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Ειςαγωγή 

Οι παλμοί φωτόσ χρθςιμοποιοφνται εδϊ και αρκετά χρόνια ςαν ζνα 
εργαλείο για τθν καταγραφι και παρατιρθςθ ταχζων φαινομζνων. Η ςυνεχισ 
ζρευνα ςε αυτόν τον τομζα οδιγθςε ςτθν δθμιουργία υπερβραχζων παλμϊν που 
δίνουν τθν δυνατότθτα να παρατθρθκοφν διεργαςίεσ που ςυμβαίνουν ςτα μόρια ι 
ακόμα και ςτα άτομα. Τα λζιηερ που χρθςιμοποιοφνται για τθν δθμιουργία τζτοιων 
υπερβραχζων παλμϊν αποτελοφνται ςυνικωσ από κρυςτάλλουσ ηαφειριοφ 
ντοπαριςμζνουσ με τιτάνιο (Ti:Sapphire crystals). Εκπζμπουν παλμοφσ 
αποτελοφμενων από ςυχνότθτεσ ςτθν περιοχι του υπζρυκρου φωτόσ και θ 
χρονοδιάρκεια τουσ είναι τθσ τάξθσ του φεμτοδευτερολζπτου.  
  Όταν τζτοιοι υπερταχείσ παλμοί φζρουν και υψθλι ενζργεια μποροφν να 
προκαλζςουν φαινόμενα τθσ μθ-γραμμικισ οπτικισ.  Ζνα τζτοιο φαινόμενο είναι και 
θ δθμιουργία αρμονικϊν. Οι αρμονικζσ είναι θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία με 
ςυχνότθτεσ ακζραια πολλαπλάςια τθσ ςυχνότθτασ τθσ βαςικισ ακτινοβολίασ που 
εκπζμπει το εκάςτοτε ςφςτθμα λζιηερ.  O τρόποσ για τθν παραγωγι αρμονικϊν είναι 
μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ του φωτόσ με κάποιο μζςο. Η χρονοδιάρκεια των 
αρμονικϊν παλμϊν εξαρτάται από τθν χρονοδιάρκεια του οδθγοφ παλμοφ και 
δίνεται ζτςι θ δυνατότθτα δθμιουργίασ υπερβραχζων παλμϊν με μεγάλθ γκάμα 
μθκϊν κφματοσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν  ςτθν τεχνικι pump-probe. Στθν 
τεχνικι αυτι ζνασ παλμόσ ξεκινά τθν διεργαςία που κζλουμε να 
παρατθριςουμε(pump παλμόσ) και ζνασ δεφτεροσ, χρονικά κακυςτερθμζνοσ ςε 
ςχζςθ με  τον πρϊτο(probe παλμόσ), καταγράφει τθν εξζλιξθ τθσ. Η ακρίβεια με τθν 
οποία μποροφν να καταγραφοφν τζτοιου είδουσ πειράματα κακορίηεται από τθν 
χρονοδιάρκεια του παλμοφ.  

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ παραγωγι και ο χαρακτθριςμόσ 
χαμθλισ τάξθσ αρμονικϊν χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι ‘’polarization gating‘’. Η 
τεχνικι αυτι εκμεταλλεφεται τθν εξάρτθςθ που ζχει θ διαδικαςία παραγωγισ των 
αρμονικϊν από τθν ελλειπτικότθτα τθσ πόλωςθσ του παλμοφ που τισ δθμιουργεί. Η 
εξάρτθςθ αυτι διαμορφϊνει ζτςι τον παλμό ϊςτε θ παραγωγι των αρμονικϊν να 
είναι αποτελεςματικι μόνο από ζνα μικρό χρονικά αλλά πολφ ενεργό κομμάτι του 
παλμοφ. Το χρονικό αυτό κομμάτι ονομάηεται χρονικι πφλθ(gate). Με αυτιν τθν 
τεχνικι παράγονται μονιρεισ παλμοί που είναι γενικά χρονικά ςτενότεροι από τον 
οδθγό παλμό αυξάνοντασ ζτςι τθν ακρίβεια ςε ζνα πείραμα pump-probe.  

Το κίνθτρο για τθν δθμιουργία χαμθλϊν τάξεων αρμονικϊν παλμϊν είναι το 
γεγονόσ ότι πολλά οργανικά μόρια απορροφοφν ςε αυτιν τθν περιοχι μθκϊν 
κφματοσ. Επομζνωσ οι παλμοί αυτοί είναι κατάλλθλοι για τθν πραγματοποίθςθ 
πειραμάτων pump-probe ςε αυτά τα μόρια δίνοντασ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για 
τισ διεργαςίεσ που ςυμβαίνουν ςε αυτά (φωτοχθμικζσ διεργαςίεσ κ.α.).  

Το πρϊτο κομμάτι τθσ εργαςίασ κα αναφερκεί ςτθν κεωρία τθσ παραγωγισ 
των αρμονικϊν κακϊσ και ςε μια λεπτομερι περιγραφι τθσ polarization gating 



6 
 

τεχνικισ. Το δεφτερο κομμάτι περιγράφει τθν πειραματικι διάταξθ που 
χρθςιμοποιικθκε, όπωσ και το ςφςτθμα του λζιηερ, και παρουςιάηονται τα 

πειραματικά αποτελζςματα. 

Κεφάλαιο 1. Θεωρία τησ παραγωγήσ αρμονικών 

Η παραγωγι αρμονικϊν ενόσ ςυςτιματοσ λζιηερ είναι ζνα φαινόμενο τθσ 
μθ-γραμμικισ οπτικισ και επιτυγχάνεται με τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ακτινοβολίασ 
του λζιηερ με ζνα κατάλλθλο μζςο. Η ζνταςθ του θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου όμωσ 
πρζπει να είναι αρκετά μεγάλθ, τζτοια ϊςτε οι οπτικζσ ιδιότθτεσ του μζςου να 
ζχουν εξάρτθςθ από αυτιν [1].  

Για να ςυμβεί θ  παραγωγι των νζων ςυχνοτιτων (γζνεςθ αρμονικϊν) κα 
πρζπει τα άτομα του μζςου να διεγερκοφν ι για υψθλζσ αρμονικζσ  να ιονιςτοφν[2]. 
Η διζγερςθ (ι ιονιςμόσ) των ατόμων γίνεται με τθν υποβολι τουσ ςε ζνα ιςχυρό 
θλεκτρικό πεδίο. Ο μθχανιςμόσ μζςω του οποίου ςυμβαίνει θ παραγωγι των 
αρμονικϊν εξαρτάται από τθν ζνταςθ του πεδίου. Μποροφμε να ξεχωρίςουμε τουσ 
διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ χρθςιμοποιϊντασ τον λεγόμενο παράγοντα του Keldysh 
(Keldysh parameter)[3]. Ο παράγοντασ αυτόσ δίνεται από τον εξισ τφπο :  

γ = ( Ip / 2Up )
1/2                                                (εξ. 1.1) 

όπου το Ip θ ενζργεια ιονιςμοφ του μζςου και  Up(ponderomotive energy)  είναι θ 
μζςθ κινθτικι ενζργεια ενόσ ελεφκερου θλεκτρονίου μζςα ςε θλεκτρικό πεδίο και 
δίνεται από τθν εξισ ςχζςθ : 

Up=e2E2/4mω2                                                  (εξ. 1.2) 
όπου E και ω είναι το θλεκτρικό πεδίο και θ ςυχνότθτα του φωτόσ αντίςτοιχα και e 
και m το φορτίο και θ μάηα του θλεκτρονίου. Όταν γ>1 θ περίοδοσ του λζιηερ είναι 
μικρότερθ από τον χρόνο που χρειάηεται το άτομο να ιονιςτεί και επομζνωσ ο 
μθχανιςμόσ του πολυφωτονικοφ ιονιςμοφ είναι αυτόσ που λαμβάνει χϊρα. Όταν 
όμωσ το γ<1 τότε ο ιονιςμόσ του ατόμου ςυμβαίνει λόγω παραμόρφωςθσ του 
ατομικοφ δυναμικοφ από το ιςχυρό θλεκτρικό πεδίο και ο ιονιςμόσ περιγράφεται 
από το μοντζλο των τριϊν βθμάτων. 
 Ο πολυφωτονικόσ ιονιςμόσ επιτυγχάνεται με τθν απορρόφθςθ ενόσ 
ςυγκεκριμζνου αρικμοφ φωτονίων από το άτομο. 
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Εικόνα 1. Παράδειγμα πολυφωτονικοφ ιονιςμοφ. Θ μπλε ςφαίρα παριςτάνει το θλεκτρόνιο, θ γκρίηα 
ςυνεχισ γραμμι το ατομικό δυναμικό ενϊ θ μαφρθ διακεκομμζνθ γραμμι το δυναμικό ιονιςμοφ. 

