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1. Εισαγωγή

Κατά την διάρκεια αυτής της διπλωματικής εργασίας συντέθηκε μια πειραματική διάταξη, με σκοπό
την δημιουργία και μελέτη οπτικά παγιδευμένων πολαριτονικών συμπυκνωμάτων. Η οπτική παγίδευση
επιτυγχάνεται  μέσω  της  μετατροπής  της  δέσμης  ενός  TI:Saphire  λέιζερ  σε  διάφορα  μοτίβα
χρησιμοποιώντας δύο διαμορφωτές φωτός, έναν LCD (Liquid crystal display) και έναν DMD (digital
micromirror  device).  Τα  οπτικά  αυτά  μοτίβα  με  την  σειρά  τους  προβάλλονται  μέσω  ενός
αντικειμενικού  φακού  μικροσκοπίου  πάνω  στην  μικροκοιλότητα.  Επιλέγοντας  έναν  από  τους  δύο
διαμορφωτές επιτυγχάνεται η δημιουργία πολαριτονικού συμπυκνώματος. Έπειτα, για την μελέτη της
χρονικής  συμφωνίας  του φωτός  που εκπέμπει  το  συμπύκνωμα στήθηκε ένα  συμβολόμετρο  Mach-
Zehnder, στο οποίο ελέγχεται αυτοματοποιημένα η διαφορά οπτικών δρόμων. Με χρήση όλων των
παραπάνω έγιναν μετρήσεις της χρονικής συμφωνίας του πολαριτονικού λέιζερ.
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2. Βασική Θεωρία Πολαριτονίων

Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούν  οι  θεμέλιοι  λίθοι  για  την φυσική πίσω από την
δημιουργία  των  ψευδοσωματιδίων  που  θα  μελετηθούν  σε  αυτή  την  διπλωματική  εργασία,  των
πολαριτονίων.  Τα  πολαριτόνια  είναι  μποζονικά  ψευδοσωματίδια  της  σύμφωνης  υπέρθεσης  ενός
εξιτόνιου  και  του  φωτός  που  το  έχει  διεγείρει.  Τα  εξιτόνια,  όντας  και  τα  ίδια  ψευδοσωματίδια
αποτελούμενα από ένα ηλεκτρόνιο και μία οπή, μοιάζουν στην δομή τους με το άτομο του υδρογόνου.
Κατά την αποδιέγερση τους τα εξιτόνια εκπέμπουν  φωτόνια, όπως και το άτομο του υδρογόνου. Όταν
αυτό  το  φως  παγιδεύεται  μέσα  σε  μία  κοιλότητα,  τα  εξιτόνια  του  ημιαγωγού  διεγείρονται  και
αποδιεγείρονται  διαδοχικά  πολλές  φορές,  με  αποτέλεσμα,  όταν η αλληλεπίδραση είναι  ισχυρή,  να
επιτυγχάνεται μια νέα εικόνα μελέτης του συστήματος. Σε αυτή την εικόνα πια δεν διαχωρίζονται τα
φωτόνια και τα εξιτόνια.

2.1. Ημιαγωγοί και Εξιτόνια

Οι  ημιαγωγοί  είναι  υλικά  των  οποίων οι  τιμές  της  αγωγιμότητας  και
αντίστασης είναι ανάμεσα στις τιμές των αγωγών (π.χ Fe) και μονωτών. Οι ημιαγωγοί μπορεί να είναι
ενώσεις όπως GaAs ή στοιχεία, όπως το Ge ή Si. Η ιδιότητα αυτή της αγωγιμότητας εξηγείται από την
απαγορευτική αρχή του Pauli και την ύπαρξη ταινιωτού ενεργειακού φάσματος των υλικών αυτών.
Όσον αφορά το ταινιωτό ενεργειακό φάσμα των ημιαγωγών, αυτό μπορεί να  προκύψει από διάφορα
θεωρητικά μοντέλα, όπου ένα από αυτά είναι το μοντέλο της ισχυρής σύζευξης (Tight Binding Model).
Αυτό  λέει  ότι  από την  αλληλεπίδραση  των  κυματοσυναρτήσεων  των  ηλεκτρονίων  σθένους  με  το
περιοδικό δυναμικό που δημιουργούν οι πυρήνες των ατόμων που βρίσκονται περιοδικά διατεταγμένοι
στο κρυσταλλικό πλέγμα προκύπτουν οι επιτρεπτές ζώνες και μη για τα ηλεκτρόνια[6]. Το ταινιωτό
φάσμα είναι χαρακτηριστικό για τον κάθε ημιαγωγό και χωρίζεται σε δύο ζώνες επιτρεπόμενες για τα
ηλεκτρόνια, στην Ζώνη Σθένους (Valance Band, V.B.) και στην Ζώνη Αγωγιμότητας (Conductivity
Band, C.B.). H ζώνη ανάμεσα στις δύο προαναφερθείσες χαρακτηρίζει την απόσταση μεταξύ V.B. και
C.B. και ονομάζεται ενεργειακό χάσμα (Band Gap, B.G.) (Εικ.1). Τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στο
τέλος της V.B., ενεργειακά στο πιο υψηλό σημείο αυτής, μπορούν να απορροφήσουν ενέργεια ίση με
αυτή του ενεργειακού χάσματος και να μεταβούν στην C.B.

Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου που έχει μεταπηδήσει στην C.B. μπορεί να περιγραφεί από τη

σχέση διασποράς:  Ee (k )=Eg+
ℏ2⋅k2

2⋅me,eff

 (Σχέση 1),  όπου  Eg είναι  η  ενέργεια  του χάσματος  του

ημιαγωγού, me,eff η ενεργός μάζα του διεγερμένου ηλεκτρονίου, ℏ η σταθερά του Planck διαιρεμένη

με  2⋅π και  k  το κυματάνυσμα του σωματιδίου στον αντίστροφο χώρο του πλέγματος(reciprocal
space/lattice).
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Το διεγερμένο αυτό ηλεκτρόνιο έχει αφήσει πίσω του στην V.B.  μία κενή θέση, η  οποία
μπορεί να θεωρηθεί ως νέο ψευδοσωματίδιο, ονόματι οπή (hole). Η οπή έχει αντίθετο φορτίο από αυτό
του ηλεκτρονίου, λίγο διαφορετική ενεργό μάζα και έχει ίση και αντίθετη ορμή από του ηλεκτρονίου.
Η ενέργεια της οπής περιγράφεται από τον τύπο:

Eh (k )= ℏ2⋅k2

2⋅mh,eff

 (Σχέση 2).

Εικόνα 1: Ενεργειακό διάγραμμα ζωνών.

Ανάμεσα  στο ζεύγος αυτό της οπής και του ηλεκτρονίου λόγω του διαφορετικού φορτίου
αναπαύσετε αλληλεπίδραση Columb. Η αλληλεπίδραση αυτή περιγράφεται μέσω της εισαγωγής ενός
νέου  ψευδοσωματιδίου,  εν  ονόματι  εξιτονίου.  Το  σύστημα  περιγραφής  του  εξιτονίου  είναι
προσεγγιστικά ανάλογο με αυτό του άτομο του υδρογόνου. Όπως και στο άτομο του υδρογόνου το
μοντέλο του Bohr μπορεί να εφαρμοστεί, ώστε να περιγραφεί το φάσμα του. Παίρνοντας υπόψη και
την δυνατότητα κίνησης του εξιτονίου μέσα στον ημιαγωγό μπορεί να γραφτεί ο τύπος της συνολικής
ενέργειας αυτού.

 ΕΧ (k,n)=Εg−
ℏ2

2⋅αΒ,Χ⋅μX

⋅1
n2

+ ℏ2⋅K 2

2⋅mX,eff

 (Σχέση 3)

Στην μαθηματική έκφραση  της Σχέση 3 υπάρχουν τρεις όροι[1][1]. Ο πρώτος όρος είναι η

ενέργεια του ενεργειακού χάσματος  Εg . Ο δεύτερος είναι η ενέργεια αλληλεπίδρασης του ζεύγους

ηλεκτρονίου-οπής, μX είναι η ανηγμένη μάζα του εξιτονίου, n  ο κβαντικός αριθμός του συστήματος,

για τις διαφορετικές ενεργειακές στάθμες (Εικ.2) και α Β,Χ η ακτίνα του Bohr για το εξιτόνιο, όπως και
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για το άτομο του υδρογόνου. Ο τρίτος όρος περιγράφει την κινητική ενέργεια του εξιτονίου, όπου Κ
το κυματάνυσμα ως προς το κέντρο μάζας του συστήματος, mX,eff η ενεργός μάζα του εξιτονίου.

Επίσης το ζεύγος οπής – ηλεκτρονίου μέσα στο εξιτόνιο αλληλεπιδρά σαν ένα δίπολο με το
ηλεκτρομαγνητικό  πεδίο  του  φωτονίου.  Το  πόσο δυνατή είναι  αυτή  η  αλληλεπίδραση ονομάζεται

Δύναμη Ταλαντωτή (Oscillator Strength, O.S.), f :  

f=
2⋅mX,eff⋅ω

ℏ ⋅|⟨uf|e r⋅E|ui⟩|
2⋅ V

π⋅aB,X
3  (Σχέση 4)

Όπου  ω  η  κυκλική  συχνότητα  του  φωτός  που  αλληλεπιδρά  το  εξιτόνιο,  V  ο

κβαντισμένος  όγκος  του  ηλεκτρομαγνητικού  πεδίου  και  ⟨uf|e r⋅E|ui⟩ το  στοιχείο  πίνακα  της

διπολικής αλληλεπίδρασης.

Εικόνα 2: Διασπορά εξιτονίων και τα ενεργειακά επίπεδα.

Τα παραπάνω ισχύουν για εξιτόνια που είναι ελεύθερα να κινούνται σε όλο τον χώρο του
ημιαγωγού. Ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελούν τα εξιτόνια παγιδευμένα στις δύο διαστάσεις, μέσα
σε κβαντικά πηγάδια. Η χωρική αυτή παγίδευση επιτυγχάνεται  με την δημιουργία ετεροδομής  τύπου Ⅰ
στην διεύθυνση ανάπτυξης του κβαντικού πηγαδιού (Εικ.3). Με την επίταξη αυτή δύο διαφορετικών
ημιαγωγών,  όπου  ο  ένας  έχει  μεγαλύτερο  B.D., ο  ένας  πάνω  από  τον  άλλον  στην  κατεύθυνση
ανάπτυξης της ετεροδομής τα εξιτόνια μπορούν να κινούνται στην κάθετη διεύθυνση αυτής[2]. Αυτός
ο περιορισμός από τον ένα βαθμό ελευθερίας της κίνησης, έχει ως αποτέλεσμα την κβάντωση των

ενεργειακών καταστάσεων των εξιτονίων στην διεύθυνση αυτή k⊥∥z . Ενώ η κίνηση των εξιτονίων

μπορεί να περιγραφεί από το διάνυσμα της εγκάρσιας ορμής k‖=k x⋅e x+k y⋅e y , δηλαδή στο κάθετο

επίπεδο της ανάπτυξης του πηγαδιού.
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Εικόνα 3:Ετεροδομή τύπου Ⅰ με GaAs,AlGaAs.

Ένας  σημαντικός  παράγοντας  στην  ενέργεια  των  παγιδευμένων  εξιτονίων  είναι  η

γεωμετρία της παγίδευσης αυτής, δηλαδή ποίο είναι το πάχος του πηγαδιού  d . Όσο πιο μικρό το
πάχος του πηγαδιού τόσο πιο εντοπισμένη θα είναι η κυματοσυνάρτηση του εξιτονίου, άρα και πιο

μικρή η ακτίνα Bohr α B,X
(2D )

, και τόσο πιο πολύ απομακρύνονται τα επιτρεπτά ενεργειακά επίπεδα του

πηγαδιού  το  ένα  από  το  άλλο.  Τέλος  τα  παγιδευμένα  εξιτόνια  αλληλεπιδρούν  πιο  ισχυρά  με  τα

φωτόνια. Μιας και το Oscillator Strength μεγαλώνει κατά ένα παράγοντα (α Β,Χ
(3D)

α Β,Χ
(2D))

3

 [3].

Εν κατακλείδι τα εξιτόνια είναι πολύ ενδιαφέροντα από άποψη μελέτης, λόγω τον οπτικών
και ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων. Αποτελούνται από φορτισμένα σωματίδια τα οποία είναι φερμιόνια,
και όμως λόγω της σύζευξης τους είναι μποζόνια και αρα ηλεκτρικά ουδέτερα ψευδοσωματίδια. Έτσι
αυτά είναι χρήσιμα στην μελέτη της αλληλεπίδρασης της ύλης με του φωτός στα στερεά υλικά.[4][5]

2.2. Οπτικές Κοιλότητες

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μία σύντομη περίληψη του περιορισμού του φωτός μέσα σε
κοιλότητες. Αρχικά από την πιο απλή μορφή ενός τέτοιου περιορισμού και ουσιαστικά το θεμελιώδες
μοντέλο περιορισμού, μια κοιλότητα Fabry – Perot· που αποτελείται από δύο καθρέφτες. Η ανάγκη για
κοιλότητες με  καθρέφτες οι  οποίοι  έχουν  μεγαλύτερες  ανακλαστικότητες  από  τους  τυπικούς
καθρέφτες, ώστε τα φωτόνια να παραμένουν για περισσότερο χρονικό διάστημα μέσα στην κοιλότητα·
οδηγεί  στην χρήση Distributed Bragg Reflectors (DBRs).  Πάνω σε αυτό το σύστημα,  δηλαδή μία
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κοιλότητα  Fabry  –  Perot  με  DBR  καθρέφτες,  παρατηρείται  διακριτοποίηση  της  ενέργειας  των
φωτονίων, και νέες ιδιότητες γεννιούνται σε σχέση με την ελεύθερη διάδοσή αυτών στο κενό.

