. Για κάθε διαφορετική 

θέση εστίασης παίρναµε µέτρηση της τάσης. Επάνω στον αισθητήρα είχαµε 

τοποθετήσει  ένα δείγµα PMMA, για την προστασία του. Τα αποτελέσµατα φαίνονται 

στο σχήµα 4.2 
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Σχήµα 4.2: ∆ιάγραµµα που δείχνει τη µεταβολή της ευαισθησίας του

αισθητήρα. Όταν η εστίαση του laser κατευθύνεται στο κεντρικό σηµείο του

αισθητήρα, εκείνος δίνει τη µέγιστη δυνατή τιµή πίεσης. 



4.3 Μελέτη της καθυστέρησης του ωστικού κύµατος 

 

 

Έχει αποδειχθεί ότι για παλµούς laser διάρκειας της τάξης των ns, η εκσκαφή, 

και εποµένως το ωστικό κύµα, αρχίζει κατά τη διάρκεια του παλµού του laser (30). Η 

διάδοση του ωστικού κύµατος δια µέσου του δείγµατος και του αγωγού από χαλαζία, 

προκαλεί καθυστέρηση στον παλµό σε σχέση µε τον παλµό του laser. 

Το Σχήµα 4.3.α δείχνει το ακουστικό κύµα που ανίχνευσε ο αισθητήρας µας, 

και κατέγραψε ο παλµογράφος,  κατά την ακτινοβόληση του PMMA µε ένα παλµό. Η 

πρώτη αρνητική κορυφή που παρατηρούµε στο σήµα, αφορά το σήµα του παλµού του 

laser το οποίο ανιχνεύθηκε µε µια γρήγορη φωτοδίοδο, και καθορίζει την αρχή 

µέτρησης του χρόνου. Σαφώς υπάρχει µια καθυστέρηση µερικών µs, µεταξύ του 

παλµού του laser και της εµφάνισης του πρώτου ακουστικού σήµατος, η οποία αφορά 

την καθυστέρηση του κύµατος στον γυάλινο ακουστικό οδηγό του αισθητήρα και στο 

εσωτερικό του δείγµατος του PMMA που ήταν τοποθετηµένο επάνω στον ακουστικό 

αισθητήρα. Ο εν λόγω χρόνος µειώνεται, καθώς το πάχος του δείγµατος µειώνεται 

στο σηµείο εκείνο όπου προσπίπτει η ακτινοβολία του laser. 

Έτσι  µε  την  αύξηση  του  αριθµού  των  παλµών, από 1 (Σχήµα 4.3.α) ως 5 

(Σχήµα 4.3.β), ως 35 (Σχήµα 4.3.γ) παρατηρείται µείωση της καθυστέρησης, αφού 

στο σηµείο όπου ακτινοβολείται το δείγµα υπάρχει µείωση του πάχους του υλικού. Η 

τήξη της επιφάνειας των υλικών και τα επιφανειακά ωστικά παλµικά κύµατα, ήταν 

αντικείµενο µελέτης των Gusev et al (54). Παρατήρησαν για πρώτη φορά ότι η 

ταχύτητα διάδοσης των επιφανειακών ωστικών κυµάτων, εξαρτάται από την 

πυκνότητα ενέργειας. Ωστόσο στη δική µας µελέτη οι πυκνότητες ενέργειας που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν τόσο µεγάλου εύρους διακύµανσης, ώστε ναι µεν να 

εµφανιστεί αλλαγή στην ταχύτητα διάδοσης από ενέργεια σε ενέργεια, που όµως δεν 

ήταν σηµαντική. 

Μετά τον πρώτο αρχικό θετικό παλµό, ο οποίος είναι ανάλογος της 

δηµιουργούµενης πίεσης, υπάρχει ένας αριθµός παλµών που ακολουθεί. Αυτό 

οφείλεται στην ανάκλαση του ωστικού κύµατος στις ενδοεπιφάνειες του ακουστικού 

αισθητήρα. Στο Σχήµα 4.3.γ φαίνεται καθαρότερα η σειρά των ανακλασθέντων 

κυµάτων. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.3.α: Το σήµα απόκρισης του ανιχνευτή για τον πρώτο παλµό του laser.

Ο πρώτος αρνητικός παλµός που βρίσκεται στο πράσινο πλαίσιο είναι το σήµα

της φωτοδιόδου, η οποία ανιχνεύει τον παλµό του laser. Στο πράσινο πλαίσιο

είναι ο κύριος ωστικός παλµός. 
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4.3.β: Το σήµα απόκρισης του ανιχνευτή για τον 5ο παλµό ακτινοβόλησης

MA από το laser. Εάν κοιταχθεί προσεκτικά το παρόν σχήµα και γίνει

η µε το σχήµα 4.4.α, θα παρατηρήσουµε µία µικρή µείωση της

έρησης, της πρώτης κορυφής του σήµατος του αισθητήρα (γαλάζιο

) από το σήµα του παλµού του laser. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.3
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.γ: Το σήµα απόκρισης του ανιχνευτή για τον 35ο παλµό του laser.

αυτό το σχήµα είναι εµφανής η σύγκλιση µεταξύ του σήµατος του

το αρνητικό σήµα) και της απόκρισης του αισθητήρα. Αυτό οφείλεται

αφή του δείγµατος από το laser. 

 την άφιξη του πρώτου θετικού παλµού από το ωστικό κύµα υπάρχει ένας 

αλµός, του οποίου η προέλευση δεν έχει εντελώς καθοριστεί [8]. 

ατα: 

θυστέρηση του ωστικού κύµατος σε σχέση µε τον παλµό του laser, 

ί να προσδιορίσει το µέτρο της ταχύτητας εκσκαφής, κάτω από 

όµενες πειραµατικές παραµέτρους, όπως είναι η ενέργεια ανά παλµό ο 

ς επανάληψης του παλµού και το εµβαδόν της κηλίδας της 

σµένης δέσµης του laser επάνω στην ακτινοβολούµενη επιφάνεια του 

ύ. 

υκνότητα ενέργειας, της εστιασµένης δέσµης του laser, έχει βρεθεί ότι 

ει την ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύµατος στο υλικό. Στις 

ις µας η µεταβολή δεν ήταν σηµαντική. 

υθµός επανάληψης, µεταβάλλει τη θερµοκρασία του δείγµατος, και 

νέπεια και το ρυθµό εκσκαφής. 



  Τέλος µία παράµετρος που είναι πολύ σηµαντική και πρέπει να ελέγχεται 

σε κάθε πείραµα, καθώς θα δείξουµε ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στον τρόπο 

εκσκαφής, είναι το εµβαδόν της κηλίδας πάνω στο δείγµα, από την 

εστιασµένη δέσµη του laser. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Προσδιορισµός του κατωφλίου εκσκαφής (Ablation threshold) για χόνδρο 

και PMMA. 

 

 

Για τον προσδιορισµό της ελαχίστης πυκνότητας ενέργειας, που απαιτείται για 

να αρχίσει η εκσκαφή, του χονδρικού ιστού ή του PMMA, υπό την επίδραση του 

XeCl excimer laser, χρησιµοποιήσαµε κυρίως τέσσερις µεθόδους. Mε την πρώτη 

µέθοδο αυξάνοντας σιγά-σιγά την ενέργεια του laser, ελέγχαµε στο οπτικό 

µικροσκόπιο εάν ο ιστός είχε υποστεί βλάβη. Με αυτό τον τρόπο παρατηρούσαµε για 

ποια τιµή της ενέργειας είχαµε για πρώτη φορά, έστω και ελάχιστη, αποδόµηση 

υλικού.  

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι όταν η πυκνότητα ενέργειας του laser ήταν η 

ελάχιστη, ώστε να επιτευχθεί εκσκαφή, το εµβαδόν της κηλίδας πάνω στην 

ακτινοβολούµενη επιφάνεια του δείγµατος ήταν µικρότερο από το εµβαδόν της 

δέσµης του laser. Μία πιθανή εξήγηση του φαινοµένου είναι ο τρόπος διάχυσης της 

θερµότητας. Από την κεντρική περιοχή της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο 

δείγµα, είναι δυσκολότερο η θερµότητα να διαφύγει προς τον εξωτερικό χώρο της 

ακτινοβολούµενης περιοχής. Έτσι στα περιφερειακά τµήµατα, της εστιασµένης 

δέσµης του laser πάνω στο εκάστοτε δείγµα, είχαµε µεγαλύτερη διάχυση της 

θερµότητας προς τα έξω, µε αποτέλεσµα η απαραίτητη πυκνότητα ενέργειας για 

εκσκαφή στην κεντρική περιοχή, να µην είναι αρκετή για εκσκαφή στην περιφέρεια. 

Να παρατηρήσουµε λοιπόν εδώ ότι στα πειράµατά µας, σαν εµβαδόν της κηλίδας, 

επιλέγαµε εκείνο που αντιστοιχούσε στη κηλίδα που άφηνε η δέσµη του laser στα 

δείγµατα, όταν η ενέργεια ήταν αρκετά µεγαλύτερη από εκείνη του κατωφλίου 

εκσκαφής. 

Μία άλλη µέθοδος προσδιορισµού του κατωφλίου εκσκαφής ήταν µε τη 

παρατήρηση του ακουστικού κύµατος. Μετά από κάθε µικρή αύξηση της ενέργειας 

του laser,  παρατηρούσαµε το χρόνο που χρειαζόταν ο παλµός για να φτάσει από την 

επιφάνεια του χόνδρου ή του P.M.M.A, στην επιφάνεια του ακουστικού αισθητήρα. 

Όταν λοιπόν είχαµε για πρώτη φορά εκσκαφή, ο παρατηρούµενος χρόνος µειωνόταν. 

Αυτό συνέβαινε διότι το πάχος του δείγµατος µας είχε ελαττωθεί στο σηµείο 

ακτινοβόλησης, και το κύµα είχε γρηγορότερη µεταφορά στο πιεζοηλεκτρικό υλικό 

του αισθητήρα πίεσης. Τις µετρήσεις αυτής της µεθόδου θα τις παρουσιάσουµε στα 



κεφάλαια 4.6 και 4.7 όπου παρουσιάζεται ο τρόπος προσδιορισµού του ρυθµού 

εκσκαφής, βάσει της µελέτης της καθυστέρησης άφιξης των ακουστικών κυµάτων. 

Η τρίτη µέθοδος ήταν και πάλι µέσω της παρατήρησης των ακουστικών 

κυµάτων. Αυξάνοντας σιγά-σιγά την ενέργεια του laser, καταγράφαµε τις τιµές των 

τάσεων που έδινε σαν σήµα ο παλµογράφος, αποκρινόµενος στο ωστικό κύµα που 

ανίχνευε ο ακουστικός αισθητήρας. Οι τιµές αυτών των τάσεων, είναι απευθείας 

ανάλογες των τιµών των πιέσεων που ασκούνται από το laser στο δείγµα µας, όπως 

αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.2. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι όταν το laser για 

πρώτη φορά αποδοµούσε υλικό, από το χόνδρο ή από το PMMA, είχαµε µία απότοµη 

αύξηση της τιµής της πίεσης που αναπτυσσόταν πάνω στο δείγµα µας. Το φαινόµενο 

αυτό οφείλεται στην εκτίναξη θραυσµάτων από την ακτινοβολούµενη επιφάνεια του 

δείγµατος. Μετά το κατώφλι εκσκαφής η πίεση αυξάνεται γραµµικά. Οι τιµές των 

τάσεων, για το PMMA και το χόνδρο, σε συνάρτηση µε την πυκνότητα ενέργειας 

παρουσιάζονται στα σχήµατα 4.4.α και 4.4.β. 

Σχήµα 4.4.α: Γραφική παράσταση της πίεσης που αναπτύσσεται από το ωστικό

κύµα στο PMMA, συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας. Στη τιµή της

πυκνότητας, όπου για πρώτη φορά έχουµε εκσκαφή (περίπου 1,2 J/cm2), η πίεση

αυξάνεται απότοµα. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης του laser ήταν 0,5 mm2. 
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Σχήµα 4.4.β: Γραφική παράσταση της πίεσης που αναπτύσσεται από το ωστικό

κύµα στο χόνδρο, συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας. Στη τιµή της πυκνότητας

όπου για πρώτη φορά έχουµε εκσκαφή (περίπου 0,55 J/cm2) η πίεση αυξάνεται

απότοµα (όπως ακριβώς συµβαίνει και στο PMMA). Το εµβαδόν της κηλίδας που

χρησιµοποιήθηκε ήταν 0,5 mm2. 
 
Μία άλλη µέθοδος υπολογισµού του κατωφλίου εκσκαφής προκύπτει από τις 

ύλες του ρυθµού εκσκαφής, συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας. Στο Σχήµα 

 έχουν καταγραφεί τα αποτελέσµατα εκείνα που δείχνουν το ρυθµό εκσκαφής 

παλµό) του XeCI excimer laser σε συνάρτηση µε την πυκνότητα ενέργειας, σε 

ριθµική κλίµακα. Από το σχήµα, για το οποίο γίνεται λόγος, υπολογίσαµε το 

φλι πυκνότητας ενέργειας όταν η κηλίδα εστίασης ήταν 2 mm2. Για τον 

ογισµό του, πήραµε τα πρώτα σηµεία του σχήµατος 4.4.γ, και κατασκευάσαµε το 

ραµµα του σχήµατος 4.4.δ. Λόγω της γραµµικής συµπεριφοράς της καµπύλης 

υθµού εκσκαφής, για χαµηλές πυκνότητες ενέργειας, το σηµείο τοµής της 

ίας του σχήµατος µε τον οριζόντιο άξονα µας δίνει το κατώφλι εκσκαφής. Από το 

α 4.4.δ το σηµείο τοµής µας δίνει την τιµή 400 mJ/cm2 περίπου.  
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Σχήµα 4.4.γ: Ρυθµός εκσκαφής του XeCl excimer laser συναρτήσει της πυκνότητας

ενέργειας, όσον αφορά το χόνδρο. Ο οριζόντιος άξονας  είναι σε λογαριθµική κλίµακα

και οι µετρήσεις του ρυθµού εκσκαφής, για τις διάφορες πυκνότητες ενέργειας, έχουν

γίνει µε τη µέθοδο της διάτρησης και µε συχνότητα ακτινοβόλησης 2 Hz. Το εµβαδόν

της κηλίδας εστίασης είναι 2 mm2. 

 

Η προσεγγιστική µέθοδος υπολογισµού του ρυθµού εκσκαφής µε τη µέθοδο 

της διάτρησης, η οποία αφορά τη µέτρηση του αριθµού των παλµών που απαιτούνται 

για τη διάτρηση του δείγµατος, περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.6. Η γραφική 

παράσταση του σχήµατος 4.4.γ, περιλαµβάνει τις µετρήσεις που έγιναν µε αυτή τη 

µέθοδο. 
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Σχήµα 4.4.δ: Ρυθµός εκσκαφής του XeCl excimer laser συναρτήσει της πυκνότητας 

ενέργειας, όσον αφορά το χόνδρο. Το παρόν διάγραµµα περιέχει τα σηµεία που

βρίσκονται στο ροζ πλαίσιο, στο διάγραµµα του σχήµατος 4.5.γ. Το σηµείο τοµής δίνει

κατώφλι εκσκαφής περίπου ίσο µε 400 mJ/cm2. 

 

 

 

Μετρήσεις του ρυθµού εκσκαφής έχουν γίνει επίσης µε εµβαδόν κηλίδας 

εστίασης 0.5 mm2. Οι µετρήσεις αυτές παρουσιάζονται στο σχήµα 4.4.ε. Σε αυτή την 

περίπτωση το κατώφλι της πυκνότητας ενέργειας, όπως θα δούµε παρακάτω, 

υπολογίστηκε ίσο µε την τιµή 670 mJ/cm2. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό του ρυθµού εκσκαφής είναι επίσης η µέθοδος της διάτρησης, η 

περιγραφή της οποίας βρίσκεται στο κεφάλαιο 4.6. 
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Σχήµα 4.4.ε: Ρυθµός εκσκαφής του XeCl excimer laser συναρτήσει της πυκνότητας

ενέργειας, για το χόνδρο. Οι πυκνότητες ενέργειας είναι σε λογαριθµική κλίµακα και

οι µετρήσεις του ρυθµού εκσκαφής, για τις διάφορες πυκνότητες ενέργειας, έχουν

γίνει µε τη µέθοδο της διάτρησης και µε συχνότητα ακτινοβόλησης 2 Hz. Το

εµβαδόν της κηλίδας εστίασης είναι 0,5 mm2. 

 

 

Οι γραφικές παραστάσεις των σχηµάτων 4.4.γ και 4.4.ε χωρίζονται στις 

περιοχές Α, Β και Γ. Στην περιοχή Α το βάθος εκσκαφής εξαρτάται γραµµικά από το 

δεκαδικό λογάριθµο της απορροφούµενης ενέργειας του παλµού (νόµος του Beer) 

όπου το βάθος εκσκαφής είναι απλή συνάρτηση της µονοφωτονικής απορρόφησης. 

Στην περιοχή Β το βάθος εκσκαφής αυξάνει µε ταχύτερο ρυθµό σε συνάρτηση µε την 

πυκνότητα ενέργειας. Τέλος στην περιοχή Γ ο ρυθµός εκσκαφής καταλήγει σε 

σταθερή τιµή όταν η ενέργεια παίρνει τις υψηλότερες τιµές που µπορέσαµε να 

επιτύχουµε. Η σταθεροποίηση του ρυθµού εκσκαφής στις υψηλότερες ενέργειες είναι 



πιθανό να οφείλεται στην πολυφωτονική απορρόφηση και στον εγκλωβισµό 

πλάσµατος µέσα στη σκαµµένη περιοχή του ιστού. 

Εάν τώρα επιλέξουµε από την περιοχή Α, του σχήµατος 4.4.ε, τα τρία εκείνα 

σηµεία που περικλείονται στο πορτοκαλί πλαίσιο και αφορούν τις µετρήσεις για τις 

χαµηλότερες πυκνότητες ενέργειας, µπορούµε να υπολογίσουµε το ελάχιστο κατώφλι 

εκσκαφής. Έχουµε αναφέρει ότι το σηµείο επαφής της ευθείας της γραφικής 
παράστασης µε τον οριζόντιο άξονα θα µας δώσει το κατώφλι εκσκαφής. 
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Σχήµα 4.4.στ: Γραφική παράσταση του ρυθµού εκσκαφής για τα πρώτα

σηµεία της περιοχής Α του σχήµατος 4.5.γ (πορτοκαλί πλαίσιο). Το σηµείο

τοµής, της ευθείας που ενώνει τα σηµεία,  µε τον οριζόντιο άξονα, µας δίνει το

κατώφλι εκσκαφής ίσο µε 700 J/cm2.

 

 

 

 

Η διαφορά που εµφανίζεται µεταξύ του κατωφλίου εκσκαφής στα 2 mm2 

(περίπου 400 J/cm2) και του κατωφλίου εκσκαφής όταν το εµβαδόν της κηλίδας 

εστίασης του laser είναι 2,5 mm2, έχει να κάνει µε τον τρόπο που διαχέεται η 

θερµότητα στο υλικό. Είχαµε πει εξάλλου στην αρχή του κεφαλαίου ότι το εµβαδόν 

της κηλίδας εστίασης το υπολογίζουµε βάσει του εµβαδού της δέσµης του laser 



επάνω στο ακτινοβολούµενο υλικό. Ωστόσο στο υλικό µας, (χόνδρος ή PMMA) στην 

ελάχιστη τιµή πυκνότητας ενέργειας όπου υφίσταται αλλαγή του σχήµατος του, το 

εµβαδόν της κηλίδας που δηµιουργείται από το laser είναι µικρότερο από αυτό της 

δέσµης. 

 

 

Συµπεράσµατα: 
 

 Η ελάχιστη πυκνότητα ενέργειας η οποία απαιτείται για να αρχίσει η 

εκσκαφή  εξαρτάται από το εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης του laser 

πάνω στο υλικό, καθώς επίσης και από τη συχνότητα των παλµών 

ακτινοβόλησης. 

 

 Όταν έχουµε εκσκαφή του υλικού από την ακτινοβόληση του laser η τιµή 

της πίεσης του ωστικού κύµατος αυξάνει απότοµα, σε σχέση µε τις 

πυκνότητες ενέργειας όπου δεν υπάρχει εκσκαφή. Το γεγονός αυτό 

µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για τον υπολογισµό της ελάχιστης 

πυκνότητας ενέργειας που απαιτείται για εκσκαφή. 

 

 Με την παραπάνω µέθοδο το κατώφλι εκσκαφής για το χόνδρο, σε εµβαδόν 

κηλίδας 0.5 mm2, υπολογίστηκε 0,55 J/cm2 περίπου. Για το ίδιο εµβαδόν 

κηλίδας, της δέσµης του laser πάνω στο δείγµα το κατώφλι της 

πυκνότητας ενέργειας υπολογίστηκε περίπου 1,2 J/cm2, όσον αφορούσε το 

PMMA. Και οι δύο τιµές αφορούν συχνότητα ακτινοβόλησης 1 Hz. 

 

 Από την καµπύλη του ρυθµού εκσκαφής σε συνάρτηση µε την πυκνότητα 

ενέργειας το κατώφλι της πυκνότητας ενέργειας, για εκσκαφή στο χόνδρο, 

υπολογίστηκε περίπου 400 mJ/cm2, για εµβαδόν κηλίδας 2 mm2, και 700 

J/cm2, για εµβαδόν κηλίδας της δέσµης πάνω στο δείγµα 0,5 mm2. Η 

συχνότητα ακτινοβόλησης των δειγµάτων ήταν 2 Hz. 

 

 Όταν έχουµε για πρώτη φορά εκσκαφή, του υλικού που ακτινοβολείται, το 

εµβαδόν της κηλίδας που αφήνει η δέσµη πάνω στο δείγµα είναι µικρότερο 



του εµβαδού της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο δείγµα. Η µελέτη 

για το φαινόµενο αυτό βρίσκεται στο κεφάλαιο 4.9. 

 

 Η πίεση αυξάνεται γραµµικά συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας της 

δέσµης, όταν βρισκόµαστε υψηλότερα από το κατώφλι της πυκνότητας 

ενέργειας που απαιτείται για εκσκαφή. 

 

 Όταν το βάθος εκσκαφής είναι µεγάλο (περιοχή Γ) ο ρυθµός εκσκαφής δεν 

αυξάνεται µε τον ίδιο υψηλό ρυθµό που αυξάνεται για τις αµέσως 

χαµηλότερες ενέργειες. Αυτό συµβαίνει διότι έχουµε εγκλωβισµό 

πλάσµατος στον κρατήρα της ακτινοβολούµενης περιοχής του υλικού. 

Μέρος της ενέργειας της δέσµης απορροφάται από το εγκλωβισµένο 

πλάσµα. Ένα άλλο φαινόµενο που πιθανώς συµµετέχει, όσον αφορά την 

περιοχή Γ, είναι η πολυφωτονική απορρόφηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Προσδιορισµός της ταχύτητας διάδοσης των ωστικών κυµάτων        στο 

PMMA και στο χόνδρο. 

         

 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δείγµατα διαφορετικού πάχους. Μετρώντας τα 

πάχη των δειγµάτων και τη διαφορά χρόνου µεταξύ του σήµατος της φωτοδιόδου και 

του πρώτου ωστικού κύµατος υπολογίζουµε την ταχύτητα διάδοσής. Αυτό 

επιτυγχάνεται από τη γραφική παράσταση που απεικονίζει το πάχος των δειγµάτων 

σε συνάρτηση µε την καθυστέρηση του πρώτου κύµατος πίεσης. Από την κλίση της 

ευθείας που σχηµατίζεται βρίσκεται η ταχύτητα του ωστικού κύµατος. 

Η µέτρηση του πάχους έγινε µε ένα ηλεκτρονικό παχύµετρο (Mitutoyo) ενώ 

για τον υπολογισµό του χρόνου χρησιµοποιήθηκε ο ωστικός αισθητήρας και ο 

παλµογράφος. 

Χρησιµοποιήθηκε επίσης µια φωτοδίοδος SGD-O,40, σε απόσταση 35 cm 

περίπου από την ίριδα, η οποία συνδέθηκε µέσω οµοαξονικού καλωδίου και BNC 

συνδετών µε τον παλµογράφο, στην ίδια είσοδο που συνδέσαµε και τον αισθητήρα. 

Για τη µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης του ωστικού κύµατος που 

δηµιουργείται από την επίδραση των excimer laser σε διάφορα υλικά (γυαλί, 

Ρ.Μ.Μ.Α., χονδρικό ιστό) χρησιµοποιήθηκε η πειραµατική διάταξη του Σχήµα 4.5.α. 
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Σχήµα 4.5.α: Πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για να µετρήσουµε την

καθυστέρηση του ωστικού κύµατος, λόγω της διάδοσής του στο εκάστοτε δείγµα

µας. Με τη συγκεκριµένη διάταξη µετρήσαµε τόσο την ταχύτητα διάδοσης του

ωστικού κύµατος στο χόνδρο όσο και στο PMMA. 

 
 
 
 
 
 

Στο Σχήµα 4.5.β φαίνεται η καθυστέρηση του ακουστικού σήµατος 

συναρτήσει του πάχους των δειγµάτων των ΡΜΜΑ. Καθυστέρηση του ακουστικού 

σήµατος εννοούµε τη χρονική απόσταση µεταξύ του σήµατος της φωτοδιόδου 

(χρονικό σηµείο µηδέν) από το σήµα του ακουστικού  αισθητήρα. Για δείγµατα από 

1.5 mm έως 3.5 mm η σχέση είναι γραµµική και η κλίση δίνει ταχύτητα υ=2680 m/s, 



σαν ταχύτητα διάδοσης του κύµατος στο εσωτερικό του PMMA. Η ταχύτητα αυτή 

είναι ακριβώς ίση µε την ταχύτητα του ήχου των 2680 m/s που έχει αναφερθεί σαν 

ταχύτητα διάδοσης του κύµατος µέσα στο PMMA από τους Olmes et al (89). 
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Σχήµα 4.5.β: Γραφική παράσταση της καθυστέρησης του ωστικού

κύµατος, το οποίο διαδίδεται στο PMMA, συναρτήσει του πάχους των

δειγµάτων του PMMA. Από την αντίστροφη τιµή της κλίσης της ευθείας

υπολογίστηκε η ταχύτητα διάδοσης στο PMMA. 
Στα σχήµατα 4.5.γ και 4.5.δ φαίνεται η καθυστέρηση του ακουστικού 

ατος συναρτήσει του πάχους των δειγµάτων των χόνδρων. Πρόκειται για δύο 

φορετικές σειρές µετρήσεων. Για το χόνδρο, για το λόγο του ότι είναι µη οµογενές 



υλικό, προτιµήθηκε να µετρηθεί η ταχύτητα διάδοσης σε τελείως διαφορετικά 

δείγµατα, µε αποτέλεσµα να έχουµε δύο τελείως διαφορετικές σειρές µετρήσεων. 