Όπωσ φαίνεται και ςτο παράδειγμα του ςχιματοσ (Εικόνα 1)  το άτομο 
ιονίηεται απορροφϊντασ ζνα κατάλλθλο αρικμό φωτονίων (ςτθν προκειμζνθ 
περίπτωςθ επτά). Αυτόσ ο μθχανιςμόσ περιγράφεται από τθν χαμθλισ τάξθσ κεωρία 
διαταραχϊν. 

Το μοντζλο των τριϊν βθμάτων περιγράφεται ςτο υποκεφάλαιο 1.2 κακϊσ 
είναι αυτό που λαμβάνει χϊρα με το δεδομζνο ςφςτθμα λζιηερ του 
εργαςτθρίου(γ<1) αλλά αποτελεί και τον μθχανιςμό για τθν παραγωγι αρμονικισ 
ακτινοβολίασ.  
 

1.1 Χαμηλόσ τϊξεωσ αρμονικϋσ 

Η παραγωγι των αρμονικϊν ςυμβαίνει ςυνικωσ με τθν αλλθλεπίδραςθ 
υψθλισ ζνταςθσ θλεκτρομαγνθτικϊν παλμϊν με μικοσ κφματοσ ςτθν περιοχι του 
υπερφκρου με κάποιο ευγενζσ αζριο (ςτθν παροφςα εργαςία το αζριο ιταν το 
Αργό). Επομζνωσ θ δθμιουργία των χαμθλϊν τάξεων αρμονικϊν δεν προκφπτει από 
τον ιονιςμό των ατόμων του μζςου κακϊσ τα φωτόνια του οδθγοφ παλμοφ δεν 
φζρουν αρκετι ενζργεια για να τον προκαλζςουν. Ο μθχανιςμόσ που λαμβάνει 
χϊρα είναι θ διζγερςθ ςε ψευδοκαταςτάςεισ μζςω πολυφωτονικισ απορρόφθςθσ. 
Σφμφωνα με τον μθχανιςμό αυτόν τα άτομα του μζςου απορροφοφν ςυγκεκριμζνο 
αρικμό φωτονίων, διεγείρονται ςε κάποια  ψευδοκατάςταςθ και κατά τθν 
αποδιζγερςθ τουσ εκπζμπουν ζνα φωτόνιο που ζχει τθν ςυχνότθτα του οδθγοφ 
παλμοφ πολλαπλαςιαςμζνθ με τον αρικμό των φωτονίων που αρχικά είχαν 
απορροφιςει. Η διαδικαςία αυτι περιγράφεται από τθν κεωρία διαταραχϊν και 
ςτθν ςυνζχεια γίνεται μια ςφντομθ ανάλυςθ κακϊσ μποροφμε να εξάγουμε 
χριςιμεσ πλθροφορίεσ από αυτιν, όπωσ για παράδειγμα τθν ςχζςθ τθσ 
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χρονοδιάρκειασ του οδθγοφ παλμοφ με τθν χρονοδιάρκεια του παλμοφ τθσ 
εκάςτοτε αρμονικισ.   

Σε ζνα μζςο όπου επιδρά ζνα εξωτερικό θλεκτρικό πεδίο θ γραμμικι 
πολωςιμότθτα του μζςου δίνεται από τθ ςχζςθ P=ε0χΕ, όπου ε0 είναι θ διθλεκτρικι 
ςτακερά του κενοφ και χ θ θλεκτρικι επιδεκτικότθτα του μζςου. Για εξωτερικά 
πεδία όμωσ τθσ τάξθσ των μερικϊν kW(αςκενι ςε ςχζςθ με τα ατομικά πεδία) θ 
παραπάνω ςχζςθ κα ζχει μια μθ-γραμμικι μορφι, με τισ μθ-γραμμικότθτεσ που 
προκφπτουν όμωσ να είναι μικρζσ. Ζτςι ςφμφωνα με τθν κεωρία των διαταραχϊν 
μποροφμε να αναπτφξουμε τθν ςχζςθ πόλωςθσ – θλεκτρικοφ πεδίου ςε μια ςειρά 
Taylor γφρω από το ςθμείο Ε=0 : 

P = ε0χΕ + ε0χ(2)Ε2 + ε0χ(3)Ε3 + ε0χ(4)Ε4 + …                     (εξ. 1.3) 
όπου τα χ(n) είναι τανυςτζσ που εξαρτοφνται από τισ ιδιότθτεσ του μζςου. Η 
παραπάνω ςχζςθ είναι θ πιο απλι περιγραφι ενόσ μθ-γραμμικοφ μζςου ζχοντασ 
αγνοιςει τθσ πικανζσ ανιςοτροπίεσ και ανομοιογζνειεσ ςτο μζςο.  

Από τθν ςχζςθ αυτι (εξ. 1.3) και γνωρίηοντασ ότι ζνα θλεκτρικό πεδίο με 
ςυχνότθτα ω περιγράφεται ωσ Ε(t) = Re{E(ω)eiωt}  βγάηουμε το ςυμπζραςμα ότι ο 
κάκε όροσ ςτθν ςειρά Taylor  ζχει μζςα του καινοφργιεσ ςυχνότθτεσ (αρμονικζσ). Η 
τάξθ των αρμονικϊν είναι θ ίδια με τθν τάξθ του όρου τθσ ςειράσ Taylor που 
αντιςτοιχεί (π.χ. ο όροσ ε0χ(3)Ε3 ζχει μζςα του τθν ςυχνότθτα 3ω που είναι θ τρίτθ 
αρμονικι κ.τ.λ.). Η ςχζςθ μεταξφ ζνταςθσ και θλεκτρικοφ πεδίου, ςτο ςφςτθμα MKS, 
είναι : 

I = 2n (ε0/μ0)1/2   2                                     (εξ. 1.4) 
όπου n ο δείκτθσ διάκλαςθσ του μζςου και μ0 θ μαγνθτικι διαπερατότθτα του 
κενοφ. Συνδυάηοντασ τθν ςχζςθ αυτι με τθν ςχζςθ πόλωςθσ – θλεκτρικοφ πεδίου 
καταλιγουμε ςτο γεγονόσ ότι θ ζνταςθ τθσ κάκε αρμονικισ κα είναι ανάλογθ τθσ 
ζνταςθσ τθσ βαςικισ ςυχνότθτασ υψωμζνθ ςτθν δφναμθ τθσ τάξθσ τθσ αρμονικισ. 
Δθλαδι αν υποκζςουμε ότι q είναι θ τάξθ τθσ αρμονικισ τότε θ ζνταςθ τθσ κα είναι 
ανάλογθ τθσ I(ω)

q  : 

I (qω) ~ I (ω) 
q                                              (εξ. 1.5) 

Η παραπάνω ςχζςθ μπορεί να δϊςει και πλθροφορία για τθν χρονοδιάρκεια 
του παλμοφ τθσ εκάςτοτε αρμονικισ αρκεί να γνωρίηουμε τθν χρονικι κατανομι 
του οδθγοφ παλμοφ.  Ζτςι για ζναν οδθγό παλμό με χρονικι κατανομι Gauss, 
Iω(t)~e-(t/Δ τ)^2 ,όπου Δτ θ χρονοδιάρκεια του παλμοφ, μποροφμε να εκτιμιςουμε τθν 
χρονοδιάρκεια τθσ εκάςτοτε αρμονικισ με τον παρακάτω ςυλλογιςμό : 

I(qω) ~ I(ω)
q  => I(qω) ~ (e-(t/Δ τ)^2)q  => Ι(qω) ~  

  
√  

  
    => Δτq = 

  

√ 
       (εξ. 1.6) 

Άρα για ζναν οδθγό παλμό με χρονικό προφίλ Gauss θ χρονοδιάρκεια του παλμοφ 
τθσ εκάςτοτε αρμονικισ είναι θ χρονοδιάρκεια του οδθγοφ παλμοφ διαιρεμζνθ με 
τθν τετραγωνικι ρίηα τθσ τάξθσ τθσ αρμονικισ.  