Μία κοιλότητα δύο κατόπτρων τα οποία είναι τοποθετημένα το ένα αντίκρυ του άλλου, σε

απόσταση  Lc av  αποτελούν μια κοιλότητα  Fabry – Perot (Εικ. 4). Για αποστάσεις  Lc av≫λ ,

όπου  λ  το  μήκος  κύματος  του  φωτός  που  προσπίπτει  στην  κοιλότητα,  μέσα  στην  κοιλότητα  το
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δημιουργεί στάσιμα κύματα. Ανάλογα το μήκος κύματος και την απόσταση
των κατόπτρων θα υπάρχουν πολλοί κόμβοι (  nodes )  και κοιλίες (  anti-nodes ).  Έτσι θα υπάρχουν
πολλοί οπτικοί τρόποι ταλάντωσης (modes) μέσα σε λίγες συχνότητες με συνέπεια να μην υπάρχει
κάποιο φαινόμενο ισχυρού εντοπισμού του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσα στην κοιλότητα. Οπότε

για  κοιλότητες  όπου  Lc av≈λ  ενδιαφέροντα  φαινόμενα  εμφανίζονται,  μιας  και  αυξάνεται  η

απόσταση μεταξύ των mode. Αυτές ονομάζονται μικροκοιλότητες.

Για το ποίες είναι επιτρεπτές συχνότητες ταλάντωσης, τα  modes  δηλαδή, χρειάζεται να
λυθεί η εξίσωση Helmholtz(willy seris ) με τις κατάλληλες οριακές συνθήκες. Οι λύσεις αυτές είναι τα

modes.  Έτσι  το  φάσμα  των  διακριτών  αυτών  τιμών  είναι  v q=q ( c
2⋅Lcav

) , q∈ℕ ,  και  όπως

παρατηρείται η κάθε συχνότητα απέχει από την επόμενη vFSR=
c

2⋅Lcav
. To πλάτος κάθε κορυφής

στον χώρο των συχνοτήτων στο μέγιστο πλάτος στο μισό της έντασης (FW@HM) είναι Δv .  Δυο
ποσότητες είναι χρήσιμες για την μελέτη κοιλοτήτων και οι δύο αυξάνονται με την χρήση καθρεφτών
μεγαλύτερης  ανακλαστικότητας. H  πιστότητα  (finesse) της  κοιλότητας  ορίζεται  ως  ο  λόγος  της

απόστασης μεταξύ των κορυφών και του πλάτους κορυφής,  F=
vFSR
Δv

. Ο παράγοντας ποιότητας

της κοιλότητας (Q-factor ) είναι ο λόγος της συχνότητας του mode προς το πλάτος του στο FW@HM

Q=
vo
Δv

=
2⋅n⋅Lcav

λ
⋅F .  Μίας  και  οι  καθρέφτες  σε  όλα  τα  ρεαλιστικά  συστήματα  δεν  έχουν

ανακλαστικότητα ίση με την μονάδα, τα φωτόνια δεν είναι  παγιδευμένα μέσα στην κοιλότητα επ’
αόριστον αλλά κάποια στιγμή δραπετεύουν. Το πόσο καλός είναι ο εγκλωβισμός των φωτονίων μπορεί
κάποιος να το προσδιορίσει με τον Q-factor[1]. 

Τα παραπάνω συνοψίζονται  στην (Εικ.  4).  Στο πάνω μέρος της εικόνας  αναπαριστάται
σχηματικά  μία  κοιλότητα  δυο  επίπεδων  κατόπτρων,  όπου  δεν  μπορούν  όλες  οι  συχνότητες  να
ταλαντώνονται παρά μόνο αυτές που ικανοποιούν τις οριακές συνθήκες του συστήματος. Το μεσαίο
και κάτω διάγραμμα είναι τα modes στο χώρο των συχνοτήτων. Για διαφορετικές ανακλαστικότητες
παρατηρείται αλλαγή στο πλάτος κάθε κορυφής, μιας και ο χρόνος ζωής του φωτονίου μέσα στην
κοιλότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ανακλαστικότητες.  Όσο μεγαλύτερος ο χρόνος ζωής
τόσο πιο στενή και εντοπισμένη είναι η συχνότητα του τρόπου ταλάντωσης.
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Εικόνα 4: Σχηματική απεικόνιση μιας κοιλότητας
και Διάγραμματα οπτικών τρόπων ταλάντωσης.

Στο  σημείο  αυτό  είναι  επιτακτικό  να  χρησιμοποιηθούν  κάτοπτρα  με  όσο  μεγαλύτερη
ανακλαστικότητα ώστε τα φωτόνια να ζουν πιο πολύ μέσα στην κοιλότητα. Τέτοιοι καθρέφτες είναι τα
DBRs (Distributed Bragg Reflectors). Η δομή αυτών αποτελείται από πολλαπλά στρώματα από ζεύγη
διηλεκτρικών υλικών με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης. Όταν το πλάτος κάθε στρώματος είναι το
ένα τέταρτο του μήκους κύματος  του προσπίπτοντος  κύματος,  τότε  σε  ένα  εύρος  μηκών κύματος
παρατηρείτε  μέγιστη  ανακλαστικότητα  (Εικ.  5).  Στην  πραγματικότητα  συμβαίνουν  πολλαπλές
ανακλάσεις  στο  κάθε  στρώμα,  με  αποτέλεσμα  τα  κύματα  που ανακαλώνται  να  συμβάλλουν  στην
επιστροφή τους.

Στην Εικόνα 5 παρατίθεται  μια  σχηματική  απεικόνιση ενός  DBR που αποτελείται  από
διοξείδια  πυριτίου  και  τιτανίου,  και  το  φάσμα  της  ανακλαστικότητας.  Να  τονιστεί  ότι  όσο
περισσότερες οι περίοδοι τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανακλαστικότητα.
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Εικόνα 5: Δεξιά;Σχηματική απεικόνιση DBR, Αριστερά : Διάγραμμα
ανακλαστικότητας στα διάφορα μήκοι κύματος.[2]

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω παρατηρείται στην Εικόνα 6 το φάσμα ανακλαστικότητας
μίας μικροκοιλότητας που αποτελείται από 2 DBRs  με 4 ζεύγη Si/SiO2 και ανάμεσά τους εμπεριέχει
SiO2. Το μήκος κύματος που επιζεί μέσα στη κοιλότητα είναι περίπου 1 μm, και στο μήκος αυτό δεν
έχουμε ολική διέλευση εξαιτίας των μη τέλειων κατόπτρων και της ασύμμετρης ανακλαστικότητας
τους.

Εικόνα 6: Διάγραμμα Ανακλαστικότητας κοιλότητας δύο DBR
Si/SiO2 και στο κέντρο της SiO2

Έχοντας  περιγράψει  την  δομή  μιας  μικροκοιλότητας  και  τα  χαρακτηριστικά  της,  ας
πραγματοποιηθεί μια ανάλυση στο τι παθαίνει ενεργειακά το φωτόνιο στον χώρο της ορμής ώστε να
είναι δυνατή η σύγκριση με τα εξιτόνια όπως αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

Μέσα σε μία επίπεδη μικροκοιλότητα τα φωτόνια είναι ισχυρά περιορισμένα στην διαμήκη
διεύθυνση, στον άξονα z ή ακόμα καλύτερα στην διεύθυνση ανάπτυξης της κοιλότητας, ενώ μπορούν
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να κινούνται ελεύθερα στην εγκάρσια διεύθυνση. Έτσι η σχέση διασποράς σε σχέση με τα εντός και

εκτός επιπέδου κυματάνυσματα είναι:  Εcav=
ℏ⋅c0
nc

⋅√k‖
2+k⊥

2
, όπου nc ο δείκτης διάθλασης του

υλικού  μέσα στην  κοιλότητα  και  c=c0/nc η  ταχύτητα  του  φωτός  μέσα στο  υλικό.  Λόγω του

περιορισμού  k⊥=nc⋅(
2⋅π
λc

) ,  στα μήκη κύματος  λc  υπάρχει  μεγάλη απορόφηση μέσα στην

κοιλότητα. Ακόμα το φως που εισέρχεται μέσα στην κοιλότητα υπό κάποια γωνία θ σε σχέση με τον

εκτός άξονα του επιπέδου z έχει συντονισμό απορρόφησης για  λc /cosθ . Κατά συνέπεια για την

προσέγγιση k‖≪k⊥  ισχύει  k‖≈
2⋅π
λc

⋅θ  (Σχέση 5), οπότε υπάρχει ένα προς ένα αντιστοιχία

μεταξύ της γωνίας πρόσπτωσης και του παράλληλου κυματανύσματος.

Όπως αναφέρθηκε στην Σχέση 5 και με βάση την προσέγγιση για μικρά διανύσματα στο
επίπεδο  x-y  μπορεί  να  προσεγγιστεί  η  ολική  ενέργεια  :

Εcav(k)≈
ℏ⋅c0
nc

⋅k⊥ (1+
k‖
2

k⊥
2 )=Ecav ,0(k‖=0)+

ℏ2⋅k‖
2

2⋅m ph,eff

 (Σχέση 6). Η  Σχέση 6  αποτελείται  από

δύο κομμάτια το ένα είναι η ελάχιστη ενέργεια του περιορισμένου φωτονίου  Εcav ,0=
ℏ c0⋅2π
nc⋅λc

,

και το άλλο κομμάτι η παραβολική μορφή της σχέσης διασποράς συναρτήσει του κυματανύσματος
εντός του επιπέδου της κοιλότητας και αναπαριστάται στην Εικόνα 7. Ακόμα στην Εικόνα 7 φαίνονται
και άλλα modes της κοιλότητας.

Τα  φωτόνια  εντός  της  κοιλότητας  αλληλεπιδρούν  με  το  δυναμικό  του  κρυσταλλικού
πλέγματος. Για θεωρητική μας διευκόλυνση θεωρούμε ότι συμπεριφέρονται ως ελεύθερα σωματίδια
με την αλληλεπίδραση αυτή να εκφράζεται σαν να έχουν προσεγγιστικά μια ενεργό μάζα. Έτσι ισχύει
για αυτά η σχέση διασποράς όπου η καμπυλότητά της εξαρτάται από το μέτρο της ενεργούς μαζας. Η

ενεργός μάζα των φωτονίων υπολογίζεται από τον τύπο:  m ph,eff=
h⋅nc
c0⋅λc

. Ένα τυπικό μέγεθος για

αυτήν  είναι  10−5me ,  όπου  me η  μάζα  του  ελεύθερου  ηλεκτρονίου.  Κάτι  που  τα  καθιστά

ιδιαίτερα ελαφριά μποζονικά σωματίδια αν συμμεριστεί κανείς ότι τα εξιτόνια έχουν ενεργό μάζα της

τάξης 10−1me .
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Εικόνα 7: Διασπορά φωτονίων μέσα στην
κοιλότητα

2.3. Σύζευξη Φωτονίων και Εξιτονίων

Έχοντας μιλήσει για την φυσική πίσω από τα εξιτόνια και τις μικροκοιλότητες, ας ενωθούν
αυτοί  οι  δύο  κόσμοι.  Η  ένωση  αυτή  βρίσκει  τόπο  στην  διάταξη  που  ονομάζεται  ημιαγωγική
μικροκοιλότητα κβαντικών πηγαδιών. Σε αυτή την διάταξη τα φωτόνια και τα εξιτόνια αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να κατατάσσεται σε μια από τις δύο εικόνες. Την εικόνα
της ισχυρής σύζευξης (Strong Coupling)  μεταξύ των καταστάσεων του φωτός και των εξιτονίων και
αυτήν της ασθενής σύζευξης(Weak Coupling).