Είναι προφανές ότι θα ήταν εξαιρετικά απίθανο να βρίσκαµε την ίδια ακριβώς 

ταχύτητα διάδοσης, για δείγµατα χόνδρων που προέρχονται από διαφορετικό ζώο. 

Ωστόσο οι τιµές της ταχύτητας διάδοσης βρέθηκαν πολύ κοντά η µία µε την άλλη. 
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Σχήµα 4.5.γ: Γραφική παράσταση του πάχους των δειγµάτων του χόνδρου

συναρτήσει της καθυστέρησης. Τα δείγµατα ακτινοβολήθηκαν µε ενέργεια 10 mJ

και το εµβαδόν της κηλίδας ήτανε 0,5 mm2. Από την κλίση της ευθείας

υπολογίσαµε την ταχύτητα διάδοσης στο χόνδρο, η οποία βρέθηκε ίση µε 1625
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Σχήµα 4.5.δ: Γραφική παράσταση του πάχους των δειγµάτων του χόνδρου

συναρτήσει της καθυστέρησης. Τα δείγµατα ακτινοβολήθηκαν µε ενέργεια 10 mJ

και το εµβαδόν της κηλίδας ήτανε 0,5 mm2. Από την κλίση της ευθείας

υπολογίσαµε την ταχύτητα διάδοσης στο συγκεκριµένο χόνδρο, η οποία βρέθηκε
 

Συµπεράσµατα: 

 

 Η ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύµατος στο PMMA είναι περίπου 2680 

m/sec. 

 

 Η ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύµατος στο χόνδρο είναι περίπου 1600 

m/sec. 

 

 Τα ακουστικά κύµατα αποδείχτηκαν ακριβής µέθοδος υπολογισµού της 

ταχύτητας διάδοσης των ωστικών κυµάτων. 

 

 

 



 

4.6 Προσδιορισµός του ρυθµού εκσκαφής 
 

 

Η εκτέλεση των πειραµάτων εκσκαφής έγινε σε συνθήκες διαφορετικές σε 

σύγκριση µε πειράµατα προηγούµενων ερευνητών (95,11). Για τον προσδιορισµό του 

ρυθµού εκσκαφής στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε το πιο απλό και εύκολα 

ευρισκόµενο µοντέλο, βοδινός χόνδρος, σε αντίθεση µε τον ανθρώπινο χόνδρο που 

µελετάται στα (95) και (11). Σύµφωνα µε τις αναφερόµενες εργασίες, η αλλαγή του 

τύπου του χόνδρου έχει ως συνέπεια την αλλαγή του ρυθµού εκσκαφής και του 

κατωφλίου της µε ένα συντελεστή 2 έως 2,5. Οι παράµετροι ακτινοβόλησης οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και σε προηγούµενες (95,11), όπως η 

συχνότητα του παλµού και το εµβαδόν κηλίδας εστίασης, διαφέρουν. Στο µεγαλύτερο 

µέρος του πειράµατος που περιγράφεται στο (95), η συχνότητα του παλµού ήταν 5 

ΗΖ, εκτός από τα πειράµατα όπου µελετήθηκε η εξάρτηση του ρυθµού εκσκαφής από 

τη συχνότητα. Στο (11), η συχνότητα του παλµού είναι 20 ΗΖ. 

Τα πειράµατά µας πραγµατοποιήθηκαν µε συχνότητα παλµού 1 Ηz, 2 Ηz και 

5 Ηz, εκτός των πειραµάτων εκείνων που αφορούν την εξάρτηση του ρυθµού 

εκσκαφής από τη συχνότητα των παλµών, όπου χρησιµοποιήσαµε και άλλες 

συχνότητες. Για τον προσδιορισµό του ρυθµού εκσκαφής µε excimer laser σε 

δείγµατα PMMA και χονδρικού ιστού, χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές 

µέθοδοι: 

 

α) µε οπτικό µικροσκόπιο 

β) µε προφιλόµετρο 

γ) µε διάτρηση 

δ) µε την προτεινόµενη στην παρούσα εργασία µέθοδο των ωστικών κυµάτων. 

 

α)  Μέτρηση του ρυθµού εκσκαφής µε το οπτικό µικροσκόπιο 

 

Μετά την ακτινοβόληση των δειγµάτων µε laser, τα δείγµατα εξετάστηκαν µε 

οπτικό µικροσκόπιο, µε σκοπό να προσδιορισθεί ο ρυθµός εκσκαφής. 

Με τη µέθοδο αυτή πρώτα εστιάζεται το µικροσκόπιο στη µη 

ακτινοβολούµενη περιοχή και σε 3-4 διαφορετικές θέσεις της επιφάνειας (όταν 



πρόκειται για χόνδρο) γύρω από την ακτινοβολούµενη περιοχή, και καταγράφεται το 

βάθος εστίασης του µικροσκοπίου. 

Όταν πρόκειται για δείγµα PMMA αρκεί σε µία θέση να εστιαστεί το 

µικροσκόπιο, λόγω της πολύ επίπεδης επιφάνειας του. Εάν οι τιµές για το δείγµα του 

χόνδρου είναι οι ίδιες αυτό σηµαίνει ότι το δείγµα είναι σε οριζόντια θέση. Εάν οι 

τιµές διαφέρουν λίγο, τότε λαµβάνεται υπόψη η µέση τιµή. Εάν η διαφορά είναι 

µεγάλη τότε η µέτρηση απορρίπτεται. Στη συνέχεια εστιάζεται το µικροσκόπιο στον 

πυθµένα της κοιλότητας όπου έχει προσπέσει η ακτινοβολία laser. Από τη διαφορά 

του βάθους εστίασης στον πυθµένα και στην επιφάνεια του δείγµατος, προσδιορίζεται 

το βάθος εκσκαφής. 

Η µέθοδος αυτή έχει το µειονέκτηµα ότι η ακτινοβολούµενη επιφάνεια και η 

µη ακτινοβολούµενη πρέπει να είναι λείες και παράλληλες και ο πυθµένας της 

κοιλότητας επίπεδος για να έχουµε ακρίβεια στις µετρήσεις.  

Ένα άλλο σοβαρό µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι, ειδικά όσο αφορά το 

χονδρικό ιστό, ο χρόνος µεσολάβησης από τη στιγµή της ακτινοβόλησης µέχρι τη 

στιγµή της παρακολούθησης µε το µικροσκόπιο. Για µία µέτρηση αυτό µπορεί να µην 

είναι µεγάλο πρόβληµα, αλλά εάν το δείγµα µετρηθεί πολλές φορές, για παράδειγµα 

για 20 παλµούς του laser, τότε είναι σίγουρο ότι δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα 

στην ακρίβεια των µετρήσεων. Σ' αυτή τη χρονική διάρκεια ο ιστός µπορεί να έχει 

υποστεί σηµαντικές µεταβολές, λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε νερό, π.χ. 

εξάτµιση του νερού. 

Άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι η παρακολούθηση του βάθους 

εκσκαφής δεν µπορεί να γίνει online αλλά ούτε και µε µεγάλη ακρίβεια. 

 

β)  Μέτρηση του ρυθµού εκσκαφής µε προφιλόµετρο 

 

Το προφιλόµετρο είναι ένα όργανο καταγραφής του προφίλ µιας εγκάρσιας 

τοµής των δειγµάτων. Η καταγραφή γίνεται µέσω µιας ακίδας, πάχους 1 mm που η 

άκρη της σχηµατίζει γωνία 90ο µε την επίπεδη επιφάνεια του δείγµατος. Η ακίδα 

αυτή διασχίζει εγκάρσια την κοιλότητα του δείγµατος, και µας δίνει το προφίλ της 

επιφάνειας αυτής. Για να µπορεί η ακίδα να καταγράφει τη κοιλότητα, θα πρέπει ή 

διάµετρος της κοιλότητας να είναι µεγαλύτερη του 1.5 mm ή η κοιλότητα πρέπει να 

είναι πολύ αβαθής.  



Η µέθοδος αυτή έχει τα εξής µειονεκτήµατα: Η διάµετρος της κοιλότητας 

πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τη διάµετρο της ακίδας καταγραφής. Ακόµη εάν το 

δείγµα είναι χονδρικός ιστός πρέπει να στεγνώσει πρώτα από το φυσιολογικό ορό που 

συνήθως διατηρείται, αλλά έτσι ελαττώνεται ο όγκος του χονδρικού ιστού. Ακόµη η 

γύρω επιφάνεια της ακτινοβολούµενης περιοχής θα πρέπει να είναι αρκετά επίπεδη 

ώστε τα αποτελέσµατα να είναι ακριβή. Αυτό ωστόσο, στην περίπτωση των 

δειγµάτων έστω και µε δυσκολία µπορεί να επιτευχθεί, είναι όµως σχεδόν αδύνατο 

όταν πρόκειται για πραγµατικό περιστατικό, για παράδειγµα κάποιας εγχείρησης, 

αφού το σχήµα των χόνδρων σε πραγµατικές συνθήκες είναι ακανόνιστο και τυχαίο. 

Στο πείραµα µέτρησης του βάθους εκσκαφής, µε τη µέθοδο του 

προφιλόµετρου, τα δείγµατα µας ακτινοβολήθηκαν µε δέσµη πυκνότητας ενέργειας 

1,1 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας, της εστιασµένης δέσµης του laser επάνω στο 

χόνδρο, ήτανε 2 mm2. Η γραφική παράσταση του βάθους που είχε σκαφτεί το δείγµα 

(όπως µετρήθηκε µε το προφιλόµετρο) σε συνάρτηση µε τον αριθµό των παλµών του 

laser που είχαν ακτινοβολήσει το δείγµα, φαίνεται στο σχήµα 4.6.α. 
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Σχήµα 4.6.α: Γραφική

παράσταση του βάθους

εκσκαφής, όπως το

µετρήσαµε µε το

προφιλόµετρο,  συναρτήσει

του αριθµού των παλµών του

laser. Η πυκνότητα ενέργειας

µε την οποία ακτινοβόλήσαµε

το χόνδρο ήτανε 1,1 J/cm2. Το

εµβαδόν της κηλίδας

ήθ 2 2κτινοβολήσαµε το δείγµα του

Aριθµός των παλµών

 

 

Η συχνότητα των παλµών του laser µε το οποίο α

χονδρικού ιστού ήταν 2 Hz.



Από το σχήµα 4.6.α υπολογίζουµε ότι κατά µέσο όρο η δέσµη του laser 

αφαιρεί, σε κάθε παλµό, υλικό πάχους περίπου 4 µm. 

 

γ)  Μέτρηση του ρυθµού εκσκαφής µε τη µέθοδο της διάτρησης 

 

Για τον προσδιορισµό του ρυθµού εκσκαφής µε τη µέθοδο της διάτρησης, το 

δείγµα ακτινοβολείται µέχρι να σχηµατισθεί οπή, και έτσι να διέρχεται η ακτινοβολία 

του laser από την πίσω επιφάνεια του δείγµατος. Η ακτινοβολία ανιχνεύεται µε ένα 

ευαίσθητο ενεργειακό µετρητή (joulemeter) ή µια φωτοδίοδο. Με αυτό τον τρόπο µας 

δίνεται η δυνατότητα να καταλαβαίνουµε πότε ακριβώς η ακτινοβολία έχει τρυπήσει 

το δείγµα από τη µία όψη του µέχρι την άλλη. Κατόπιν από το συνολικό αριθµό των 

παλµών που χρειάζονται για τη διάτρηση, και το πάχος του δείγµατος, προσδιορίζεται 

ο ρυθµός εκσκαφής. 

Ενδεικτικά παρουσιάζουµε τη σειρά µετρήσεων για τη συχνότητα των 16 Hz 

στο σχήµα 4.6.β. Στον κατακόρυφο άξονα φαίνεται το πάχος των δειγµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν, ενώ στον οριζόντιο άξονα βρίσκονται οι αριθµοί των παλµών που 

απαιτήθηκαν για τη διάτρηση των δειγµάτων. 
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Για την αξιοπιστία της συγκεκριµένης µεθόδου τα δείγµατα που 

χρησιµοποιήσαµε ήταν µικρού πάχους (περίπου µέχρι 100 µm), διότι σε δείγµατα 

µεγαλύτερου πάχους η µορφή της οπής είναι κωνική, και η πυκνότητα της ενέργειας 

δεν παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης. 

Στο σχήµα 4.6.γ φαίνονται τα αποτελέσµατα της µεθόδου της διάτρησης για 

τον υπολογισµό του ρυθµού εκσκαφής στο χόνδρο, συναρτήσει των συχνοτήτων. 
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Σχήµα 4.6.γ: Γραφική παράσταση του ρυθµού εκσκαφής συναρτήσει της συχνότητας

ακτινοβόλησης από το laser του χονδρικού ιστού. Η πυκνότητα ενέργειας που

χρησιµοποιήθηκε ήτανε 1,3 J/cm2, και το εµβαδόν της κηλίδας πάνω στο χόνδρο ίσο

µε 2mm2. 
Από το σχήµα 4.6.γ διακρίνουµε ότι ο ρυθµός εκσκαφής µεταβάλλεται καθώς 

εταβάλλεται η συχνότητα των παλµών που ακτινοβολούν το δείγµα. Έτσι στη 

έγιστη συχνότητα, µε την οποία είχαµε τη δυνατότητα να ακτινοβολήσουµε τα 

ίγµατα του χόνδρου, έχουµε και το µέγιστο ρυθµό εκσκαφής. Ωστόσο η 

αρατηρούµενη αύξηση του ρυθµού εκσκαφής δεν είναι γραµµική για όλο το εύρος 

ν συχνοτήτων που χρησιµοποιήσαµε. Ενώ αρχικά φαίνεται ότι η αύξηση είναι 

αµµικά στη συνέχεια δείχνει ότι τείνει σε µία προσέγγιση ενός µέγιστου ρυθµού 

σκαφής ανεξάρτητα της περαιτέρω αύξησης της συχνότητας. ∆υστυχώς όπως 



είπαµε δεν είχαµε τη δυνατότητα να επιτύχουµε υψηλότερες τιµές συχνοτήτων ώστε 

να επιβεβαιωθεί η υπόθεσή µας. 

Έχουµε παρατηρήσει ακόµη ότι όταν η επιφάνεια του χονδρικού ιστού 

ακτινοβολείται από το laser XeCl, στην ακτινοβοληµένη περιοχή εισρέει ποσότητα 

νερού από τις γύρω περιοχές του ιστού. Ενώ λοιπόν ο χόνδρος ακτινοβολείται σε µια 

µικρή περιοχή της τάξεως των mm, στην πραγµατικότητα µέρος της 

ακτινοβολούµενης ενέργειας χρησιµοποιείται για το στέγνωµα όλου του δείγµατος 

του χονδρικού ιστού. Όταν λοιπόν η συχνότητα της ακτινοβόλησης του ιστού είναι 

υψηλή ο ρυθµός εκσκαφής είναι µεγάλος εφόσον δεν προλαβαίνει µεγάλη ποσότητα 

νερού να εισρεύσει στην ακτινοβολούµενη περιοχή. 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας για τη µορφή της καµπύλης του 

σχήµατος 4.6.γ είναι ο τρόπος που ο ακτινοβολούµενος ιστός ανταλλάσσει θερµότητα 

µε το γύρω χώρο της ακτινοβολούµενης περιοχής. Μελέτη που έχει γίνει στο 

εργαστήριο µας έχει δείξει ότι η αύξηση της θερµοκρασίας, σε µερικές εκατοντάδες 

µm απόσταση από το  πίσω µέρος του ακτινοβολούµενου χονδρικού ιστού, είναι 

γραµµική σε συνάρτηση µε την αύξηση της συχνότητας ακτινοβόλησης. 

Ο ρυθµός εκσκαφής του χόνδρου σε συνάρτηση µε την πυκνότητα ενέργειας, 

όπως βρέθηκε µε τη µέθοδο της διάτρησης, βρίσκεται στο κεφάλαιο 4.3. Στο 

κεφάλαιο εκείνο φαίνονται οι µετρήσεις για εµβαδά κηλίδας 0,5 mm2 και 2 mm2, ενώ 

η συχνότητα ακτινοβόλησης του χόνδρου ήταν 2 παλµοί το δευτερόλεπτο (2 Hz). 

 

γ)  Μέτρηση του ρυθµού εκσκαφής µέσω του ωστικού κύµατος 

 

Για τον προσδιορισµό του ρυθµού εκσκαφής, µέσω του ωστικού κύµατος, 

χρησιµοποιούµε την πειραµατική διάταξη του σχήµατος 4.6.β. Το δείγµα ( Ρ.Μ.Μ.Α., 

ή χονδρικός ιστός) είναι σε επαφή µε τον ακουστικό αισθητήρα. Ο χρόνος διάδοσης 

του ωστικού κύµατος εξαρτάται µόνο από το πάχος του δείγµατος. Κατά τη διάρκεια 

της εκσκαφής το πάχος του δείγµατος ελαττώνεται, καθώς και ο χρόνος διάδοσης του 

ωστικού κύµατος. Ο χρόνος διάδοσης του ωστικού κύµατος προσδιορίζεται από την 

καθυστέρηση του πρώτου σήµατος του ακουστικού αισθητήρα, σε σχέση µε το σήµα 

της φωτοδιόδου. Η φωτοδίοδος έχει τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να καθορίζει 

το χρόνο άφιξης του παλµού του laser στον ακουστικό αισθητήρα. 



Γνωρίζοντας την ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύµατος, στο χόνδρο και 

στο PMMA, µπορούµε να προσδιορίσουµε το ρυθµό εκσκαφής, όπως περιγράφουµε 

παρακάτω. 

Έστω V η ταχύτητα διάδοσης του ωστικού Ακτινοβοληµένη Ακτινοβοληµένη 
κύµατος, d2 το πάχος του δείγµατος, t2 ο  χρόνος 

διάδοσης του κύµατος πίεσης στο αχτύπητο 

δείγµα και d1 το πάχος του δείγµατος µετά την 

ακτινοβόληση στο σηµείο που κατευθυνόταν η 

δέσµη. Ακόµη έστω t1 ο αντίστοιχος  χρόνος  µε  

τον  t2  για  τη  διάδοση  του  κύµατος  στο  

σκαµµένο   

d2

επιφάνεια

d1

d2

επιφάνεια

d1

δείγµα (Σχήµα 4.6.δ). 

 

Σχήµα 4.6.δ:

Απεικόνιση των

προαναφερόµενων 
                                                               Από τον τύπο: 

 

εάν µετράµε το χρόνο ∆t µπορούµε να προσδιορίζουµε το

ακτινοβόλησης, δεδοµένου ότι γνωρίζουµε την ταχύτητα.

παλµών που χρειάσθηκαν για την εκσκαφή προσδιορίζουµ

Για τη µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης το

δηµιουργείται από την επίδραση των excimer laser 

Ρ.Μ.Μ.Α., χονδρικό ιστό) χρησιµοποιήθηκε η πειραµα

4.5.α. Στο αντίστοιχο κεφάλαιο παρουσιάζονται και τα

µετρήσεων. 

Η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα της άµε

εκσκαφής ανά παλµό. Οι υπολογισµοί µπορούν να γίν

ακτινοβόλησης, και αποτελεί την προτεινόµενη µέθοδο 

εκσκαφής της εργασίας µας. Γι αυτό το λόγο και τα αποτε

παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

V=∆d / ∆t ή V=d2-d1 / t2-t1, 
 ∆d, για ένα αριθµό παλµών 

 Μετρώντας τον αριθµό των 

ε το µέσο ρυθµό εκσκαφής. 

υ ωστικού κύµατος που 

σε διάφορα υλικά (γυαλί, 

τική διάταξη του σχήµατος 

 αποτελέσµατα αυτών των 

σης µέτρησης του βάθους 

ουν κατά τη διάρκεια της 

για τη µέτρηση του ρυθµού 

λέσµατα αυτής της µεθόδου 



Συµπεράσµατα: 

 

 Η µέθοδος του υπολογισµού του ρυθµού εκσκαφής µε το προφιλόµετρο 

δουλεύει σωστά µόνο υπό προϋποθέσεις. 

 

 Η µέθοδος του υπολογισµού του ρυθµού εκσκαφής µε το µικροσκόπιο δεν είναι 

άµεση και εύχρηστη. 

 

 Ο ρυθµός εκσκαφής του χόνδρου, όταν η συχνότητα των παλµών 

ακτινοβόλησης είναι 2 Hz και η  πυκνότητα  ενέργειας  1,1 J/cm2  είναι  

περίπου 4 µm για κάθε παλµό ακτινοβόλησης. Ο υπολογισµός του ρυθµού 

εκσκαφής έγινε µε το προφιλόµετρο και το εµβαδόν της εστιασµένης 

δέσµης του laser πάνω στον ακτινοβολούµενο χόνδρο ήταν 2 mm2. 

 

 Ο ρυθµός εκσκαφής του χόνδρου αυξάνεται όταν αυξάνει η συχνότητα των 

παλµών ακτινοβόλησης του laser. 

 

 Ο ρυθµός εκσκαφής είναι µεγαλύτερος όταν η συχνότητα ακτινοβόλησης 

είναι υψηλότερη διότι η θερµοκρασία, που αναπτύσσεται τοπικά στην 

περιοχή ακτινοβόλησης, είναι αυξηµένη. Επίσης διότι δεν προλαβαίνει το 

νερό, από τη γύρω περιοχή, να εισρεύσει στην περιοχή του κρατήρα και να 

απορροφήσει µέρος της ενέργειας. 

 

 Η καλύτερη και προτεινόµενη µέθοδος υπολογισµού του ρυθµού εκσκαφής, 

αλλά και του βάθους εκσκαφής, όπως θα δούµε και στο επόµενο κεφάλαιο, 

είναι η µέθοδος των ακουστικών µετρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 Μέτρηση, του ρυθµού εκσκαφής του χόνδρου και του PMMA από 

excimer laser XeCl, µε την τεχνική της καθυστέρησης των ακουστικών 

κυµάτων. 

 

 

Ο χρόνος διάδοσης του κύµατος πίεσης στο PMMA είναι συνάρτηση της 

πυκνότητας ενέργειας του laser όπως αναφέρθηκε από τους Cotter et al (18) οι οποίοι 

παρατήρησαν µεταβολές της τάξης του 50% για διάφορες πυκνότητες ενέργειας του 

laser. Στις µετρήσεις µας δεν παρατηρήθηκε σηµαντική αλλαγή για τις πυκνότητες 

ενέργειας που χρησιµοποιήθηκαν (80 MW/cm2 έως 640 MW/cm2). Οι πυκνότητες 

ενέργειας που χρησιµοποιήσαµε ανήκαν στην περιοχή της γραµµικής απορρόφησης 

του υλικού τόσο για το PMMA όσο και για το χονδρικό ιστό. Αυτή η συνθήκη µας 

έδωσε τη δυνατότητα να µετρήσουµε το ρυθµό εκσκαφής για διάφορες τιµές 

ενεργειών, αφού ο χρόνος καθυστέρησης θα εξαρτάται αποκλειστικά από το πάχος 

του δείγµατος στο σηµείο όπου εστιάζεται η δέσµη του laser. 

Το σχήµα 4.7.α δείχνει την µεταβολή της καθυστέρησης ενός παλµού µε τον 

επόµενο για τους πρώτους 53 παλµούς από το laser, όσον αφορά το χονδρικό ιστό. Το 

συγκεκριµένο διάγραµµα δείχνει ότι η γραµµική συµπεριφορά διατηρείται µέχρι ενός 

αριθµού 20 παλµών. Για µεγαλύτερα βάθη, δηλαδή για µεγαλύτερο αριθµό παλµών 

του laser, ο ρυθµός εκσκαφής ελαττώνεται. Η ελάττωση αυτή πιθανόν να οφείλεται 

στον εγκλωβισµό του δηµιουργούµενου πλάσµατος εντός του κρατήρα αλλά και ίσως 

λόγω του κωνικού σχήµατος του κρατήρα. Από τη µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης 

του ωστικού κύµατος και της καθυστέρησης µπορεί να υπολογιστεί ο ρυθµός 

εκσκαφής. 

 Αυτό µπορεί να γίνει µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.6, είτε µε 

το να υπολογίσουµε την κλίση της ευθείας (γραµµική περιοχή) στη γραφική 

παράσταση της καθυστέρησης σε συνάρτηση µε τον αριθµό των παλµών, και κατόπιν 

να πολλαπλασιάσουµε µε την ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύµατος στο εκάστοτε 

υλικό. 

Η ελάχιστη ανίχνευση που µπορούµε να επιτύχουµε µε τον πιεζοηλεκτρικό 

αισθητήρα που χρησιµοποιήσαµε ήταν 1,5 nsec που αντιστοιχεί για τη µέτρηση του 

ρυθµού εκσκαφής στο χόνδρο σε ακρίβεια περίπου στην τιµή 1,24 µm/παλµό. Αυτό 

σηµαίνει ότι εάν θέλουµε να διαπιστώσουµε πόσο σκάβει το χονδρικό ιστό ένας µόνο 



παλµός του laser, µπορούµε να το δούµε µόνο εάν αυτός ο παλµός σκάβει 

περισσότερο από 1,24 µm. 
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Σχήµα 4.7.α: Γραφική παράσταση που δίνει την καθυστέρηση του ωστικού

κύµατος συναρτήσει του αριθµού των παλµών του laser στο χόνδρο. Η ενέργεια

µε την οποία ακτινοβολήσαµε  το δείγµα  ήταν  ίση  µε  30,2 mJ, ενώ  το  εµβαδόν

της  κηλίδας  ήταν 0,5 mm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το σχήµα 4.7.β δείχνει την καθυστέρηση σε συνάρτηση του αριθµού των 

παλµών για τρία διαφορετικά πάχη δειγµάτων χόνδρου. Από το κοινό διάγραµµα που 

κατασκευάστηκε φαίνεται η γραµµικότητα του φαινοµένου, και το ότι η 

καθυστέρηση άφιξης του ωστικού κύµατος είναι αποκλειστικά εξαρτηµένη από το 

πάχος του δείγµατος ακτινοβόλησης στο σηµείο εστίασης της δέσµης. 
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Σχήµα 4.7.β: Γραφική παράσταση που δίνει την καθυστέρηση του ωστικού κύµατος

συναρτήσει του αριθµού των παλµών του laser στο χόνδρο. Η ενέργεια µε την οποία 

ακτινοβολήσαµε το δείγµα ήταν ίση µε 30,3 mJ, ενώ το εµβαδόν της κηλίδας ήτανε 

0,5mm2. Στις µετρήσεις χρησιµοποιήσαµε τρία διαφορετικού πάχους δείγµατα

χόνδρου (d1=2,7mm2, d2=3mm2, d3=3,7mm2). 