Με περαιτζρω ανάλυςθ τθσ κεωρίασ διαταραχϊν προκφπτει ότι θ ζνταςθ 
των αρμονικϊν για τισ χαμθλζσ τάξεισ μειϊνεται εκκετικά με τθν αφξθςθ τθσ τάξθσ. 
Το γενικό φάςμα τθσ ζνταςθσ των αρμονικϊν ςε ςχζςθ με τθν τάξθ κα φανεί ςτο 
επόμενο κεφάλαιο όπου περιγράφεται και θ παραγωγι των υψθλϊν τάξεων 
αρμονικϊν.  
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1.2 Υψηλόσ τϊξεωσ αρμονικϋσ 

Στο προθγοφμενο κεφάλαιο περιγράφθκε θ παραγωγι των χαμθλϊν τάξεωσ 
αρμονικϊν. Η περιγραφι αυτι ιςχφει μόνο για αυτζσ γιατί αν εξετάςουμε ζνα 
φάςμα παραγωγισ αρμονικϊν κα διαπιςτϊςουμε αμζςωσ ότι θ εκκετικι μείωςθ 
ςτθν ζνταςθ με τθν αφξθςθ τθσ τάξθσ  παφει να υφίςταται για μεγαλφτερεσ τάξεισ 
και παρατθρείται ζνα πλατό οποφ θ ζνταςθ παραμζνει ςχεδόν ςτακερι.  Ζνα τυπικό 
φάςμα αρμονικϊν φαίνεται ςτο επόμενο ςχιμα [4][5]. 

 

 
Εικόνα 2. Τυπικό φάςμα αρμονικϊν που αποτελείται από τρείσ περιοχζσ. α) τθν διαταρακτικι περιοχι 
που εμφανίηει πτϊςθ ςτθν ζνταςθ των αρμονικϊν με τθν αφξθςθ τθσ τάξθσ τουσ, β) τθν περιοχι 
πλατό που θ ζνταςθ παραμζνει ςτακερι για αρκετζσ τάξεισ και γ) θ περιοχι τθσ αποκοπισ όπου θ 
ζνταςθ μειϊνεται ραγδαία. 

 
Διακρίνουμε τρείσ περιοχζσ ςε ζνα φάςμα αρμονικϊν. Η πρϊτθ περιοχι 

είναι οι χαμθλισ τάξεωσ αρμονικζσ όπου περιγράφονται όπωσ είδαμε ςτο 
προθγοφμενο κεφάλαιο από τθν κεωρία διαταραχϊν και εμφανίηουν μια πτϊςθ 
ςτθν ζνταςθ με τθν αφξθςθ τθσ τάξθσ, ακολουκεί θ περιοχι όπου θ ζνταςθ των 
αρμονικϊν παραμζνει ςχεδόν ςτακερι για αρκετζσ τάξεισ και ονομάηεται ςυνικωσ 
περιοχι πλατό και τζλοσ υπάρχει θ περιοχι αποκοπισ[5][6].  

Η περιοχι του πλατό περιγράφεται από το μοντζλο των τριϊν βθμάτων. 
Σφμφωνα με αυτό το μοντζλο θ παραγωγι των αρμονικϊν ςυμβαίνει ςε τρία 
βιματα . Τα τρία αυτά βιματα φαίνονται ςχθματικά παρακάτω. 
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Εικόνα 3. Το μοντζλο των τριϊν βθμάτων. Θ γκρίηα καμπφλθ αναπαριςτά το ατομικό δυναμικό, θ 
κόκκινθ καμπφλθ το θλεκτρικό πεδίο του παλμοφ και θ μπλε ςφαίρα το θλεκτρόνιο του ατόμου. 

 
Λόγω τθσ πολφ υψθλισ ζνταςθσ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ που 

χρθςιμοποιοφμε (οδθγό παλμό) για τθν παραγωγι των υψθλισ τάξθσ αρμονικϊν το 
ατομικό δυναμικό διαταράςςεται δθμιουργϊντασ ζτςι τισ ςυνκικεσ για ιονιςμό του 
ατόμου μζςω φαινομζνου ςιραγγασ (βιμα 1ο) [1][10]. Για ακόμα υψθλότερεσ 
εντάςεισ το ατομικό δυναμικό διαταράςςεται ςε τζτοιο βακμό που ο ιονιςμόσ 
ςυμβαίνει επειδι το θλεκτρόνιο απελευκερϊνεται απλϊσ περνϊντασ πάνω από το 
φράγμα του ατομικοφ δυναμικοφ. Αμζςωσ μόλισ το θλεκτρόνιο απελευκερωκεί 
υπόκειται ςτο θλεκτρικό πεδίο του παλμοφ. Εκεί επιταχφνεται λόγω τθσ δφναμθσ 
που του αςκείται από το θλεκτρικό πεδίο και αποκτά κινθτικι ενζργεια (βιμα 2ο). 
Όμωσ κακϊσ θ ταλάντωςθ του θλεκτρικοφ πεδίου πραγματοποιείται με πολφ ταχφ 
ρυκμό το θλεκτρόνιο οδθγείται πίςω ςτον πυρινα και αποβάλει τθν κινθτικι 
ενζργεια που απόκτθςε με τθν μορφι μακρινισ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ (XUV) 
(βιμα 3ο). Λόγω ότι θ αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςυμβαίνει 
περιοδικά θ XUV ακτινοβολία κα αποτελείται από τισ αρμονικζσ ςυχνότθτεσ του 
οδθγοφ παλμοφ. Η υψθλότερθσ τάξθσ αρμονικι που μπορεί να παραχκεί κα 
αντιςτοιχεί ςτθν υψθλότερθ κινθτικι ενζργεια που απόκτθςε το θλεκτρόνιο όταν 
απελευκερϊκθκε από το δυναμικό του πυρινα.  Ζχει αποδειχκεί [7] ότι θ ενζργεια 
αυτι είναι : 

ħωmax = Ip + 3.17Up                                     (εξ. 1.7) 
όπου Ip θ ενζργεια ιονιςμοφ και Up θ Ponderomotive ενζργεια.  

Πειραματικά οι αρμονικζσ παράγονται από ζνα μακροςκοπικό αρικμό 
ατόμων και επομζνωσ το φάςμα που παρατθροφμε είναι μια ςφμφωνθ υπζρκεςθ 
από τα εκπεμπόμενα πεδία. Για αυτό τον λόγο το παρατθροφμενο αποτζλεςμα 
εξαρτάται από τισ ςυνκικεσ διάδοςθσ τόςο του οδθγοφ παλμοφ όςο και των 
παραγόμενων αρμονικϊν. Μεγιςτοποιείται δε όταν επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ 
ςυμφωνία φάςεων μεταξφ των εκπεμπόμενων πεδίων(phase-matching).   
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1.3 Ο ρόλοσ τησ πόλωςησ του πεδύου που παρϊγει τισ 

αρμονικϋσ 

Στο προθγοφμενο κεφάλαιο περιγράφθκε θ παραγωγι των υψθλισ τάξθσ 
αρμονικϊν. Δεν αναφζρκθκε όμωσ θ ςθμαςία που ζχει θ πόλωςθ του πεδίου που 
παράγει τισ αρμονικζσ. Εξετάηοντασ το μοντζλο των τριϊν βθμάτων και 
χρθςιμοποιϊντασ τθν κλαςςικι ζννοια τθσ τροχιάσ καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα 
ότι το θλεκτρόνιο ςε ζνα ελλειπτικά πολωμζνο πεδίο μπορεί να μθν επαναςυνδεκεί 
ποτζ με τον πυρινα και ζτςι να μθν εκπεμφκεί ακτινοβολία. Συνεπϊσ θ 
ελλειπτικότθτα του πεδίου που παράγει τισ αρμονικζσ παίηει κακοριςτικό ρόλο και 
κα πρζπει να εξεταςτεί περαιτζρω. 