Στην πρώτη εικόνα αλληλεπίδρασης,  στην ισχυρή σύζευξη,  το φωτόνιο της κοιλότητας
διεγείρει τον ημιαγωγό και δημιουργεί ένα εξιτόνιο.  Αυτό με τη σειρά του αποδιεγείρεται μετά από
κάποιο χρόνο, εκπέμποντας ένα φωτόνιο.  Αυτό το φωτόνιο δημιουργεί  ένα άλλο εξιτόνιο.  Αυτή η
διαδικασία  επαναλαμβάνεται  πολλές  φορές,  και  οδηγεί  σε  ισχυρή  σύζευξη  φωτονίου  -  εξιτονίου
εφόσον  τηρούνται  κάποιες  προϋποθέσεις,  κυρίως  εάν  ο  ρυθμός  αυτής  της  ανταλλαγής  είναι
υψηλότερος  από το ρυθμό αποδιέγερσης του εξιτονίου  σε ηλεκτρόνιο και  οπής  και από το ρυθμό
απώλειας  φωτονίων  από την κοιλότητα.  Υπό  αυτή  την  σκοπιά  η  διέγερση  συμβαίνει  μεταξύ  των
πηγαδιών  και  του  οπτικού  mode  της  κοιλότητας.  Ακόμα  η  συχνότητα  που  παρατηρείτε  αυτή

ανταλλαγή ενέργειας ονομάζεται συχνότητα Rabi ΩR .

Στην άλλη εικόνα αλληλεπίδρασης, στην ασθενή σύζευξη ύλης και φωτός, το φωτόνιο που
εκπέμπεται  από την αποδιέγερση του εξιτονίου δεν έχει  μεγάλη πιθανότητα να ξανά διεγείρει  τον
ημιαγωγό  κατά  το  χρόνο  ζωής  του  και  η  ενέργεια  του  διαχέεται  μέσα  στο  ενεργό  υλικό,  στην
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περίπτωση μας  τα  πηγάδια.  Αυτή  η  εκπομπή  του  φωτονίου  ακολουθεί  την  φυσική  διέγερσης  και
αποδιέγερσης που διδάσκεται και για τα ατομικά συστήματα.

Στην  εικόνα  της  ισχυρής  αλληλεπίδρασης  το  σύστημα  μπορεί  να  περιγραφεί  από  την
υπέρθεση των δυο συστατικών του. Έτσι γεννιέται ένα νέο ψευδοσωματίδιο, το εξιτονικό πολαριτόνιο,
ή απλά πολαριτόνιο σε αυτήν την εργασία (ΧP).  To  πολαριτόνιο είναι  ένα σύνθετο  μποζόνιο που
αποτελείται από δύο άλλα μποζόνια. Ως μποζόνιο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδιότητες όπως την
δημιουργία  συμπυκνωμάτων  Bose  –  Einstein,  όπου  παρατηρούνται  χαρακτηριστικά  όπως  η
υπερρευστότητα. 

Όπως  προαναφέρθηκε,  τα  πολαριτόνια  περιγράφονται  από  την  υπέρθεση  και  την
αλληλεπίδραση μεταξύ των φωτονίων και των εξιτονίων που μπορεί να αναλυθεί πιο μαθηματικά στο
πλαίσιο  της  δεύτερης  κβάντωσης  [3].  Τα  εξιτόνια  και  τα  φωτόνια  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως
αρμονικοί ταλαντωτές και το  πολαριτόνιο ως ένα συζευγμένο ταλαντωτή. Οπότε η χαμιλτονιανή που

θα  περιγράφει  το  σύστημα  μπορεί  να  γραφτεί  ως  :  Η̂ XP= Η̂ X+ Η̂ P+ Η̂ i .  Ο  πρώτος  όρος

Ĥ X=EX ê
† ê αντιπροσωπεύει  το  εξιτόνιο  με  ΕΧ (k‖) να  είναι  η  ενέργεια  διέγερσης  του

εξιτονίου και ê , ê†  οι τελεστές δημιουργίας και καταστροφής, ο δεύτερος όρος Ĥ P=EP ν̂
† ν̂  το

φωτόνιο   με την ενέργεια του  mode  ΕP (k‖)  με τους αντίστοιχους τελεστές του και ο τρίτος την

μεταξύ  τους  αλληλεπίδραση  των  δυο  Ĥ i=ℏΩR( v̂
† ê+ v̂ ê†) ,  όπου  g=ℏΩR η  ενέργεια

αλληλεπίδρασης τους ή σταθερά αλληλεπίδρασης, με ΩR η συχνότητα Rabi, που είναι ανάλογη του

O.S.,  πιο συγκεκριμένα  g∝√ f (2D)

me neff
2 Leff

, με  f (2D)
το Ο.S.  του κβαντικού πηγαδιού,  neff ο

ενεργός δείκτης διάθλασης του υλικού μέσα στην κοιλότητα καθώς και Leff το ενεργό μήκος αυτού.

Στο παραπάνω πλαίσιο οι κανονικοί τρόποι ταλάντωσης, που διαγωνοποιούν την Ĥ XP

είναι  οι  καταστάσεις  του  πολαριτονίου.  Κάνοντας  τον  κατάλληλο  μετασχηματισμό  και
χρησιμοποιώντας  την  αναπαράσταση  πινάκων  καταλήγει  κανείς:

Ĥ XP|Ψ ⟩=(EP g
g EX

)(CX)=EXP|Ψ ⟩ ,  οι  συντελεστές/καταστάσεις  C , X περιγράφουν  την

συνεισφορά του φωτονίου και του εξιτονίου αντίστοιχα. Το άθροισμα των τετραγώνων αυτών ισούται
με ένα και τα τετράγωνά τους ονομάζονται συντελεστές Hopfield και χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά
του  πολαριτονίου,  το  πόσο  έχει  εξιτονικό  χαρακτήρα  και  πόσο  φωτονικό.  Ακόμα  όπως  στον
συζευγμένο  ταλαντωτή  η  ενέργεια  περιγράφεται  από  την  σχέση  :

ΕLP,UP(k‖)=
1
2
⋅(EX (k‖)+EP (k‖)∓√(4g2+Δ(k‖)

2)) .  Η  ιδοκατάσταση  με  την  μικρότερη

ενέργεια  ΕLP (  lower  polariton)  και  η  δεύτερη  ΕUP (  upper  polariton)  εξαρτώνται  από  τον

αποσυντονισμό (detuning) Δ(k‖)=EP(k‖)−EX (k‖) , όπως και οι συντελεστές Hopfield. 
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Για τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις όπου ο αποσυντονισμός μπορεί να είναι θετικός,
ίσος με μηδέν ή αρνητικός αλλάζει η διασπορά των πολαριτονικών ενεργειών όπως αναπαριστάται

στην Εικόνα 8 όπου ο αποσυντονισμός μετράται για k‖=0 .

Εικόνα 8: Διάγραμματα Πολαριτονικών καταστάσεων για
διαφορετικoύς αποσυντονισμούς συναρτήσει του k‖  και

οι αντοίστιχοι συντελεστές Hopfiled[4]
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3. Πολαριτόνια

Με βάση την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να εμβαθύνει κάποιος στις ιδιότητες που
εμφανίζουν τα πολαριτόνια, όπως την δημιουργία Bose – Einstein συμπυκνωμάτων καθώς επίσης και
με τον τρόπο που μπορούν να δημιουργηθούν και να μορφοποιηθούν. Τέλος, θα αναλυθεί η ιδιότητα
των πολαριτονίων να παράγουν σύμφωνο φως, δηλαδή να είναι ακόμα μια μορφή λέιζερ, και ποίες
είναι οι διαφορές με τα VCSEL (Vertical cavity surface emitting laser).

Τα συμπυκνώματα Bose -Einstein, δηλαδή η σύμφωνη ύλη, είναι ένα φαινόμενο παρόμοιο
με το φως ενός λέιζερ. Το φως ενός λέιζερ είναι πολύ διαφορετικό του φωτός που εκπέμπεται από
διαδικασίες πυρακτώσεως ή φθορισμού, καθώς έχει μεγάλη χωρική και χρονική συμφωνία και είναι
μονοχρωματικό. Τα φωτόνια που το απαρτίζουν έχουν την ίδια συχνότητα, πόλωση και φάση μεταξύ
τους  κάτι  που  δίνει  την  δυνατότητα  να  πραγματοποιούνται  φαινόμενα  συμβολής.  Αυτή η  μεγάλη
συμφωνία  επιτυγχάνεται  μέσω  εξαναγκασμένης  εκπομπής  φωτονίων  κατά  την  διέγερση  και
αποδιέγερση ηλεκτρονίων μέσα ένα ενεργό υλικό. Τώρα παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και για
ύλη. Ο Louis de Broglie πρότεινε ότι και τα σωματίδια πέρα από τα φωτόνια έχουν ένα μήκος κύματος

, το μήκος κύματος  de Broglie λdB=
h
p

, με  h την σταθερά του  Planck  και  p την ορμή του

σωματιδίου. Από την σχέση αυτή γίνεται κατανοητό ότι όσο πιο μικρή η ορμή ενός σωματιδίου τόσο
πιο  κυματικές  και  οι  ιδιότητες  του.  Τέτοια  φαινόμενα  παρατηρούνται  μόνο  υπό  την  σκοπιά  της

κβαντομηχανικής και για μήκη λdB<1μm . Έχοντας τα παραπάνω ως βάση μπορεί να πει κάποιος

πόσο πολύ μοιάζει η ύλη και το φως. Οπότε, και η στατιστική που ακολουθούν τα φωτόνια που έχουν
ακέραιο αριθμό ιδιοπεριστροφής (spin) και προτιμούν την κατάληψη της ίδιας κβαντικής κατάστασης
με την χαμηλότερη δυνατή ενέργεια θα ισχύει και για την ύλη, στην περίπτωση της πτυχιακής αυτής
στο πολαριτόνια. Στην κατάσταση αυτή, όπου τα μποζόνια βρίσκονται στην ίδια κβαντική κατάσταση
και δημιουργούν ένα μακροσκοπικό κβαντικό αντικείμενο το οποίο μπορεί και είναι σύμφωνο και
μπορεί να συμβάλει με τον εαυτό του.

3.1. Bose-Einstein Συμπυκνώματα

Η μακροσκοπική  κατάληψη της  θεμελιώδους  κατάστασης  ενός  συστήματος  μποζονίων
μπορεί να επιτευχθεί κατά κανόνα, λόγω της κβαντικής στατιστικής των μποζονίων. Η συμπύκνωση
πολλών  σωματιδίων  σε  μια  κβαντική  κατάσταση  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  ενός

μακροσκοπικού αντικειμένου που  περιγράφεται από μία κοινή κυματοσυνάρτηση Ψ . 
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Ένα αέριο μη αλληλεπιδρώντων μποζονίων σε θερμική ισορροπία και θερμοκρασία Τ

περιγράφεται στο χώρο της ορμής από την κατανομή Bose-Einstein  nBE(k)=
1

e

E k−μ

kB⋅T −1

 και όχι

από την κατανομή Boltzmann. Όπου  n(k ) η  κατανομή της μέσης τιμής του αριθμού κατάληψης

μιας κατάστασης με ορμή  k ,με  kB την σταθερά του Boltzmann,  μ το χημικό δυναμικό και

Εk=
ℏ2k 2

2m
.  Το χημικό δυναμικό είναι  πάντα μικρότερο από την ελάχιστη δυνατή ενέργεια του

συστήματος  και  σταθερό  κάτω από την προϋπόθεση ότι  Ν=∑
k
n(k) (Σχέση 7)o  αριθμός  των

σωματιδίων. Όταν το μ πλησιάζει την ελάχιστη τιμή της ενέργειας του συστήματος τότε ο βαθμός
κατάληψης  της  στοιχειώδους/χαμηλότερης  ενεργειακά  κατάστασης  του  συστήματος  γίνεται  πολύ
υψηλός. Για μία δεδομένη θερμοκρασία, όταν ο αριθμός των σωματιδίων είναι μεγαλύτερος από την

κρίσιμη  τιμή  του  Ν c=N ex(T ,μ=Εmin) με  Ν ex  τον  αριθμό  των  καταλυμένων

καταστάσεων,τότε  λόγω της  Σχεσης  7  θα  πρέπει  όλα τα  σωματίδια  να  καταλάβουν  την ελάχιστη
κατάσταση του συστήματος, δημιουργώντας ένα συμπύκνωμα Bose- – Einstein ([BEC] Bose-Einstein
Condensation)

Στο  σημείο  αυτό  ας  γίνει  μια  περιγραφή  πως  ένα  σύστημα  μποζονίων  καταφέρνει  να
υποστεί  BEC (Εικόνα 9). Όλα τα συστήματα μποζονίων είναι ικανά κατ’ αρχήν να υποβληθούν σε
αυτή την κατάσταση, είτε μιλάει κάποιος για άτομα, είτε για ψευδοσωματίδια. Οι συνθήκες που πρέπει

να είναι παρούσες ώστε το σύστημα να μεταβεί σε BEC είναι αλληλένδετες με την θερμοκρασία Τ
και  την  πυκνότητα  σωματιδίων  ~n . Στην  Εικόνα  9  παρατίθεται  η  εξέλιξη  ενός  μποζονικού
συστήματος σε τρεις διαστάσεις έχοντας σταθερή πυκνότητα σωματιδίων, όπως αναλύθηκε παραπάνω.
Πρώτα όντας  σε μεγάλες  θερμοκρασίες  τα  μποζόνια  συμπεριφέρονται  σαν  ένα  ιδανικό  αέριο  με

p≫0 .  Όσο όμως  πέφτει  η  θερμοκρασία  τόσο αυξάνονται  οι  κυματικές  τους  ιδιότητες  και  οι
σωματιδιακές  τους  ιδιότητες  εξασθενούν.  Ξεπερνώντας  μια  κρίσιμη  θερμοκρασία

T c (~n ,m)=(
~n
2.162

)
2/3

⋅( h2

2π mkB
)  (Σχέση 8) οι κυματοσυνάρτησεις των μποζονίων απλώνονται

στον  χώρο  και  αρχίζουν  να  αλληλοεπικαλύπτονται.  Από  την  αλληλοεπικάλυψη  αυτή  αρχίζουν
φαινόμενα αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των μποζονίων. Η Σχέση 8 δείχνει πόσο σημαντικός ο ρόλος της
μάζας  των μποζονίων καθώς  και  της  πυκνότητας  τους. Τέλος  ξεπερνώντας  κατά πολύ τη κρίσιμη
θερμοκρασία τότε το συστήμα περιγράφεται ως ένα μακροσκοπικό κβαντικό αντικείμενο.
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Εικόνα 9:Σχηματισμός Bose - Einstein Συμπυκνώματος

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το θεώρημα Mermin-Wagner, η συμπύκνωση Bose-Einstein
μπορεί  να  παρατηρηθεί  μόνο  σε  τρισδιάστατα  συστήματα  ,  και  όχι  για  συστήματα  με  λιγότερες
διαστάσεις . Ο λόγος είναι ότι σε συστήματα που περιγράφονται σε λιγότερες από τρεις διαστασεις, η
κρίσιμη πυκνότητα σωματιδίων που απαιτείται για BEC αποκλίνει για οποιαδήποτε πεπερασμένη τιμή

θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται BEC μόνο σε θερμοκρασία Τ=0 [πηγες On the
ground state of the two-dimensional non-ideal bose gas και Pitatevskii).