Από τη µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης του ωστικού κύµατος και της 

καθυστέρησης µπορεί να υπολογιστεί ο ρυθµός εκσκαφής. 

Η ταχύτητα λοιπόν στο συγκεκριµένο χονδρικό ιστό µετρήθηκε και βρέθηκε 

ίση µε 1580m/sec. Πολλαπλασιάζοντας τη διαφορά καθυστέρησης για κάθε δύο 

διαδοχικούς παλµούς του laser, και όσον αφορά τη γραµµική περιοχή, υπολογίσαµε 

το ρυθµό εκσκαφής για διάφορες τιµές της πυκνότητας ενέργειας. Για όλες τις σειρές 

µετρήσεων διατηρούσαµε το εµβαδόν της κηλίδας σταθερό και µεταβάλλαµε την 

ενέργεια της δέσµης του laser µέσω ενός εξασθενητή ενέργειας. Χρησιµοποιώντας 



λοιπόν αυτή τη µέθοδο προσδιορίσαµε το ρυθµό εκσκαφής, σε συνάρτηση µε την 

πυκνότητα ενέργειας της δέσµης του XeCl excimer laser (Σχήµα 4.7.γ), και για δύο 

διαφορετικά εµβαδά κηλίδας εστίασης. βρήκαµε ότι ισχύει ο νόµος του Beer όπως 

έχει βρεθεί και µε άλλες µεθόδους (71,93). 
 

 
 

Σχήµα 4.7.γ: Γραφική παράσταση που δίνει το ρυθµό εκσκαφής στο χόνδρο,

συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας της δέσµης του laser. Το εµβαδόν της κηλίδας

εστίασης του laser πάνω στο χονδρικό ιστό ήταν 2 mm2. Το κατώφλι ελάχιστης

ενέργειας για εκσκαφή όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση είναι περίπου ίσο

 

Ωστόσο όπως φαίνεται από το σχήµα 4.7.β η ακρίβεια της γραφικής 

παράστασης δεν είναι πολύ καλή λόγω του µεγάλου εµβαδού της δέσµης (2 mm2) σε 

συνδυασµό µε την ανοµοιογένεια του πάχους των δειγµάτων του χόνδρου στην 

περιοχή ακτινοβόλησης (δεν ήταν ακριβής η κοπή των δειγµάτων καθώς γινότανε µε 

τη χρήση ενός απλού νυστεριού). 

Ακολουθεί το σχήµα 4.7.δ στο οποίο έχουµε τη γραφική παράσταση του 

ρυθµού εκσκαφής σε συνάρτηση µε τη πυκνότητας ενέργειας, αλλά αυτή τη φορά για 



εµβαδόν κηλίδας εστίασης ίσο µε 0,5 mm2. Είναι φανερό ότι οι δύο ρυθµοί 

εκσκαφής, για τα δύο διαφορετικά εµβαδά κηλίδας, είναι διαφορετικοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.7.δ: Γραφική παράσταση που δίνει το ρυθµό εκσκαφής στο χόνδρο,

συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας της δέσµης του laser πάνω στην επιφάνεια

του χόνδρου. Από κάποια τιµή πυκνότητας ενέργειας και κατόπιν η αύξηση του

ρυθµού εκσκαφής συναρτήσει της ενέργειας γίνεται γραµµική. Το εµβαδόν της

κηλίδας εστίασης του laser πάνω στο χονδρικό ιστό ήταν 0,5 mm2. Το κατώφλι

εκσκαφής  φαίνεται  από  το  σχήµα  να  είναι  κοντά στη τιµή 1,0 J/cm2. 
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Αντίστοιχα, µε τον τρόπο που υπολογίσαµε το ρυθµό εκσκαφής για το χονδρικό 

ιστό, εργαστήκαµε και για τον υπολογισµό του ρυθµού εκσκαφής όσον αφορά το  

PMMA. Το διάγραµµα του σχήµατος 4.7.ε παρουσιάζει, ενδεικτικά, τη µεταβολή της 

καθυστέρησης άφιξης του ωστικού κύµατος, σε σχέση µε την άφιξη της δέσµης του 

laser (το φως της οποίας ανιχνεύεται από τη φωτοδίοδο) για διαδοχικούς παλµούς του 

laser. Σ’ αυτό το διάγραµµα παρατηρείται γραµµικότητα µέχρι τον έκτο παλµό ο 

οποίος αντιστοιχεί σε βάθος εκσκαφής 0.28 mm, ενώ για µεγαλύτερα βάθη ο ρυθµός 



εκσκαφής ανά παλµό µειώνεται, όσο το βάθος εκσκαφής αυξάνεται, δηλαδή όσο το 

βάθος του κρατήρα αυξάνει. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην απορρόφηση µέρους 

της ακτινοβολίας από το πλάσµα, το οποίο ενισχύεται λόγω του εγκλωβισµού του 

στον κρατήρα. 
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 Σχήµα 4.7.ε: Γραφική παράσταση που δίνει την καθυστέρηση του ωστικού κύµατος

συναρτήσει του αριθµού των παλµών του laser. Η πυκνότητα ενέργειας της

εστιασµένης δέσµης πάνω στο δείγµα PMMA ήταν  ίση  µε  2,7 J/cm2, ενώ  το

εµβαδόν  της  κηλίδας  ήταν 0,5 mm2. 

 

 

 

Η αντίστοιχη του σχήµατος 4.7.δ γραφική παράσταση για το PMMA, βρίσκεται 

στο σχήµα 4.7.στ, και δείχνει το ρυθµό εκσκαφής  συναρτήσει της πυκνότητας 

ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser. 



Για τις αµέσως υψηλότερες πυκνότητες ενέργειας από την ελάχιστη 

πυκνότητα ενέργειας που απαιτείται για εκσκαφή, παρατηρείται απότοµη αύξηση του 

ρυθµού εκσκαφής. Όταν ακτινοβολήσουµε το δείγµα µε ακόµη υψηλότερες τιµές 

πυκνότητας ενέργειας ο ρυθµός εκσκαφής εξακολουθεί να αυξάνει αλλά µε 

µικρότερο ρυθµό σε σχέση µε τις πυκνότητες ενέργειας οι οποίες βρίσκονταν κοντά 

στο κατώφλι εκσκαφής.  
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Σχήµα 4.7.στ: Γραφική παράσταση που δίνει το ρυθµό εκσκαφής στο PMMA,

συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας της δέσµης του laser πάνω στην επιφάνεια

του δείγµατος. Από κάποια τιµή πυκνότητας ενέργειας και κατόπιν η αύξηση του

ρυθµού εκσκαφής συναρτήσει της ενέργειας γίνεται γραµµική. Το εµβαδόν της

κηλίδας εστίασης του laser πάνω στο χονδρικό ιστό ήταν 0,5 mm2. Το κατώφλι

εκσκαφής  φαίνεται  από  το  σχήµα  να  είναι  κοντά στη τιµή 1,3 J/cm2. 

 

 

Το γεγονός αυτό πιθανώς συνδέεται µε τον εγκλωβισµό του πλάσµατος στο 

εσωτερικό του κρατήρα της ακτινοβολούµενης περιοχής του δείγµατος. Το 



εγκλωβισµένο πλάσµα απορροφά µέρος του παλµού του laser, µε αποτέλεσµα στην 

εκσκαφή να µη συµµετέχει "ολόκληρος" ο παλµός του laser. 

Τέλος για ακόµη υψηλότερες ενέργειες ο ρυθµός εκσκαφής αυξάνει µε ρυθµό 

ακόµη µεγαλύτερο, αλλά το γεγονός αυτό πιθανώς έχει να κάνει µε την 

πολυφωτονική πλέον απορρόφηση του υλικού, σε αντίθεση µε τη µονοφωτονική 

απορρόφηση της ακτινοβολίας από το υλικό για τις χαµηλότερες ενέργειες.  

Συµπερασµατικά, η µέτρηση της ταχύτητας του ωστικού κύµατος και η 

µέτρηση της καθυστέρησης της άφιξης του ακουστικού κύµατος δίνει ένα άµεσο 

τρόπο µέτρησης του βάθους και του ρυθµού εκσκαφής. Είναι σηµαντικό να 

τονίσουµε ότι η συγκεκριµένη µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση 

βαθών όπου η ακρίβεια είναι απαραίτητη. Θα ήταν µάλιστα δυνατό να 

χρησιµοποιηθεί δέσµη laser χαµηλής πυκνότητας ενέργειας, εάν το ζητούµενο είναι η 

µέτρηση του βάθους, χωρίς να υπάρχει αλληλεπίδραση µε το υλικό. Η υψηλή 

ακρίβεια της µεθόδου καθώς και η αµεσότητα των αποτελεσµάτων τα οποία µπορεί 

να δώσει την καθιστούν αξιόπιστη για χρήση σε ποικίλες εφαρµογές 

 
 

Συµπεράσµατα: 

 

 Ο υπολογισµός, του βάθους εκσκαφής και του ρυθµού εκσκαφής µε την 

τεχνική των ακουστικών κυµάτων αποτελεί µέθοδο ακριβείας η οποία έχει 

το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να µας δίνει άµεσες µετρήσεις (online). 

 

 Η µεταβολή του ρυθµού εκσκαφής µε την άυξηση της πυκνότητας της 

ενέργειας έχει γραµµική σχέση, για σχετικά µικρό αριθµό παλµών. 

 

 Για σχετικά µικρό αριθµό παλµών το βάθος εκσκαφής µεταβάλεται 

γραµµικά µε την αύξηση του αριθµού των παλµών ακτινοβόλησης. 

 

 Για πολλούς παλµούς, όπου το βάθος εκσκαφής έχει γίνει µεγάλο, ο ρυθµός 

εκσκαφής µειώνεται λόγω συγκέντρωσης πλάσµατος στον κρατήρα της 

ακτινοβολούµενης επιφάνειας, το οποίο απορροφά µέρος της ενέργειας του 

παλµού. 

 



 Σε πολύ υψηλές πυκνότητες ενέργειας η αύξηση του ρυθµού εκσκαφής 

συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας, είναι έντονη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 5: Μορφολογία της ακτινοβολούµενης επιφάνειας 

στο PMMA 

 

 
Εισαγωγή 

 

    Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µεγάλη έρευνα σχετικά µε την αλληλεπίδραση 

της υπεριώδους ακτινοβολίας µε τα πολυµερή. Ειδικά στο PMMA η βιβλιογραφία 

είναι αρκετά πλούσια (17,117,107,10,93,112,55,61,33,5,8,69,113,72,29) Ωστόσο η 

φύση της φωτοαποδόµησης του PMMA µε υπεριώδη ακτινοβολία από laser δεν είναι 

ακόµα πλήρως κατανοητή. Η διαδικασία πιστεύεται ότι είναι συνέπεια της διάσπασης 

των δεσµών του πολυµερούς σχεδόν ταυτόχρονα µε την απορρόφηση της ενέργειας 

του laser (117,46). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αποµάκρυνση ατόµων, µορίων, και 

µικρών κοµµατιών της αλυσίδας του πολυµερούς, καθώς και τη δηµιουργία αέριων 

παραγώγων (117,93,10). Τα τελευταία αποτελούνται από CO, CO2 και από µικρά 

κοµµάτια υδρογονανθράκων που προέρχονται από την αποσύνθεση του PMMA (60). 

Η ύπαρξη αυτών των αεριούχων παραγώγων, δείχνει να εξηγεί και την 

µορφολογία της επιφάνειας που διαµορφώνεται στον πυθµένα της ακτινοβολούµενης 

περιοχής του PMMA. Ο πυθµένας της περιοχής που  φωτοεξαχνώθηκε έχει 

παρατηρηθεί ότι αποτελείται από φυσαλίδες και κρατήρες (61,36). Οι φυσαλίδες 

δηµιουργούνται από το βρασµό του υλικού και τον εγκλωβισµό των 

προαναφερθέντων αεριούχων παραγώγων.   Όπως θα δειχθεί, η ύπαρξή των 

φυσαλίδων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στο τρόπο αλληλεπίδρασης του laser µε 

το PMMA.  

Το χηµικό µέρος της αλληλεπίδρασης του PMMA µε την ακτινοβολία στο 

υπεριώδες και ειδικότερα στα 308 nm, λόγω της µικρής απορροφητικότητας που 

παρουσιάζει το PMMA σε αυτό το µήκος κύµατος (46 cm-1) (17,93), είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός παράγοντας του τρόπου αλληλεπίδρασης. Αυτό συµβαίνει λόγω του 

γεγονότος ότι η απόσπαση των υδρογονικών δεσµών από την πολυµερική αλυσίδα 

(µέσω της αποµάκρυνσης κοµµατιών της αρχικής ένωσης) αυξάνει την πιθανότητα 

για σπάσιµο των δεσµών στο PMMA. Το σχήµα 5.α δείχνει τη διαδικασία 

υποβιβασµού του PMMA (60). 
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Σχήµα 5.β: ∆εύτερο στάδιο σπασίµατος του πολυµερούς, όπου η ρίζα του εστέρα

διασπάται είτε σε CO2 και µεθυλική ρίζα (.CH3), είτε σε CO και µεθοξυλικη ρίζα

αντίστοιχα. 

   

ακτινοβ

εστέρα

αποστα
Σχήµα 5.α: Σε πρώτο στάδιο, αποχωρίζεται το µέρος της οµάδας του

 από την πολυµερική αλυσίδα. 
Σύµφωνα µε αυτή (60) τη διαδικασία η απορρόφηση της υπεριώδους 

ολίας (UV) οδηγεί, σε ένα πρώτο στάδιο, στην αποµάκρυνση της οµάδας του 

 από την πολυµερική αλυσίδα (Σχήµα 5.α). Αυτό προκαλεί µια 

θεροποίηση στη βασική αλυσίδα, που οδηγεί σε ένα δεύτερο στάδιο 



διάσπασης του πολυµερούς (Σχήµα 5.β). Η ρίζα του εστέρα προκαλεί το σχηµατισµό 

είτε CO2 και µεθυλικής ρίζας (.CH3), είτε CO και µεθοξυλικής ρίζας (.OCH3) 

αντίστοιχα.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για να επιτευχθεί φωτοεξάχνωση του 

PMMA στα 308 nm είναι απαραίτητη  η υψηλή ροή ενέργειας του laser πάνω στην 

ακτινοβολούµενη επιφάνεια του PMMA. Στα πειράµατα µας η υψηλή ένταση του 

laser σε συνδυασµό µε τη µικρή χρονική διάρκεια του παλµού (περίπου 20 ns) 

επιτυγχάνει τις απαραίτητες ροές ενέργειας για εξάχνωση. Ωστόσο η ποιότητα, όπως 

θα δούµε και στις εικόνες που ακολουθούν, δεν φτάνει τα επίπεδα της οµαλής 

αφαίρεσης υλικού από το PMMA, όπως συµβαίνει µε τη χρήση laser που εκπέµπει σε 

µήκος κύµατος 193 nm, όπου το PMMA παρουσιάζει υψηλή απορρόφηση (8). Αυτό 

το γεγονός κάνει ακόµα πιο σηµαντική την παρακολούθηση της δοµής της 

ακτινοβολούµενης επιφάνειας, µε τη χρήση των ακουστικών κυµάτων. Όπως θα 

δούµε οι µέθοδοι που προτείνουµε στα κεφάλαια 6 και 7 αποτελούν υψηλής 

ακρίβειας µεθόδους χαρτογράφησης της µορφολογίας των ακτινοβολούµενων 

επιφανειών. Μάλιστα η αξία αυτής της µεθόδου προσφέρει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα έναντι άλλων µεθόδων λόγω του γεγονότος ότι κάνει δυνατή την 

παρακολούθηση της µορφολογίας της επιφάνειας άµεσα (on-line) και µε υψηλή 

ακρίβεια.             

Ωστόσο για την καλύτερη κατανόηση των κεφαλαίων 6 και 7, ακολουθεί µια 

αρκετά πλήρης µελέτη της µορφολογίας που αποκτά η ακτινοβολούµενη επιφάνεια 

του PMMA. Μάλιστα πολλά από τα φαινόµενα που παρατηρήσαµε και 

παρουσιάζουµε στη παρούσα εργασία, έγιναν για πρώτη φορά αντιληπτά στο 

εργαστήριό µας. 

Στην παρούσα εργασία έγιναν πειράµατα σε διάφορες πυκνότητες ενέργειας, 

έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περιοχή πλησίον της ελάχιστης πυκνότητας ενέργειας 

αποδόµησης, (Ablation threshold) µέχρι τη περιοχή όπου η εκσκαφή των δειγµάτων 

γίνεται πλέον βίαια λόγω της εµφάνισης έντονων θερµικών φαινοµένων. 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 6: Μορφολογία και πίεση 

 

 

Εισαγωγή 

 
Σε πολλές εφαρµογές των laser έχουµε αναφέρει ότι η ύπαρξη των 

φυσαλίδων στην ακτινοβολούµενη επιφάνεια αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα 

προς λύση. Η εύρεση λοιπόν τρόπων ανίχνευσης της δοµής της µορφολογίας της 

ακτινοβολούµενης επιφάνειας είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας. 

Το ερώτηµα που τέθηκε κατόπιν των παρατηρήσεων από το οπτικό και 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ήταν εάν η µορφολογία της επιφάνειας, την οποία 

συναντούσε η ακτινοβολία του excimer laser, έπαιζε καθοριστικό ρόλο στον 

τρόπο αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας και υλικού, καθώς και εάν η διαφορετική 

δοµή που διαµορφώνεται στην επιφάνεια είναι ανιχνεύσιµη µε τα ακουστικά 

σήµατα. Στην κατεύθυνση αυτή καταγράψαµε και παρατηρήσαµε τα ωστικά 

κύµατα για να ελέγξουµε εάν οι διαφορές της µορφολογίας της επιφάνειας ήταν 

δυνατό να ανιχνεύονται µε τον πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα. Θα δούµε λοιπόν στα 

επόµενα κεφάλαια ότι οι διαφορές της µορφολογίας γίνονται αντιληπτές από τη 

µορφή των ακουστικών σηµάτων σε µεγάλο βαθµό ακριβείας. Θα µπορούσαµε 

να πούµε µάλιστα ότι από τη µελέτη που ακολουθεί στο παρόν κεφάλαιο αλλά 

και στο κεφάλαιο 6 ότι είναι δυνατή ο πλήρης έλεγχος της µορφολογίας που 

δηµιουργούµε µε την ακτινοβόληση του υλικού µας. 

Για παράδειγµα θα µπορούσαµε, µε τη χρήση και τον έλεγχο των 

ακουστικών σηµάτων, να δηµιουργήσουµε τη µορφολογία που εµείς ακριβώς 

ζητάµε. Πρόκειται για πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα της έρευνας τα οποία µας 

δίνουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε για παράδειγµα µία τελείως λεία 

επιφάνεια µετά από ακτινοβόληση µε excimer laser. 

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται η µελέτη της πίεσης των ωστικών κυµάτων τα 

οποία δηµιουργούνται από την ακτινοβόληση µε excimer laser του PMMA. 

Εκτός των άλλων προκύπτουν και χρήσιµα συµπεράσµατα για τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης του excimer laser µε το PMMA και για τα φαινόµενα τα οποία 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στις διάφορες πυκνότητες ενέργειας της εστιασµένης 

δέσµης πάνω στο υλικό. 



 

6.5 Ανίχνευση της µορφολογίας της ακτινοβολούµενης επιφάνειας          

µελετώντας την πίεση που αναπτύσσεται 

 

 

Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, γίνεται φανερό πως η µελέτη των 

ακουστικών κυµάτων, είναι τεράστιας σηµασίας διότι µπορούµε να πάρουµε 

χρήσιµες πληροφορίες, όσον αφορά το τρόπο αλληλεπίδρασης των laser µε την ύλη 

(10), το βάθος εκσκαφής (61,8,69,110), τη πίεση που αναπτύσσεται στην 

ακτινοβολούµενη επιφάνεια (10,52) αλλά και τη µορφολογία της επιφάνειας µετά από 

χρήση laser (72,110,113). Όλα αυτά είναι πολύ σηµαντικά αν σκεφτεί κανείς τις 

εφαρµογές τις οποίες έχουν τα excimer laser στην οπτική, στη µικροηλεκτρονική, και 

στην ιατρική, αφού επιτρέπουν την επεξεργασία του υποστρώµατος σε κλίµακα 

µικρότερη των µm, περιορίζοντας σηµαντικά τη ζηµιά στη γύρω επιφάνεια(8,19,24,25). 

Το PMMA είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο βιοµηχανικό υλικό µε πολλές και 

ποικίλες εφαρµογές και γι’ αυτό το λόγο χρησιµοποιείται, εδώ και πολλά χρόνια, για 

την όλο και καλύτερη κατανόηση των ακουστικών κυµάτων, τα οποία παράγονται 

κατά την ακτινοβόληση µε laser. Ωστόσο ακόµη και σήµερα, η γνώση µας πάνω στα 

ακουστικά κύµατα και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των laser µε τα διάφορα υλικά, δεν 

έχει φτάσει σε κορεσµό ακόµα και στο καλά µελετηµένο ΡΜΜΑ. 

Για τη φωτοδιάσπαση του PMMA 

έχουµε δύο µηχανισµούς: τον φωτοχηµικό 

και τον φωτοθερµικό (10,52,72,80). Ο 

φωτοθερµικός παράγοντας είναι συνήθως 

πιο αδύναµος από τον φωτοχηµικό (80). 

Είπαµε ωστόσο ότι λόγω της µικρής 

απορροφητικότητας (17,33) του PMMA 

στα 308 nm (µικρός συντελεστής 

απορρόφησης περίπου ίσος µε 46cm-1) τα 

φωτοθερµικά φαινόµενα παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία του 

ablation. Η ένταση των φαινοµένων αυτών 

αυξάνεται γραµµικά µε την αύξηση της 

ροής ενέργειας του laser (33). Έτσι η απαιτού
Σχήµα 6.1: Σχηµατική

αναπαράσταση της αύξησης της

απορρόφησης του PMMA µετά από

διαδοχικούς παλµούς του excimer

l

µενη υψηλή ροή ενέργειας (10) για την 



πραγµατοποίηση φωτοαποδόµησης (ablation) στο PMMA έχει σαν αποτέλεσµα την 

έντονη θέρµανση του υλικού µας. Αυτό συνεπάγεται την παραγωγή θερµικών 

ακουστικών κυµάτων, λόγω της ελαστικότητας του υλικού. ∆ηλαδή σε ατοµικό-

µοριακό επίπεδο συµβαίνει απορρόφηση ενέργειας από δονητικές στάθµες των 

µορίων µε αποτέλεσµα την ταλάντωση τους και φυσική συνέπεια τη θέρµανση του 

υλικού.  

Όταν λοιπόν µία επιφάνεια φωτοαποδοµείται, είτε φωτοχηµικά  (σπάσιµο των 

δεσµών), είτε φωτοθερµικά (εξάτµιση του υλικού), αυτό που παρατηρείται είναι η 

γρήγορη αύξηση της πίεσης στην επιφάνεια του υλικού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι έχουµε γρήγορη αύξηση του αριθµού των σωµατιδίων (λόγω διάσπασης της 

πολυµερικής αλυσίδας σε περισσότερτα µόρια) που έχει σαν αποτέλεσµα τη γρήγορη 

αύξηση της πίεσης (80). Η υψηλή αυτή πίεση, ελευθερώνεται, (5,75) βγάζει υλικό µε 

µεγάλη ταχύτητα από την ακτινοβολούµενη ζώνη και η επιπλέον απορρόφηση 

ενέργειας δηµιουργεί πλάσµα. Πλάσµα παράγεται από την αλληλεπίδραση UV 

ακτινοβολίας µε υλικά, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία διεγερµένων 

ατόµων-µορίων, ιόντων-ελεύθερων ηλεκτρονίων και θραυσµάτων (ελεύθερες ρίζες 

κτλ). 

Η εκτόνωση του υλικού, το οποίο βρίσκεται σε υψηλή πίεση, προκαλεί τη 

δηµιουργία ωστικών κυµάτων µε συχνότητες στις περιοχές των ηχητικών, και 

υπερηχητικών κυµάτων. 

Τέλος είναι ιδιαίτερης σηµασίας να τονίσουµε ότι, γενικά, όποτε έχουµε 

ακτινοβόληση υλικού από παλµούς laser διάρκειας της τάξεως των ns, τότε ακόµη κι 

όταν δεν έχουµε εκσκαφή,  τα χαρακτηριστικά του υλικού που ακτινοβολείται 

αλλάζουν. Συγκεκριµένα αλλάζει ο συντελεστής απορρόφησης, µε αποτέλεσµα ενώ 

το laser αδυνατεί µε χαµηλές ενέργειες να σκάψει   το  υλικό  µε   τους   αρχικούς  

παλµούς,  αυτό   το  επιτυγχάνει  µε  περισσότερους  (βλ. σχήµα 6.1). 

Στο µέρος αυτό παρουσιάζεται η µελέτη της τάσης στα άκρα του 

πιεζοηλεκτρικού ανιχνευτή, συναρτήσει του αριθµού των παλµών του laser που έχουν 

ακτινοβολήσει το δείγµα. Να τονίσουµε, για µια ακόµη φορά, ότι οι τιµές των τάσεων 

(που δίνει ο ακουστικός αισθητήρας) είναι ευθέως ανάλογες των τιµών των πιέσεων 

όπως αναλυτικά παρουσιάζουµε στο κεφάλαιο 3.2. 

 



Η  µελέτη  περιλαµβάνει  µετρήσεις  των  τάσεων  για  τις  τρεις 

προαναφερθείσες (κεφάλαιο 5) περιοχές πυκνότητας ενέργειας, που τις είχαµε 

κατατάξει ως εξής:  

 

 χαµηλή πυκνότητα ενέργειας: Έως 3 J/cm2. 

 µέση πυκνότητα ενέργειας: Από 3 J/cm2 – 9 J/cm2. 