Για τισ χαμθλισ τάξθσ αρμονικζσ όπου δεν ζχουμε ιονιςμό και το θλεκτρόνιο 
δεν απελευκερϊνεται από το άτομο θ παραπάνω περιγραφι με τθν τροχιά δεν 
ιςχφει. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ εξάρτθςθ τθσ παραγωγισ των αρμονικϊν από τθν 
πόλωςθ του πεδίου που τισ παράγει οφείλεται ςτθν διατιρθςθ τθσ ςτροφορμισ 
αλλά και ςτθν διατιρθςθ τθσ ομοτιμίασ.  

Γενικά θ ζνταςθ των αρμονικϊν μειϊνεται με τθν αφξθςθ τισ ελλειπτικότθτασ 
του πεδίου που τισ δθμιουργεί. Σφμφωνα με τθν κβαντομθχανικι το κυματοπακζτο 
του θλεκτρονίου κα ζχει μια πεπεραςμζνθ πικανότθτα να επαναςυνδεκεί με τον 
πυρινα και να εκπζμψει ακτινοβολία (αρμονικζσ). Η ζνταςθ των αρμονικϊν ςε 
ςχζςθ με τθν ελλειπτικότθτα του πεδίου που τισ δθμιουργεί δίνεται από τθν κεωρία 
διαταραχϊν και ζχει τθν εξισ εξάρτθςθ : 

Iq ~ ( 
    

     ) (q-1)                                  (εξ. 1.8) 
όπου ε θ ελλειπτικότθτα του πεδίου και q θ τάξθ τθσ αρμονικισ [8][9]. Αμζςωσ 
προκφπτει από τον τφπο ότι για πεδίο με γραμμικι πόλωςθ(ε=0) θ ζνταςθ λαμβάνει 
τθν μζγιςτθ τιμι τθσ ενϊ για κυκλικά πολωμζνο πεδίο(ε=1) θ ζνταςθ πζφτει ςτο 
μθδζν. Ζνα διάγραμμα του παραπάνω  τφπου για τισ τρείσ πρϊτεσ περιττζσ τάξεισ 
και με κανονικοποιθμζνθ τθν  ζνταςθ τθσ αρμονικισ φαίνεται παρακάτω. 
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Εικόνα 4. Ζνταςθ αρμονικϊν ςυναρτιςει τθσ ελλειπτικότθτασ του οδθγοφ παλμοφ για τισ τρείσ 
πρϊτεσ περιττισ τάξθσ αρμονικζσ. 

 

Για υψθλότερθσ τάξθσ αρμονικζσ, όπου δεν ιςχφει θ κεωρία διαταραχϊν, για 
να ζχει ο παραπάνω τφποσ (εξ. 1.8) ιςχφ, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε αντί τθν 
τάξθ των αρμονικϊν(q) τθν τάξθ τθσ μθ-γραμμικότθτασ(p). Η τάξθ τθσ μθ-
γραμμικότθτασ παραμζνει ςτακερι για τισ αρμονικζσ ςτθν περιοχι του πλατό και 
φτάνει ςε μια μζγιςτθ τιμι ςτθν περιοχι τθσ αποκοπισ.  

Είναι επίςθσ χριςιμο να ορίςουμε ζνα κατϊφλι εth το οποίο κα κακορίηει τθν 
ελλειπτικότθτα εκείνθ κατά τθν οποία κα ζχουμε ςθμαντικι παραγωγι αρμονικϊν. 
Το κατϊφλι αυτό κα είναι θ τιμι τθσ ελλειπτικότθτασ ςτθν οποία θ ζνταςθ τθσ 
παραγόμενθσ αρμονικισ ιςοφται με το μιςό τθσ μζγιςτθσ ζνταςθσ(Iq= Iqmax/2). Για 
παράδειγμα θ τιμι κατωφλίου, για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, τθσ τρίτθσ 
αρμονικισ είναι εth3Θ = 0.414 ενϊ για τθν πζμπτθ αρμονικι είναι εth5Θ = 0.294. 

1.4 Παραγωγό παλμών αττοδευτερολϋπτου  

         Σε αυτό το κεφάλαιο κα γίνει μια ςφντομθ αναφορά ςτθν παραγωγι παλμϊν 
με χρονοδιάρκεια τθσ τάξεωσ του αττοδευτερολζπτου(10-18 sec). Είναι ζνα κζμα που 
τα τελευταία χρόνια ζχει γίνει αρκετι πρόοδοσ και ζχει ανοίξει νζεσ προοπτικζσ 
ςτθν φυςικι των υπερταχζων φαινομζνων.  
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Γνωρίηουμε ότι ζνασ παλμόσ αποτελείται από ζνα πλικοσ φαςματικϊν 
ςυνιςτωςϊν που οι φάςεισ τουσ ςχετίηονται κατάλλθλα μεταξφ τουσ. Η ςχζςθ για το 
φαςματικό εφροσ και τθν χρονοδιάρκεια του παλμοφ δίνεται μζςου του 
μεταςχθματιςμοφ Fourier και είναι : 

Δτ ·Δν  ≥ Χ                                                           (εξ. 1.9) 
όπου Δτ θ χρονοδιάρκεια, Δν το φαςματικό εφροσ και Χ μια ςτακερά που εξαρτάται 
από τθν χρονικι κατανομι του παλμοφ (για γκαουςιανό προφίλ Χ=0.441). Η ιςότθτα 
ςτθν ςχζςθ μασ δίνει τθν ελάχιςτθ χρονοδιάρκεια για ζνα δεδομζνο φαςματικό 
εφροσ. Από τθν ςχζςθ αυτι γίνεται αμζςωσ κατανοθτό ότι για να παραχκοφν παλμοί 
τθσ τάξθσ του αττοδευτερολζπτου χρειάηεται ζνα τεράςτιο φαςματικό εφροσ (π.χ. 
για ζναν παλμό με χρονοδιάρκεια 100 αττοδευτερόλεπτα και γκαουςιανό προφίλ 
χρειάηεται ζνα φαςματικό εφροσ περίπου 5PHz). Το φαςματικό αυτό εφροσ το 
παρζχουν οι υψθλισ τάξθσ αρμονικζσ [11]. Σε αναλογία με τουσ παλμοφσ 
φεμτοδευτερολζπτου όπου το φαςματικό εφροσ παρζχεται από τουσ διαμικεισ  
τρόπουσ ταλάντωςθσ τθσ κοιλότθτασ του λζιηερ ζνασ κατάλλθλοσ αρικμόσ 
αρμονικϊν, με ςυςχετιςμζνεσ φάςεισ, μποροφν να δϊςουν το απαιτοφμενο 
φαςματικό εφροσ για παλμοφσ αττοδευτερολζπτου [12]. Λόγω του τρόπου 
παραγωγισ των αρμονικϊν (μοντζλο των τριϊν βθμάτων) οι παλμοί αυτοί κα 
απζχουν μεταξφ τουσ μιςι περίοδο τθσ ταλάντωςθσ του κυρίαρχου μικουσ κφματοσ 
του οδθγοφ παλμοφ που τισ δθμιουργεί. Φυςικά κα πρζπει να πλθροφνται οι 
ςυνκικεσ προςαρμογισ φάςεων(phase-matching condition) κακϊσ και οι ςυνκικεσ 
για τθν εγκλείδωςθ των φάςεων(phase-locking).  