3.2. Συμπυκνώματα Πολαριτονίων

Με βάση το θεώρημα Mermin–Wagner δεν είναι δυνατό ένα σύστημα πολαριτονίων, που
είναι εγκλωβισμένο στις δυο διαστάσεις να υποστεί  BEC.  Όμως το παραπάνω θεώρημα ισχύει για
ομοιόμορφα συστήματα. Τα πολαριτόνια όντας σε συστήματα που υπάρχει φυσικός περιορισμός και
ανομοιογένεια, δηλαδή τοπικά δυναμικά που τα περιορίζουν, καθώς και ατέλειες τις μικροκοιλότητας,
οπότε μπορούν να υποστούν συμπύκνωση Bose-Einstein.

Τα πολαριτόνια, όντας ψευδοσωματίδια που αποτελούνται από εξιτόνια και φωτόνια έχουν
αποκομίσει  ιδιότητες  και  από  τους  δύο  κόσμους  αυτούς,  κάτι  που  αντανακλάται  στα  ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά των συμπυκνωμάτων τους. Αρχικά, η ενεργός μάζα τους είναι της τάξης 10−5me

που  είναι  οκτώ  τάξεις  μικρότερη  από  αυτή  των  ατόμων.  Από  τη  χαμηλή  τιμή  της  μάζας  των
πολαριτονίων  προκύπτει  η  ιδιότητά  τους  να  δημιουργούν  συμπυκνώματα  σε  μη  κρυoγονικές

θερμοκρασίες,  ακόμα  και  σε  θερμοκρασία  δωματίου  300K σε  αντίθεση  με  τα  άτομα,  η
συμπύκνωση των οποίων μπορεί  να παρατηρηθεί  μόνο σε πολύ χαμηλές  θερμοκρασίες  κοντά στο
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απόλυτο μηδέν. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό τους είναι ότι ο χρόνος ζωής τους είναι της τάξης του ενός

με  μερικά  πικοδευτερόλεπτα  ps κάτι  που  σημαίνει  ότι  για  να  συνεχίζεται  η  ύπαρξη  του
συμπυκνώματος  για  χρόνους  μεγαλύτερους  από  τον  χρόνο  ζωής,  θα  πρέπει  να  δημιουργούνται
συνεχώς νέα πολαριτόνια.  Το σύστημα, παρόλο που δεν βρίσκεται σε πλήρη ισορροπία, όπως στα
ατομικά συμπυκνώματα, είναι σε σταθερή κατάσταση (steady state).

3.3. Blueshift και Παγιδευμένα Συμπυκνώματα

Επιπρόσθετα, δύο από τις πιο σημαντικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά που είναι και βασικές
για  την  εργασία  αυτή  είναι  το  Blueshift  δυναμικό  (  Blueshift potential  )  και  ο  περιορισμός  του
συστήματος στις δυο διαστάσεις. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας και
μελέτης  οπτικά  παγιδευμένων  συμπυκνωμάτων.  To  Blueshift  potential  είναι  απόρροια  της
αλληλεπίδρασης τον εξιτονίων μεταξύ τους στην περιοχή διέγερσης καθώς και της αλληλεπίδρασης
μεταξύ των πολαριτονίων του συμπυκνώματος. Ακόμα, το συμπύκνωμα βρίσκεται σε δυο διαστάσεις,

κάτι που γεννάει την ένα προς ένα αντιστοιχία του κυματανύσματος του πολαριτονίου  k‖, XP και

{ω ,θ}ph του φωτονίου (συχνότητα και γωνία πρόσπτωσης) που διαφεύγει από την μικροκοιλότητα

κατά την αποδιέγερση του πολαριτονίου.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διεγείρει κάποιος την μικροκοιλότητα, ώστε να παραχθούν
πολαριτόνια.  Στην εργασία αυτή  θα  επικεντρωθούμε  στις  οπτικές  διεγέρσεις.  Όπου υπάρχουν  δυο
κατηγορίες η διέγερση σε συντονισμό (Resonant pumping) και η διέγερση μακριά από τον συντονισμό
( Νon-resonant pumping). Αρχικά διεγείροντας σε συντονισμό το ηλεκτρικό πεδίο του λέιζερ διεγείρει

άμεσα τα πολαριτόνια με  k‖ στην οποία αντιστοιχεί η ενέργεια του λέιζερ ℏ⋅ωlaser
res =ELP(k‖) .

Από την άλλη η δεύτερη μέθοδος δεν δημιουργεί άμεσα πολαριτόνια. Κατά την διέγερση μακριά από
τον  συντονισμό  η  ενέργεια  του  λέιζερ  μετατρέπεται  σε  εξιτόνια  υψηλής  ενέργειας  των  οποίων  η
ενέργεια  ελαττώνεται  μέσω  σκεδάσεων  μέχρι  να  εισέλθουν  ενεργειακά  στην  περιοχή  της  σχέσης
διασποράς  των  φωτονίων.  Στο  σημείο  αυτό,  όντας  το  σύστημα  σε  ισχυρή  σύζευξη  παράγονται

πολαριτόνια σε κάποιο k‖  διάφορο του μηδενός. 

Με διέγερση μακριά  από τον  συντονισμό  στο σημείο  που  πέφτει  η  δέσμη  του  λέιζερ
διεγείρετε ένα “σύννεφο” εξιτονίων. Στην συγκεντρωμένη αυτή ποσότητα εξιτονίων παρατηρείται η
αλληλεπίδραση  μεταξύ  αυτών  λόγω  του  φερμιονικού  χαρακτήρα  των  συστατικών  τους,  κάτι  που
εκφράζεται ως ένα δυναμικό. Το δυναμικό αυτό ονομάζεται  Blueshift.  Όπως παρατηρεί κανείς στην
Εικόνα  10.  στο  σημείο  διέγερσης  υπάρχει  μια  βαθμίδα  πυκνότητας  εξιτονίων  η  οποία  φθίνει  όσο
απομακρυνόμαστε από αυτό. Αυτό το γεγονός καθώς και η ίδια η φύση του συμπυκνώματος το οποίο
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αυτοαπωθείται, μας οδηγεί στο να βλέπουμε το blueshift potential ως ένα απωθητικό δυναμικό. Για τα
πολαριτόνια είναι σαν βρίσκονται στην κορυφή ενός λόφου και να έχουν την τάση να κυλούν σε αυτόν
όπως μια μπάλα.

Εικόνα 10:Σχηματική απεικόνιση Blueshift potential
για διέγερση ενός σημείου.

Γνωρίζοντας  το παραπάνω χαρακτηριστικό,  Ένα πολύ δυνατό εργαλείο  γεννιέται  με το
οποίο μπορεί κανείς να ελέγχει και να χειρίζεται τα πολαριτονικά συμπυκνώματα. Με τον τρόπο αυτόν
η μελέτη των συμπυκνωμάτων μπορεί να ξεχωριστά από την περιοχή που συμβαίνει η διέγερση κάτι
που  δίνει  την  δυνατότητα  για  νέες  εφαρμογές  και  για  την  κατανόηση  νέων  συμπεριφορών  των
πολαριτονίων,  λόγω  της  νέας  αυτής  παγίδευσης.  Σημαντικό  είναι  να  αναφερθεί  ότι  το  blueshift
δυναμικό μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος πάνω στην μικροκοιλότητα, στο δικό μας
πείραμα όπως και στην Εικόνα 11 στο πάνω μέρος της παγιδεύεται το συμπύκνωμα μεταξύ τεσσάρων
σημείων.

Εικόνα 11: Σχηματική
απεικόνιση Blueshift
potential για διέγερση
τεσσάρων σημείων.[5]
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Όπως  προαναφέρθηκε  το  συμπύκνωμα  είναι  εκτός  της  περιοχής  της  διέγερσης,  με
αποτέλεσμα  να  παίζουν  μεγαλύτερο  ρόλο  οι  αλληλεπιδράσεις/σκεδάσεις  μεταξύ  των  ίδιων  των
πολαριτονίων  παρά  οι  αλληλεπιδράσεις  εξιτονίων  –  εξιτονίων  και  πολαριτονίων  –  εξιτονίων.  Στο
πλαίσιο αυτό σύμφωνα και με την πρόσφατη μελέτη [6] η χρονική συμφωνία του πολαριτονικού λέιζερ
είναι μια τάξη μεγαλύτερη από αυτή του μη παγιδευμένου συμπυκνώματος, προσεγγίζοντας τον χρόνο
ζωής του εξιτονίου σε αντίθεση με στην μη παγιδευμένη γεωμετρία προσεγγίζει τον χρόνο ζωής του
φωτονίου μέσα στην κοιλότητα. 

Τέλος  το  σύστημα  μας  είναι  στις  δυο  διαστάσεις  και  αυτό  το  confinement  μας  δίνει
μεγαλύτερη πιθανότητα για strong coupling. Όταν αυτό επιτευχθεί, τα φωτόνια που θα δούμε κατά την
“καταστροφή”  των  πολαριτονίων  έχουν  την  πληροφορία  των  πολαριτονίων  από  τα  οποία
δημιουργήθηκαν. Έτσι από την συλλογή των φωτονίων μπορεί να κατασκευάσει πλήρως τις ποσότητες

που χαρακτηρίζουν το συμπύκνωμα  {EXP , k‖, XP , sXP} , όπου  sXP=±ℏ  η ιδιοπεριστροφή του

πολαριτονίου.

3.4. Σύμφωνη Εκπομπή Φωτός Πολαριτονίων

Στην παράγραφο αυτή θα γίνει μια σύγκριση μεταξύ του φωτονικού και του πολαριτονικού
laser.  H  βασική  διαφορά  τους  έγκειται  στην  υπαρξη  (polariton  "laser")  ή  μη  (VECSEL)  ισχυρής
σύζευξης εξιτονίων και φωτονίων μέσα στη μικροκοιλότητα, που αποτελεί το ενεργό υλικό του laser.
Το κοινό  χαρακτηριστικό  των  δυο  διατάξεων  είναι  ότι  αποτελούνται  από  κβαντικά  πηγάδια,
διατεταγμένα σε ομάδες μέσα σε μια μικροκοιλότητα υψηλής πιστότητας.

Οι δυο αυτές συσκευές παράγουν σύμφωνο και μονοχρωματικό φως, αλλά με θεμελιακά
διαφορετικό  τρόπο.  Το  πολαριτονικό  συμπύκνωμα  κατά  την  αποδιέγερση  του  παράγει  σύμφωνα
φωτόνια, κάτι που το χαρακτηρίζει ως μια μορφή λέιζερ.  Παρόλα αυτά, δεν ακολουθεί τον αυστηρό
ορισμό του laser, μιας και η εκπομπή των φωτονίων του δεν προκύπτει από εξαναγκασμένη εκπομπή,
αλλά από αυθόρμητη εκπομπή από την θεμελιώδη κατάσταση του συστήματος  κατά τη σύμφωνη
αποδιέγερση των πολαριτονίων που αποτελούν το συμπύκνωμα bose-einstein. Έτσι η συμφωνία και η
µονοχρωµατικότητα  για  το  πολαριτονικό  λέιζερ  προέρχονται  από  τις  συλλογικές  ιδιότητες  των
πολαριτονίων  στην  εκφυλισμένη  κατάσταση  που  βρίσκονται.  Αντιθέτως,  στα  VCSEL  η
µονοχρωµατικότητα είναι συνέπεια της καλής καθορισμένης μετάβασης και η συμφωνία λόγω της
εξαναγκασμένης εκμπομπής.