 υψηλή πυκνότητα ενέργειας: Μεγαλύτερη από 9 J/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Συσχέτιση της εµφανιζόµενης πίεσης µε τη µορφολογία της 

ακτινοβολούµενης  περιοχής  του  PMMA 

 

 
Τα ακουστικά σήµατα  µας δίνουν πληροφορίες για τη δοµή που διαµορφώνει 

το laser πάνω στην επιφάνεια. Συγκεκριµένα όπως έχουµε δείξει αυτό συµβαίνει 

λόγω της καµπυλότητας που παρουσιάζουν οι παρατηρούµενες φυσαλίδες, που έχει 

σαν αποτέλεσµα το 

πραγµατικό εµβαδόν της 

ακτινοβολούµενης επιφάνειας 

να είναι µεγαλύτερο από το 

εµβαδόν της κηλίδας εστίασης. 

Φυσικό επακόλουθο είναι η 

πραγµατική πυκνότητα 

ενέργειας του laser, που φτάνει 

στο δείγµα, να είναι 

µικρότερη,  όταν υπάρχουν οι 

φυσαλίδες, από ότι θα ήταν σε 

επίπεδη επιφάνεια (Σχ. 6.2.α, 

6.2.β, και 6.2.γ).  

Ακτινοβοληµένη 
περιοχή 

 

Σχήµα 6.2.α: Σχηµατική αναπαράσταση των

φυσαλίδων, οι οποίες δηµιουργούνται κατά την

ακτινοβόληση του PMMA από το XeCl excimer

laser.

 

Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασµό, κυρίως, µε το 

γεγονός ότι οι φυσαλίδες 

προκαλούν σκέδαση, 

φανερώνει ότι ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης του laser µε 

το PMMA είναι 

εξαρτώµενος από τη 

µορφολογία που συναντάει ο 

παλµός. Αυτό φαίνεται από 

τα σχήµατα 6.2.δ και 6.2.ε 
Σχήµα 6.2.β: Σχηµατική αναπαράσταση της κηλίδας

του laser πάνω στο δείγµα. Το εµβαδόν της είναι

µικρότερο από το εµβαδόν που στην πραγµατικότητα

συναντάει η δέσµη (Σχ. 6.2.α). 



όπου όταν ο πρώτος παλµός του laser κατευθύνεται στο αχτύπητο PMMA, το οποίο 

έχει λεία επιφάνεια, η µεταβολή της τάσης συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας της 

εστιασµένης δέσµης είναι γραµµική. 

Αντίθετα όταν ο δεύτερος παλµός 

κατευθύνεται στην ήδη από τον πρώτο 

παλµό διαµορφοποιηµένη επιφάνεια, 

συναντάει δηλαδή επιφάνεια που 

καλύπτεται από φυσαλίδες, µέρος της 

ακτινοβολίας σκεδάζεται, άρα το 

διερχόµενο κύµα, το οποίο φθάνει 

στον αισθητήρα, µειώνεται. Έτσι τα 

ακουστικά σήµατα έχουν µειωµένη 

ένταση όταν ο αριθµός των 

φυσαλίδων είναι µεγάλος και αυτό 

αποδεικνύεται από τις γραφικές 

παραστάσεις των σχηµάτων 6.2.δ και 

6.2.ε. Ο τυχαίος τρόπος 

″τοποθέτησης″ των φυσαλίδων, στον 

πυθµένα της ακτινοβολούµενης 

περιοχής, έχει σαν αποτέλεσµα τα 

σηµεία της γραφικής παράστασης του 

σχήµατος 6.2.ε, να παρουσιάζουν διασπορά, σε αντίθεση µε τη γραφική παράσταση 

του σχήµατος 6.2.δ, όπου η καµπύλη εµφανίζει καθαρή γραµµικότητα. 

Επιφάνεια που 
"βλέπει" η δέσµη 

Εµβαδόν της 
κηλίδας της 
δέσµης 

Σχήµα 6.2.γ: Σχηµατική παράσταση µίας 

φυσαλίδας, η οποία έχει διαµορφωθεί από 

τον πρώτο παλµό του laser. Το µέρος εκείνο 

της δέσµης που θα χτυπήσει τη 

συγκεκριµένη φυσαλίδα, θα δει σαν εµβαδόν 

εκείνο του επάνω ηµισφαιρίου, και όχι τον 

οριζόντιο κυκλικό δίσκο του σχήµατος 

(ενεργός διατοµή), ο οποίος θεωρούµε στις 

µετρήσεις µας ότι αποτελεί το εµβαδόν 

κηλίδας. Στη πραγµατικότητα δηλαδή η 

πυκνότητα ενέργειας είναι µικρότερη από 

εκείνη που υπολογίζουµε. 

Στο σχήµα 6.2.δ, φαίνεται ότι καθώς αυξάνει η τιµή της πυκνότητας ενέργειας 

της δέσµης, που εστιάζεται στο δείγµα του P.M.M.A, αυξάνεται και η τάση που δίνει 

ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας. Οι µετρήσεις των τάσεων, του σχήµατος 6.2.δ, 

αφορούν τον πρώτο παλµό του laser. Αυτό σηµαίνει ότι η δέσµη του laser συναντά 

στο PMMA την λεία και µη ακτινοβοληµένη αρχικά επιφάνειά του. Άρα σύµφωνα µε 

τα λεγόµενα µας θα πρέπει και η πίεση που αναπτύσσεται να είναι µέγιστη σε σχέση 

µε τους υπόλοιπους παλµούς του laser. Πράγµατι, αυτό συµβαίνει, όπως θα 

διαπιστώσουµε στα κεφάλαια που ακολουθούν. Η υψηλότερη τιµή πίεσης 

εµφανίζεται κατά την ακτινοβόληση του PMMA από τον πρώτο παλµό.  
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Σχήµα 6.2.α: Μεταβολή της τάσης σε συνάρτηση µε την πυκνότητα ενέργειας. Οι τιµές

των τάσεων µετρήθηκαν κατά την ακτινοβόληση του δείγµατος από το laser µε τον

πρώτο παλµό. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης είναι 1,8 mm2. 
 

 

Όπως φαίνεται από το σχήµα 6.2.ε η σχέση της µεταβολής της τάσης σε 

συνάρτηση µε την πυκνότητα της ενέργειας δεν είναι πλέον γραµµική όσον αφορά 

τον δεύτερο παλµό του laser. Θα λέγαµε µάλιστα ότι αυτή η σχέση γίνεται αρκετά 

τυχαία. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι κατά την ακτινοβόληση του PMMA, µε 

δεύτερο παλµό, η µορφολογία της επιφάνειας που ακτινοβολείται είναι µία 

παράµετρος η οποία πλέον δεν είναι σταθερή.  Ο δεύτερος παλµός ακτινοβολεί το 

PMMA στο σηµείο που ήδη ο πρώτος παλµός έχει διαµορφώσει την επιφάνεια. 

Ανάλογα λοιπόν τη µορφολογία που θα συναντήσει,  θα αλληλεπιδράσει µε το υλικό. 

Ωστόσο όπως φαίνεται από το σχήµα 6.2.ε η τάση που δίνει ο πιεζοηλεκτρικός 

αισθητήρας είναι αυξανόµενη σε συνάρτηση µε την αύξηση της πυκνότητας 

ενέργειας. 
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Σχήµα 6.2.α: Μεταβολή της τάσης σε συνάρτηση µε την πυκνότητα ενέργειας. Οι τιµές

των τάσεων µετρήθηκαν κατά την ακτινοβόληση του PMMA από το laser µε τον

δεύτερο παλµό. Ο δεύτερος παλµός κατευθύνθηκε στο σηµείο εκείνο όπου ο πρώτος

παλµός είχε ήδη διαµορφώσει τη µορφολογία του κρατήρα. Οι τάσεις που εµφανίζονται

είναι χαµηλότερες από τις τάσεις του πρώτου παλµού. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης

είναι 1,8 mm2.  

 

Συµπεράσµατα: 
 

 Η µορφολογία της επιφάνειας που δηµιουργείται από ένα παλµό του laser 

παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που θα αλληλεπιδράσει µε την 

επιφάνεια ένας επόµενος παλµός. 



 Η ανακάλυψη νέων τρόπων παρακολούθησης της µορφολογίας της 

επιφάνειας, οι οποίοι µάλιστα έχουν αµεσότητα αποτελεσµάτων, είναι 

πρωταρχικής σηµασίας για την επίτευξη άριστων αποτελεσµάτων όσον 

αφορά µεγάλη ποικιλία εφαρµογών. 

 

 Όταν η ακτινοβολούµενη επιφάνεια γεµίζει φυσαλίδες τότε το πραγµατικό 

εµβαδόν της ακτινοβολούµενης  επιφάνειας είναι µεγαλύτερο από το εµβαδόν 

της εστιασµένης δέσµης πάνω στο δείγµα. Αυτό έχει φυσικό επακόλουθο η 

πυκνότητα ενέργειας µε την οποία ακτινοβολείται το δείγµα να είναι µικρότερη 

από αυτή που υπολογίζουµε µε βάση το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης της 

δέσµης. 

 

 Η πίεση του ωστικού κύµατος είναι µεγαλύτερη όταν η δέσµη  του laser 

κατευθύνεται σε λεία επιφάνεια ή σε επιφάνεια µε λιγοστό αριθµό 

φυσαλίδων από ότι σε επιφάνεια µε µεγάλο αριθµό φυσαλίδων. Αυτό 

συµβαίνει διότι µέρος του ωστικού κύµατος σκεδάζεται από τις φυσαλίδες. 

 

 Η πίεση µεταβάλλεται γραµµικά όταν η πυκνότητα ενέργειας αυξάνει εάν 

οι πιέσεις έχουν καταγραφεί κατά τον πρώτο παλµό ακτινοβόλησης της 

επιφάνειας του PMMA. Αντίθετα η µεταβολή της πίεσης (τάσης) δεν 

παρουσιάζει την ίδια οµαλή κατανοµή όταν οι πιέσεις αφορούν το δεύτερο 

παλµό ακτινοβόλησης. Το γεγονός αυτό συνδέεται µε την αλλαγή της 

µορφολογίας της επιφάνειας. 

 

 Ο ακριβής τρόπος αλληλεπίδρασης είναι αρκετά πολύπλοκος και γίνεται 

περισσότερο πολύπλοκος όταν τα βάθη εκσκαφής αυξάνουν όπου ο 

εγκλωβισµός του πλάσµατος συµµετέχει στα φαινόµενα αλληλεπίδρασης. 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Μετρήσεις της τάσης κατά την ακτινοβόληση δειγµάτων PMMA 

από χαµηλή πυκνότητα ενέργειας της δέσµης 

 

 
Όπως είχαµε δει στη ανάπτυξη του κεφαλαίου 5 όταν η πυκνότητα ενέργειας 

ανήκει στην περιοχή που έχουµε ορίσει σαν χαµηλή (< 3 J/cm2), ο πυθµένας της  

επιφάνειας η οποία έχει ακτινοβοληθεί, καλύπτεται από φυσαλίδες, οι οποίες τελικά 

εκρήγνυνται µετά το πέρασµα αρκετών παλµών του laser. Μάλιστα πριν τη στιγµή 

της έκρηξης των φυσαλίδων, είχαµε παρατηρήσει την προοδευτική διόγκωση τους µε 

το πέρασµα των παλµών. Ωστόσο από παλµό σε παλµό δεν υπήρχε σηµαντική 

µεταβολή στη µορφολογία του πυθµένα της ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA. 

Το σχήµα 6.3.α  περιλαµβάνει τις µετρήσεις της τάσης για χαµηλή πυκνότητα 

ενέργειας. Είναι φανερό ότι δεν εµφανίζεται κάποια διαφορετική συµπεριφορά στις 

τιµές των τάσεων, ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς του laser. Ωστόσο 

από ένα αριθµό παλµών και µετά παρατηρούµε αύξηση της τάσης. Το γεγονός αυτό 

έχει να κάνει µε τη σταδιακή έκρηξη των φυσαλίδων, οι οποίες είχαν δηµιουργηθεί 

από τους προηγούµενους παλµούς και στη συνέχεια συσσωµατώνονται και 

εκρήγνυνται, µε αποτέλεσµα την προοδευτική οµαλοποίηση της µορφολογίας του 

πυθµένα, όπως είχαµε ήδη επισηµάνει, στο κεφάλαιο 5, από τις οπτικές 

παρατηρήσεις. Κυρίως όµως η αύξηση των τιµών των τάσεων οφείλεται, ειδικά για 

τις µετρήσεις των τάσεων οι οποίες αφορούν µεγάλο αριθµό παλµών, στο γεγονός ότι 

στα υποστρώµατα της επιφάνειας που ακτινοβολείται έχει επέλθει µεταβολή στα 

οπτικά χαρακτηριστικά τους, και συγκεκριµένα έχει αυξηθεί πλέον η απορρόφηση 

της ακτινοβολίας από το υλικό, µε τον τρόπο τον οποίο έχουµε παρουσιάσει στο 

κεφάλαιο 6.1 (βλ. σχ. 6.1).  

Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι η συχνότητα ακτινοβόλησης του δείγµατος 

από το XeCl excimer laser, ήταν µικρότερη του ενός παλµού ανά δευτερόλεπτο (< 1 

Hz), άρα πριν την ακτινοβόληση του υλικού η θερµοκρασία ήταν πάντα ίδια µε 

εκείνη του περιβάλλοντος χώρου. 
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Σχήµα 6.3.α: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η πυκνότητα

ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι 2,1 J/cm2. Το

εµβαδόν της κηλίδας εστίασης είναι 1,8 mm2.  
 

Στο σχήµα 6.3.β παρουσιάζονται οι τιµές των τάσεων για διαδοχικές τιµές 

πυκνότητας ενέργειας γύρω από την τιµή των 3 J/cm2, και για διαδοχικούς παλµούς 

του laser. Σκοπός µας είναι να φανεί καλύτερα η εξάρτηση στις τιµές των τάσεων από 

την ενέργεια. Φαίνεται ακόµη ότι η τιµή των 3 J/cm2 είναι περίπου εκείνο το κατώφλι 

πυκνότητας, το οποίο εάν ξεπεραστεί, αρχίζει να εµφανίζεται η διαφορά στις τιµές 

των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς του laser. 

Το ίδιο φαίνεται και στο σχήµα 6.3.γ. Στο κεφάλαιο 5 είχαµε παρατηρήσει ότι 

στο ίδιο κατώφλι πυκνότητας ενέργειας (3 J/cm2) άρχιζε να εµφανίζεται η διαφορά 

της µορφολογίας ανάµεσα στους περιττούς και άρτιους παλµούς του laser. Αυτό µας 

κάνει να υποθέσουµε ότι η παρατηρούµενη διαφορά έχει να κάνει αποκλειστικά και 

µόνο µε τη µορφολογία που συναντά η κατευθυνόµενη δέσµη του laser επάνω στο 

PMMA. Αυτή  η  υπόθεση  γίνεται ολοφάνερη στο κεφάλαιο το οποίο ακολουθεί 

(κεφ. 6.4) και αφορά τη µελέτη της τάσης (πίεσης) για µέση πυκνότητα ενέργειας. 



Στα σχήµατα 6.3.β και 6.3.γ φαίνεται και κάτι άλλο πολύ σηµαντικό. Στην 

περιοχή των χαµηλών πυκνοτήτων ενέργειας (< 3 J/cm2) παρατηρούµε για µια ακόµη 

φορά ότι µετά από ένα συγκεκριµένο αριθµό παλµών οι τιµές των τάσεων αρχίζουν 

να αυξάνουν µε την αύξηση του αριθµού των παλµών. Το φαινόµενο έχει να κάνει µε 

το σπάσιµο των φυσαλίδων, το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία πιο 

επίπεδης σχετικά επιφάνειας, αφού η καµπυλότητα των κρατήρων είναι ανεπαίσθητη 

σε σχέση µε την καµπυλότητα των φυσαλίδων (βλ. κεφ. 5). Αυτό, όπως έχουµε 

επισηµάνει και προηγούµενα, έχει σαν φυσικό επακόλουθο την ελάττωση της 

σκέδασης του ωστικού κύµατος (µικρότερος αριθµός φυσαλίδων), µε αποτέλεσµα το 

κύµα που τελικά φθάνει στον αισθητήρα να είναι λιγότερο εξασθενηµένο. Το 

φαινόµενο του σπασίµατος των φυσαλίδων έχει µελετηθεί στο κεφάλαιο 5.2. 

Ωστόσο αυτή η υπόθεση µπορεί να ισχύει µόνο για τους πρώτους παλµούς του 

laser (περίπου 50 πρώτους παλµούς), διότι για µεγαλύτερο αριθµό παλµών έχουµε τη 

συµµετοχή και άλλων παραγόντων. Συγκεκριµένα τα υποστρώµατα της 

ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA, έχουν υποστεί µεταβολή στο συντελεστή 

απορρόφησης από τους προηγούµενους παλµούς του laser, και πλέον το υλικό 

απορροφά µεγαλύτερο µέρος, από την ενέργεια της δέσµης. Έτσι εξηγείται το 

γεγονός ότι τάσεις παίρνουν µεγαλύτερες τιµές απ’ την τιµή της τάσης για τον πρώτο 

παλµό του laser. 

Από τη γραφική παράσταση των 3 J/cm2, στο σχήµα 6.3.γ, µπορούµε να 

παρατηρήσουµε ότι από ένα αριθµό παλµών και κατόπιν, οι τιµές των τάσεων 

αρχίζουν εκ’ νέου να µειώνονται. Η µείωση αυτή πιθανώς να έχει να κάνει µε τη 

δηµιουργία νέων φυσαλίδων, στην περιοχή όπου είχανε σπάσει οι αρχικές, σε 

συνδυασµό µε το ότι ο κρατήρας γίνεται αρκετά βαθύς, µε αποτέλεσµα τον 

εγκλωβισµό του πλάσµατος που απορροφά µέρος της ενέργειας των παλµών.  
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Σχήµα 6.3.β: Κοινό διάγραµµα των τάσεων συναρτήσει του αριθµού των παλµών του

laser επάνω στο PMMA. Τα κόκκινα σηµεία αφορούν πυκνότητα ενέργειας 2,5 J/cm2,

ενώ τα µαύρα σηµεία είναι για πυκνότητα 2,1 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης

της δέσµης είναι 1,8 mm2. 
 

0 50 100 150 200 250 300 350

8

10

12

14

16

 

 E=2.8 J/cm2

 E=3.0 J/cm2

Τά
ση

 (m
V)

Αριθµός των παλµών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.3.γ: Κοινό διάγραµµα των τάσεων συναρτήσει του αριθµού των παλµών του

laser επάνω στο PMMA. Τα µαύρα σηµεία αφορούν πυκνότητα ενέργειας 2,8 J/cm2, ενώ

τα κόκκινα σηµεία είναι για πυκνότητα 3 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης της

δέσµης είναι 1,8 mm2. 



Στο σχήµα 6.3.δ φαίνεται καλύτερα η διαφορά των τάσεων ανάµεσα στους 

περιττούς και άρτιους παλµούς για τους πρώτους παλµούς του laser. Στην πυκνότητα 

ενέργειας 2,5 J/cm2 δεν εµφανίζεται µεταβολή ανάµεσα στους άρτιους και στους 

περιττούς παλµούς ακτινοβόλησης. Αντίθετα για πυκνότητα 3,3 J/cm2 υπάρχει µία 

µικρή µεταβολή, ενώ για την τιµή 5,1 J/cm2 η παρατηρούµενη διαφορά είναι, 

σχετικά, αρκετά αυξηµένη. 
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Σχήµα 6.3.δ: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών του laser. Η

πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA για κάθε σειρά

µετρήσεων φαίνεται στο πλαίσιο εντός του γραφήµατος. Το εµβαδόν της κηλίδας

εστίασης είναι 1,8 mm2. Σε πυκνότητα ενέργειας 3,3 J/cm2 έχουνε αρχίσει να

εµφανίζονται οι διαφορές ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς διαδοχικούς παλµούς. Η

διαφορά αυτή γίνεται έντονη σε τιµή πυκνότητας ενέργειας 5,1 J/cm2. 

 

 



 

Συµπεράσµατα: 
 

 Για χαµηλές πυκνότητες ενέργειας, απαιτούνται 10 - 50 παλµοί για να 

δηµιουργηθούν αρκετές φυσαλίδες, οι οποίες συσσωµατώνονται, 

αυξάνοντας τον όγκο τους, και κατόπιν εκρήγνυνται. 

 

 Η έκρηξη των φυσαλίδων στα διαγράµµατα µας φαίνεται ότι συµβαίνει 

όταν για πρώτη φορά οι τιµές των τάσεων αυξάνουν. 

 

 ∆ιαφορά ανάµεσα στις τιµές των τάσεων, των άρτιων και περιττών παλµών 

του laser, δεν υπάρχει πριν τη τιµή των 3 J/cm2. Η διαφορά αυτή των 

τάσεων συνδέεται µε την ύπαρξη ή όχι των φυσαλίδων. 

 

 Από κάποιο αριθµό παλµών ακτινοβόλησης και µετά οι τιµές των τάσεων 

αρχίζουν και αυξάνουν παίρνοντας τιµές υψηλότερες ακόµη και από την 

τάση που δίνει ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας για τον πρώτο παλµό του 

laser. Αυτό συµβαίνει λόγω της υψηλότερης απορρόφησης που έχει 

αποκτήσει το υλικό από την παρατεταµένη ακτινοβόληση του. 

 

 Για µεγάλο αριθµό παλµών ο κρατήρας της επιφάνειας η οποία 

ακτινοβολείται έχει γίνει αρκετά βαθύς και το εγκλωβισµένο πλάσµα 

απορροφά µέρος της ενέργειας της δέσµης. Οι τάσεις αρχίζουν να 

µειώνονται καθώς η απορρόφηση της ενέργειας της δέσµης από το 

εγκλωβισµένο πλάσµα δεν δίνει τη δυνατότητα στο υλικό να απορροφήσει 

περισσότερη ενέργεια κι ας έχει αυξήσει την απορροφητικότητά του από 

την παρατεταµένη ακτινοβόλησή του. 

 

 

 

 

 

 



6.4 Μετρήσεις της τάσης κατά την ακτινοβόληση δειγµάτων PMMA από µέση 

πυκνότητα ενέργειας της δέσµης 

 

 

Στο µέρος αυτό παρουσιάζεται η µελέτη της τάσης στα άκρα του 

πιεζοηλεκτρικού ανιχνευτή, συναρτήσει του αριθµού των παλµών του laser που έχουν 

ακτινοβολήσει το δείγµα PMMA. Η µελέτη περιλαµβάνει µετρήσεις των τάσεων, για 

πυκνότητες ενέργειας από 3 J/cm2 έως 9 J/cm2. 

Τα ακουστικά σήµατα µας δίνουν πληροφορίες για τη δοµή που διαµορφώνει το 

laser πάνω στην επιφάνεια. Είπαµε ήδη στο κεφάλαιο 6.3 ότι αυξηµένος αριθµός 

φυσαλίδων µεταφράζεται στο ακουστικό κύµα σε µείωση της τάσης. Ακόµα είδαµε 

στο κεφάλαιο 5, από τις εικόνες των µικροσκοπίων, ότι η επιφάνεια του PMMA, όταν 

ακτινοβολείται µε περιττό αριθµό παλµών και µε µέση πυκνότητα ενέργειας, γεµίζει 

µε φυσαλίδες την ακτινοβολούµενη περιοχή του PMMA. Σύµφωνα µε τα 

προηγούµενα λοιπόν θα πρέπει για αυτές τις πυκνότητες η τάση να είναι αυξηµένη 

όταν η δέσµη του laser κατευθύνεται στην πιο λεία επιφάνεια, δηλαδή στην επιφάνεια 

µε τις λιγότερες φυσαλίδες. 

Στα σχήµατα που ακολουθούν φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις 

τάσεις των άρτιων παλµών και στις τάσεις των περιττών παλµών αλλά µόνο για τους 

πρώτους παλµούς του laser. Ύστερα από µερικούς παλµούς του laser η διαφορά 

ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς εξαφανίζεται. Αυτό σύµφωνα µε τη 

µελέτη µας σηµαίνει ότι η επιφάνεια µετά από κάθε παλµό παρουσιάζεται σχεδόν 

οµοιόµορφη εάν έχουµε ήδη ακτινοβολήσει το δείγµα µε αρκετούς παλµούς. Ωστόσο 

η καµπύλη των τάσεων δεν παύει να αλλάζει σιγά-σιγά µορφή καθώς ο αριθµός των 

παλµικών ακτινοβολήσεων αυξάνει.  Τα επόµενα σχήµατα λοιπόν δείχνουν πως 

µεταβάλλεται  η τάση σε σχέση µε τον αριθµό των παλµών και για µεγάλο, σχετικά 

αριθµό τους. Αυτά τα διαγράµµατα µπορούν να µεταφραστούν ως εξής: Αύξηση της 

τάσης (πίεσης), για τους πρώτους παλµούς του laser, σηµαίνει οµαλοποίηση της 

ακτινοβολούµενης επιφάνειας (λιγότερες φυσαλίδες στον πυθµένα), ενώ µείωση της 

τάσης µεταφράζεται σαν αύξηση του αριθµού των φυσαλίδων. Υπενθυµίζουµε στο 

σηµείο αυτό ότι η εξήγηση του παρατηρούµενου φαινοµένου βρίσκεται στο κεφάλαιο 

6.2, και ότι οι διαφορές των τάσεων µεταφράζουν µε αυτό τον τρόπο τη µορφολογία 

της επιφάνειας όταν γίνεται λόγος για σχετικά µικρό αριθµό παλµών ακτινοβόλησης. 



Στο Σχήµα 6.4.α αποδεικνύεται ότι υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις τάσεις των 

άρτιων σε σχέση µε τις τάσεις των περιττών παλµών, ενώ στα επόµενα σχήµατα 

φαίνεται ότι όσο αυξάνει η πυκνότητα ενέργειας αυξάνει και η διαφορά τάσης 

ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς του laser. Τα αποτελέσµατα αυτά σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες φωτογραφίες από το οπτικό και ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, 

που παρουσιάστηκαν στo κεφάλαιο 5.2, δείχνουν ότι αυτές οι εναλλαγές στις τιµές 

των τάσεων (πιέσεων) έχουν άµεση σχέση µε τις αντίστοιχες µεταβολές της 

µορφολογίας που αποκτά ο πυθµένας της ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA. 
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Σχήµα 6.4.α: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών για τους

άρτιους και περιττούς παλµούς του laser. Η πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης

δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι 5,3 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας

εστίασης  είναι 1,1 mm2.  
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Σχήµα 6.4.β: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η

πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι 3,9

J/cm2 για το πάνω διάγραµµα και 4,1 J/cm2 για το κάτω διάγραµµα . Το εµβαδόν

της κηλίδας εστίασης  είναι 1,8 mm2.  
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Σχήµα 6.4.γ: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η

πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι 4,6

J/cm2 για το πάνω διάγραµµα και 4,9 J/cm2 για το κάτω διάγραµµα . Το εµβαδόν

της κηλίδας εστίασης  είναι 1,8 mm2.  
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Σχήµα 6.4.δ: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η

πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι 5,1

J/cm2 . Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης  είναι 1,8 mm2.  
 