Με τον τρόπο που περιγράφθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 
δθμιουργείται ζνα τρζνο παλμϊν [13][14][15][16]. Είναι όμωσ εξίςου ςθμαντικό να 
μποροφμε να δθμιουργοφμε μονιρεισ παλμοφσ. Λόγω του γεγονότοσ ότι ςε ζνα 
τρζνο παλμϊν αττοδευτερολζπτου θ χρονικι απόςταςθ που χωρίηει τουσ παλμοφσ 
είναι εξαιρετικά ςτενι (μερικά φεμτοδευτερόλεπτα) θ επιλογι ενόσ παλμοφ με 
θλεκτρονικά μζςα(Pockels cells) είναι αδφνατθ. Ο τρόποσ για τθν δθμιουργία 
μονιρθ παλμοφ είναι να περιοριςτεί θ εκπομπι τθσ XUV ακτινοβολίασ ςτο ιμιςυ 
του οπτικοφ κφκλου του βαςικοφ θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου που παράγει τισ 
αρμονικζσ. Ζτςι από το μζςο εκπζμπεται ζνα φαςματικό ςυνεχζσ που ςφμφωνα με 
τον μεταςχθματιςμό Fourier αντιςτοιχεί ςε ζνα μονιρθ παλμό.  

Μζχρι ςτιγμισ υπάρχουν τρείσ τρόποι για τθν παραγωγι μεμονωμζνων 
παλμϊν. Στον πρϊτο τρόπο χρθςιμοποιείται λζιηερ που το θλεκτρομαγνθτικό πεδίο 
που εκπζμπει αποτελείται από ελάχιςτουσ οπτικοφσ κφκλουσ. Αξιοποιϊντασ το 
γεγονόσ ότι θ περιοχι αποκοπισ από το φάςμα των αρμονικϊν ζχει δθμιουργθκεί 
από το ιμιςυ του κφκλου με τθν υψθλότερθ ζνταςθ και επιλζγοντασ μόνο αυτιν τθν 
περιοχι καταλιγουμε να ζχουμε  το φαςματικό ςυνεχζσ που αντιςτοιχεί ςε μονιρθ 
παλμό. Οι παλμοί που παράγονται με αυτόν τον τρόπο όμωσ φζρουν ελάχιςτθ 
ενζργεια λόγω ότι τα λζιηερ με πεδία λίγων οπτικϊν κφκλων ζχουν μικρι ιςχφ. 

Ο δεφτεροσ τρόποσ ςτθρίηεται ςε μια απϊλεια ςυμφωνίασ φάςθσ κατά τθν 
διάρκεια του πιο ενεργοφ κομματιοφ του οδθγοφ παλμοφ. Σε αυτιν τθν τεχνικι που 
ονομάηεται gating ιονιςμοφ(ionization gating)[47], θ ζνταςθ του οδθγοφ παλμοφ 
αυξάνεται ζτςι ϊςτε κατά τθν διάρκεια του πιο ενεργοφ κομματιοφ του ο ιονιςμόσ 
του μζςου παραγωγισ των αρμονικϊν να είναι πάνω από το κρίςιμο επίπεδο 
ιονιςμοφ. Σε αυτι τθν πυκνότθτα πλάςματοσ θ αρνθτικι διαςπορά λόγω τον 
ελεφκερων θλεκτρονίων δεν μπορεί να αντιςτακμιςτεί από τθν κετικι διαςπορά 
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του υπόλοιπου ουδζτερου μζςου. Σαν ςυνζπεια θ ςυμφωνία φάςθσ των 
εκπεμπόμενων αρμονικϊν δεν είναι πλζον δυνατι και θ αρμονικι εκπομπι 
περιορίηεται μόνο  ςτο προπορευόμενο κομμάτι του οδθγοφ παλμοφ που 
αντιςτοιχεί ςε μονιρθ παλμό. 
  Ο τρίτοσ τρόποσ εκμεταλλεφεται τθν εξάρτθςθ τθσ παραγωγισ των 
αρμονικϊν από τθν ελλειπτικότθτα του πεδίου που τισ δθμιουργεί [17]. 
Διαμορφϊνοντασ τθν πόλωςθ του πεδίου ζτςι ϊςτε θ ελλειπτικότθτα του να είναι 
κάτω από τθν τιμι κατωφλίου για όςο διαρκεί ο μιςόσ κφκλοσ του πεδίου 
δθμιουργείται μια χρονικι πφλθ μζςα ςτθν οποία ζχουμε τθν εκπομπι τθσ XUV 
ακτινοβολίασ. Για να ςυμβεί αυτό κα πρζπει ο παλμόσ  που παράγει τισ αρμονικζσ 
να αποτελείται από ζνα κεντρικό κομμάτι, που διαρκεί μιςό οπτικό κφκλο, με  
γραμμικι πόλωςθ και να είναι ελλειπτικά πολωμζνοσ οπουδιποτε αλλοφ. Με αυτόν 
τον τρόπο μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυνθκιςμζνα  λζιηερ που φζρουν μεγάλθ 
ιςχφ και ζτςι να ζχουμε μονιρθσ παλμοφσ με αρκετι ενζργεια. Η τεχνικι αυτι 
ονομάηεται polarization gating διότι όπωσ περιγράφθκε δθμιουργεί μια χρονικι 
πφλθ χρθςιμοποιϊντασ τθν εξάρτθςθ τθσ παραγωγισ των αρμονικϊν από τθν 
πόλωςθ του οδθγοφ παλμοφ. Υπάρχουν αρκετζσ πειραματικζσ διατάξεισ για τθν 
δθμιουργία τζτοιου είδουσ πολωμζνου παλμοφ. Στθν παροφςα εργαςία 
χρθςιμοποιικθκε θ διάταξθ του ςυγγραμμικοφ πολλϊν κφκλων polarization gating 
(collinear many cycle-polarization gating)[18] και κα περιγραφεί με λεπτομζρεια ςτο 
επόμενο κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 2. Η polarization gating τεχνική 

Περιγράφκθκε ςφντομα ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο πωσ με τθν χριςθ τθσ 
polarization gating τεχνικισ είναι δυνατόν να παραχκοφν μονιρεισ παλμοί 
αττοδευτερολζπτου. Χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια τεχνικι μποροφν να δθμιουργθκοφν 
και απομονωμζνοι, υπερβραχείσ και με υψθλι ζνταςθ παλμοί των χαμθλϊν τάξεων 
αρμονικϊν. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ χρονικι πφλθ κα κακορίηεται από τον 
κατϊφλι ελλειπτικότθτασ και ο αρμονικόσ παλμόσ κα επιλζγεται φαςματικά από τθν 
εκπεμπόμενθ ακτινοβολία.  