 Όπως είναι γνωστό μια ακόμα προϋπόθεση για να υπάρχει λέιζερ μέσω εξαναγκασμένης
εκπομπής  είναι  να  υπάρχει  αναστροφή πληθυσμού  δηλαδή δημιουργία  περισσότερων  διεγερμένων
ζευγών ηλεκτρονίου-οπής από ότι επανασυνδεδεμένων, ώστε να υπάρχουν πιο πολλές εξαναγκασμένες
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μεταβάσεις.  Όμως  οι  διεργασίες  που  οδηγούν  στο  πολαριτονικό  λέιζερ,  αφού  δεν  περιέχουν  την
εξαναγκασμένη  εκπομπή,  δεν  απαιτούν  και  αναστροφή  πληθυσμού.  Παρόλα  αυτά,  τόσο  το
πολαριτονικό "laser" όσο και το VECSEL απαιτούν διαρκή διέγερση, το VCSEL για την αναστροφή
πληθυσμού  ενώ το πρώτο για την αναπλήρωση του αριθμού των πολαριτονίων και να σκεδάζονται
στην τελική μποζονική κατάσταση, μιας και έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής.

Επιπλέον υπάρχουν μερικοί τρόποι να ξεχωρίσει κανείς τα δύο λέιζερ. Αρχικά ενεργειακά
τα πολαριτονικά λέιζερ είναι χαμηλότερα από  τα φωτονικά μιας και υπάρχει εκπομπή πιο κάτω από το
άκρο της σχέσης διασποράς του mode. Μάλιστα, η εκπομπή αυτή είναι μετατοπισμένη σε μεγαλύτερη
ενέργεια από το κάτω άκρο του LP λόγω του blueshift. Αντιθέτως, η ενέργεια εκπομπής του κανονικού
λέιζερ προέρχεται από το κάτω μέρος της σχέσης διασποράς του ασύζευκτου mode. Επιπρόσθετα για
μεγάλες  ενέργειες διέγερσης παρατηρούνται τιμές για την συνάρτηση δεύτερης τάξης αυτοσυσχέτισης
μεγαλύτερες του ενός, σε αντίθεση με τα φωτονικά λέιζερ που είναι πάντα ένα.

Η περιγραφή  των  παραπάνω  αναπαριστάται  στην  εικόνα  12.  Πιο  συγκεκριμένα  στην

Εικόνα 12 παρατίθενται τα διαγράμματα διασποράς για τα δυο λέιζερ Ε−k‖ , με τους αντίστοιχους

μηχανισμούς διέγερσης στο πλαίσιο της ισχυρής και της ασθενούς σύζευξης.
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4.Συμβολομετρία

Η  συμβολομετρία  είναι  μια  τεχνική  που  χρησιμοποιεί  την  αρχή  της  υπέρθεσης  των
κυμάτων, ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες για τις υπο διερευνηση ιδιότητες του φωτός.. Στην τεχνική
αυτή,  ΗΜ κύματα ίδιας  ή  διαφορετικής  συχνότητας και  πόλωσης συμβάλλουν,  με  την εικόνα της
συμβολής να σχηματίζεται πάνω σε ένα φωτοανιχνευτή. Η εικόνα αυτή περιέχει την πληροφορία για
την ενισχυτική ή καταστρεπτική συμβολή του φωτός. Στην εικόνα συμβολής βρίσκονται πληροφορίες
για  την  χωρική  και  χρονική  συμφωνία  του  φωτός,  ανάλογα  το  είδος  του  συμβολομέτρου  που
χρησιμοποιείται. Τα συμβολόμετρα διαχωρίζονται σε αυτά που χωρίζουν τα μέτωπα των ΗΜ κυμάτων,
και αυτά που χωρίζουν το πλάτος αυτών. Με το πρώτο εξετάζεται η χωρική συμφωνία του φωτός και
με το δεύτερο η χρονική συμφωνία του. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μέτρηση της χρονικής
συμφωνίας του εκπεμπόμενου φωτός από την αποδιέγερση των πολαριτονικών συμπυκνωμάτος.

4.1.Συμβολή Φωτός

Η  συμβολής  του  φωτός  είναι  ένα  φυσικό  φαινόμενο  που  παρατηρείται  όταν  δυο  ή
περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι παρόντα την ίδια χρονική στιγμή στον ίδιο χώρο. Τότε η
συνολική  συνάρτηση  που  περιγράφει  το  νέο  κύμα  είναι  το  άθροισμα  των  δυο  ή  περισσότερων
κυμάτων, απόρροια της γραμμικότητας της κυματικής εξίσωσης. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα όπως
είναι γνωστό περιγράφονται από μιγαδικές συναρτήσεις, κάτι που μας οδηγεί να συμπεράνουμε ότι
στην περιοχή που συμβαίνει το φαινόμενο της συμβολής δεν είναι απαραίτητο η ένταση του νέου
κύματος να είναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων των επιμέρους κυμάτων του.

Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα περιγράφεται από την εξής σχέση: E=A⋅̂e p⋅e
i(k⋅r−ωt+φ)

για απλοϊκότητα θα πάρουμε την περίπτωση ενός επίπεδου κύματος που διαδίδεται κενό, όπου Α το

πλάτος αυτού,  ê p το μοναδιαίο διάνυσμα της πόλωσης του,  ω η  γωνιακή συχνότητα του και

φ μια τυχαία φάση του. Η ένταση αυτού είναι δίνεται από την σχέση:  Ι=
cε0
2

⋅|E|2 , με  c η

ταχύτητα  του  φωτός  και  ε 0 η διαπερατότητα  του κενού.  Γίνεται φανερό ότι,  στην περιοχή  της

συμβολής, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται απλώς από το εσωτερικό γινόμενο του πεδίου με το
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συζυγή μιγαδικό του. 

Για  να  γίνει  πιο  κατανοητό το  φαινόμενο  ας  μελετήσουμε  την συμβολή δυο επίπεδων
κυμάτων των οποίων η πόλωση και η γωνιακή συχνότατα τους είναι ίσες. Παίρνοντας το εσωτερικό

γινόμενο καταλήγουμε: Ι=Α1
2+Α2

2+2√A1 A2cos((k1−k2)⋅r+(φ1−φ2)) . Οι δύο πρώτοι όροι

είναι  οι  αντίστοιχες  εντάσεις  των  δυο  κυμάτων  και  ο  τρίτος  είναι  ο  όρος  συμβολής,  κάτι  που
υποδηλώνει  ότι  δεν ισχύει  η αρχή της υπέρθεσης για την συνολική  ένταση και  ότι  σχηματίζονται

κροσσοί συμβολής ανάλογα την διαφορά φάσης δ=Δk⋅r+Δφ  που έχουν τα δυο κύματα. 

Η διαφορά φάσης  δ μεταξύ ενός κύματος σε διαφορετικά χωρικά και χρονικά σημεία
του,  δηλαδή  η  συσχέτιση  της  φάσης  μεταξύ  ενός  σημείου  (χωρικά  ή  χρονικά)  δίνει  το  βαθμό
συμφωνίας  αυτού  του  κύματος.  Όταν  μετράται  η  συσχέτιση  της  φάσης  κατά  την  διεύθυνση  της
διάδοσης του φωτός, τότε μετράται η χρονική συμφωνία του. Από μια τέτοια μέτρηση συλλέγονται
πληροφορίες  για  το  πόσο μονοχρωματική  είναι  η  πηγή  του  φωτός  που  εξετάζεται.  Αντίστοιχα,  η
μέτρηση της συσχέτισης της φάσης στην κάθετη διεύθυνση της διάδοσης του φωτός δίνει το βαθμό
χρονικής συμφωνίας του. Αντίστοιχα από μια τέτοια μέτρηση συλλέγονται πληροφορίες για το πόσο
ομογενής είναι η φάση του μετώπου κύματος του φωτός που εξετάζεται.

4.2.Συμβολόμετρα

Τα  συμβολόμετρα  χωρίζονται  σε  δύο  κατηγορίες  αναλόγως  αν  στη  λειτουργία  τους
χρησιμοποιούν  διαχωρισμό πλάτους ή διαχωρισμό του μετώπου κύματος τους. Στην πρώτη κατηγορία
βρίσκονται  διάφορα  συμβολόμετρα  ή  καλύτερα  διάφορες  τεχνικές  όπως  το  πείραμα  του  Young
(Εικόνα 13),  το δι – πρίσμα του  Fresnel (Fresnel bi-prism), o  χωρισμένος φακός του  Billet (Billet’s
split lens) και το συμβολόμετρο του Rayleigh. Το κοινό μεταξύ όλων των παραπάνω είναι ότι η πηγή ή
πηγές του φωτός είναι σημειακές ή σαν γραμμές που εκπέμπουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Τελικά
με  την  χρήση  διαφόρων  οπτικών  στοιχείων  όπως  καθρέφτες,  πρίσματα  και  φακών  τα  κύματα
συγκεντρώνονται και παράγουν κροσσούς συμβολής. Με τις εικόνες συμβολής που παρατηρούνται σε
αυτήν την κατηγορία μπορούν να εξαχθούν και πληροφορίες για την χωρική συμφωνία του φωτός.

Στην Εικόνα 13 παρατίθεται  μια σχηματική αναπαράσταση του πειράματος  Young.  Το
εισερχόμενο κύμα προσπίπτει πάνω σε δυο σχισμές. Από τις δυο σχισμές αυτές επανεκπέμπονται δυο
νέα κύματα τα οποία συμβάλλουν σε μία οθόνη. 
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Εικόνα 13: Σχηματική αναπαράσταση του πειράματος του Young[1]

Η επόμενη κατηγορία συμβολομέτρων είναι του διαχωρισμού πλάτους. Σε αυτά μια δέσμη
φωτός χωρίζεται σε μία ή περισσότερες δέσμες μέσω μερικής ανάκλασης. Ακόμα η πηγή του φωτός
που χρησιμοποιείται δεν χρειάζεται να είναι σημειακή καθώς το μέτωπο κύματος για την ανακλώμενη
και διερχόμενη δέσμη βρίσκονται σε αντιστοιχία ένα προς ένα. Με άλλα λόγια, με βάση τις εικόνες
συμβολής αυτών των συμβολομέτρων μπορεί να καταλάβει κάποιος ποια είναι η φασματική κατανομή
της δέσμης που συμβάλλει.  Μερικές τέτοιες διατάξεις είναι το συμβολόμετρο Michelson, το Sagnac
και το Mac – Zehnder. H σχηματική τους αναπαράσταση παρατίθεται στην Εικόνα 14.

Εικόνα 14: Σχηματική αναπαράσταση τριών συμβολομέτρων διαχωρισμού πλάτους.

Στην κατηγορία αυτών των συμβολομέτρων τα κύρια οπτικά στοιχεία που τα απαρτίζουν
είναι διαχωριστές δεσμών και καθρέφτες. Στην περίπτωση του Mach – Zehnder,  η αριστερή διάταξη
στην  Εικόνα  14,  αποτελείται  από  δυο  διαχωριστές  δέσμης  και  από  δύο  καθρέφτες.  Στον  πρώτο
διαχωριστή η δέσμη χωρίζεται σε δύο δέσμες και μέσω των άλλων δυο καθρεφτών κατευθύνονται
προς τον δεύτερο διαχωριστή όπου ξαναενώνονται. Μετά την έξοδο του τελευταίο οπτικού στοιχείου
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παρατηρούνται  κροσσοί  συμβολής.  Η  χρήση  του  κυρίως  επικεντρώνεται  στην  μέτρηση διαφοράς
φάσης μεταξύ των δύο δεσμών μετά τον πρώτο διαχωριστή, δηλαδή παραδείγματος χάριν να μετρήσει
κάποιος διαφορές στον δείκτη διάθλασης κάποιου υλικού. Παρόμοια λειτουργούν και τα άλλα δυο
συμβολόμετρα της Εικόνας 14 με το καθένα να έχει της δικές του εφαρμογές.

4.3.Συμφωνία Φωτός

Η ιδιότητα του φωτός να είναι σύμφωνο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιστήμη. Η
συμφωνία του φωτός των λέιζερ είναι που τα ξεχωρίζει σημαντικά από άλλες πηγές φωτός, και τα
κάνει να ξεχωρίζουν σε πολλές εφαρμογές. To φαινόμενο της συμφωνίας είναι και χωρικά και χρονικά
εξαρτώμενο. Έτσι μπορεί και χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, την χωρική και χρονική συμφωνία. Στην
εργασία  αυτή  μετράται  η  χρονική  συμφωνία  ενός  πολαριτονικού  λέιζερ,  γι’  αυτό  και  θα
επικεντρωθούμε σε αυτό το φαινόμενο.