 

Η µείωση της διαφοράς των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς 

παλµούς καθώς αυξάνει ο αριθµός  των  παλµών  που  ακτινοβολούν το δείγµα 

(σχήµα 6.4.α), οφείλεται στην αύξηση του βάθους εκσκαφής. Αποτέλεσµα αυτού του 

γεγονότος είναι να εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο πλάσµα στον πυθµένα της 

σκαµµένης περιοχής του PMMA, το οποίο απορροφά περισσότερο κάθε φορά µέρος 

της ενέργειας του παλµού. Έτσι τείνουµε να επιστρέφουµε στη συµπεριφορά των 

χαµηλότερων ενεργειών όπου δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ δύο διαδοχικών παλµών 

στη τάση που δίνει ο αισθητήρας. 

Από τα παραπάνω σχήµατα µπορούµε να καταλάβουµε εύκολα πόσο σύνθετο 

είναι το φαινόµενο της αλληλεπίδρασης των laser µε τα διάφορα υλικά. Τα σχήµατα 

6.4.β, 6.4.γ και 6.4.δ έχουν τοποθετηθεί κατά σειρά αυξανόµενης πυκνότητας 

ενέργειας της δέσµης που ακτινοβολούσε το υλικό. Αυτό έγινε για την καλύτερη 

σύγκριση των φαινοµένων από τον αναγνώστη Εκείνος ο παράγοντας που παρέµενε 

σταθερός σε όλες τις παραπάνω µετρήσεις ήταν το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης. 



Στα διαγράµµατα του σχήµατος 6.4.β παρατηρούµε ότι η αύξηση στην ενέργεια 

του XeCl excimer laser αυξάνει τη διαφορά των τιµών των τάσεων ανάµεσα στους 

πρώτους άρτιους και πρώτους περιττούς παλµούς του laser. Το ίδιο παρατηρούµε και 

ανάµεσα στα διαγράµµατα του σχήµατος 6.4.γ. Αυτό συνεπάγεται ότι, για τους 

πρώτους παλµούς του laser, η διαφορά στη µορφολογία της επιφάνειας ανάµεσα 

στους άρτιους παλµούς και στους περιττούς παλµούς αυξάνει. Συγκεκριµένα αυξάνει 

η διαφορά του αριθµού των φυσαλίδων που βρίσκονται στον πυθµένα της 

ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA. 

Συγκρίνοντας µόνο τους δύο πρώτους παλµούς ακτινοβόλησης, για την κάθε 

ενέργεια, βλέπουµε ότι ο πρώτος παλµός όσο αυξάνει η ενέργεια δηµιουργεί όλο και 

περισσότερες φυσαλίδες, στην  αρχικά  λεία επιφάνεια του PMMA, µέχρι την τιµή 

5,1 J/cm2. Αυτό το συµπεραίνουµε από το ότι ο πρώτος παλµός κατευθύνεται πάντα 

στη λεία επιφάνεια του PMMA. Εφόσον λοιπόν αυξάνει η διαφορά στην τάση 

ανάµεσα στον πρώτο και δεύτερο παλµό αυτό σηµαίνει ότι ο πρώτος παλµός όσο 

αυξάνει η ενέργεια τόσες περισσότερες φυσαλίδες δηµιουργεί. 

Σαν ένα δεύτερο τρόπο παρουσίασης αυτών που διατυπώνονται παραπάνω 

κατασκευάσαµε το διάγραµµα του σχήµατος 6.4.ε. Σε αυτό παρουσιάζονται, σε κοινό 

διάγραµµα, οι τιµές των πιέσεων (οι τάσεις είναι ανάλογες των πιέσεων) για τους 

πρώτους παλµούς του laser, σε αντιπροσωπευτικές τιµές ενέργειας. Πρόκειται για 

µέρος των µετρήσεων που παρουσιάσαµε στα σχήµατα 6.4.β, 6.4.γ, και 6.4.δ. Η 

διαφορά των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους παλµούς και στους περιττούς αυξάνει 

όσο η ενέργεια της εστιασµένης δέσµης αυξάνει. 
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Σχήµα 6.4.ε: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών για τρεις

διαφορετικές τιµές πυκνότητας ενέργειας. Οι µετρήσεις αφορούν τους πρώτους

είκοσι παλµούς του excimer laser XeCl επάνω στην επιφάνεια του PMMA. Το

εµβαδόν της κηλίδας εστίασης  είναι 1,8 mm2. Από το σχήµα φαίνεται η αύξηση

της διαφοράς των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς, όσο η
 

Μία δεύτερη παρατήρηση την οποία µπορούµε να κάνουµε είναι όσον αφορά 

την τιµή του αριθµού των παλµών µετά την οποία έχουµε όµοια συµπεριφορά µεταξύ 

των άρτιων και περιττών παλµών. Λέγοντας όµοια συµπεριφορά εννοούµε ότι παύει 

να υπάρχει η αυξοµείωση της διαφοράς των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και 

περιττούς παλµούς του laser. Θα έλεγε λοιπόν κανείς, παρατηρώντας τα σχήµατα 

6.4.β, 6.4.γ, και 6.4.δ, ότι το φαινόµενο που παρατηρείται καταλήγει να δηµιουργεί 

επιφάνεια όµοιας µορφολογίας ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς µετά 

την ακτινοβόληση του PMMA από σχετικά µεγάλο αριθµό παλµών. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο µεγάλο βάθος που έχει πλέον αποκτήσει ο κρατήρας της 

ακτινοβολούµενης περιοχής, που έχει σαν αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό του 

πλάσµατος και την απορρόφηση µέρους της ενέργειας του παλµού από το ίδιο το 



πλάσµα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όσο αυξάνεται η πυκνότητα 

ενέργειας µε την οποία ακτινοβολούµε το δείγµα τόσο µειώνεται ο αριθµός των 

παλµών που απαιτούνται για το µηδενισµό της διαφοράς των τάσεων µεταξύ των 

άρτιων και περιττών παλµών. Μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας σηµαίνει 

µεγαλύτερο ρυθµό εκσκαφής άρα για τον ίδιο αριθµό παλµών το βάθος εκσκαφής 

είναι µεγαλύτερο για τον κρατήρα εκείνο που ακτινοβολήθηκε από δέσµη 

υψηλότερης πυκνότητας ενέργειας. Είναι προφανές ότι ο βαθύτερος κρατήρας 

εγκλωβίζει περισσότερο πλάσµα στο εσωτερικό του άρα απορροφά περισσότερο 

µέρος της ενέργειας της δέσµης. 

Επίσης εάν γίνει σύγκριση της γραφικής παράστασης του σχήµατος 6.4.β, που 

αφορά την πυκνότητα ενέργειας 4,1 J/cm2, µε τη γραφική παράσταση του σχήµατος 

6.4.ζ που αφορά πυκνότητα ενέργειας 4,0 J/cm2 βγαίνει το συµπέρασµα ότι ενώ στην 

πρώτη χρειάζονται περίπου 70 παλµοί για την εξίσωση των τάσεων στη δεύτερη 

γραφική φαίνεται να απαιτούνται µόλις 40 παλµοί, παρά το γεγονός ότι οι πυκνότητες 

ενέργειας είναι πολύ κοντά η µία στην άλλη. Η διαφορά ανάµεσα στις γραφικές 

παραστάσεις των σχηµάτων 6.4.β και 6.4.ζ, για πυκνότητα ενέργειας 4,0 J/cm2, είναι 

το εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης του laser. Στην πρώτη περίπτωση το εµβαδόν 

είναι 1,8 mm2, ενώ στη δεύτερη 1,1 mm2. Είναι γνωστό ότι όταν έχουµε 

ακτινοβόληση υλικού, από laser µε χρονική διάρκεια παλµού της τάξεως των ns, τότε 

ο ρυθµός εκσκαφής αυξάνει όταν το εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης ελαττώνεται. 

Αυτό συνεπάγεται ότι για την ενέργεια της γραφικής παράστασης του σχήµατος 6.4.ζ, 

το βάθος εκσκαφής του δείγµατος είναι µεγαλύτερο από εκείνο το οποίο αφορά την 

ενέργεια του σχήµατος 6.4.β, όταν αναφερόµαστε στον ίδιο αριθµό παλµών του laser. 

Όπως και παραπάνω, έτσι και εδώ λοιπόν, το µεγαλύτερο βάθος εκσκαφής 

εγκλωβίζει περισσότερο πλάσµα άρα µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας της δέσµης 

απορροφάται πριν φθάσει στον πυθµένα της ακτινοβολούµενης περιοχής. 

Η απορρόφηση µέρους της ενέργειας του παλµού από το εγκλωβισµένο πλάσµα 

έχει σαν αποτέλεσµα οι τιµές των τάσεων, από κάποιο αριθµό παλµών και µετά, να 

εµφανίζουν την ίδια συµπεριφορά µε τις τιµές των τάσεων για χαµηλές πυκνότητες 

ενέργειας (για τους πρώτους παλµούς εκείνων), καθώς η ενέργεια η οποία τελικά 

φθάνει στον πυθµένα της ακτινοβολούµενης επιφάνειας του PMMA είναι µικρότερη 

από εκείνη που εµείς κατευθύνουµε. 

Ωστόσο, όπως και να ‘χει, λόγω του ότι δεν εµφανίζεται διαφορά ανάµεσα 

στους άρτιους και περιττούς παλµούς (για µεγάλο αριθµό παλµών) αυτό σηµαίνει ότι 



δεν υπάρχει διαφορά στη µορφολογία της επιφάνειας που διαµορφώνουν. Τα 

παραπάνω αποδεικνύονται και από τα σχήµατα που ακολουθούν. 

Από τα σχήµατα που προαναφέραµε φαίνεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 

πυκνότητα ενέργειας της υπεριώδους ακτινοβολίας του laser τόσο µεγαλύτερη είναι η 

διαφορά των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς του laser. Θα 

ρωτούσε κανείς εάν η παραπάνω συµπεριφορά για τους πρώτους άρτιους και 

πρώτους περιττούς παλµούς, συνεχίζεται και για υψηλότερες τιµές ενέργειας. Εάν 

δηλαδή η διαφορά ανάµεσα στις τάσεις των άρτιων και περιττών παλµών συνεχίζει 

να αυξάνεται όσο η πυκνότητα ενέργειας αυξάνει. Η απάντηση είναι όχι. Από κάποια 

τιµή της πυκνότητας ενέργειας (περίπου 5 J/cm2 για εµβαδόν κηλίδας 1,1 mm2) και 

µετά οι παρατηρούµενες διαφορές αρχίζουν να µειώνονται όταν η ενέργεια αυξάνει. 

∆υστυχώς αυτό δεν µπορέσαµε να το δείξουµε για το ίδιο εµβαδόν κηλίδας εστίασης 

του laser (1,8 mm2) καθώς η ενέργεια που µας έδινε το laser δεν ήταν αρκετή ώστε να 

επιτύχουµε υψηλότερες τιµές πυκνότητας ενέργειας, πέραν της τιµής 5,1 J/cm2. 

Ωστόσο µειώνοντας το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης από 1,8 mm2 σε 1,1 mm2  

επιτύχαµε τις ζητούµενες υψηλότερες τιµές πυκνότητας ενέργειας. Μπορέσαµε 

δηλαδή να παρατηρήσουµε το φαινόµενο της µείωσης της διαφοράς ανάµεσα στις 

τιµές των τάσεων για τους άρτιους και περιττούς παλµούς, από κάποια τιµή 

πυκνότητας και µετά. 

Οι µετρήσεις που πήραµε παρουσιάζονται στα σχήµατα 6.4.στ, 6.4.ζ 6.4.η και 

6.4.θ. Η παρουσίαση γίνεται σε κοινά διαγράµµατα και για συνεχόµενες τιµές 

πυκνότητας ενέργειας, για την καλύτερη σύγκριση των τιµών από τον αναγνώστη. Σε 

καθένα από τα κοινά διαγράµµατα, για την ευκολότερη παρακολούθηση τους 

τονίζουµε ότι µε µαύρο χρώµα είναι τα σηµεία εκείνα που αφορούν την υψηλότερη 

τιµή πυκνότητας ενέργειας. 

Τα διαγράµµατα που παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες δείχνουν ακόµη ότι 

ο αριθµός των παλµών, ο οποίος απαιτείται για την εξίσωση των τιµών των τάσεων 

µεταξύ των άρτιων και περιττών παλµών, µειώνεται, γεγονός που εξηγήθηκε 

αναλυτικά παραπάνω για τους λόγους για τους οποίους συµβαίνει Το γεγονός αυτό 

ήταν αναµενόµενο καθώς όσο µεγαλύτερες είναι οι πυκνότητες ενέργειας που 

ακτινοβολούµε το δείγµα τόσο υψηλότερος είναι ο ρυθµός εκσκαφής, άρα πλάσµα 

αρχίζει να εγκλωβίζεται στον κρατήρα, µετά από µικρότερο αριθµό παλµών απ’ ότι 

σε µικρότερες τιµές πυκνότητας ενέργειας. 
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Σχήµα 6.4.στ: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η

πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA

είναι 2,4 και 2,0 J/cm2 για το επάνω κοινό διάγραµµα ενώ για το κάτω

διάγραµµα 2,4 και 3,1 J/cm2 αντίστοιχα. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης 
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Σχήµα 6.4.ζ: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η

πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι

4,0 και 3,1J/cm2 για το επάνω κοινό διάγραµµα ενώ για το κάτω διάγραµµα 4,0

και 5,3 J/cm2 αντίστοιχα. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης  είναι 1,1 mm2.  
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Σχήµα 6.4.η: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η

πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι 6,4

και 5,3 J/cm2 για το επάνω κοινό διάγραµµα ενώ για το κάτω διάγραµµα 6,4 και

7,4 J/cm2 αντίστοιχα. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης  είναι 1,1 mm2.  
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 Σχήµα 6.4.θ: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η

πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι

7,4 και 8,0 J/cm2 Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης του laser είναι 1,1 mm2.  

 

 

 

 

Βλέπουµε στο σχήµα 6.4.στ και 6.4.ζ ότι η διαφορά της τάσης ανάµεσα στους 

άρτιους και περιττούς παλµούς αυξάνει. Το ίδιο είχαµε παρατηρήσει στις µετρήσεις 

που αφορούσαν παρόµοιες πυκνότητες ενέργειας αλλά ήταν σε εµβαδόν κηλίδας 1,8 

mm2. Όµως σε εµβαδόν κηλίδας 1,1 mm2, της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω 

στο PMMA, έχουµε τη δυνατότητα να επιτύχουµε ακόµη υψηλότερες τιµές 

πυκνότητας ενέργειας για να µελετήσουµε εάν οι διαφορές των τάσεων ανάµεσα 

στους άρτιους και περιττούς παλµούς συνεχίζουν να αυξάνουν. 

Μπορούµε να δούµε λοιπόν στα σχήµατα 6.4.η και 6.4.θ ότι η διαφορά της 

τάσης ανάµεσα στον πρώτο και το δεύτερο παλµό αρχίζει και µειώνεται όσο η 

ενέργεια αυξάνει, σε αντίθεση µε ότι δείχνουν τα σχήµατα. 6.4.στ και 6.4.ζ, όπου την 

αύξηση της ενέργειας ακολουθούσε αντίστοιχη αύξηση της διαφοράς των τιµών των 

τάσεων ανάµεσα στους πρώτους άρτιους και περιττούς παλµούς. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

πρώτος παλµός του laser δηµιουργεί λιγότερες φυσαλίδες σε σχέση µε τον πρώτο 

παλµό στις αµέσως χαµηλότερες ενέργειες. Πιο σωστό βέβαια θα ήταν να πούµε ότι 

το αρχικό µέρος του παλµού του laser δηµιουργεί τις φυσαλίδες µέρος των οποίων µε 



το επόµενο τµήµα του παλµού συσσωρεύονται σε φυσαλίδες µεγαλύτερου όγκου, µε 

αποτέλεσµα ο αριθµός τους να µειώνεται, άρα να µειώνεται η σκέδαση της 

ακτινοβολίας και να φθάνει µεγαλύτερο µέρος του παλµού στον πυθµένα της 

ακτινοβολούµενης επιφάνειας. 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα το φαινόµενο δείχνουµε το σχήµα 6.4.ι που 

περιλαµβάνει το διάγραµµα των τάσεων για χαµηλή πυκνότητα ενέργειας. Το 

εµβαδόν της κηλίδας εστίασης είναι 1,8 mm2, και όχι 1,1 mm2, αλλά αυτό δεν µας 

ενοχλεί για να περιγράψουµε το φαινόµενο. Ο λόγος που παρουσιάζουµε τις 

µετρήσεις σε αυτό το εµβαδόν έχει να κάνει µε το γεγονός ότι σε αυτό το εµβαδόν 
έχουν γίνει οι οπτικές παρατηρήσεις που παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 5. 
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Σχήµα 6.4.ι: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η

πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι 2,5

J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης  είναι 1,8 mm2.  

 

  

Στην πυκνότητα ενέργειας που αναφέρεται το σχήµα 6.4.ι η τάση µειώνεται 

µε το πέρασµα των παλµών χωρίς να εµφανίζεται διαφορά στις τιµές ανάµεσα στους 

άρτιους και περιττούς παλµούς του laser, όπως είχαµε δει και στο κεφάλαιο 6.3. 



Είχαµε πει τότε, ότι αυτό συµβαίνει διότι η ενέργεια δεν είναι αρκετή για να 

δηµιουργήσει, να συσσωµατώσει και να σπάσει τις φυσαλίδες, στη διάρκεια ενός 

µόνο παλµού. Άρα κάθε παλµός (από τους αρχικούς παλµούς) προσθέτει φυσαλίδες, 

άρα αυξάνει την απώλεια του κύµατος λόγω µεγαλύτερης σκέδασης, εποµένως το 

αφικνούµενο στον ανιχνευτή κύµα έχει µειωµένο πλάτος. Στα σχήµατα λοιπόν 6.4.θ 

και 6.4.η όπου η διαφορά των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς 

αρχίζει να µειώνεται, µε την αύξηση της ενέργειας της δέσµης, έχει να κάνει µε το 

γεγονός ότι η διαφορά του αριθµού των φυσαλίδων ανάµεσα στους άρτιους και στους 

περιττούς παλµούς έχει µειωθεί. 

Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε, για τις µετρήσεις που παρουσιάζονται 

στα συγκεκριµένα σχήµατα, ότι ο πρώτος παλµός γεµίζει την επιφάνεια µε φυσαλίδες 

οι οποίες όµως είναι διογκωµένες σε σχέση µε εκείνες τις φυσαλίδες που 

εµφανίζονταν στις αµέσως κατώτερες τιµές  ενέργειας, άρα είναι µικρότερου 

αριθµού. Αυτό που γίνεται δηλαδή είναι ότι κάποιο αρχικό µέρος του πρώτου παλµού 

του laser γεµίζει την επιφάνεια µε φυσαλίδες και το υπόλοιπο τις διογκώνει. Κατόπιν 

όταν έρχεται ο δεύτερος παλµός του laser συναντάει µία επιφάνεια γεµάτη πάλι από 

φυσαλίδες, που όµως τώρα ο αριθµός τους είναι µικρότερος (αφού είναι διογκωµένες 

σε σχέση µε εκείνες τις φυσαλίδες των αµέσως µικρότερων ενεργειών). Μικρότερος 

όµως αριθµός φυσαλίδων σηµαίνει µικρότερη σκέδαση της ακτινοβολίας λόγω 

καµπυλότητας των φυσαλίδων αλλά και µικρότερο «πραγµατικό» εµβαδόν της 

ακτινοβολούµενης περιοχής του υλικού µας. Κατά συνέπεια λοιπόν παρουσιάζεται 

αυξηµένη τάση.   

Γενικά ότι είχαµε παρατηρήσει στις µετρήσεις για εµβαδόν κηλίδας 1,8 mm2, 

παρατηρούµε και στις µετρήσεις των σχηµάτων 6.4.στ, 6.4.ζ, 6.4.η και 6.4.θ. Αρχικά 

όσο αυξάνεται η πυκνότητα ενέργειας η ακτινοβολούµενη περιοχή απαιτεί όλο και 

µεγαλύτερο αριθµό παλµών για να φτάσουν οι τιµές των τάσεων να είναι ίσες. Όµως 

καθώς αυξάνουµε όλο και περισσότερο την ενέργεια του laser, από κάποια τιµή της 

πυκνότητας ενέργειας και µετά, ο αριθµός αυτός µειώνεται. Όπως θα δούµε στο 

κεφάλαιο 6.6 φτάνουµε σε εξίσωση των τάσεων από τους πρώτους κιόλας παλµούς 

όταν η πυκνότητα ενέργειας γίνει πολύ µεγάλη. 

Τέλος από τη σύγκριση των σχηµάτων µε τις µετρήσεις των τάσεων που 

αφορούσανε εµβαδόν κηλίδας της δέσµης ίσο µε 1,8 mm2 µε εκείνα τα σχήµατα των 

τάσεων µε εµβαδόν 1,1 mm2 παρατηρούµε µία αλλαγή συµπεριφοράς του υλικού για 

τους πρώτους παλµούς. Αυτή η αλλαγή εµφανίζεται στις τιµές των τάσεων που δίνει 



ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας. Συγκεκριµένα ενώ για εµβαδόν κηλίδας 1,8 mm2 η 

µεγαλύτερη τιµή τάσης εµφανίζεται στον πρώτο παλµό του laser, από τις µετρήσεις 

των τάσεων για εµβαδόν κηλίδας 1,8 mm2 βλέπουµε ότι για τους αµέσως επόµενους 

παλµούς παίρνουµε ακόµα υψηλότερες τιµές. Αυτό συµβαίνει ανάµεσα στους άρτιους 

αλλά και ανάµεσα στους περιττούς παλµούς του laser, όπως πιο εύκολα µπορεί να 

παρατηρηθεί από το σχήµα 6.4.κ που περιλαµβάνει τις µετρήσεις του σχήµατος 6.4.θ, 

αλλά και από το σχήµα 6.4.α στην αρχή του κεφαλαίου. 
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Σχήµα 6.4.κ: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών για τους

άρτιους και περιττούς παλµούς του laser. Η πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης

δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι 8,0 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας
 

 

Πιθανώς αυτό το φαινόµενο έχει να κάνει µε το σχήµα που αποκτά ο 

κρατήρας για τους πρώτους παλµούς σε συνδυασµό µε το προφίλ ενέργειας της 

εστιασµένης δέσµης του laser, πάνω στο PMMA. Πιθανώς ακόµη να οφείλεται στο 

γεγονός ότι το υλικό υφίσταται φωτοχηµική αλλοίωση που το κάνει πιο 

απορροφητικό στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Όπως θα δούµε στο κεφάλαιο 6.5 



το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στις υψηλότερες τιµές πυκνότητας ενέργειας. 

Είναι πολύ σηµαντική παρατήρηση διότι το φαινόµενο έχει να κάνει αποκλειστικά µε 

το εµβαδόν της κηλίδας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA. 

Μάλιστα το φαινόµενο αυτό προς στιγµή µας έκανε να αµφιβάλλουµε για την 

υπόθεση ότι η διαφορά ανάµεσα στις τάσεις, για τους άρτιους και περιττούς παλµούς, 

είχε να κάνει µε τη µορφολογία της ακτινοβολούµενης επιφάνειας. Για το λόγο αυτό 

πήραµε νέες σειρές µετρήσεων των τάσεων συναρτήσει του αριθµού των παλµών του 

laser κάνοντας ένα παρόµοιο πείραµα µε αυτό που περιγράψαµε στο παρόν κεφάλαιο. 

Το πείραµα αυτό παρουσιάζεται στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο (κεφ. 6.5). 

 

 

Συµπεράσµατα: 

 

 Οι τιµές των τάσεων µας δίνουν πληροφορίες, σχετικά ακριβείς, για τη 

µορφολογία που δηµιουργείται στον κρατήρα της ακτινοβολούµενης 

περιοχής. 

 

 Στους άρτιους παλµούς του laser, ο πυθµένας της ακτινοβολούµενης 

περιοχής του PMMA γεµίζει µε φυσαλίδες, το µεγαλύτερο µέρος των 

οποίων εκρήγνυται µε τους περιττούς παλµούς. Αυτό συµβαίνει για τους 

αρχικούς παλµούς ακτινοβόλησης. 

 

 Η διαφορά στις τιµές των τάσεων ανάµεσα σε περιττές και άρτιες 

ακτινοβολήσεις αυξάνει όταν αυξάνει η πυκνότητα ενέργειας της δέσµης, 

µέχρι ένα κατώφλι περίπου 5 J/cm2, όταν το εµβαδόν της κηλίδας της 

εστιασµένης δέσµης του laser είναι 1,1 mm2. Σ υψηλότερες πυκνότητες η 

διαφορά αυτή αρχίζει και µειώνεται. 

 

 Για µεγαλύτερες πυκνότητες ενέργειας από 5 J/cm2, ένα αρχικό µέρος του 

παλµού γεµίζει τον κρατήρα µε φυσαλίδες και το επόµενο τις διογκώνει. 

Στις µετρήσεις των τάσεων αυτό µεταφράζεται µε τη µείωση των 

παρατηρούµενων διαφορών ανάµεσα στις τάσεις των περιττών και άρτιων 

παλµών. 



 Η εξίσωση των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς έχει 

να κάνει µε την αρχική διαφορά τους, για σχετικά χαµηλές πυκνότητες, µε 

την πυκνότητα της ενέργειας, και µε το εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης 

του laser. 

 

 Σε σχετικά µεγάλο αριθµό παλµών (ανάλογα µε την πυκνότητα ενέργειας 

και το εµβαδόν κηλίδας) µέρος της ενέργειας απορροφάται από το 

εγκλωβισµένο πλάσµα στον κρατήρα της ακτινοβολούµενης επιφάνειας. Η 

ενέργεια λοιπόν που φθάνει στον πυθµένα της ακτινοβολούµενης περιοχής 

είναι µικρότερη από την ενέργεια ακτινοβόλησης. Ο εγκλωβισµός του 

πλάσµατος σχετίζεται µε το βάθος εκσκαφής, το οποίο είναι µεγαλύτερο 

όταν αυξάνονται οι παλµοί, όταν µειώνεται το εµβαδόν της κηλίδας ή όταν 

αυξάνεται η πυκνότητα ενέργειας. Όλα αυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο όσον 

αφορά τον αριθµό των παλµών που απαιτούνται για την εξίσωση των 

τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6 Πείραµα για να αποδειχθεί ότι η διαφορά πίεσης, που        εµφανίζεται 

ανάµεσα στους περιττούς και άρτιους παλµούς         ακτινοβόλησης του 

PMMA, οφείλεται στη µορφολογία της         επιφάνειας. 