Η βαςικι ιδζα είναι να διαμορφωκεί θ πόλωςθ του παλμοφ που παράγει τισ 
αρμονικζσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε ςτο κζντρο του, που είναι και το πιο ενεργό 
κομμάτι, να ζχει γραμμικι πόλωςθ και ςτισ άκρεσ ελλειπτικι. Η πρϊτθ τεχνικι για 
τθν πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ ιδζασ ιταν θ ςυμβολομετρικι polarization 
gating(interferometric polarization gating technique)[19][20]. Σφμφωνα με αυτιν 
τθν τεχνικι ο προσ διαμόρφωςθ παλμόσ φζρει γραμμικι πόλωςθ και  χωρίηεται ςε 
δφο πανομοιότυπα κομμάτια. Το ζνα κομμάτι χωρίηεται και αυτό ςε δφο και 
ειςάγεται κατάλλθλθ κακυςτζρθςθ μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε να ζχουν καταςτροφικι 
ςυμβολι όταν επαναςυμβάλλουν. Το δεφτερο κομμάτι χωρίηεται επίςθσ ςε δφο, 
αλλά θ κακυςτζρθςθ που ειςάγεται προκαλεί ενιςχυτικι ςυμβολι. Προτοφ τα δφο 
κομμάτια ςυμβάλουν εκ νζου θ γραμμικι πόλωςθ του κομματιοφ με τθν ενιςχυτικι 
ςυμβολι ςτρζφεται ζτςι ϊςτε να γίνει κάκετθ προσ τθν πόλωςθ του κομματιοφ με 



15 
 

τθν καταςτροφικι. Τελικά θ υπζρκεςθ των δφο κομματιϊν κα δθμιουργιςει ζναν 
παλμό με γραμμικι πόλωςθ ςτο κζντρο, λόγω ότι το ζνα κομμάτι ζχει καταςτροφικι 
ςυμβολι εκεί και απομζνει μόνο το κομμάτι που ζχει ενιςχυτικι και φζρει γραμμικι 
πόλωςθ, και ελλειπτικι ςτα άκρα όπου ςυνειςφζρουν και τα δφο κομμάτια.  

Ακολουκϊντασ τθν παραπάνω τεχνικι και άλλεσ διατάξεισ αναπτφχκθκαν  
για τθν δθμιουργία τζτοιου διαμορφωμζνου παλμοφ. Μια από αυτζσ τισ διατάξεισ 
είναι και  θ ςυγγραμμικι πολλϊν κφκλων polarization gating(collinear many cycle-
polarization gating) [18] και περιγράφεται λεπτομερϊσ παρακάτω, κακϊσ είναι και 
θ διάταξθ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα εργαςία. 

2.1 Η ςυγγραμμικό πολλών κύκλων polarization gating 

διϊταξη 

Σε αντίκεςθ με τθν ςυμβολομετρικι polarization gating διάταξθ όπου 
χρθςιμοποιοφνται διαχωριςτζσ δζςμθσ(beam splitter) και πλακίδια 
κακυςτζρθςθσ(wave-plates)  θ ςυγγραμμικι πολλϊν κφκλων polarization gating 
αποτελείται μόνο από πλακίδια κακυςτζρθςθσ κακιςτϊντασ τθν πιο απλι, ςυμπαγι  
και πιο εφχρθςτθ. Η πειραματικι διάταξθ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 
 
Εικόνα 5. Θ ςυγγραμμικι πολλϊν κφκλων polarization 
gating διάταξθ. ΗΟ λ/2 : πλακίδιο κακυςτζρθςθσ μιςοφ 
μικουσ κφματοσ μθδενικισ τάξθσ, ΗΟ λ/4 : πλακίδιο 
κακυςτζρθςθσ ενόσ τετάρτου του μικουσ κφματοσ 
μθδενικισ τάξθσ, ΜΟ λ/4 : πλακίδιο κακυςτζρθςθσ ενόσ 
τετάρτου του μικουσ κφματοσ πολλαπλϊν τάξεων, Si : 
πλακίδιο πυριτίου 15 εκατοςτϊν, Μ : κάτοπτρο, P : 
πολωτισ, TS : μετακινοφμενθ βάςθ. 

 
 

Μία δζςμθ με p-πόλωςθ ειςζρχεται ςτθν διάταξθ. Ζνα πλακίδιο 
κακυςτζρθςθσ λ/2 μθδενικισ τάξθσ (ΗΟ), πάχουσ 1290μm, ζχει τον οπτικό του άξονα 
(ΟΑ) ςε γωνία 22.5 μοιρϊν και χρθςιμοποιείται για να ςτρζψει τθν πόλωςθ τθσ 
δζςμθσ κατά 45 μοίρεσ. Στθν ςυνζχεια ο παλμόσ περνάει από ζνα πολλαπλϊν 
τάξεων λ/4 πλακίδιο κακυςτζρθςθσ (ΜΟ), πάχουσ 1060.7μm που ζχει τον οπτικό 
του άξονα ςε γωνία 0 μοιρϊν ςε ςχζςθ με τθν s-πόλωςθ τθσ δζςμθσ. Το πλακίδιο 
αυτό, λόγω διπλοκλαςτικότθτασ, διαχωρίηει χρονικά τισ δφο ςυνιςτϊςεσ του 
παλμοφ, αυτι με πόλωςθ παράλλθλθ ςτον ζκτακτο άξονα από εκείνθ με πόλωςθ 
παράλλθλθ ςτον τακτικό άξονα. Ζτςι, εξερχόμενοσ από το πλακίδιο αυτό, ο παλμόσ 
είναι ςαν να ζχει χωριςτεί ςε δφο επιμζρουσ παλμοφσ που οι πολϊςεισ τουσ είναι 
κάκετεσ μεταξφ τουσ και ζχουν μια χρονικι κακυςτζρθςθ ανάμεςα τουσ. Η χρονικι 
κακυςτζρθςθ μεταξφ των δφο παλμϊν δίνεται από τθν παρακάτω ςχζςθ : 

δ = d(1/νε-1/νο)                                                     (εξ. 2.1) 
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όπου d το πάχουσ του πλακιδίου και νε, νο οι ταχφτθτεσ του φωτόσ ςτον ζκτακτο και 
τακτικό οπτικό άξονα του πλακιδίου αντίςτοιχα. Το πλακίδιο που χρθςιμοποιικθκε 
ςτθν παροφςα εργαςία ειςιγαγε μια κακυςτζρθςθ των 33 φεμτοδευτερολζπτων. Η 
τιμι αυτι μετρικθκε πειραματικά με τθν μζκοδο τθσ τρίτθσ τάξθσ αυτοςυςχζτιςθσ 
παρεμβάλλοντασ ζνα κάτοπτρο αμζςωσ μετά το ΜΟ πλακίδιο όπωσ φαίνεται και 
ςτο ςχιμα τθσ διάταξθσ (Εικόνα 5). Για τθν μζτρθςθ αυτι ο οπτικόσ άξονασ του ΗΟ 
λ/2 πλακιδίου κακυςτζρθςθσ είχε οριςτεί ςτισ 0 μοίρεσ. Το ςιμα τθσ 
αυτοςυςχζτιςθσ φαίνεται ςτο επόμενο διάγραμμα. 
 

 
Εικόνα 6. Το ςιμα τθσ τρίτθσ τάξθσ αυτοςυςχζτιςθσ του παλμοφ μετά τθν διζλευςθ του από το ΜΟ 
πλακίδιο. 

 
Οι πράςινεσ τελείεσ δείχνουν τον παλμό όταν ο οπτικόσ άξονασ του ΜΟ λ/4 

πλακιδίου κακυςτζρθςθσ είναι ςε γωνία 0 μοιρϊν. Η κόκκινθ γραμμι δείχνει τθν 
γκαουςιανι προςαρμογι ςτα πειραματικά δεδομζνα και το πλάτοσ τθσ καμπφλθσ 
ςτο μιςό του μζγιςτου δίνει τθν χρονοδιάρκεια του παλμοφ του λζιηερ(Δτ=33fsec). 
Οι μαφρεσ τελείεσ δείχνουν τθν μορφι του παλμοφ όταν ο οπτικόσ άξονασ του ΜΟ 
λ/4 πλακιδίου οριςτεί ςτισ 45 μοίρεσ. Παρατθροφμε ότι το πλάτοσ ςτο μιςό του 
μζγιςτου είναι 66fsec που δείχνει ότι το ΜΟ πλακίδιο ειςαγάγει μια κακυςτζρθςθ 
33fsec. 