Η  χωρική  συμφωνία  είναι  το  μέτρο  συσχέτισης  της  φάσης  μεταξύ  δυο  σημείων  του
μετώπου κύματος μιας μονοχρωματικής δέσμης και συνήθως εξαρτάτι από το μέγεθος της πηγής του
φωτός. Το μέτρο αυτό είναι ένας δείκτης της ομοιομορφίας του μετώπου του κύματος. Όταν η πηγή
δεν είναι σημειακή, που δεν είναι ποτέ σημειακή, το ηλεκτρικό πεδίο που περιγράφει το φως εμφανίζει
χωρικές διακυμάνσεις. Με πειραματικές διατάξεις όπως το πείραμα της διπλής σχισμής του Young,
αλλάζοντας την απόσταση των σχισμών, μπορεί κανείς να μετρήσει το εγκάρσιο πλάτος συμφωνίας
(Fowles).  Τέλος  είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  το  θεώρημα Van Cittert  –  Zernike,  ενώ παρόμοιο
θεώρημα υπάρχει για την χρονική συμφωνία.  Το τελευταίο έχει την εξής εφαρμογή στο πείραμα του
Young: για μονοχρωματική πηγή, όπου η απόσταση μεταξύ αυτής και του επιπέδου των σχισμών είναι
αρκετά  μεγάλη,  ενώ  η  απόσταση  μεταξύ  των  σχισμών  είναι  μικρή,  η  ορατότητα  των  κροσσών
συμβολής που δημιουργούνται είναι ανάλογη του μετασχηματισμού Fourier της χωρικής κατανομής
της. Η  μεταβλητή  του  μετασχηματισμού  είναι  η  γωνία  μεταξύ  κάθε  σημείου  της  πηγής  και  των
σχισμών διαιρεμένη με το μήκος κύματος του φωτός, 

Ο βαθμός χρονικής  συμφωνίας  είναι  επίσης ένας  δείκτης  της  μονοχρωματικότητας  του
φωτός. Η µονοχρωµατικότητα ως χαρακτηριστικό του φωτός ορίζεται ως το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
που ταλαντώνεται σε μία συχνότητα. Όμως οι πηγές φωτός όπως τα λέιζερ έχουν μία κατανομή από
συχνότητες  που  εκπέμπουν.  Η  μορφή  τέτοιων  φασμάτων  εξαρτάται  από  την  φύση  των  λέιζερ
παραδείγματος  χάριν  στην  Εικόνα  15  παρατίθενται  το  φάσμα  εκπομπής  δυο  λέιζερ.  Η  μαύρη
φασματική  κατανομή  περιγράφεται  από  μια  Λορεντζιανή  κατανομή  της  μορφής
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S (v)=

Δv
2π

(v−v0)
2+( Δv

2
)
2

(Σχέση), όπου v 0 είναι κεντρική συχνότατα εκπομπής του λέιζερ  και

Δv είναι  το  μέγιστο  εύρος  της  κατανομής  στο  μισό  του  μεγίστου  αυτής(Full  Width  @  Half

Maximum[FWHM] ). Στην περίπτωση της παρακάτω εικόνας v 0=0.3THz και Δv=0.01THz
για το λέιζερ με την μία συχνότητα εκπομπής. Από παρόμοια σχέση περιγράφεται και το λέιζερ από

της δυο κορυφές όπου απέχουν f split=0.02THz .

Για να γίνει αντιληπτό καλύτερα πως η µονοχρωµατικότητα και η συμβολή περιπλέκονται

ας  υποθέσουμε  ένα  ηλεκτρομαγνητικό  κύμα E  το  οποίο  εισέρχεται  σε  ένα  συμβολόμετρο

διαχωρισμού  πλάτους,  μετά  την  επανένωση  των  δύο  δεσμών  έχουμε  E1 και  ′E1 τα  οποία

συμβάλλουν.  Η  ένταση του  προκύπτοντος  πεδίου  εκφράζεται  ως

Ι=⟨|Ε1|
2⟩+⟨|′Ε1|

2⟩+2ℜ(⟨Ε1⋅′E1
∗⟩) , με ⟨|Εi|

2⟩=Ι i η ένταση του κάθε κύματος. Στο σημείο

αυτό  ας  εισαγάγουμε  την  συνάρτηση  αυτοσυσχέτισης  (correlation  function)

Γ11(τ )=⟨Ε1(t )⋅E1
∗(t+τ )⟩ ,  και  την  κανονικοποιημένη  της  μορφή  γ11(τ )=

Γ11(τ)

√(I1⋅′ I 1)
,  η

οποία είναι μια μιγαδική ποσότητα. Η κανονικοποιημένη αυτή συνάρτηση συμβολίζεται συχνά και ως

g(1)(τ ) και  ονομάζεται  συνάρτηση συμφωνίας  πρώτης τάξης.  Έτσι,  η  σχέση που μας  δίνει  την

ένταση γράφεται ως Ι=Ι 1+′ Ι 1+2√ I 1⋅I 2ℜ(γ11(τ )) .

Η εικόνα  που παίρνουμε  από την παραπάνω συμβολή θα  έχει  κροσσούς  συμβολής με

ορατότητα  V=
Imax− Imin
Imax+ Imin

.  Η  συνάρτηση  γ11 ως  μιγαδική  ποσότητα  παίρνει  τιμές  από

[|γ11|,−|γ 11|] ,  οπότε  V=|γ11|  για  ίδιες  εντάσεις  των  δυο  δεσμών.  Δηλαδή

Ι=2 I 1⋅(1+|γ 11|cos(φ)) [7].
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Εικόνα 15: Φάσμα εκπομπής δυο λέιζερ τα οποία έχουν μια και δυο
κορυφές εκπομπής αντίστοιχα. Οι κορυφές εκπομπής περιγράφονται

από Λορεντζιανές κατανομές.

Η ορατότητα των κροσσών  V  είδαμε ότι ισούται με την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης
του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του φωτός.  Το θεώρημα Wiener–Khinchin  συνδέει  την συνάρτηση
συμφωνίας  πρώτης  τάξης  με  τον  μετασχηματισμό  Fourier  του  φάσματος  του  φωτός.

g(1)(τ )=
∫S(ω )e−iω τ dω

∫S (ω )dω
,  με τον παρανομαστή να αναπαριστά τη συνολική ένταση και τον

αριθμητή  να  περιέχει  το  μετασχηματισμό Fourier  όπου  ολοκληρώνεται  στις  συχνότητες.  Με  το
παραπάνω θεώρημα μπορεί κάποιος γνωρίζοντας το φάσμα να βρει την συνάρτηση που περιγράφει την
ορατότητα των κροσσών και αντίστροφα. Στην Εικόνα 16 παρατίθεται η παραπάνω πράξη παίρνοντας
τον μετασχηματισμό του φάσματος των δυο λέιζερ της Εικόνας  15. Το απόλυτο μέτρο της πρώτης
τάξης  αυτοσυσχέτισης  μας  δίνεται  μέσω  της  ορατότητας.  Έτσι  το  απόλυτο  μέτρο  του
μετασχηματισμού μας δίνει την ορατότητα[8]. 

27



Εικόνα 16: Διάγραμμα Ορατότητας και διαφορά οπτικού δρόμου, για
μονοχρωματικό λέιζερ και για λέιζερ με δύο συχνότητες· που

περιγράφονται από Λορεντζιανές κατανομές.

5.Πειραματικό Μέρος

Θέλοντας  να  μελετήσουμε  φασματικά  το  πολαριτονικό  λέιζερ,  αναπτύχθηκε  ένα
συμβολόμετρο  Mach-Zehneder. Αρχικά  η δημιουργία οπτικά παγιδευμένου συμπυκνώματος απαιτεί
την διαμόρφωση συγκεκριμένου οπτικού δυναμικού, που ταυτόχρονα λειτουργεί ως διέγερση για το
σύστημα.  Μια  διαδικασία  που  απαιτεί  πολύ  καλή  απεικόνιση  του  μοτίβου,  που  επιθυμούμε  να
προβάλουμε στην επιφάνεια της μικροκοιλότητας. Μετά την διέγερση, το φως που συλλέγεται περνάει
μέσα από ένα  συμβολόμετρο  Mach-Zehneder,  στο οποίο  κάθε  κλάδος  του  έχει  μεταβλητό  οπτικό
μήκος.  Για διαφορετικές  αποστάσεις  συλλέγονται  φωτογραφίες  των εικόνων συμβολής,  μέσω μιας
κάμερας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να χαρακτηρίσουμε φασματικά το συμπύκνωμα. 
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5.1. Πειραματική Διάταξη

Η πειραματική διάταξη αναπαράστε στην Εικόνα 17. Στις παρακάτω ενότητες χωρίζεται η
διάταξη σε δυο μέρη, την διέγερση του συστήματος και στην συλλογή του πολαριτονικού λέιζερ. Όπως
μπορεί  κάποιος  να  δει  η  διάταξη  αποτελείτε  από  μια  πληθώρα  οπτικών  στοιχείων,  οργάνων  και
μηχανημάτων.  Να  σημειωθεί  ότι  δεν  είναι  η  ολόκληρη  διάταξη,  καθώς  για  το  πείραμα  μας
χρησιμοποιήθηκε μόνο ένας διαμορφωτής φωτός. 

Εικόνα 17: Πειραματική Διάταξη
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5.2.Διέγερση

Το πρώτο κομμάτι της πειραματικής διάταξης, είναι στο κομμάτι της διέγερσης ( Εικόνα
18).  Το  μέρος  αυτό  χωρίζεται  σε  άλλα  δυο,όπως  φαίνεται  και  στην  παρακάτω  εικόνα.  Στην
πειραματική  μας  διάταξη  χρησιμοποιήθηκε  ένα  λέιζερ  στερεάς  κατάστασης  ως  πηγή.  Το  λέιζερ
αποτελείται από δύο μέρη το κομμάτι την δίοδο άντλησης ( Equinox )  και το κομμάτι  της άντλησης
του κρυστάλλου Ti:Sapphire (SolsTiS). Μια δίοδος εκπέμπει στα 532 nm με η ισχύς που φτάνει 10W.
To  λέιζερ αυτό με την σειρά του αντλεί ένα κρύσταλλο  Ti:Sapphire που παράγει συνεχούς κύματος
λέιζερ.  Ένα τέτοιος  κρύσταλλος  έχει  μεγάλο  μεγάλο φάσμα εκπομπής,  με  αποτέλεσμα  να  μπορεί
κανείς  να έχει μεγάλο εύρος στα μήκη κύματος της εκπομπής από 700  nm  μέχρι 900  nm.  Από το
κρύσταλλο μπορούμε να έχουμε ισχύ μέχρι και 2W. Στο πείραμα μας το λέιζερ το μήκος κύματος που
επιλέχθηκε ήταν 752 nm. 

Για τον καλύτερο έλεγχο της ισχύς του λέιζερ μας χρησιμοποιήθηκε ένας οπτοακουστικός
διαμορφωτής. Ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος είναι ο εξής: ένας πιεζοηλεκτρικός
κρύσταλλος  περιθλά την δέσμη όταν εφαρμόζεται σε αυτόν τάση. Αλλάζοντας την τάση μεταβάλετε
και  το  ποσοστό  περίθλασης  της  δέσμης.  Εμείς  μέσω  μιας  ίριδας  κρατάμε  μόνο  την  πρώτη  τάξη
περίθλασης.

Εικόνα 18: Διάταξη Διέγεσης
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5.2.1.Χωρικός Διαμορφωτής Δέσμης (DLP)

Για  την  δημιουργία  της  οπτικής  παγίδας  χρησιμοποιήθηκε  ένας  χωρικός  διαμορφωτής
φωτός. Στην διάταξη μας έχουμε έναν διαμορφωτή ο οποίος βασίζεται σε ψηφιακή διαμόρφωση της
δέσμης(Digital Light Processing [DLP]), με την χρήση μιας συσκευής που ονομάζεται DMD (Digital
Micro-mirror  Device).  Η  συσκευή  DMD  είναι  ένα  ολοκληρωμένο  κύκλωμα,  που  αποτελείτε  από
ηλεκτρικά  και  μηχανικά  στοιχεία  και  βασίζεται  στην τεχνολογία  MEMS (micro-electromechanical
system).  Στα  αριστερά  της   Εικόνα  19 βλέπουμε  μια  σχηματική  αναπαράσταση  των  μερών  της
συσκευής και στα δεξιά μια πραγματική εικόνα αυτής.

Ο τρόπος λειτουργίας είναι σχετικά απλός. Ανάλογα την διαμόρφωση του προφίλ έντασης
που θέλουμε να επιτύχουμε φορτώνεται μια παρόμοια ασπρόμαυρη εικόνα στην συσκευή. Αρχικά όταν
ο DLP είναι απενεργοποιημένος λειτουργεί σαν καθρέφτης. Με την ενεργοποίηση του για κάθε λευκό
pixel της εικόνας  ο αντίστοιχος  καθρέφτης  στρέφεται  κατά + 10 μοίρες,  ενώ για κάθε  μαύρο -10
μοίρες. Έτσι  η  προσπίπτουσα δέσμη κερδίζει  ή  χάνει  10  μοίρες  συν την  γωνία  πρόσπτωσης  της.
Ανάλογα το προφίλ που θέλουμε μπλοκάρουμε μια από τις δυο δέσμες. Να αναφερθεί ακόμα ότι οι
εικόνες ανάλυσης 1920x1080 αντιστοιχούνε ένα προς ένα στους καθρέφτες/ pixel. 