 

 
Για να αποδειχθεί ότι η εναλλαγή στις τιµές των τάσεων έχει να κάνει 

αποκλειστικά και µόνο µε τη µορφολογία της επιφάνειας, έγινε ένα παρόµοιο 

πείραµα µε εκείνο που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 6.4. 

Η επιφάνεια του PMMA ακτινοβολήθηκε µε µεσαίες πυκνότητες ενέργειας 

(Από 3 J/cm2 έως 9 J/cm2). Σύµφωνα µε τις φωτογραφίες από το οπτικό µικροσκόπιο, 

η δοµή της επιφάνειας είναι διαφορετική από παλµό σε παλµό και συγκεκριµένα σε 

άρτιο αριθµό ακτινοβολήσεων η επιφάνεια αλληλεπίδρασης περιέχει µικρό αριθµό 

εγκλωβισµένων φυσαλίδων, σε αντίθεση µε την επιφάνεια που έχει ακτινοβοληθεί µε 

περιττό αριθµό. Έτσι πάνω στην ήδη διαµρφοποιηµένη επιφάνεια, κατευθύναµε 

δέσµη laser µε τιµή πυκνότητας ενέργειας µικρότερη από τη τιµή κατωφλίου 

εκσκαφής (περίπου 1.1 J/cm2), ίση µε 0.35 J/cm2, και καταγράψαµε το ακουστικό 

κύµα. Σε αυτή την τιµή πυκνότητας το laser δεν επιφέρει καµία µεταβολή στη 

µορφολογία του PMMA. Τα αποτελέσµατα δείξανε ότι η ασθενής δέσµη του laser 

όταν κατευθυνόταν στην επιφάνεια µε τις πολλές φυσαλίδες (ακτινοβοληµένη από 

περιττό αριθµό παλµών), έδινε χαµηλή τιµή τάσης, ενώ η ίδια δέσµη όταν 

κατευθυνόταν στη πιο επίπεδη επιφάνεια (άρτιος αριθµός παλµών) έδινε υψηλότερη 

τάση. Οι µετρήσεις καταγράφηκαν και παρουσιάζονται στα σχήµατα 6 .5.α και 6 .5.β. 

Συµπερασµατικά οι φυσαλίδες σκεδάζουν το ωστικό κύµα που δηµιουργείται 

στην περιοχή τους και έτσι το κύµα το οποίο φθάνει στον αισθητήρα είναι 

εξασθενηµένο. 
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Σχήµα 6.5.α: Μετρήσεις των τάσεων όταν το laser ακτινοβολούσε το δείγµα µε 

πυκνότητα ενέργειας 0.35 J/cm2. Η ενέργεια συτή είναι πολύ κάτω από το κατώφλι

ελάχιστης ενέργειας αποδόµησης (περίπου 1.1 J/cm2), και δεν προκαλεί µεταβολή στη 

δοµή του δείγµατος. Η ακτινοβολία αυτή του laser κατευθυνότανε στο σηµείο εκείνο 

του PMMA το οποίο είχε ακτινοβοληθεί µε πυκνότητα ενέργειας 5,5 J/cm2 δηλαδή µε 

µέση πυκνότητα ενέργειας. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης είναι 1,1 mm2. 
 

 

Στη συνέχεια στο σήµα 6.5.β, βλέπουµε ότι η διαφορά των τάσεων ανάµεσα 

στον πρώτο και δεύτερο παλµό µειώνεται, σε σχέση µε τη διαφορά του σχήµατος 

6.5.α. Οι δύο πυκνότητες ενέργειας που αφορούν τα διαγράµµατα του παρόντος 

κεφαλαίου είναι µεγαλύτερες από την τιµή 5 J/cm2, που είχαµε ορίσει, στο κεφάλαιο 

6.4, κατώφλι όπου οι διαφορές αρχίζουν να µειώνονται. Έτσι οι παρατηρήσεις του 

κεφαλαίου 6.4 επαληθεύονται. 
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Σχήµα 6.5.β: Μετρήσεις των τάσεων όταν το laser ακτινοβολούσε το δείγµα µε

πυκνότητα ενέργειας 0.35 J/cm2. Η ενέργεια συτή είναι πολύ κάτω από το κατώφλι

ελάχιστης ενέργειας αποδόµησης (περίπου 1.1 J/cm2), και δεν προκαλεί µεταβολή στη

δοµή του δείγµατος. Η ακτινοβολία αυτή του laser κατευθυνότανε στο σηµείο εκείνο

του PMMA το οποίο είχε ακτινοβοληθεί µε πυκνότητα ενέργειας 7,0 J/cm2 δηλαδή µε

µέση πυκνότητα ενέργειας. Το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης είναι 1,1 mm2. 

 

Από τα παραπάνω σχήµατα βλέπουµε η διαφορά των τάσεων ανάµεσα στους 

άρτιους και περιττούς παλµούς να εµφανίζεται για µία ακόµη φορά. Μάλιστα από τη 

σύγκριση των σχηµάτων διακρίνουµε ότι καθώς αυξάνει η τιµή της ενέργειας 

ακτινοβόλησης του δείγµατος, η διαφορά, για την οποία γίνεται λόγος, µειώνεται. 

 

 

 

 



Συµπεράσµατα: 
 

 Υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των άρτιων και των περιττών παλµών. Το 

σήµα από τον αισθητήρα µειώνεται καθ’ όσον αυξάνει ο αριθµός των 

φυσαλίδων. 

 

 Η διαφορά τάσης άρτιων και περιττών παλµών µηδενίζεται περίπου στον 

140 παλµό. Όταν αυξηθεί η πυκνότητα ενέργειας η διαφορά µηδενίζεται 

στον 60 παλµό διότι δηµιουργούνται λιγότερες φυσαλίδες ανά παλµό 

(λιγότερες αλλά διογκωµένες) και η ισορροπία φυσαλίδων κρατήρων 

επέρχεται σε µικρότερο αριθµό παλµών (βλ. σχ. 6.5.β). 

 

 Ωστόσο στην πραγµατικότητα δεν έχει επέλθει πλήρης ισορροπία ανάµεσα 

στους κρατήρες και τις φυσαλίδες στους αριθµούς παλµών που 

προαναφέραµε. Τα αποτελέσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σαν 

ενδεικτικά διότι η πολύ µικρή πυκνότητα ενέργειας ακτινοβόλησης (0,35 

J/cm2), για την οποία καταγράφονται οι µετρήσεις, δίνει χαµηλού πλάτους 

ακουστικό σήµα. Σε τόσο µικρή πυκνότητα ενέργειας, όταν το ωστικό κύµα 

µειωθεί ακόµη περισσότερο, λόγω του φαινοµένου της προοδευτικής 

µείωσης της τάσης, η ευαισθησία του αισθητήρα παρουσιάζεται µειωµένη, 

µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν υπάρχει ακόµη 

διαφορά ανάµεσα στις τάσεις των άρτιων και περιττών παλµών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6 Μελέτη των τιµών των τάσεων κατά την ακτινοβόληση των   δειγµάτων 

PMMA µε δέσµη υψηλής πυκνότητας ενέργειας 

 

 
Είχαµε συζητήσει στο κεφάλαιο 5.4, παρατηρώντας τις φωτογραφίες από το 

οπτικό και το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, το γεγονός ότι η επιφάνεια του πυθµένα της 

ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA δεν παρουσίαζε σηµαντικές διαφορές, ως 

προς τη µορφολογία της, από παλµό σε παλµό του laser. Είχαµε παρατηρήσει τότε 

ένα πυθµένα γεµάτο από φυσαλίδες και κρατήρες σε σχετική ισορροπία µεταξύ τους. 

Βάσει των κεφαλαίων 6.3 και 6.4, όπου η διαφορά στη µορφολογία από παλµό σε 

παλµό εκφράζεται σαν διαφορά στις τιµές των τάσεων, περιµένουµε ότι η 

οµοιοµορφία της µορφολογίας της ακτινοβολούµενης επιφάνειας θα εκφράζεται σαν 

εξίσωση στις τιµές των τάσεων µεταξύ των άρτιων και περιττών ακτινοβολήσεων του 

δείγµατος. Εξάλλου είχαµε διατυπώσει ήδη από το κεφάλαιο 6.4 ότι η διαφορά των 

τάσεων, ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς του laser, µειωνόταν από 

κάποια τιµή της ενέργειας και µετά. 

Πράγµατι αυτό συµβαίνει! Η καµπύλη µεταβολής της τάσης συναρτήσει του 

αριθµού των παλµών του laser γίνεται πλέον οµαλή όταν η πυκνότητα ενέργειας γίνει 

πολύ υψηλή. ∆εν παρατηρούµε δηλαδή τα γνωστές, από το κεφάλαιο 6.4, 

αυξοµειώσεις των τιµών των τάσεων από τον ένα παλµό στον άλλο. Τα λεγόµενα µας 

επαληθεύονται από το σχήµα 6.6. ∆υστυχώς δεν κατέστη δυνατό να επιτύχουµε την 

απαιτούµενη υψηλή πυκνότητα ενέργειας που θέλαµε χωρίς να µειώσουµε εκ’ νέου 

το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης. Λέµε δυστυχώς διότι έχει αποδειχθεί σε όλες 

σχεδόν τις µελέτες µας ότι το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης παίζει κάθε φορά 

καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσµατα που εξάγουµε από τα πειράµατα. Έτσι σύµφωνα 

µε τη µελέτη µας η πυκνότητα ενέργειας 7 J/cm2 που χρησιµοποιήσαµε στο σχήµα 

6.6 για το συγκεκριµένο εµβαδόν, σε σχέση µε τα φαινόµενα που µελετάµε, 

θεωρείται υψηλή τιµή ενέργειας. Φτάνει, για να πείσει, µια πρόχειρη µατιά στα 

σχήµατα 6.4.δ και 6.4.ζ του κεφαλαίου 6.4. Συγκρίνοντας τα διαγράµµατα που 

αφορούν την τιµές πυκνότητας ενέργειας 5,1 J/cm2 για εµβαδόν κηλίδας 1,8 mm2 και 

5,3  J/cm2 για 1,1 mm2 διακρίνουµε σηµαντικές διαφορές παρά το γεγονός ότι οι 

πυκνότητες είναι σχεδόν ίσες µεταξύ τους. Εύκολα προκύπτει από τη µεταξύ τους 

σύγκριση ότι όταν µειώνεται το εµβαδόν της κηλίδας εστίασης τότε οι παλµοί που 



απαιτούνται για το µηδενισµό της διαφοράς των τάσεων, από τον ένα παλµό στον 

άλλο, είναι λιγότεροι. Παρόµοια συµπεριφέρονται και οι ίδιες οι διαφορές µεταξύ των 

άρτιων και περιττών παλµών, οι οποίες µε τη µείωση του εµβαδού της κηλίδας 

µειώνονται. 
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 Σχήµα 6.6: Μεταβολή της τάσης συναρτήσει του αριθµού των παλµών. Η πυκνότητα

ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο PMMA είναι 7 J/cm2 . Το

εµβαδόν της κηλίδας εστίασης  είναι 0,4 mm2.  
 

 

 

Να σηµειωθεί εδώ ότι για µία ακόµη φορά ο πρώτος παλµός του laser πάνω 

στην άθικτη επιφάνεια του PMMA δεν δίνει την υψηλότερη τιµή πίεσης. Το 

φαινόµενο το είχαµε συναντήσει για πρώτη φορά στην πρώτη µείωση του εµβαδού 

της κηλίδας εστίασης στο κεφάλαιο 6.4. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι υπό την 

επίδραση του laser το υλικό υφίσταται φωτοχηµική αλλοίωση, η οποία το κάνει 

περισσότερο απορροφητικό στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Τη φωτοχηµική 

αλλοίωση την είχαµε επισηµάνει ότι συµβαίνει στα κεφάλαια 6.3 και 6.4, ενώ είχαµε 

µιλήσει αναλυτικά για το φαινόµενο στο κεφάλαιο 6.1. Σίγουρα πάντως στη 

συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορούµε να µιλήσουµε µε βεβαιότητα, καθώς δεν 



γνωρίζουµε το ρόλο που παίζει στην όλη διαδικασία το εµβαδόν της κηλίδας της 

εστιασµένης δέσµης του laser, καθώς και τον ρόλο του σχήµατος του κρατήρα 

(κωνικό σχήµα). Σίγουρα για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων απαιτούνται 

περισσότερα πειράµατα και online µετρήσεις της διαφάνειας του υλικού. 

Πάντως χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε όπως µπορεί και ο 

αναγνώστης να το επιβεβαιώσει από το κεφάλαιο 4.8, ότι στον 50 παλµό το βάθος 

εκσκαφής είναι περίπου 150 µm, ενώ στον 250 είναι περίπου 750 µm. Γενικά τα βάθη 

εκσκαφής είναι µεγάλα, και σίγουρα το υλικό υφίσταται φωτοχηµική αλλοίωση. 

Πιθανώς µάλιστα το δηµιουργούµενο πλάσµα στους πρώτους παλµούς να 

εκτινάσσεται έξω απ’ τον κρατήρα και να µην εγκλωβίζεται όπως είχαµε 

παρατηρήσει για τις χαµηλότερες πυκνότητες ενέργειας. Η εκτίναξη µάλιστα του 

πλάσµατος πιθανώς να εξηγεί και την αύξηση της τάσης στους πρώτους παλµούς του 

laser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 7: Μορφολογία και ακουστικά σήµατα 

 

 

Εισαγωγή 
 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν είχαµε διατυπώσει την αναγκαιότητα της 

άµεσης και ακριβούς ανίχνευσης της µορφολογίας που διαµορφώνουν οι παλµοί του 

laser στα υλικά. Είχαµε πει ακόµη ότι η µορφολογία της επιφάνειας παίζει 

καθοριστικό ρόλο στον τρόπο αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας µε το υλικό. 

Εξάλλου η µορφολογία που διαµορφώνεται στην επιφάνεια του υλικού µας βοηθάει 

να κατανοήσουµε και να συµπεράνουµε τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα κατά την 

αλληλεπίδραση. 

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται ολοφάνερη η αξία της ανίχνευσης των ωστικών 

κυµάτων που παράγονται κατά την ακτινοβόληση  του PMMA από excimer laser 

XeCl. Τα ακουστικά κύµατα τα οποία παρουσιάζονται σ’ αυτό το κεφάλαιο δείχνουν 

την ύπαρξη µιας υψηλής συχνότητας στο ακουστικό σήµα η οποία όχι µόνο ανιχνεύει 

µε µεγάλη ακρίβεια την ύπαρξη ή όχι των φυσαλίδων στον πυθµένα του κρατήρα της 

ακτινοβολούµενης περιοχής αλλά και µας δίνει πληροφορίες για τις διαστάσεις αυτών 

των φυσαλίδων. 

Η παρατήρηση αλλά και η µελέτη είναι πολύ σηµαντικές διότι µε αυτή τη 

γνώση είναι δυνατή η πλήρης χαρτογράφηση της ακτινοβολούµενης περιοχής µε 

άµεσο τρόπο (online) και µε υψηλή ακρίβεια. 

Τέλος πιστεύουµε ότι ανάλογες συχνότητες είναι δυνατό να κάνουν την 

εµφάνιση τους κατά την ακτινοβόληση άλλων υλικών, όπως οι χόνδροι. Όσον αφορά 

τους χόνδρους τα ακουστικά σήµατα µπορούν να δώσουν πληροφορίες για το 

ποσοστό εφίδρωσης τους κατά την ακτινοβόληση. 

 

 

 

 
 
 



7.1 Μελέτη των ακουστικών σηµάτων που παράγονται κατά την ακτινοβόληση 

του PMMA από εστιασµένη δέσµη χαµηλής πυκνότητας ενέργειας 

 

 

Στο µέρος αυτό γίνεται η µελέτη της µορφής των ακουστικών κυµάτων για 

χαµηλή πυκνότητα ενέργειας.. Έχουµε πει ήδη από το κεφάλαιο 6 ότι η προσεκτική 

µελέτη των ακουστικών κυµάτων µπορεί να µας δώσει λεπτοµέρειες για τη 

µορφολογία της ακτινοβολούµενης επιφάνειας. Έχουµε εξηγήσει ότι αυτό συµβαίνει 

λόγω της σκέδασης από τις φυσαλίδες. Έτσι οι τιµές των τάσεων µπορούν να µας 

δώσουν πληροφορίες για τη µορφολογία της ακτινοβολούµενης επιφάνειας, και της 

λεπτής περιοχής κάτω από την επιφάνεια όπου βρίσκονται οι φυσαλίδες. 

Ωστόσο πληροφορίες για τη µορφολογία της ακτινοβολούµενης επιφάνειας 

µπορούµε να πάρουµε και από τις συχνότητες που κάνουν την εµφάνιση τους  στα 

ακουστικά µας σήµατα. Στα σχήµατα που ακολουθούν φαίνονται τα ακουστικά 

σήµατα, που αντιστοιχούν στις φωτογραφίες του οπτικού και ηλεκτρονικού 

µικροσκοπίου, του κεφαλαίου 5.1, και που αφορούσαν την ακτινοβολούµενη 

επιφάνεια του PMMA από σχετικά χαµηλές πυκνότητες ενέργειας. Είχαµε δει σε 

εκείνες τις φωτογραφίες ότι οι φυσαλίδες έσπαζαν µετά από µεγάλο αριθµό παλµών, 

µε αποτέλεσµα να εξαφανίζονται σχεδόν τελείως στον 500 παλµό. Είναι σηµαντικό 

λοιπόν να παρατηρήσει κανείς την υψηλή συχνότητα που συνυπάρχει µε το ωστικό 

κύµα και που βρέθηκε µε τη µέθοδο του µετασχηµατισµού Fourier (F.F.T), να είναι 

ίση περίπου µε 85 MHz. Η µελέτη των εικόνων του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου, µε 

τις συχνότητες που παρατηρήσαµε στα ακουστικά σήµατα, δείχνει ότι η ύπαρξη των 

συχνοτήτων ταυτίζεται µε την ύπαρξη των φυσαλίδων στη περιοχή εκσκαφής. 

Έτσι από τα ακουστικά κύµατα, που παρουσιάζονται στα σχήµατα που 

ακολουθούν, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα πλάτη της παρατηρούµενης συχνότητας 

εξασθενούν µε το πέρασµα των παλµών του laser. Για τους ίδιους παλµούς είχαµε 

παρατηρήσει, στις φωτογραφίες από το οπτικό µικροσκόπιο, µείωση του αριθµού των 

φυσαλίδων.  
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 Σχήµα 7.1.α: Σήµατα του παλµογράφου για τον 1o και τον 6o παλµό του laser τα

οποία παράγονται από τον πιεζοηλεκτρικό ανιχνευτή όταν το PMMA

ακτινοβολείται µε πυκνότητα ενέργειας ίση µε 2,7 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας

επάνω στο δείγµα PMMA από την εστιασµένη δέσµη του laser είναι 1,8 mm2.  
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Σχήµα 7.1.β: Είναι η

µεγέθυνση του τµήµατος

του ακουστικού κύµατος

που καλύπτεται µε το

πράσινο πλαίσιο στο σχήµα

7.1.α. Η παρατηρούµενη

υψηλή συχνότητα είναι

σαφώς µειωµένου πλάτους

στο σήµα που αφορά τον 6ο

παλµό του laser. 
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Σχήµα 7.1.γ: Σήµατα του παλµογράφου για τον 1o και τον 20o παλµό του laser τα

οποία παράγονται από τον πιεζοηλεκτρικό ανιχνευτή όταν το PMMA

ακτινοβολείται µε πυκνότητα ενέργειας ίση µε 2,7 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας

επάνω στο δείγµα PMMA από την εστιασµένη δέσµη του laser είναι 1,8 mm2.  
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Σχήµα 7.1.δ: Είναι η

µεγέθυνση του τµήµατος

του ακουστικού κύµατος

που καλύπτεται µε το

πράσινο πλαίσιο στο

σχήµα 7.1.γ. Η

παρατηρούµενη υψηλή

συχνότητα στον 20ο παλµό

έχει µειωθεί ακόµη

περισσότερο σε σχέση µε

τη µείωση που είχε



Στο σχήµα 7.1.ε έχουν τοποθετηθεί σε κοινό διάγραµµα τα ακουστικά σήµατα 

για τον 1ο 6ο 20ο και 50ο παλµό του laser πάνω στο δείγµα του PMMA. Πιο 

συγκεκριµένα έχουµε τοποθετήσει το αρχικό µόνο τµήµα του παλµού έτσι ώστε να 

φαίνεται καλύτερα η µείωση του πλάτους της συχνότητας που µελετάµε. Από τα 

σχήµατα γίνεται φανερό ότι η συχνότητα για την οποία γίνεται λόγος στο παρόν 

κεφάλαιο, ελαττώνει το πλάτος της στον 6ο παλµό, ακόµη περισσότερο στον 20ο και 

έχει εξαφανιστεί στον 50ο. Αντίστοιχη µείωση είχαµε παρατηρήσει στον αριθµό των 

φυσαλίδων στον πυθµένα της ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA στο κεφάλαιο 

5.1.  
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Σχήµα 7.1.ε: Ακουστικά σήµατα του παλµογράφου για τον 1ο 6ο 20ο και 50ο παλµό

του laser τα οποία παράγονται από τον πιεζοηλεκτρικό ανιχνευτή όταν το PMMA

ακτινοβολείται µε πυκνότητα ενέργειας ίση µε 2,7 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας

επάνω στο δείγµα PMMA από την εστιασµένη δέσµη του laser είναι 1,8 mm2. Η

συχνότητα για την οποία µιλάµε στον 50ο παλµό έχει εξαφανιστεί. 

 

 

 



Είχαµε πει στην αρχή του κεφαλαίου ότι η παρατηρούµενη συχνότητα 

µετρήθηκε µε  τη  µέθοδο  FFT  (Fast Fourier Transformer) και βρέθηκε να είναι ίση 

µε 85 ΜΗz. Η συγκεκριµένη µέτρηση είναι πολύ σηµαντική διότι από την τιµή της 

µπορούµε να υπολογίσουµε τις διαστάσεις των φυσαλίδων που παρατηρήσαµε στο 

κεφάλαιο 5. Τον τρόπο υπολογισµού των διαστάσεων των φυσαλίδων θα τον 

παρουσιάσουµε κατόπιν αφού κρίνεται σκόπιµο πρώτα να δείξουµε τα αποτελέσµατα 

της FFT ανάλυσης των ακουστικών κυµάτων που παρουσιάσαµε στα παραπάνω 

σχήµατα. 
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Σχήµα 7.1.στ: FFT ανάλυση του ακουστικού σήµατος που παράγεται κατά την

ακτινοβόληση του PMMA µε ένα παλµό. Το ακουστικό σήµα είναι εκείνο που

φαίνεται στα παραπάνω σχήµατα και αφορά τον πρώτο παλµό ακτινοβόλησης.  Η

συχνότητα για την οποία µιλάµε περικλείεται από το κίτρινο πλαίσιο.  
 

 

Τα πρώτα µεγάλα πλάτη αφορούν τον κύριο ωστικό παλµό και δεν 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον σχετικό µε τις ανωµαλίες της επιφάνειας. Η τιµή της 

συχνότητας που µας ενδιαφέρει είναι εκείνη που περικλείεται από το κίτρινο πλαίσιο 



του σχήµατος 7.1.στ. Αυτό αποδεικνύεται εάν κάνουµε ανάλυση FFT στο τµήµα του 

ακουστικού σήµατος που βρίσκεται στο σχήµα 7.1.δ. Το αποτέλεσµα της ανάλυσης 

φαίνεται στο σχήµα 7.1.ζ. 
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Συχνότητα (Hz)Σχήµα 7.1.ζ: FFT ανάλυση του ακουστικού σήµατος που βρίσκεται στο σχήµα

7.1.δ και αφορά τον πρώτο παλµό ακτινοβόλησης του PMMA.  Η συχνότητα για

την οποία µιλάµε τώρα φαίνεται καθαρά ότι είναι κοντά στα 85 ΜHz.  

 
Το σχήµα 7.1.η αποτελεί την FFT ανάλυση για τον 1ο ,6ο ,20ο και 50ο παλµό 

του laser. Είναι δηλαδή η FFT ανάλυση των ακουστικών κυµάτων που 

απεικονίζονται στο σχήµα 7.1.ε. ∆ιακρίνουµε πολύ καθαρά τη µείωση του πλάτους 

της συχνότητας που µελετάµε στο παρόν κεφάλαιο. Η µείωση που παρατηρούµε 

οφείλεται στην αντίστοιχη µείωση του αριθµού των φυσαλίδων η οποία είχε 

παρατηρηθεί στο κεφάλαιο 5.1. Να συµπληρώσουµε εδώ ότι οι τιµές του µεγέθους 

που αναφέρεται σαν πλάτος στα σχήµατα των FFT αναλύσεων, έχουν µόνο 

συγκριτική αξία. Συγκεκριµένα  τα πλάτη των σηµάτων των FFT αναλύσεων είναι 

ευθέως ανάλογα της ενέργειας που µεταφέρουν οι διάφορες συχνότητες. 
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Συχνότητα (Hz)Σχήµα 7.1.η: FFT ανάλυση των ακουστικών σηµάτων του σχήµατος 7.1.ε η

οποία δείχνει την ελάττωση του πλάτους της συχνότητας που εξετάζουµε.. 
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7.1.όπως φαίνεται µετά από επεξεργασία οµαλοποίησης από ηλεκτρονικό

υπολογιστή. Στην πραγµατικότητα  είναι το διάγραµµα του σχήµατος 7.1.η
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Από τα παραπάνω σχήµατα βλέπουµε ότι η παρατηρούµενη συχνότητα είναι 

περίπου ίση µε την τιµή των 85 MHz. ∆εδοµένου ότι από τις µέχρι τώρα 

πειραµατικές διαδικασίες µπορούµε να δεχθούµε µε βεβαιότητα ότι η ύπαρξη της 

συγκεκριµένης συχνότητας οφείλεται στην ύπαρξη των φυσαλίδων, µας δίνεται η 

ευκαιρία να υπολογίσουµε τον όγκο αυτών. 