Όταν λοιπόν ο παλμόσ εξζλκει του ΜΟ πλακιδίου κα ζχει κυκλικι πόλωςθ 
ςτο κζντρο λόγω τθσ επικαλφψεισ των δυο επιμζρουσ παλμϊν και κα αλλάηει ςε 
ελλειπτικι προσ τισ άκρεσ. Ζνα δεφτερο μθδενικισ τάξθσ λ/4 πλακίδιο 
κακυςτζρθςθσ μετατρζπει το κυκλικά πολωμζνο πεδίο ςε γραμμικό και αφινει το 
πεδίο κυκλικά ι ελλειπτικά πολωμζνο οπουδιποτε αλλοφ. Με αυτόν τον τρόπο μια 
χρονικι πφλθ με γραμμικι πόλωςθ ζχει δθμιουργθκεί ςτον παλμό. Η χρονικι 
διάρκεια τθσ πφλθσ δίνεται από τθν εξισ ςχζςθ : 
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τg ≈ (εthτL
2)/δln2                                                    (εξ. 2.2) 

όπου τL θ χρονοδιάρκεια του παλμοφ πριν τθν είςοδο του ςτθν διάταξθ και εth το 
κατϊφλι ελλειπτικότθτασ που αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ.  

Η διάταξθ κα μποροφςε να αποτελείται μόνο από τα τρία πλακίδια 
κακυςτζρθςθσ όπωσ ζχει περιγραφεί μζχρι ςτιγμισ. Τότε όμωσ κα ζπαςχε από δφο 
ςθμαντικά μειονεκτιματα. Το πρϊτο είναι ότι κα είχε χαμθλι απόδοςθ μετατροπισ 
ςτθν δθμιουργία τθσ XUV ακτινοβολίασ και το δεφτερο ότι για μικρι χρονικά πφλθ 
(τθσ τάξθσ του μιςοφ μικουσ κφματοσ του οδθγοφ παλμοφ) κα χρειαηόταν ζνα 
αρκετά παχφ ΜΟ πλακίδιο που θ αυτοδιαμόρφωςθ φάςθσ του παλμοφ λόγω τθσ 
διάδοςθσ του μζςω του διπλοκλαςτικοφ πλακιδίου κα δθμιουργοφςε προβλιματα. 

Για να αντιμετωπιςτοφν αυτά τα δυο μειονεκτιματα τοποκετείται μετά τα 
τρία πλακίδια κακυςτζρθςθσ ζνα πλακίδιο πυριτίου. Αλλάηοντασ τθν γωνία 
πρόςπτωςθσ τθσ δζςμθσ ςτο πλακίδιο ελζγχεται και ο λόγοσ των πλατϊν των δφο 
κάκετα πολωμζνων πεδίων που ζχουν δθμιουργθκεί. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ 
χρονικι διάρκεια τθσ πφλθσ που κα δθμιουργθκεί κα δίνεται από τον παρακάτω 
τφπο : 

τg = 
        

 

  
                                                     (εξ. 2.3) 

όπου Α = [-2R√     + Β(R2 – 1)]/(Β-2R+ΒR2), με R να είναι ο λόγοσ των πλατϊν των 
δφο πεδίων (Εp0/Εs0) και Β = sin(2tan-1(εth)). Ο λόγοσ  του p-πολωμζνου πεδίου ωσ 
προσ το s-πολωμζνο πεδίο ςε ςχζςθ με τθν γωνία πρόςπτωςθσ τθσ δζςμθσ ςτο 
πλακίδιο πυριτίου φαίνεται ςτο επόμενο διάγραμμα. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Εξάρτθςθ των πλατϊν των 
δφο πεδίων(R) από τθν γωνία 
πρόςπτωςθσ ςτο πλακίδιο πυριτίου 
(κ).  

 
 

Για εth = 0,414(κατϊφλι ελλειπτικότθτασ τθσ τρίτθσ αρμονικισ) και R ≈ 0.45 
μια χρονικι πφλθ με διάρκεια 10.8fsec αναμζνεται να δθμιουργθκεί ενϊ για εth = 
0.294(κατϊφλι ελλειπτικότθτασ τθσ πζμπτθσ αρμονικισ) το τg κα ζχει τιμι 7.6fsec. 
Για να ζχουμε R ≈ 0.45 κα πρζπει θ γωνία πρόςπτωςθσ τθσ δζςμθσ ςτο πλακίδιο 
πυριτίου να ζχει οριςτεί ςτισ 58 μοίρεσ. Όμωσ ςε αυτιν τθν τιμι θ ενζργεια του 
παλμοφ μζςα ςτθν πφλθ είναι αρκετά χαμθλι και επομζνωσ επιλζγουμε τθν γωνία 
να είναι περίπου ςτισ 84 μοίρεσ που δίνει τθν ίδια τιμι ςτο R.  

Πρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι θ παραπάνω ανάλυςθ ιςχφει για 
μονοχρωματικι δζςμθ. Όταν ζχουμε μια δζςμθ με φαςματικό εφροσ Δλ ≈ 30nm κα 
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πρζπει να γίνουν λεπτομερείσ υπολογιςμοί για τθν διάδοςθ τθσ δζςμθσ μζςα από 
τθν διάταξθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διαςπορά που προκαλεί το κάκε οπτικό, τθν 
κακυςτζρθςθ ςτθν φάςθ για κάκε ςυνιςτϊςα ςυχνότθτασ που ειςάγει το ΜΟ 
πλακίδιο και τθν ανακλαςτικότθτα του πλακιδίου πυριτίου. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ 
υπολογίςτθκε ότι για να ζχουμε τθν ςτενότερθ χρονικά πφλθ κα πρζπει θ γωνία του 
ΜΟ πλακιδίου να οριςτεί ςτισ 14 μοίρεσ. Η τιμι αυτι επιβεβαιϊκθκε και 
πειραματικά εςτιάηοντασ τον παλμό που δθμιουργικθκε ςτθν διάταξθ του gating ςε 
αζριο Aργό παράγοντασ XUV ακτινοβολία. Από το πείραμα αυτό βρζκθκε ότι το 
ευρφτερο ψευδοςυνεχζσ τθσ XUV ακτινοβολίασ, και άρα και θ ςτενότερθ χρονικά 
πφλθ, παράγεται όταν ο οπτικόσ άξονασ του ΜΟ πλακιδίου βρίςκεται ςτισ 14 μοίρεσ.  
Χρθςιμοποιϊντασ τισ παραπάνω ςυνκικεσ για το ςυγγραμμικό πολλϊν κφκλων 
polarization gating αναμζνουμε να δθμιουργιςουμε μια ςτενι χρονικά πφλθ για τισ 
χαμθλισ τάξθσ αρμονικζσ που κα παραγάγει αρμονικοφσ παλμοφσ με χρονοδιάρκεια 

μικρότερθ από αυτιν που προβλζπει θ κεωρία διαταραχϊν [(εξ. 1.6)  Δτq = 
  

√ 
)].

  

Κεφάλαιο 3. Πειραματική διάταξη 

 Σε αυτό το κεφάλαιο κα περιγραφεί θ διάταξθ που ςτικθκε για τθν 
πραγματοποίθςθ του πειράματοσ. Ο ςκοπόσ του είναι θ δθμιουργία παλμοφ τθσ 
τρίτθσ αρμονικισ του ςυςτιματοσ λζιηερ που υπάρχει ςτο εργαςτιριο με τθν χριςθ 
του ςυγγραμμικοφ πολλϊν-κφκλων polarization gating και ο χαρακτθριςμόσ του 
παλμοφ αυτοφ. 
 Η διάταξθ αποτελείται από δφο μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ λαμβάνει χϊρα θ 
παραγωγι των αρμονικϊν και επιλζγεται φαςματικά θ τρίτθ και ςτο δεφτερο 
υπάρχει το ςφςτθμα χαρακτθριςμοφ του παλμοφ. Τα δφο μζρθ κα περιγραφκοφν 
ξεχωριςτά ενϊ αρχικά αναφζρεται το ςφςτθμα λζιηερ που χρθςιμοποιικθκε. 