Εικόνα 19: Αναπαράσταση ηλεκτρομηχανικών μικρο-
καθρεφτών 

Με τον τρόπο αυτό η παραλληλισμένη και ανοιγμένη δέσμη μετά τον  AOM προσπίπτει
πάνω στο DMD και αλλάζει το προφίλ έντασης της. Το “χρήσιμο” κομμάτι της δέσμης, η εικόνα που
θέλουμε να προβάλλουμε στην επιφάνεια της μικροκοιλότητας, κατευθύνεται μέσα από ένα σύστημα
φακών με το οποίο μικραίνει το μέγεθος της δέσμης, το οποίο αποτελείτε από 3 φακούς, με σκοπό να
περάσει  μέσα  από το  διάφραγμα ενός  50x  αντικειμενικού φακού,  οποίος  την  εστιάζει  πάνω στην
μικροκοιλότητα.
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5.2.2.Μικροκοιλότητα

Το δεύτερο κομμάτι  της διέγερσης,  αποτελείτε  από τρία στοιχεία.  Ένα περισκόπιο στο
οποίο είναι τοποθετημένος ο αντικειμενικός φακός, τον κρυοστάτη και  το πιο σημαντικό κομμάτι την
μικροκοιλότητα που μελετάμε.

Αφού έχει  διαμορφωθεί  η  δέσμη του λέιζερ  κατευθύνεται  στον αντικειμενικό φακό.  Ο
αντικειμενικός φακός είναι τοποθετημένος σε ένα περισκόπιο. Το περισκόπιο μπορεί να κινεί τον φακό
και  στους τρεις  άξονες  (x,y,z).  H  κατασκευή ενός  τέτοιου οργάνου απαιτεί  τρεις  καθρέφτες,  τρεις
βάσεις μετατόπισης (  translation stage )  και διάφορες μεταλλικές βάσεις που ενώνουν τα παραπάνω.
Το ύψος του κέντρου του πρώτου καθρέφτη πρέπει να είναι στα 15,5 εκατοστά, στο ύψος που βρίσκετε
και η δέσμη μας. Αφού συναρμολογηθεί το περισκόπιο πρέπει να ευθυγραμμιστεί, πριν τοποθετηθεί
στην θέση του, μπροστά από τον κρυοστάτη. Για την ευθυγράμμιση αυτού πολύ βοηθητικές είναι οι
ίριδες στην είσοδο και έξοδο της δέσμης. Μιας και ο σκοπό ενός τέτοιου οργάνου είναι η αναλλοίωτη
μετατόπιση της δέσμης στο (y,z) επίπεδο και η εστίαση στον x άξονα.

Κατά την “έξοδο” της δέσμης από τον φακό συναντά το παράθυρο του κρυοστάτη.  Ο
κρυοστάτης μπορεί να χωριστεί σε  δυο μέρη. Το πρώτο είναι ο κομπρέσορας ηλίου, ο οποίος είναι
ικανός  να  κρυώσει  τα  δείγματα  στους  10  Kelvin. Το  δεύτερο  είναι  μέταλλο  που  μεταφέρει  την
θερμοκρασία στα δείγματα υπό μελέτη. Πάνω σε αυτό κολλιούνταν οι μικροκοιλότητες. Απαραίτητο
είναι το υψηλό κενό μέσα στον κρυοστάτη για την σωστή λειτουργία του και την μη καταστροφή των
μικροκοιλότητων που μελετάμε. Να σημειωθεί ότι όλο το κρυογενικό ήταν πηγή πολλών δονήσεων.
Όμως μετά την στήριξη του πάνω στο οπτικό τραπέζι αυτές ελαττώθηκαν πάρα πολύ. Σε αυτό βοήθησε
το περισκόπιο που κατασκευάστηκε.  Μιας και πριν μετακινούνταν ο κρυοστάτης σε σχέση με τον
αντικειμενικό φακό.

Στο πείραμα μας χρησιμοποιήθηκε μια μικροκοιλότητα που φτιάχτηκε από ημιαγωγούς

τύπου: ΑlxGa1−x As , όπου  x είναι το ποσοστό περιεκτικότητας του  Αl . Κοιλότητες που

φτιάχνονται με αυτά τα υλικά μπορούν να  έχουν πολύ μεγάλο Q-factor και σχεδόν καμία ατέλεια στο
κρυσταλλικό τους πλέγμα. Γι’ αυτό ευθύνεται η μικρή διαφορά μεταξύ των κρυσταλλικών σταθερών

των  ΑlAs  και  GaAs .  Χάρις  αυτό  μπορούν  να  επιτευχθούν DBRs με Q-factor της  τάξης

3⋅104 .  H  κοιλότητα  μας  αποτελείτε  από  δύο DBRs, τα  οποία  αποτελούνται  περίπου  από  30

εναλλασσόμενα  ζεύγη  ΑlAs /AlGaAs .  Στην  μέση  της  κοιλότητας  υπάρχει  ένα  στρώμα  από

κβαντικά  πηγάδια  GaAs /AlGaAs  τα  οποία  είναι  τοποθετημένα  στις  κοιλίες  των  στάσιμων
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που δημιουργούνται μέσα στην κοιλότητα και έχουν συνολικό οπτικό

πάχος 
5
2
λc . Ο δείκτης x παίρνει τιμές μεταξύ [0.1,0 .2] , ώστε τα DBRs να μην απορροφούν

την εκπομπή του φωτός της κοιλότητας. Τέλος η μικροκοιλότητα δημιουργήθηκε με την μέθοδο της
μοριακής  επίταξης,  με  την  μέθοδο  αυτή  εναποθέτονται  λεπτά  φιλμ  του  εκάστοτε  υλικού  και
αναπτύσσετε η επιθυμητή μορφή της δομής μας, Με την διαδικασία αυτή ελέγχεται και το πάχος της
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κοιλότητας, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μια συνεχής βαθμίδα του πάχους, που μπορούμε
να κάνουμε μετρήσεις σε διαφορετικά detunings.

Εικόνα 20:Φωτογραφία της μικροκοιλότητας από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

5.3.Συλλόγη

Η διάταξη συλλογής της  δέσμης  μας  παρατίθεται  στην Εικόνα  22.  Η δέσμη συλλογής
αποτελείται από την ανάκλαση του λέιζερ από την μικροκοιλότητα και την εκπομπή των πολαριτονίων
αυτής. Η δέσμη περνάει από ξανά μέσα από τον αντικειμενικό φακό και το περισκόπιο. Εκεί συναντά
τον  πρώτο  διαχωριστή  δέσμη,  μετά  από  αυτόν  έχει  τοποθετηθεί  ένας  αποσπώμενος  φακός.  Η
απόσταση του  είναι  πολύ  σημαντική,  η  εστιακή  του απόσταση βρίσκετε  στο  Fourier  επίπεδο του
αντικειμενικού φακού. Γι’ αυτό και τον ονομάζουμε Fourier φακός. Όταν η δέσμη περνάει μέσα από
αυτόν τότε μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις της διασποράς των πολαριτονίων, κατά την διάρκεια του
πειράματος  μας  δεν  περνούσε  η  δέσμη  μέσα  από  αυτόν.  Να  αναφερθεί  ότι  μετά  το  περισκόπιο
τοποθετείτε ένα φίλτρο, που δεν επιτρέπει να περάσει η ανακλώμενη δέσμη του λέιζερ. Τέλος η δέσμη
του φωτός εισέρχεται στο συμβολόμετρο.

Στο κομμάτι  αυτό βλέπουμε τα αποτελέσματα της διέγερσης.  Με την διαμόρφωση της
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δέσμης επιτυγχάνεται, η δέσμη να έχει την μορφή της εικόνας 21 (δεξιά). Πάνω από το κατώφλι ισχύς
παρατηρείτε  εκπομπή  το  πολαριτονικό  λέιζερ  εντός  της  οπτικής  παγίδας  21.  Το  μοτίβο  που
προβάλουμε  παράγει  πληθώρα εξιτονίων,  με  συνέπια ένα  blueshift  potential  να  δημιουργείται.  Τα
πολαριτόνια επιταχύνονται προς το κέντρο της παγίδας.

Εικόνα 21: Στα δεξιά έχουμε την εικόνα της δέσμης πάνω στην μικροκοιλότητα. Στα αριστερά την εικόνα
οπτικά παγιδευμένου συμπυκνώματος πάνω από το κατώφλι ισχύς που απαιτείται.

5.3.1.Συμβολόμετρο Mach-Zehneder

Το συμβολόμετρο αποτελείτε από 2 διαχωριστές δέσμης 50/50, 4 καθρέφτες, έναν διπλό
αντανακλαστήρα και στις δυο εξόδους υπάρχουν μια κάμερα CMOS με τον φακό απεικόνισης της και
ένας φασματογράφος.  Πάνω σε ένα βηματικός κινητήρας στην μέση της διάταξης, που ελέγχεται με
Arduino, τοποθετείτε ο διπλός αντανακλαστήρας μας. Η τοποθέτηση των  οπτικών στοιχείων και η
ευθυγράμμιση μιας τέτοιας διάταξης είναι πού σημαντική. Οι αποστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε
να παρατηρούμε συμβολή μεταξύ των δύο κλάδων της δέσμης. Πέρα από τις αποστάσεις, η δέσμες
πρέπει να είναι παράλληλες μεταξύ τους και να συμπίπτουν στο ίδιο σημείο στον δεύτερο διαχωριστή
δέσμης. Κάτι τέτοιο το εξασφαλίζουμε με την ευθυγράμμιση του πρώτου μισού του συμβολομέτρου,
χωρίς  τον διπλό αντανακλαστήρα.  Ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα συμβολόμετρο  Michelson  και  στην
συνέχεια τοποθετείτε ο διπλός αντανακλαστήρας. Έτσι σιγουρευόμαστε ότι η δέσμες και μετά από
αυτόν είναι παράλληλες. 
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Εικόνα 22: Διάταξη Συλλογής

Πάνω στον βηματικό κινητήρα έχει τοποθετηθεί ένα οπτικό στοιχείο ειδικής κατασκευής.
Σχεδιάστηκε ένας διπλός αντανακλαστήρας Εικόνα 23, μέσω του προγράμματος Fusion 360. Κατά τον
σχεδιασμό ήμασταν ιδιαιτέρα προσεχτικοί με την γεωμετρία που θέλαμε να πετύχουμε, να έχουν και
τα δυο ζεύγη ανάκλασης μεταξύ τους 90 μοίρες γωνία. Στην συνέχεια το τρισδιάστατο αυτό μοντέλο
εκτυπώθηκε, από έναν 3D εκτυπωτή (Prusa i3 MMU2S 3D printer) με υλικό PLA. Τέλος κολλήθηκαν
πάνω στις 4 εγκοπές καθρέφτες. 

Εικόνα 23: Τρισδιάστατο μοντέλο διπλού
αντανακλαστήρας
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6.Μέτρηση Χρονικής Συμφωνίας

Έχοντας αποτυπώσει εικόνες συμβολής του συμπυκνώματος σε διαφορετικούς χρόνους,
δηλαδή για διαφορετικές οπτικές αποστάσεις των δυο διαδρομών, μπορούμε να εξάγουμε πληροφορίες
για  την  φασματική  κατανομή  του  φωτός  που  συλλέγουμε  και  την  κατάσταση  του  πολαριτονικού
συμπυκνώματος. Οι εικόνες που συλλέχθηκαν έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ έντασης και  μέσω του
αλγορίθμου  Fast Fourier Transform (FFT)  εξάγετε η πληροφορία για την ορατότητα των κροσσών
συμβολής της κάθε εικόνας. Τέλος γνωρίζοντας το σημείο της μέγιστης ορατότητας και την διαφορά
του οπτικού δρόμου για κάθε εικόνα κατασκευάζεται το διάγραμμα της συνάρτησης πρώτης τάξης
συσχέτισης με την διαφορά χρόνου των δυο δεσμών φωτός.

6.1.Συμβολομετρικές Μετρήσεις

Σε  διάφορες  διαφορές  οπτικού  δρόμου  συλλέχθηκαν  φωτογραφίες  συμβολής  του
συμπυκνώματος με τον εαυτό του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα παρατίθενται στην Εικόνα 26. Στις
εικόνες  25 και  26 έχουμε  τις  εικόνες  των  δύο  άκρων.  Στην  Εικόνα  24 έχουμε  την  εικόνα  του
συμπυκνώματος,  έχοντας μπλοκάρει την μία από της δυο διαδρομές του  Mach – Zehnder  ενώ στα
δεξιά  έχουμε  την  εικόνα  συμβολής  του  συμπυκνώματος  στην  μέγιστη  ορατότητα  των  κροσσών
συμβολής του.

Εικόνα 24: Συμπύκνωμα οπτικά
παγιδευμένων πολαριτονίων.