Έχουµε αναφέρει ότι η παρατηρούµενη συχνότητα οφείλει την ύπαρξη της στη 

σκέδαση που δέχεται το ακουστικό κύµα. Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι το κύµα 

διέρχεται διαµετρικά µία φυσαλίδα όπως αυτή του σχήµατος και ακόµη ότι στο 

εσωτερικό της το κύµα θα κάνει απλή αρµονική ταλάντωση. ∆εδοµένου ότι η 

ταχύτητα του κύµατος στο εσωτερικό του PMMA έχει υπολογιστεί από το κεφάλαιο 

4, αλλά και σε µελέτες άλλων ερευνητών, να είναι ίση µε 2680 m/sec, µπορούµε να 

υπολογίσουµε την τάξη µεγέθους των φυσαλίδων στον πυθµένα της 

ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA. Από τους υπολογισµούς µας λοιπόν 

βρήκαµε ότι το µέγεθος των φυσαλίδων περίπου 3 – 4 µm. 

 

 

Συµπεράσµατα: 

 

 Η υψηλή συχνότητα που παρατηρούµε στο ακουστικό σήµα δίνει πληροφορίες 

για τις φυσαλίδες οι οποίες δηµιουργούνται από την ακτινοβόληση µε ecximer 

laser XeCl στο PMMA. 

 

 Παρατηρώντας την υψηλή συχνότητα µπορούµε να καταλάβουµε πότε οι 

φυσαλίδες µειώνονται ή εξαφανίζονται από την ακτινοβολούµενη επιφάνεια 

του PMMA. 

 

 Από την τιµή της υψηλής συχνότητας µπορούµε να υπολογίσουµε τις 

διαστάσεις των φυσαλίδων. Υπολογίσαµε ότι οι διαστάσεις τους είναι περίπου 3 

– 4 µm. 

 

 Από τη µελέτη της παρατηρούµενης συχνότητας επιβεβαιώθηκαν τα 

συµπεράσµατα των κεφαλαίων 5 και 6. 

 



 Σε χαµηλή πυκνότητα ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser οι φυσαλίδες 

εκρήγνυνται µετά το πέρασµα πολλών παλµών που ποικίλει ανάλογα την 

ενέργεια και το εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης. 

  

 Είναι βέβαιο, µετά από αυτή τη µελέτη, ότι η παρατήρηση υψηλών συχνοτήτων  

που δηµιουργούνται κατά την ακτινοβόληση χόνδρου θα δίνει πληροφορίες για 

τη µορφολογία της ακτινοβολούµενης επιφάνειας του. 

 

 Η µέθοδος της παρατήρησης των συχνοτήτων για τη "χαρτογράφηση" της 

µορφολογίας της ακτινοβολούµενης επιφάνειας, είναι εξαιρετικά ακριβής και 

έχει το πλεονέκτηµα της αµεσότητας των συµπερασµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 Μελέτη των ακουστικών σηµάτων που παράγονται κατά την  

ακτινοβόληση του PMMA από εστιασµένη δέσµη µέσης 

πυκνότητας ενέργειας 

 

 
Στο κεφάλαιο 5.2 είχαµε παρατηρήσει στο οπτικό µικροσκόπιο την ύπαρξη 

φυσαλίδων όταν ακτινοβολούσαµε το δείγµα του PMMA µε µέση πυκνότητα 

ενέργειας (3 J/cm2- 9 J/cm2). Η περιεκτικότητα όµως σε φυσαλίδες, του πυθµένα της 

ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA, ήταν κατά πολύ αυξηµένη όταν το δείγµα 

µας δεχόταν περιττό αριθµό ακτινοβολήσεων από το laser. Κατόπιν είχαµε δει ότι η 

διαφορά αυτή στην περιεκτικότητα σε φυσαλίδες µπορούσε να ανιχνευθεί από τις 

τιµές των τάσεων για τον κάθε παλµό του laser. 

Μετά την µελέτη που περιγράψαµε στο κεφάλαιο 7.1, περιµένουµε σε µια 

ανάλογη µελέτη των συχνοτήτων, για τις µέσες τιµές πυκνότητας ενέργειας, να 

παρατηρούµε ανάλογα φαινόµενα. Πράγµατι κι αυτό έγινε. Όταν ακτινοβολούσαµε 

το δείγµα µας µε περιττό αριθµό παλµών, η συχνότητα που εκτενώς περιγράψαµε στο 

κεφάλαιο 7.1, έκανε έντονη την εµφάνισή της στο ακουστικό κύµα. Αντίθετα, όταν το 

δείγµα δεχόταν άρτιο αριθµό ακτινοβολήσεων, το σήµα που κατέγραφε ο 

παλµογράφος έδειχνε εξασθενηµένη τη συγκεκριµένη συχνότητα. 

Στα σχήµατα που ακολουθούν δείχνουνε µε τον καλύτερο τρόπο του λόγου το 

αληθές. Συγκεκριµένα το σχήµα 7.2.α εµπεριέχει τα ακουστικά σήµατα για τους 

πρώτους δύο παλµούς του laser ενώ το σχήµα 7.2.β περιλαµβάνει τα αντίστοιχα 

σήµατα για τον 5ο και 6ο παλµό του laser. 

Σηµειώνουµε ότι το ακουστικό κύµα µεταφέρεται µέσω ενός καλωδίου τύπου 

BNC από τον πιεζοηλεκτρικό µας αισθητήρα στον ψηφιακό µας παλµογράφο, όπου 

καταγράφεται ψηφιακά και είναι έτοιµο για επεξεργασία στον υπολογιστή. 
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Σχήµα 7.2.α: Σήµατα του παλµογράφου για τον πρώτο και τον δεύτερο παλµό του laser µε

πυκνότητα ενέργειας ίση µε 3,5 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας επάνω στο δείγµα PMMA

από την εστιασµένη δέσµη του laser είναι 1,8 mm2.  
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Σχήµα 7.2.β: Είναι η

µεγέθυνση του τµήµατος του

ακουστικού κύµατος που

καλύπτεται µε το πράσινο

πλαίσιο στο σχήµα 7.2.α. Η

παρατηρούµενη υψηλή

συχνότητα είναι σαφώς

µειωµένου πλάτους στο

σήµα που αφορά τον 2ο

παλµό του laser. 
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Σχήµα 7.2.γ: Σήµατα του παλµογράφου για τον πέµπτο και τον έκτο παλµό του laser µε

πυκνότητα ενέργειας ίση µε 3,5 J/cm2. Το εµβαδόν της κηλίδας επάνω στο δείγµα PMMA από

την εστιασµένη δέσµη του laser είναι 1,8 mm2.  
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Σχήµα 7.2.δ: Είναι η

µεγέθυνση του τµήµατος

του ακουστικού σήµατος

που καλύπτεται µε το

πράσινο πλαίσιο στο

σχήµα 7.2.γ. Η

παρατηρούµενη υψηλή

συχνότητα είναι σαφώς

µειωµένου πλάτους στο

σήµα που αφορά τον άρτιο

παλµό του laser. 
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Σχήµα 7.2.ε: Τµήµα των ακουστικών κυµάτων που βρίσκονται στα σχήµατα 7.2.α κι

7.2.γ. Η περιοχή που παρουσιάζεται στο παρόν σχήµα είναι η περιοχή που στα

προαναφερθέντα σχήµατα βρίσκεται στο κίτρινο πλαίσιο. Είναι ξεκάθαρα ορατό το

γεγονός ότι η συχνότητα για την οποία γίνεται λόγος, κάνει έντονη την εµφάνιση της

στους περιττούς παλµούς του laser. Αντίθετα στους άρτιους παλµούς όπου ο αριθµός

των φυσαλίδων είναι µειωµένος, εξασθενεί.

 

 

Έχουµε δει µέχρι τώρα την επαλήθευση των προσδοκιών µας όσον αφορά την 

συχνότητα για την οποία µιλήσαµε για πρώτη φορά στο κεφάλαιο 7.1. Το επόµενο 

ερώτηµα που τίθεται έχει να κάνει µε την τιµή της παρατηρούµενης συχνότητας όταν 

το δείγµα µας ακτινοβολείται µε µέση πυκνότητα ενέργειας. Ήδη από τα σχήµατα 

που έχουµε µέχρι στιγµής παραθέσει, µε ένα πρόχειρο υπολογισµό, βλέπουµε ότι η 

συχνότητα που παρατηρούµε είναι της ίδιας τάξης µεγέθους, αν όχι της ίδιας τιµής, 

µε εκείνη που µετρήσαµε στο κεφάλαιο 7.1. Για να µετρήσουµε ακριβώς την τιµή της 

εφαρµόσαµε τη µέθοδο FFT. Θα παρουσιάσουµε κατευθείαν τις οµαλοποιηµένες 

καµπύλες χωρίς να περιγράψουµε αναλυτικά τη διαδικασία όπως κάναµε στο 



κεφάλαιο 7.1. Ο αναγνώστης µε µία πρόχειρη µατιά στο κεφάλαιο 7.1 θα καταλάβει 

µε ευκολία πως καταφέρνουµε να κατασκευάσουµε το σχήµα 7.2.στ. 
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Σχήµα 7.2.στ: Είναι η FFT ανάλυση των ακουστικών σηµάτων που παρουσιάσαµε στα

σχήµατα 7.2.α και 7.2.γ. Η συχνότητα που παρατηρήσαµε στο κεφάλαιο 7.1 εδώ

υπολογίστηκε κοντά στα 80 MHz. 
 

Από την FFT ανάλυση παρατηρούµε, για µια ακόµη φορά, ότι σε κάθε περιττό 

παλµό του laser, η ενέργεια που µεταφέρει η συχνότητα για την οποία µιλάµε, είναι 

αυξηµένη σε σχέση µε εκείνη στον επόµενο παλµό. 

Από το σχήµα 7.2.στ µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι συχνότητες για τις 

οποίες γίνεται λόγος, πέραν της σχετικής τους µεταβολής όσον αφορά την ποσότητα 

της ενέργειας που µεταφέρουν, παρουσιάζουν ανάλογη µεταβολή και στην ίδια την 

τιµή τους. Μπορεί εύκολα να παρατηρήσει ο αναγνώστης ότι η τιµή της συχνότητας 

που αφορά το ακουστικό κύµα του δεύτερου παλµού, είναι µικρότερη από εκείνη που 

καταγράφεται για τον πρώτο παλµό. Το ίδιο συµβαίνει και µεταξύ των τιµών των 

συχνοτήτων για τον πέµπτο και έκτο παλµό του laser επάνω στο ακουστικό κύµα. Το 

γεγονός αυτό πιθανώς να σχετίζεται µε την καµπυλότητα των παρατηρούµενων 

φυσαλίδων, ή µε πιθανή µεταβολή της ταχύτητας διάδοσης του ωστικού κύµατος που 



σκεδάζεται από τις φυσαλίδες. Σίγουρα χρειάζονται περισσότερα πειράµατα για τη 

κατανόηση του παραπάνω φαινοµένου, και σίγουρα θα ήταν χρήσιµες 

φασµατοσκοπικές µετρήσεις για τον προσδιορισµό των αερίων που βρίσκονται 

εγκλωβισµένα στο εσωτερικό των φυσαλίδων. Στις φασµατοσκοπικές µετρήσεις είναι 

αναµενόµενο να συναντήσουµε διαφορές τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, ανάµεσα 

στους άρτιους και περιττούς παλµούς του laser. Οι διαφορές αυτές θα προκύψουν 

τόσο από µετρήσεις µε τη χρήση φασµατοσκοπίας πλάσµατος όσο και από µετρήσεις 

µε τη τεχνική φασµατοσκοπίας φθορισµού. 

 

Συµπεράσµατα: 
 

 Στους περιττούς παλµούς ακτινοβόλησης του PMMA ο πυθµένας του 

κρατήρα της ακτινοβολούµενης επιφάνειας καλύπτεται από φυσαλίδες. 

  

 Η ύπαρξη των φυσαλίδων µπορεί να ανιχνευθεί από τα ακουστικά µας 

κύµατα. Πρόκειται για µια υψηλή συχνότητα µέσα στο ακουστικό µας 

σήµα η οποία µειώνει το πλάτος της όταν ο αριθµός των φυσαλίδων 

µειώνεται. 

  

 Περισσότερα πειράµατα, τα οποία θα αφορούν την συγκεκριµένη 

συχνότητα, πρόκειται να δώσουν πολύ χρήσιµες πληροφορίες για την 

κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του laser µε το PMMA. 

  

 Είναι βέβαιο ότι παρόµοιες συχνότητες εµφανίζονται και κατά την 

αλληλεπίδραση του laser µε το χονδρικό ιστό, η κατανόηση των οποίων θα 

δώσει νέα ώθηση στην έρευνα για τον τρόπο αλληλεπίδρασης του µε τα 

laser. 

  

 Γενικά τα ακουστικά σήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν άµεση και 

πάρα πολύ ακριβής µέθοδος χαρτογράφησης της περιοχής του υλικού που 

φωτοαποδοµείται.  

 

 



 

7.3 Μελέτη των ακουστικών σηµάτων που παράγονται κατά την  

ακτινοβόληση του PMMA από εστιασµένη δέσµη υψηλής πυκνότητας 

ενέργειας 

 

 

 

Στο κεφάλαιο 5.3 παρατηρήσαµε ότι όταν το PMMA ακτινοβολείται µε υψηλή 

πυκνότητα ενέργειας στον πυθµένα της ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA 

δηµιουργούνται φυσαλίδες και ρηχοί κρατήρες από κάποιες φυσαλίδες που σπάνε 

κατά τη διάρκεια του ίδιου παλµού που τις δηµιούργησε. Ωστόσο αυτό που είχε 

κυρίως, αξία σαν παρατήρηση ήταν το γεγονός της µη διαφοροποίησης της 

µορφολογίας της ακτινοβολούµενης επιφάνειας από παλµό σε παλµό, όπως είχαµε 

παρατηρήσει στις µέσες τιµές πυκνότητας ενέργειας. 

Επίσης στις µετρήσεις των τάσεων (ευθέως ανάλογες των πιέσεων) στο 

κεφάλαιο 6.6, το οποίο αφορά την περιοχή των υψηλών τιµών ενεργειών, είδαµε ότι η 

µη διαφοροποίηση της µορφολογίας ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς 

ακτινοβόλησης µεταφράζεται στη µη διαφοροποίηση των τιµών των τάσεων. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα δείξουµε ότι η εξεταζόµενη συχνότητα του κεφαλαίου 

7 εµφανίζεται, επίσης, όταν η πυκνότητα της ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του 

laser είναι υψηλή. Ωστόσο, όπως αναµενόταν, εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση 

στη µορφολογία της ακτινοβολούµενης περιοχής, ανάµεσα στους άρτιους και 

περιττούς παλµούς, η ενέργεια (πλάτος) που µεταφέρει η συγκεκριµένη συχνότητα 

δεν διαφοροποιείται ανάµεσα σε άρτιο και περιττό αριθµό ακτινοβολήσεων. 

Στο σχήµα 7.3.α παρουσιάζουµε, σε κοινό διάγραµµα τα ακουστικά σήµατα για 

τους πρώτους έξι παλµούς του laser. Όπως φαίνεται από τα ακουστικά σήµατα η 

παρατηρούµενη συχνότητα δεν παρουσιάζει αξιοσηµείωτες διαφορές, όσον αφορά το 

πλάτος της, ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς ακτινοβολήσεων. 

Παρατηρούµε επίσης ότι το πλάτος της είναι εξασθενηµένο σε σχέση µε το 

αντίστοιχο πλάτος το οποίο παρατηρούσαµε όταν η πυκνότητα ενέργειας της 

εστιασµένης δέσµης του laser ήταν µέση. 
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 Σχήµα 7.3.α: Κοινό διάγραµµα των ακουστικών κυµάτων που παράγονται κατά την

ακτινοβόληση του PMMA µε πυκνότητα ενέργειας η οποία ανήκει στην περιοχή των

υψηλών πυκνοτήτων. Η πυκνότητα ενέργειας µε την οποία ακτινοβολήθηκε το

δείγµα του PMMA είναι 9 J/cm2, και το εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης του laser

πάνω στο δείγµα 1,8 mm2. Το πλάτος της υψηλής συχνότητας είναι εξασθενηµένο,

σε σχέση µε τις µέσες πυκνότητες ενέργειας, και δεν παρατηρείται αυξοµείωση του

πλάτους της συχνότητας ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σχήµα 7.3.α µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι διαφορές των τάσεων 

ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς του laser, είναι αµεληταίες, όπως 

είχαµε παρατηρήσει και στο κεφάλαιο 6.6. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη µη 

διαφοροποίηση των συχνοτήτων από περιττό σε άρτιο παλµό οδηγεί στο συµπέρασµα 

ότι σε υψηλές πυκνότητες ενέργειας της εστιασµένης δέσµης του laser η µορφολογία 

του πυθµένα της ακτινοβολούµενης περιοχής του PMMA δεν παρουσιάζει 

διακυµάνσεις. Άλλωστε στο ίδιο συµπέρασµα είχαµε οδηγηθεί από τις οπτικές 

παρατηρήσεις του κεφαλαίου 5.3. Έχουµε αναφέρει ότι αυτό συµβαίνει διότι ένα 

µέρος του παλµού δηµιουργεί της φυσαλίδες και το υπόλοιπο τις διογκώνει και τις 

σπάει. 

 



Κεφάλαιο 8: Συµπεράσµατα και προοπτικές 

 

 
 Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής µου διατριβής ο σκοπός ήτανε να 

µελετηθούν τα φαινόµενα τα οποία συµµετέχουν κατά την αλληλεπίδραση του 

excimer laser XeCl µε το χονδρικό ιστό. Η µελέτη αυτή θα βασιζόταν στις µετρήσεις 

φυσικών µεγεθών, µε τη χρήση και κατανόηση των ακουστικών σηµάτων τα οποία 

παράγονται κατά την αλληλεπίδραση του χόνδρου µε την ακτινοβολία (308 nm). 

Ωστόσο λόγω της πολυπλοκότητας των µηχανισµών κρίθηκε απαραίτητο πολλές 

φορές να χρησιµοποιήσουµε σαν υλικό το οργανικό υλικό PMMA. Αυτό έγινε µε 

σκοπό να αποµονωθούν παράγοντες οι οποίοι µπορεί να µας ξεγελούσαν και να µας 

οδηγούσαν σε λάθος συµπεράσµατα. Αυτοί οι παράγοντες είναι το ποσοστό του 

ύδατος στο χόνδρο, ανωµαλίες στην επιφάνεια του χόνδρου, διαφορές από δείγµα σε 

δείγµα, όπως οι διαφορές που µπορεί να υπάρχουν στο χονδρικό ιστό από ζώο σε 

ζώο, κ.α. 

 Η πολυπλοκότητα των φαινοµένων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

διδακτορικής µου διατριβής κατέδειξαν την ανάγκη για χρήση των ακουστικών 

κυµάτων στις µετρήσεις των φυσικών ποσοτήτων όπως ταχύτητα, ελάχιστη 

πυκνότητα που απαιτείται για φωτοαποδόµηση, ρυθµός εκσκαφής, βάθος εκσκαφής, 

ταχύτητα διάδοσης των ωστικών κυµάτων στα διάφορα υλικά, καθώς και πίεση που 

αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης του χόνδρου. Επίσης τα 

ακουστικά κύµατα όπως αποδεικνύεται µε την παρούσα µελέτη µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σαν µέθοδος χαρτογράφησης της µορφολογίας που διαµορφώνεται 

στην επιφάνεια η οποία ακτινοβολείται. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε τη θέληση µας 

να τους κατανοήσουµε και να ανιχνεύσουµε τους σχετικά άγνωστους µηχανισµούς 

αλληλεπίδρασης laser και ύλης, έκαναν τη παρούσα µελέτη σηµαντική. 

 Πέραν των µετρήσεων που έγιναν µε τη χρήση των ακουστικών κυµάτων και 

των συµπερασµάτων που εξήχθησαν η παρούσα µελέτη µπορεί να οδηγήσει σε 

άµεσες εφαρµογές όσον αφορά την Ιατρική. Με ένα ευαίσθητο πιεζοηλεκτρικό 

αισθητήρα είναι δυνατό κατά τη διάρκεια µίας εγχείρησης να έχουµε online 

µετρήσεις φυσικών µεγεθών που ενδιαφέρουν όσον αφορά το άριστο αποτέλεσµα 

µίας επέµβασης. Ιδιαίτερα σηµαντικό εάν σκεφθεί κανείς την πολυπλοκότητα των 

µηχανισµών και των εξωγενών παραγόντων που συµµετέχουν. 



8.2 Ταχύτητα διάδοσης, κατώφλι εκσκαφής, ρυθµός και βάθος 

εκσκαφής. 

 

 
 H καθυστέρηση του ωστικού κύµατος σε σχέση µε τον παλµό του laser, µπορεί 

να προσδιορίσει το µέτρο της ταχύτητας εκσκαφής, κάτω από ελεγχόµενες 

πειραµατικές παραµέτρους, όπως είναι η ενέργεια ανά παλµό ο ρυθµός 

επανάληψης του παλµού και το εµβαδόν της κηλίδας της εστιασµένης δέσµης 

του laser επάνω στην ακτινοβολούµενη επιφάνεια του υλικού. 

 

  Η πυκνότητα ενέργειας, της εστιασµένης δέσµης του laser, έχει βρεθεί ότι 

επηρεάζει την ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύµατος στο υλικό. Στις 

µετρήσεις µας η µεταβολή δεν ήταν σηµαντική. 

 

 Η ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύµατος στο PMMA είναι περίπου 2680 

m/sec. 

 

 Η ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύµατος στο χόνδρο είναι περίπου 1600 

m/sec. 

 

 Τα ακουστικά κύµατα αποδείχτηκαν ακριβής µέθοδος υπολογισµού της 

ταχύτητας διάδοσης των ωστικών κυµάτων. 

 

  

 O ρυθµός επανάληψης, µεταβάλλει τη θερµοκρασία του δείγµατος, και κατά 

συνέπεια και το ρυθµό εκσκαφής. Ο ρυθµός εκσκαφής του χόνδρου αυξάνεται 

όταν αυξάνει η συχνότητα των παλµών ακτινοβόλησης του laser. 

 

 Η ελάχιστη πυκνότητα ενέργειας η οποία απαιτείται για να αρχίσει η εκσκαφή  

εξαρτάται από το εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο υλικό, 

καθώς επίσης και από τη συχνότητα των παλµών ακτινοβόλησης. Για µεγάλα 

εµβαδά της εστιασµένης δέσµης του laser το κατώφλι της πυκνότητας ενέργειας 

που απαιτείται για εκσκαφή είναι µικρότερο απ’ ότι για µικρότερα εµβαδά.  



 

 Όταν έχουµε εκσκαφή του υλικού από την ακτινοβόληση του laser η τιµή της 

πίεσης του ωστικού κύµατος αυξάνει απότοµα, σε σχέση µε τις πυκνότητες 

ενέργειας όπου δεν υπάρχει εκσκαφή. Το γεγονός αυτό µπορούµε να το 

χρησιµοποιήσουµε για τον υπολογισµό της ελάχιστης πυκνότητας ενέργειας 

που απαιτείται για εκσκαφή. 

 

 Με τη µέθοδο των ακουστικών κυµάτων το κατώφλι εκσκαφής για το χόνδρο, 

σε εµβαδόν κηλίδας 0.5 mm , υπολογίστηκε 0,55 J/cm  περίπου. Για το ίδιο 

εµβαδόν κηλίδας, της δέσµης του laser πάνω στο δείγµα το κατώφλι της 

πυκνότητας ενέργειας υπολογίστηκε περίπου 1,2 J/cm , όσον αφορούσε το 

PMMA. Και οι δύο τιµές αφορούν συχνότητα ακτινοβόλησης 1 Hz. 

2 2

2

 

 Από την καµπύλη του ρυθµού εκσκαφής σε συνάρτηση µε την πυκνότητα 

ενέργειας το κατώφλι της πυκνότητας ενέργειας, για εκσκαφή στο χόνδρο, 

υπολογίστηκε περίπου 400 mJ/cm , για εµβαδόν κηλίδας 2 mm , και 700 J/cm , 

για εµβαδόν κηλίδας της δέσµης πάνω στο δείγµα 0,5 mm . Η συχνότητα 

ακτινοβόλησης των δειγµάτων ήταν 2 Hz. 

2 2 2

2

 

 Όταν έχουµε για πρώτη φορά εκσκαφή, του υλικού που ακτινοβολείται, το 

εµβαδόν της κηλίδας που αφήνει η δέσµη πάνω στο δείγµα είναι µικρότερο του 

εµβαδού της εστιασµένης δέσµης του laser πάνω στο δείγµα.  

 

 Ο υπολογισµός, του βάθους εκσκαφής και του ρυθµού εκσκαφής µε την τεχνική 

των ακουστικών κυµάτων αποτελεί µέθοδο ακριβείας η οποία έχει το 

πλεονέκτηµα ότι µπορεί να µας δίνει άµεσες µετρήσεις (online). 

 

 Η µεταβολή του ρυθµού εκσκαφής µε την άυξηση της πυκνότητας της 

ενέργειας έχει γραµµική σχέση, για σχετικά µικρό αριθµό παλµών. 

 

 Για σχετικά µικρό αριθµό παλµών το βάθος εκσκαφής µεταβάλεται γραµµικά 

µε την αύξηση του αριθµού των παλµών ακτινοβόλησης. 

 

 



 

 Για πολλούς παλµούς, όπου το βάθος εκσκαφής έχει γίνει µεγάλο, ο ρυθµός 

εκσκαφής µειώνεται λόγω συγκέντρωσης πλάσµατος στον κρατήρα της 

ακτινοβολούµενης επιφάνειας, το οποίο απορροφά µέρος της ενέργειας του 

παλµού. 

 

 Σε πολύ υψηλές πυκνότητες ενέργειας η αύξηση του ρυθµού εκσκαφής 

συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας, είναι έντονη. 

 

 Η πίεση αυξάνεται γραµµικά συναρτήσει της πυκνότητας ενέργειας της δέσµης, 

όταν βρισκόµαστε υψηλότερα από το κατώφλι της πυκνότητας ενέργειας που 

απαιτείται για εκσκαφή. 

 

 Όταν το βάθος εκσκαφής είναι µεγάλο ο ρυθµός εκσκαφής δεν αυξάνεται µε 

τον ίδιο υψηλό ρυθµό που αυξάνεται για τις αµέσως χαµηλότερες ενέργειες. 