Εικόνα 25: Εικόνα συμβολής
πολαριτονικού συμπυκνώματος .
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Όπως προαναφέρθηκε στην διάταξη μας χρησιμοποιήθηκε ένας βηματικός κινητήρα, όπου
μέσω  ενός  μικροελεγκτή  Arduino  ελέγχονταν  ο  αριθμός  και  η  ταχύτητα  των  βημάτων  που
πραγματοποιεί. Από βαθμονόμηση προέκυψε η αντιστοιχία των βημάτων με την πραγματική χωρική
μετακίνηση του διπλού ανακλαστήρα, η οποία είναι 1600 βήματα ανά εκατοστό. Κάθε εικόνα πάρθηκε
ανά απόσταση 200 βημάτων του κινητήρα, η οποία αντιστοιχεί σε 0.125 εκατοστά. η οποία αντιστοιχεί
σε διαφορά δρόμου 0.6 εκατοστών, καθώς κάθε μετακίνηση του διπλού ανακλαστήρα αντιστοιχεί σε

τετραπλή διαφορά δρόμων.. Έτσι μέσω της σχέσης Δt= Δx
c

 βρίσκεται και η χρονική διαφορά, με

c η ταχύτητα του φωτός.  Έτσι,  η  χρονική  ανάλυση της μέτρησης είναι  16 ps.  Στην Εικόνα  26
παρατίθενται  πέντε  εικόνες  συμβολής  που  αποθανατίστηκαν,  σε  χαρακτηριστικά  σημεία  όπως  θα
φανερωθεί  παρακάτω.  Με  βάση  την  σύμβαση  που  ακολουθούμε  για  την  εικόνα  μηδενικής
καθυστέρησης, η διαφορά χρόνου για τις παρακάτω εικόνες αυξάνει από τα αριστερά προς τα δεξιά.
Τέλος να αναφερθεί ότι σε κάθε μετατόπιση πάρθηκαν δέκα φωτογραφίες.

Εικόνα 26: Εικόνες συμβολής του συμπυκνώματος.
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6.2. Εύρεση Ορατότητας Κροσσών 

H κατανομή της έντασης του φωτός από ενα συμπυκνώμα, μοιάζει  με μία γκαουσιανή
κατανομή,  όπως μπορεί να παρατηρήσει κάποιος και στην Εικόνα  27 όπου παρατίθεται  το προφίλ
έντασης της Εικόνας 24. Με βάση αυτή την πληροφορία και το γεγονός ότι το συμβολόμετρο μας έχει
διαχωριστές δέσμης 50/50, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το προφίλ έντασης των εικόνων συμβολής
περιγράφεται από δύο γκαουσιανές κατανομές, ίσης έντασης, οι οποίες συμβάλουν μεταξύ τους. Οπότε
η  σχέση  που  θα  περιγράφει  τα προφίλ  έντασης  των  εικόνων  είναι  της  μορφής

I (x)∼e−x2⋅(1+cos(x)) .  Για  να  είμαστε  πιο  ορθοί  το  κανονικοποιημένο  προφίλ  έντασης  της

συμβολής  θα  περιγράφετε  από  την  σχέση  I (x)=e
−x2

Str⋅(1
2
+ A
2
cos(v sp⋅x )) (Σχέση  ).  Όπου  η

μεταβλητή  x  είναι  τα  pixel  στην κάμερα,  Str ένας  όρος  που εξαρτάται  από το μέγεθος  της

οπτικής παγίδας μας,  v sp η συχνότητα του συνημιτόνου η οποία εξαρτάται από την γωνία που τα

δύο  μέτωπα  κύματος  των  δεσμών  συμβάλουν  και  Α είναι  όρος  ορατότητας  των  κροσσών
αντιστοιχεί στην συνάρτηση πρώτης τάξης συμφωνίας. Ένα τέτοιο προφίλ έντασης παρατίθενται στην
Εικόνα 28 και προέρχεται από την Εικόνα 25.

Οι εικόνες 27 και 28 είναι τα προφίλ από των παραπάνω εικόνων. Οι άξονες τους είναι η
κανονικοποιημένη ένταση (y)  και το μέγεθος της οπτικής παγίδας (x)  σε μικρόμετρα.  Καθ όλη την
διάρκεια του πειράματος το μέγεθος της παγίδας παρέμενε σταθερό στα 16 μm.

Εικόνα 27: Προφίλ Έντασης Συμπυκνώματος. Εικόνα 28: Προφίλ Έντασης εικόνας συμβολής.

Για την εύρεση της ορατότητας δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί  την
εξής διαδικασία. Αρχικά περικόπτεται και στρέφεται η εκάστοτε εικόνα ώστε το επίπεδο τομής της να
βρίσκεται στην μέση του συμπυκνώματος και κάθετα στους κροσσούς συμβολής και έτσι βρίσκουμε
κάθε  προφίλ  έντασης.  Στην  συνέχεια  εφαρμόζουμε  τον  αλγόριθμο FFT σε  καθένα  προφίλ.  Όπως
έχουμε αναφέρει ήδη η ένταση που καταγράφεται πάνω στην κάμερα CMOS περιγράφεται από την
Σχέση  .  Παίρνοντας την κανονικοποιημένη απόλυτη τιμή του FFT βρίσει κανείς 2 κορυφές. Η πρώτη
κορυφή είναι στην μηδενική συχνότητα και αντιπροσωπεύει την συνολική ένταση. Η δεύτερη κορυφή
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εμφανίζεται λόγω της ύπαρξης του συνημιτόνου. Το πλάτος της ταλάντωσης του, ο όρος μπροστά από

αυτό A /2  μας δίνεται από το  ύψος της κορυφής. Στις Εικόνες 29 και 30 έχουμε δυο διαγράμματα
της απόλυτης τιμής του μετασχηματισμού FFT. Στην πρώτη δεν παρατηρείται καμία δεύτερη κορυφή
μιας και προέρχεται  από το προφίλ έντασης της Εικόνας  27· δεν υπάρχει  κάποια συνημιτονοειδής
εξάρτηση του προφίλ.  Στη δεύτερη εμφανίζεται  και  μια  δεύτερη κορυφή,  σε  συχνότητα (12)  που
αντιστοιχεί στην ταλάντωση που εμφανίζεται στην κατανομή της εικόνας 30, Το διπλάσιο του ύψους
της κορυφής αυτής μας δίνει την τιμή της ορατότητας των κροσσών της εικόνας.

Επιπρόσθετα από τον μετασχηματισμό του σήματος μας μπορεί να βρεθεί και πληροφορία
για την γωνία της  συμβολής των δυο δεσμών μας,  κάτι  που όμως δεν  αποτελεί  στόχο αυτής  της
εργασίας.  Που  είναι  η  εύρεση  της  απόλυτης  τιμής  της  συνάρτησης  αυτοσυσχέτισης.  Τέλος  να
αναφερθεί ότι η πράξη αυτού του μετασχηματισμού δεν έχει καμία σχέση με το θεώρημα Van Cittert –
Zernike, ούτε το θεώρημα Wiener–Khinchin. Είναι ξεκάθαρα ένα “μαθηματικό” εργαλείο με το οποίο
μπορεί κάποιος να βρει το πλάτος της συνημιτονικής διαμόρφωσης του σήματος που καταγράφεται[9].

Εικόνα 29: Διάγραμμα Απόλυτο Μετασχηματισμού
από προφίλ έντασης συμπυκνωμάτος.

Εικόνα 30: Διάγραμμα Απόλυτο Μετασχηματισμού
από προφίλ έντασης από εικόνα συμβολής.

6.3.Χρονική Συμφωνία
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Συλλέγοντας τις τιμές της ορατότητας για κάθε μέτρηση κατασκευάζουμε το διάγραμμα
της Εικόνας  31. Στην εικόνα αυτή παρατίθεται  το διάγραμμα της απόλυτης τιμής της συνάρτησης
αυτοσυσχέτισης, συναρτήσει της χρονικής διαφοράς δρόμου μεταξύ των δυο δεσμών.. Κάθε σημείο
του παρακάτω διαγράμματος είναι ο μέσος όρος των δέκα εικόνων που πάρθηκαν σε εκείνη διαφορά
οπτικών δρόμων και το σφάλμα είναι η τυπική απόκλιση των εκάστοτε τιμών.

Στο ίδιο διάγραμμα αποτυπώνεται και η θεωρητική καμπύλη περιγραφής της συνάρτησης
αυτοσυσχέτισης για το σύστημα μας. Από την θεωρία γνωρίζουμε  [6] οτι  ένα οπτικά παγιδευμένο
συμπύκνωμα και μακριά από τα σημεία διέγερσης του εμφανίζει δυο σχεδόν ενεργειακά εκφυλισμένες
καταστάσεις με κάθετες κυκλικές πολώσεις. Ακόμα γνωρίζουμε ότι  η πολαριτονική κατάσταση έχει
κάποιον ρυθμό “αποδιέγερσης”. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η φασματική κατανομή που θα
παρατηρηθεί θα είναι δυο λορεντζιανών γύρω από μια κεντρική συχνότητα έχοντας το ίδιο  FWHM,
δηλαδή και ίδιο ρυθμό αποσυγχρονισμού από την εκφυλισμένη κατάσταση. Με βάση την παραπάνω
υπόθεση και το θεώρημα Wiener–Khinchin μπορεί να βρεθεί την μαθηματική περιγραφή της απόλυτης
τιμής  της  συνάρτησης  αυτοσυσχέτισης,  μέσω  του  μετασχηματισμού  Fourier  της  φασματικής
κατανομής κατανομής.

Πιο συγκεκριμένα η φασματική κατανομή περιγράφεται από την σχέση:

I (v)= 1
2π

⋅ Δv

(v−(v0−v s))
2+( Δv

2
)
2 +α

2π
⋅ Δv

(v−(v0+v s))
2+( Δv

2
)
2  Σχέση 

με  v 0 την  κεντρική  συχνότητα,  v s η  συχνότητα  διαχωρισμού  και  α μια  μεταβλητή  που

αναφέρεται στην σχετική ισχύ ενός από των δυο κατανομών. Μιας και o  μετασχηματισμός  Fourier
είναι  γραμμικός,  μπορούμε  εύκολα  να  βρούμε  την  απόλυτη  τιμή  του.  Έτσι  έχουμε  ότι  η
κανονικοποιημένη  συνάρτηση  που  μπορούμε  να  προσαρμόσουμε  στα  δεδομένα  μας  είναι:

y (t)=1
2
⋅e

−t π
τ⋅√1+α (α+2cos (ωt))  , όπου Δv=1 /τ  και ω=2⋅(2π v s) .
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Εικόνα 31:Διάγραμμα Πτώσης της ορατότητας των κροσσων
συμβολής συναρτήσει της διαφοράς χρόνου μεταξύ των δύο δεσμών

και Θεωρητική καμπύλη προσαρμογής 

Από την προσαρμογή των δεδομένων καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα. Το φασματικό

εύρος της κατανομής είναι: Δv=1.18±0.07 GHz , η συχνότητα μεταξύ των δύο κορυφών είναι

v s=3.49±0.04 GHz . Ακόμα από την προσαρμογή ο παράγοντας έχει την τιμή 0.62 κάτι που

μας κάνει να συμπεράνουμε ότι μια από τις δυο κορυφές είναι μικρότερη κατά 2 /5  περίπου. Το
φασματικό εύρος  αντιστοιχεί  στο χρόνο ζωής του συμπυκνώματος,  και  η διαφορά στη συχνότητα
μεταξύ των δυο κορυφών είναι η ενεργειακή διαφορά των δύο κυκλικών modes που υποστηρίζει το
συμπύκνωμα.
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7.Συμπεράσματα

Συμπερασματικά,  δημιουργήθηκε  ένα  συμβολόμετρο Mach-Zehneder  για  την
πραγματοποίηση  υψηλής  ανάλυσης  φασματοσκοπία,  του  φωτός  που  εκπέμπετε  από  οπτικά
παγιδευμένα πολαριτονικά συμπυκνώματα. Για την διαφορά οπτικού δρόμου κατασκευάστηκε ένας
διπλός αντανακλαστήρας, που αυξάνει 4 φορές την διαφορά χρόνου που μπορούμε να μετρήσουμε.
Χρησιμοποιώντας  ανάλυση  Fourier  στα  συμβολογράμματα,,  βρίσκεται o χρόνος  ζωής  του
συμπυκνώματος, περίπου 1 ns. Ακόμα παρατηρείται η ύπαρξη δύο ασθενών συζευγμένων κυκλικών
modes του συμπυκνώματος  που απέχουν περίπου 14 μeV Τα αποτελέσματα αυτά διευρύνουν την
κατανόηση μας για οπτικά παγιδευμένα πολαριτονίων και βοηθούν  στον χαρακτηρισμό και έλεγχο
συμπυκνωμάτων  με  ιδιοπεριστροφή,  σε  περιοδικά  δυναμικά.  Τέτοια  δυναμικά  μας  δίνουν  την
δυνατότητα πραγματοποίησης κβαντικών προσομοιώσεων που μπορούν να προσφέρουν πρωτοφανείς
γνώσεις για φυσικά φαινόμενα που δεν είναι προσβάσιμα με τους κλασικούς υπολογιστές.
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