Αυτό συµβαίνει διότι έχουµε εγκλωβισµό πλάσµατος στον κρατήρα της 

ακτινοβολούµενης περιοχής του υλικού. Μέρος της ενέργειας της δέσµης 

απορροφάται από το εγκλωβισµένο πλάσµα. Ένα άλλο φαινόµενο που πιθανώς 

συµµετέχει, όσον αφορά τις υψηλές ροές ενέργειας είναι η πολυφωτονική 

απορρόφηση. 

 

 Το εµβαδόν της κηλίδας που αφήνει το laser επάνω στην ακτινοβολούµενη 

επιφάνεια δε συµπίπτει µε το εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης του laser, για 

τους πρώτους παλµούς (Σε εφαρµογές πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη). 

Το laser σκάβει περισσότερο στην κεντρική περιοχή της επιφάνειας που 

ακτινοβολείται. Αυτό εξηγεί το λόγο που ο κρατήρας της ακτινοβολούµενης 

περιοχής εµφανίζεται κωνικός. 

 

 Απαιτείται συγκεκριµένος αριθµός παλµών, για κάθε πυκνότητα ενέργειας και 

για κάθε εµβαδόν εστιασµένης δέσµης, ώστε το εµβαδόν της κηλίδας που 

αφήνει το laser στην ακτινοβολούµενη επιφάνεια να συµπίπτει µε εκείνο της 

εστιασµένης δέσµης. 

 



8.3 

 

 

 

 

Μορφολογία της ακτινοβολούµενης επιφάνειας 

 
 

Τα φαινόµενα τα οποία συµµετέχουν στη διαµόρφωση της επιφάνειας που 

δηµιουργείται κατά την ακτινοβόληση του PMMA από excimer laser XeCl, 

µπορούµε να τα κατατάξουµε ανάλογα µε την πυκνότητα της ενέργειας του παλµού. 

Ωστόσο κάποια φαινόµενα είναι γενικά και συµβαίνουν σε όλες τις περιοχές των 

πυκνοτήτων. Η κατάταξη λοιπόν των συµπερασµάτων µπορεί να γίνει βάσει τριών 

περιοχών πυκνότητας ενέργειας σε κάθε µία από τις οποίες παρουσιάζονται παρόµοια 

φαινόµενα, και σε µια κατηγορία γενικών συµπερασµάτων µε την εξής σειρά: 

 

Γενικές παρατηρήσεις 

Χαµηλή πυκνότητα ενέργειας 

Μέση  πυκνότητα ενέργειας 

Υψηλή πυκνότητα ενέργειας 

 

Γενικές παρατηρήσεις  

 

 Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης του PMMA έχουµε βρασµό του υλικού.  

 

 Ο βρασµός του υλικού γίνεται κάτω από την ακτινοβολούµενη επιφάνεια. Αυτό 

συµβαίνει διότι η ακτινοβολούµενη επιφάνεια του PMMA ψύχεται άµεσα λόγω 

της επαφής της µε τον ατµοσφαιρικό αέρα. 

 

 Αποτέλεσµα του βρασµού είναι η εµφάνιση φυσαλίδων στον πυθµένα της 

ακτινοβολούµενης περιοχής. 

 

 Η ύπαρξη φυσαλίδων έχει παρατηρηθεί και σε άλλα υλικά, αλλά και σε 

ακτινοβολήσεις υλικών από laser διαφορετικού µήκους κύµατος από 308 nm. 

Σε πολλές εφαρµογές, όπως ο καθαρισµός εικόνων αποτελεί πρόβληµα, αλλά 

δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή. Η συγκεκριµένη µελέτη φανερώνει ότι η 

ύπαρξη των φυσαλίδων όχι µόνο δεν είναι τυχαία, αλλά µπορεί, µε την 

κατάλληλη έρευνα, να αποφευχθεί όπου προκαλεί προβλήµατα. 



Χαµηλή πυκνότητα ενέργειας  

 

 Για χαµηλές πυκνότητες ενέργειας, η οποιαδήποτε αλλοίωση της 

επιφάνειας του υλικού προέρχεται από το βρασµό του. 

 

 Όταν η πυκνότητα ενέργειας είναι χαµηλή, δηλαδή πλησίον του 

κατωφλίου εκσκαφής, µε το πέρασµα περισσότερων παλµών ακτινοβόλησης οι 

παρατηρούµενες φυσαλίδες συνεχώς διογκώνονται. Η διόγκωση των φυσαλίδων 

προέρχεται απ’ την αύξηση των εγκλωβισµένων αερίων κάτω από την επιφάνεια του 

PMMA, γεγονός που οδηγεί στη συσσωµάτωση των φυσαλίδων. 

 

 Όταν τα τοιχώµατα των φυσαλίδων δεν µπορούν να συγκρατήσουν άλλο τα 

αέρια παράγωγα, λόγω της αύξησης του όγκου τους, ακολουθεί η διάρρηξη των 

τοιχωµάτων και η απελευθέρωση των αερίων. Αυτό συµβαίνει µετά το πέρασµα 

πολλών παλµών, όταν η ενέργεια των παλµών του laser είναι χαµηλή. 

 

 Ο ακριβής αριθµός παλµών ο οποίος απαιτείται για τη διάρρηξη των φυσαλίδων 

εξαρτάται από την πυκνότητα ενέργειας της δέσµης, από το εµβαδόν της 

εστιασµένης δέσµης, και από εξωτερικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν µε 

τη ψύξη του υλικού που δέχεται την ακτινοβολία. 

 

Μέση πυκνότητα ενέργειας  

 

 Όταν η ενέργεια της εστιασµένης δέσµης είναι µέση, οι περιττοί παλµοί 

γεµίζουν την ακτινοβολούµενη περιοχή του PMMA µε φυσαλίδες. 

 

 Οι παλµοί του laser δεν είναι αρκετής ενέργειας ώστε να δηµιουργηθούν και να 

σπάσουν οι φυσαλίδες στον ίδιο παλµό. Οι άρτιοι παλµοί του laser, οι οποίοι 

ακτινοβολούν την επιφάνεια, είναι εκείνοι προκαλούν την έκρηξη του 

µεγαλύτερου µέρους από τις φυσαλίδες που οι περιττοί παλµοί είχαν 

δηµιουργήσει. 

 

 Το φαινόµενο της εµφάνισης των πολλών φυσαλίδων στους περιττούς παλµούς 

ακτινοβόλησης και των λίγων στους άρτιους, σταµατάει µετά από το πέρασµα 



πολλών παλµών ακτινοβόλησης. Αυτό συµβαίνει διότι έχουµε εγκλωβισµό 

πλάσµατος, στο εσωτερικό του κρατήρα της ακτινοβολούµενης περιοχής, το 

οποίο απορροφά µέρος της ενέργειας της δέσµης. Έτσι η ενέργεια η οποία 

φθάνει στον πυθµένα δεν είναι πλέον αρκετή για να γεµίσει και να σπάσει τις 

φυσαλίδες κατά τη διάρκεια ενός µόνο παλµού. 

 

 Η ζηµιά στη γύρω περιοχή της ακτινοβολούµενης θεωρείται µέτρια. 

 
 Για διαφορετικού εµβαδού εστιασµένη δέσµη τα φαινόµε εξακολουθούν να 

εµφανίζονται αλλά για διαφορετικές πυκνότητες ενέργειας. 

 

Υψηλή πυκνότητα ενέργειας  

 
 Για υψηλές πυκνότητες ενέργειας δεν υπάρχει διαφοροποίηση της µορφολογίας 

από τον ένα παλµό στον άλλο. 

 

 Κατά τη διάρκεια ενός µόνο παλµού επιτυγχάνεται η δηµιουργία των 

φυσαλίδων, η διόγκωσή τους, και τελικά το σπάσιµο των τοιχωµάτων τους. 

 

 Στο εσωτερικό του κρατήρα της ακτινοβολούµενης περιοχής έχουµε τον 

εγκλωβισµό πλάσµατος. 

 

 Η ζηµιά της γύρω περιοχής της ακτινοβολούµενης επιφάνειας είναι σηµαντική, 

και εκτείνεται σε αρκετά µεγάλη απόσταση από την περιοχή ακτινοβόλησης. Η 

απόσταση στην οποία εκτείνεται η ζηµιά είναι της τάξης µεγέθους της ακτίνας 

της ακτινοβολούµενης περιοχής. 

 

 Στη περιφέρεια της ακτινοβολούµενης περιοχής έχουµε τη συγκέντρωση 

λιωµένου υλικού το οποίο δεν κατάφερε να αποµακρυνθεί από την 

αλληλεπίδραση laser-PMMA. 

 

 

 



8.5 

 

 

 

 

Μορφολογία και ακουστικά κύµατα 

 

 
Βρέθηκε ότι η µορφολογία που διαµορφώνει το laser στην ακτινοβολούµενη 

περιοχή του PMMA µπορεί να ανιχνευθεί από τη µελέτη των ωστικών κυµάτων. Από 

τη µελέτη τους καταλήξαµε σε σηµαντικά συµπεράσµατα τα οποία τα κατατάσσουµε 

σε γενικά συµπεράσµατα και σε συµπεράσµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε την 

πυκνότητα ενέργειας της δέσµης του laser. Η κατάταξη λοιπόν των συµπερασµάτων 

που ακολουθούν γίνεται ως εξής: 

 

Γενικά συµπεράσµατα 

Χαµηλή πυκνότητα ενέργειας 

Μέση πυκνότητα ενέργειας 

Υψηλή πυκνότητα ενέργειας 

 

Γενικά συµπεράσµατα  

 

 Η ανακάλυψη νέων τρόπων παρακολούθησης της µορφολογίας της επιφάνειας, 

οι οποίοι µάλιστα έχουν αµεσότητα αποτελεσµάτων, είναι πρωταρχικής 

σηµασίας για την επίτευξη άριστων αποτελεσµάτων όσον αφορά µεγάλη 

ποικιλία εφαρµογών. 

 

 Η µέθοδος της παρατήρησης των συχνοτήτων για τη "χαρτογράφηση" της 

µορφολογίας της ακτινοβολούµενης επιφάνειας, είναι εξαιρετικά ακριβής και 

έχει το πλεονέκτηµα της αµεσότητας των συµπερασµάτων. 

 

 Οι τιµές των τάσεων µας δίνουν πληροφορίες, σχετικά ακριβείς, για τη 

µορφολογία που δηµιουργείται στον κρατήρα της ακτινοβολούµενης περιοχής. 

 

 Στα ακουστικά σήµατα εµφανίζονται υψηλές συχνότητες οι οποίες µας δίνουν 

αρκετά ακριβείς πληροφορίες για τη µορφολογία που δηµιουργείται στην 

ακτινοβολούµενη περιοχή. Είναι βέβαιο ότι παρόµοιες συχνότητες 

εµφανίζονται και κατά την αλληλεπίδραση του laser µε το χονδρικό ιστό, η 



κατανόηση των οποίων θα δώσει νέα ώθηση στην έρευνα για τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης του µε τα laser. 

 

 Παρατηρώντας µία υψηλή συχνότητα, η οποία εµφανίζεται στο ακουστικό 

σήµα, µπορούµε να καταλάβουµε πότε οι φυσαλίδες µειώνονται αυξάνονται ή 

εξαφανίζονται από την ακτινοβολούµενη επιφάνεια του PMMA. 

 

 Από την τιµή της υψηλής συχνότητας µπορούµε να υπολογίσουµε τις 

διαστάσεις των φυσαλίδων. Υπολογίσαµε λοιπόν ότι οι διαστάσεις τους είναι 

περίπου 3 – 4 µm. 

 

 Tο συµπέρασµα το οποίο βγαίνει από την παρατήρηση της υψηλής συχνότητας 

που ανιχνεύσαµε κατά την ακτινοβόληση του PMMA, µας δίνει το δικαίωµα να 

πιστεύουµε ότι οι υψηλές συχνότητες, οι οποίες πιθανώς υπάρχουν και σε άλλες 

περιπτώσεις, κρύβουν πληροφορίες για τη µορφολογία που διαµορφώνουν οι 

παλµοί ακτινοβόλησης του laser. 

 

 Είναι βέβαιο ότι παρόµοιες συχνότητες εµφανίζονται και κατά την 

αλληλεπίδραση του laser µε το χονδρικό ιστό, η κατανόηση των οποίων θα 

δώσει νέα ώθηση στην έρευνα για τον τρόπο αλληλεπίδρασης του µε τα laser. 

 
 Η µορφολογία της επιφάνειας που δηµιουργείται από ένα παλµό του laser 

παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που θα αλληλεπιδράσει µε την επιφάνεια 

ένας επόµενος παλµός. 

 

 Όταν η ακτινοβολούµενη επιφάνεια γεµίζει φυσαλίδες τότε το πραγµατικό 

εµβαδόν της ακτινοβολούµενης  επιφάνειας είναι µεγαλύτερο από το εµβαδόν 

της εστιασµένης δέσµης πάνω στο δείγµα. Αυτό έχει φυσικό επακόλουθο η 

πυκνότητα ενέργειας µε την οποία ακτινοβολείται το δείγµα να είναι στην 

πραγµατικότητα µικρότερη από αυτή που υπολογίζουµε µε βάση το εµβαδόν 

της κηλίδας εστίασης της δέσµης. 

 

 

 



 Η πίεση του ωστικού κύµατος είναι µεγαλύτερη όταν η δέσµη  του laser 

κατευθύνεται σε λεία επιφάνεια ή σε επιφάνεια µε λιγοστό αριθµό φυσαλίδων 

απ’ ότι σε επιφάνεια µε µεγάλο αριθµό φυσαλίδων. Αυτό συµβαίνει διότι µέρος 

του ωστικού κύµατος σκεδάζεται από τις φυσαλίδες. 

 

 Η πίεση µεταβάλλεται γραµµικά όταν η πυκνότητα ενέργειας αυξάνει εάν οι 

πιέσεις έχουν καταγραφεί κατά τον πρώτο παλµό ακτινοβόλησης της 

επιφάνειας του PMMA. Αντίθετα η µεταβολή της πίεσης (τάσης) δεν 

παρουσιάζει την ίδια οµαλή κατανοµή όταν οι πιέσεις αφορούν το δεύτερο 

παλµό ακτινοβόλησης. Το γεγονός αυτό συνδέεται µε την αλλαγή της 

µορφολογίας της επιφάνειας. 

 

 Ο ακριβής τρόπος αλληλεπίδρασης είναι αρκετά πολύπλοκος και γίνεται 

περισσότερο πολύπλοκος όταν τα βάθη εκσκαφής αυξάνουν όπου ο 

εγκλωβισµός του πλάσµατος συµµετέχει στα φαινόµενα αλληλεπίδρασης. 

 

Χαµηλή πυκνότητα ενέργειας  

 

 Για χαµηλές πυκνότητες ενέργειας, απαιτούνται 10 - 50 παλµοί για να 

δηµιουργηθούν αρκετές φυσαλίδες, οι οποίες συσσωµατώνονται, αυξάνοντας 

τον όγκο τους, και κατόπιν εκρήγνυνται. Αυτό γίνεται αντιληπτό τόσο από τις 

τιµές των τάσεων, όσο και από την εξαφάνιση της παρατηρούµενης συχνότητας 

η οποία ανιχνεύει την ύπαρξη φυσαλίδων. 

 

 Η έκρηξη των φυσαλίδων στα διαγράµµατα µας φαίνεται ότι συµβαίνει όταν 

για πρώτη φορά οι τιµές των τάσεων αυξάνουν. 

 

 Από κάποιο αριθµό παλµών ακτινοβόλησης και µετά οι τιµές των τάσεων 

αρχίζουν και αυξάνουν, παίρνοντας τιµές υψηλότερες ακόµη και από την τάση 

που δίνει ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας για τον πρώτο παλµό του laser. Αυτό 

συµβαίνει λόγω της αλλαγής των οπτικών ιδιοτήτων των υποστρωµάτων της 

ακτινοβολούµενης περιοχής. Έτσι το PMMA αποκτά υψηλότερη τιµή 

απορρόφησης λόγω της παρατεταµένης ακτινοβόλησης του. 

 



 Παρατηρώντας την υψηλή συχνότητα µπορούµε να καταλάβουµε πότε οι 

φυσαλίδες µειώνονται ή εξαφανίζονται από την ακτινοβολούµενη επιφάνεια 

του PMMA. 

 

 Για µεγάλο αριθµό παλµών ο κρατήρας της επιφάνειας η οποία ακτινοβολείται 

έχει γίνει αρκετά βαθύς και το εγκλωβισµένο πλάσµα απορροφά µέρος της 

ενέργειας της δέσµης. Οι τάσεις αρχίζουν να µειώνονται καθώς η απορρόφηση 

της ενέργειας της δέσµης από το εγκλωβισµένο πλάσµα δεν δίνει τη δυνατότητα 

στο υλικό να απορροφήσει περισσότερη ενέργεια παρά το γεγονός ότι έχει 

αυξήθει η απορροφητικότητά του από την παρατεταµένη ακτινοβόλησή του. 

 

Μέση πυκνότητα ενέργειας  

 

 Στους περιττούς παλµούς ακτινοβόλησης, όπου η ακτινοβολούµενη επιφάνεια 

αρχικά είναι λεία, η πίεση του ωστικού κύµατος στον πυθµένα είναι υψηλότερη 

από την πίεση που αναπτύσσεται στους άρτιους παλµούς ακτινοβόλησης. Αυτό 

συµβαίνει διότι µέρος του ωστικού κύµατος σκεδάζεται από τις φυσαλίδες, 

λόγω της καµπυλότητάς τους, σε συνδυασµό ότι η ακτινοβολούµενη επιφάνεια 

του PMMA έχει περισσότερες φυσαλίδες πριν ακτινοβοληθεί από τον άρτιο 

παλµό. 

 

 Η διαφορά στις τιµές των τάσεων ανάµεσα σε περιττές και άρτιες 

ακτινοβολήσεις αυξάνει όταν αυξάνει η πυκνότητα ενέργειας της δέσµης, µέχρι 

ένα συγκεκριµένο κατώφλι. Από το κατώφλι αυτό και µετά η διαφορά αυτή 

αρχίζει και µειώνεται. 

 

 Για µεγαλύτερες πυκνότητες ενέργειας από το κατώφλι που αρχίζει η µείωση 

της διαφοράς, αυτό που συµβαίνει είναι ότι ένα αρχικό µέρος του παλµού 

γεµίζει τον κρατήρα µε φυσαλίδες και το επόµενο είναι ικανό να τις διογκώσει. 

Στις µετρήσεις των τάσεων αυτό µεταφράζεται µε τη µείωση των 

παρατηρούµενων διαφορών ανάµεσα στις τάσεις των περιττών και άρτιων 

παλµών. 

 



 Η εξίσωση των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς παλµούς έχει να 

κάνει µε την αρχική διαφορά τους, για σχετικά χαµηλές πυκνότητες, µε την 

πυκνότητα της ενέργειας, µε το εµβαδόν της εστιασµένης δέσµης του laser, και 

µε τον εγκλωβισµό του πλάσµατος εντός του κρατήρα που δηµιουργεί η 

ακτινοβόληση του από το laser.. 

 

 Μια υψηλή συχνότητα (85 ΜHz) εµφανίζεται ελαττωµένη, όσον αφορά το 

πλάτος της, όταν πρόκειται για άρτιο παλµό ακτινοβόλησης. Αυτό συµβαίνει 

διότι οι άρτιοι παλµοί δεν δηµιουργούν φυσαλίδες αλλά σπάνε τις περισσότερες 

από αυτές που οι περιττοί παλµοί έχουν δηµιουργήσει. 

 

 Σε σχετικά µεγάλο αριθµό παλµών (ανάλογα µε την πυκνότητα ενέργειας και το 

εµβαδόν κηλίδας) µέρος της ενέργειας απορροφάται από το εγκλωβισµένο 

πλάσµα του κρατήρα της ακτινοβολούµενης επιφάνειας. Η ενέργεια λοιπόν που 

φθάνει στον πυθµένα της ακτινοβολούµενης περιοχής είναι µικρότερη από την 

ενέργεια ακτινοβόλησης. Ο εγκλωβισµός του πλάσµατος σχετίζεται µε το βάθος 

εκσκαφής, το οποίο είναι µεγαλύτερο, όταν αυξάνονται οι παλµοί, όταν 

µειώνεται το εµβαδόν της κηλίδας ή όταν αυξάνεται η πυκνότητα ενέργειας. 

Όλα αυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά τον αριθµό των παλµών που 

απαιτούνται για την εξίσωση των τάσεων ανάµεσα στους άρτιους και περιττούς 

παλµούς. 

 

Υψηλή πυκνότητα ενέργειας  

 

 Σε υψηλές πυκνότητες ενέργειας δεν παρατηρείται διαφορά τόσο στις διαφορές 

των τιµών των τάσεων όσο και στις διαφορές της υψηλής συχνότητας το πλάτος 

τη οποίας σχετίζεται µε τον αριθµό των φυσαλίδων στην ακτινοβολούµενη 

επιφάνεια του PMMA. 

 

 Σε αυτές τις περιοχές πυκνοτήτων χρειάζεται περισσότερη έρευνα όσον αφορά 

τα φαινόµενα που συµµετέχουν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. 

 

 

 



8.4 

 

 

 

Προοπτικές 

 

 
Οι προοπτικές οι οποίες δηµιουργούνται από τη παρούσα διδακτορική 

διατριβή θα λέγαµε και θέλουµε να πιστεύουµε ότι είναι πολλές και ποικίλες. 

Αφορούν τόσο τη περαιτέρω µελέτη για την κατανόηση των µηχανισµών 

αλληλεπίδρασης όσο και την εκµετάλλευση της παρούσης µελέτης όσον αφορά την 

αξιοποίηση της σε πρακτικές εφαρµογές. Θα ήταν σηµαντικό, και θα έλεγα 

επιβεβληµένο, να συνεχιστεί η έρευνα στους τοµείς που συνοψίζονται ως εξής: 

  

∆ηµιουργία µοντέλων για την καλύτερη µέθοδο ακτινοβόλησης των 

υλικών από τα διάφορα είδη laser, ανάλογα µε τις συνθήκες που 

απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγµα είναι σηµαντικό να 

δηµιουργήσουµε ένα µοντέλο, για συγκεκριµένο υλικό, που να 

επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσµατα, για συγκεκριµένο τύπο laser, 

όσον αφορά την πίεση που αναπτύσσεται, τη δηµιουργία λείας ή 

ανώµαλης επιφάνειας µετά το πέρας της ακτινοβόλησης, και τον 

περιορισµό της γύρω βλάβης, από την περιοχή ακτινοβόλησης, του 

υλικού που ακτινοβολείται. 

 

Για την καλύτερη εφαρµογή των συµπερασµάτων της παρούσης 

διδακτορικής διατριβής κρίνεται αναγκαίο να συσχετιστούν τα εγκάρσια 

ωστικά κύµατα µε τα διαµήκη. Είναι βέβαιο ότι συσχετίζονται και µε 

αυτό τον τρόπο έχουµε τη δυνατότητα να ανιχνεύουµε το ρυθµό 

εκσκαφής, το βάθος εκσκαφής και τη µορφολογία που διαµορφώνει 

στην ακτινοβολούµενη επιφάνεια το laser σε περιπτώσεις Ιατρικών 

εφαρµογών όπου η τοποθέτηση του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα κάθετα 

στην περιοχή ακτινοβόλησης δεν είναι δυνατή. 

 

 

Φασµατοσκοπικές µελέτες όσον αφορά την ποσοτική και ποιοτική 

ανίχνευση των αερίων, τα οποία βρίσκονται εγκλωβισµένα στο 



εσωτερικό των φυσαλίδων που δηµιουργούνται από το laser στην 

ακτινοβολούµενη περιοχή του PMMA. 

 

 

 

 

 

 

Πρέπεινα γίνουν πειράµατα τα οποία να µας δώσουν συγκεκριµένες 

απαντήσεις όσον αφορά τη συµµετοχή του εµβαδού της εστιασµένης 

δέσµης του laser πάνω στο εκάστοτε υλικό όσον αφορά τα φαινόµενα 

που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. 

 

 

Περισσότερες οπτικές παράτηρήσεις όσον αφορά διάφορες πυκνότητες 

ενέργειας, σε διάφορα εµβαδά της εστιασµένης δέσµης του laser. 

 

Κατασκευή καµπύλης που να δίνει το κατώφλι εκσκαφής συναρτήσει 

διαφορετικών εµβαδών της εστιασµένης δέσµης του laser. 

 

Παρατήρηση των υψηλών συχνοτήτων που παράγονται κατά την 

ακτινοβόληση του χονδρικού ιστού από το laser. Είναι βέβαιο ότι 

κρύβουν πληροφορίες όσον αφορά τη µορφολογία που δηµιουργείται 

στην ακτινοβολούµενη επιφάνεια του. 

 

Παρατήρηση των ωστικών κυµάτων που παράγονται κατά την 

ακτινοβόληση του χονδρικού ιστού σε διάφορες συχνότητες ρων 

παλµών ακτινοβόλησης. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να εξάγουµε 

συµπεράσµατα όσον αφορά την εφύδρωση του χονδρικού ιστού. 

Έχουµε εξάλλου παρατηρήσει ότι σε λίγο χρόνο µετά την ακτινοβόληση 

του χονδρικού ιστού ο χώρος του κρατήρα που δηµιουργεί το laser στο 

χόνδρο καλύπτεται από ποσότητα νερού. Εάν η συχνότητα 

ακτινοβόλησης είναι υψηλή ο τρόπος αλληλεπίδρασης είναι 

διαφορετικός καθώς δεν προλαβαίνει το νερό απ’ την µη 

ακτινοβολούµενη περιοχή να εισέλθει στο χώρο του κρατήρα. 

 

Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε και πολλές άλλες προτεινόµενες µελέτες 

αλλά στην παρούσα φάση της έρευνας θεωρώ ότι αυτές είναι οι σηµαντικότερες. 



 Κλείνοντας ουσιαστικά µε αυτό το κεφάλαιο την παρουσίαση της 

διδακτορικής µου διατριβής η οποία ήταν απίστευτα επίπονη αλλά και συνάµα 

ευχάριστη θέλω να εκφράσω την ελπίδα µου ότι οι παραπάνω προοπτικές θα 

γίνουν πράξη. Θα ήµουν µάλιστα περισσότερο ευτυχής εάν αυτό γινόταν στην 

πατρίδα µου. Τα µέσα που διαθέτει αυτή η χώρα δεν είναι τα καλύτερα αλλά 

οι δικές της προοπτικές θεωρώ και ελπίζω ότι είναι ευοίωνες. 
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