3.1 Το ςύςτημα λϋιζερ Ti : Sapphire  

 Το πείραμα πραγματοποιικθκε χρθςιμοποιϊντασ τθν δζςμθ από ζνα 
ςφςτθμα λζιηερ Chirped Pulse Amplified Ti:sapphire. Οι παλμοί που εκπζμπει είναι 
ςτθν περιοχι του υπζρυκρου με κεντρικό μικοσ κφματοσ περίπου 800nm και 
φαςματικό εφροσ Δλ ≈ 30nm. Το φαςματικό εφροσ αυτό υποςτθρίηει παλμοφσ 
χρονοδιάρκειασ μζχρι 30 fsec.  

Το ςφςτθμα λζιηερ αποτελείται από ζναν ταλαντωτι(oscillator) 
καταςκευαςμζνο από τθν Coherent Inc. με κρφςταλλο ηαφειριοφ ντοπαριςμζνο με 
ιόντα τιτανίου(Ti:sapphire crystal) που ζχει τθν δυνατότθτα για εγκλείδωςθ των 
διαμικων τρόπων ταλαντϊςεισ (mode-lock) και αντλείται οπτικά από ζνα Nd:YAG 
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λζιηερ. Παρζχει παλμοφσ με επαναλθψιμότθτα 75MHz και ο κάκε παλμόσ φζρει 
ενζργεια περίπου 7nJoule.  
 Οι παλμοί αυτοί ειςζρχονται ςτον διαπλατυντι όπου δφο οπτικά φράγματα 
περίκλαςθσ προςκζτουν ιςχυρό chirp ςτουσ παλμοφσ διαχωρίηοντασ χρονικά τισ 
φαςματικζσ ςυνιςτϊςεσ τουσ. 
 Στθν ςυνζχεια οι chirped παλμοί ενιςχφονται από ζναν ενιςχυτι 
αναπαραγωγισ(regenerative amplifier) καταςκευαςμζνο από τθν Amplitude Systems 
που αντλείται οπτικά από ζνα Nd:YAG λζιηερ(Photonics Industries). 
 Οι παλμοί ενιςχφονται περαιτζρω με το πζραςμα τουσ από δφο ενιςχυτζσ 
πολλαπλϊν διελεφςεων. Ο πρϊτοσ ενιςχυτισ αντλείται οπτικά από ζνα Nd:YAG 
λζιηερ τθσ Big Sky Laser Technologies και ο δεφτεροσ επίςθσ από Nd:YAG τθσ 
Amplitude Systems. Οι παλμοί φτάνουν μζγιςτθ ενζργεια 340mJoule. 
 Τελικά με το πζραςμα τθσ δζςμθσ από ζναν ςυμπιεςτι οπτικϊν φραγμάτων 
ο παλμόσ ςυμπιζηεται μειϊνοντασ τθν χρονοδιάρκεια του. Στισ βζλτιςτεσ ςυνκικεσ 
λειτουργίασ, ο εξερχόμενοσ από τον ςυμπιεςτι παλμόσ ζχει μζγιςτθ ενζργεια 
170mJoule, χρονοδιάρκεια 34fsec, επαναλθψιμότθτα 10Hz, φαςματικό εφροσ 30nm 
και θ διάμετροσ τθσ δζςμθσ είναι 5cm. Λόγω εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ 
λζιηερ, το παρόν πείραμα πραγματοποιικθκε χρθςιμοποιϊντασ παλμοφσ 
χρονοδιάρκειασ 55fsec και ενζργειασ περίπου 10mJoule. 
 Μία ςχθματικι αναπαράςταςθ του ςυςτιματοσ του λζιηερ φαίνεται 
παρακάτω. 
 

 
Εικόνα 8. Σχθματικι απεικόνιςθ τθσ διάταξθσ του ςυςτιματοσ λζιηερ. 

 
 Η δζςμθ που παραδίνει το ςφςτθμα λζιηερ που περιγράφθκε ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο οδθγείται μζςω κατάλλθλα τοποκετθμζνων κατόπτρων 
ςτο ςυγγραμμικό πολλϊν κφκλων polarization gating. Μζτα τθν ζξοδο του από τθν 
διάταξθ του gating ο διαμορφωμζνοσ παλμόσ ειςζρχεται ςτθν διάταξθ που ςτικθκε 
εξολοκλιρου από τθν αρχι για τθν επίτευξθ του ςκοποφ του πειράματοσ και 
φαίνεται ςχθματικά παρακάτω. 
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Εικόνα 9. Πειραματικι διάταξθ. Lens: φακόσ εςτιακισ απόςταςθσ 1 μ, Iris: οπτικό διάφραγμα, 
Production jet: ακροφφςιο παραγωγισ, Silicon plate: πλακίδιο πυριτίου, 3ω mirrors: κάτοπτρα που 
ανακλοφν τθν τρίτθ αρμονικι, Detection jet: ακροφφςιο χαρακτθριςμοφ, TOF: ςωλινασ χρόνου 
πτιςθσ, Spherical mirror’s mount: βάςθ πάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται ο ςφαιρικόσ κακρζπτθσ.  

  
Η περιγραφι τθσ διάταξθσ κα γίνει ςε δφο κεφάλαια ϊςτε να γίνει καλφτερα 

κατανοθτι. Στο πρϊτο κεφάλαιο περιγράφεται θ παραγωγι των αρμονικϊν ενϊ ςτο 
δεφτερο θ διάταξθ χαρακτθριςμοφ του αρμονικοφ παλμοφ.    

3.2 Παραγωγό αρμονικόσ ακτινοβολύασ  

Η δζςμθ του λζιηερ που ζχει διαμορφωκεί κατάλλθλα από το gating εςτιάηεται με 
ζνα φακό, εςτιακισ απόςταςθσ 1 μζτρου, ςτο εςωτερικοφ ενόσ καλάμου κενοφ, 
κάτω ακριβϊσ από το άκρο ενόσ παλμικοφ ακροφφςιου που παρζχει το μζςο για τθν 
παραγωγι τθσ αρμονικισ ακτινοβολίασ. Ζνα οπτικό διάφραγμα (ίριδα) υπάρχει 
αμζςωσ μετά τον φακό για τον ζλεγχο τθσ διατομισ τθσ δζςμθσ.  

Στθν περίπτωςι μασ το μζςο είναι το ευγενζσ αζριο Αργό. Στα ευγενι αζρια, 
επειδι είναι κεντροςυμμετρικά υλικά, όλεσ οι θλεκτρικζσ επιδεκτικότθτεσ άρτιασ 
τάξθσ μθδενίηονται. Επομζνωσ μόνο αρμονικζσ περιττισ τάξθσ μποροφν να 
παραχκοφν. 
 Το παλμικό ακροφφςιο αποτελείται από ζνα μεταλλικό πλαίςιο γεμάτο από 
αργό που απομονϊνεται από τον κάλαμο κενοφ με ζναν πιεηοθλεκτρικό κρφςταλλο. 
Με τθν εφαρμογι τάςθσ ο κρφςταλλοσ διαςτζλλεται αφινοντασ ζτςι αζριο να 
ειςζλκει ςτον κάλαμο κενοφ. Η εφαρμογι τθσ τάςθσ γίνεται παλμικά και 
ενεργοποιείται λαμβάνοντασ ςιμα από τα θλεκτρονικά του ςυςτιματοσ 
λζιηερ(Pockels cells) αφοφ πρϊτα ειςαχκεί κατάλλθλθ κακυςτζρθςθ ζτςι ϊςτε θ 
εκροι του αζριου να είναι ςυγχρονιςμζνθ με τθν άφιξθ κάκε παλμοφ. Η παλμικι 
απελευκζρωςθ αερίου μζςα ςτον κάλαμο είναι προτιμότερθ από μια ςυνεχισ ροι 
γιατί ζτςι μειϊνεται θ  κατανάλωςθ του αερίου αλλά και διατθρείται θ πίεςθ του 
καλάμου ςε λειτουργικζσ τιμζσ. Η παλμικι εφαρμογι τθσ τάςθσ ςτον κρφςταλλο του 
ακροφφςιου επιτυγχάνεται με τθν χριςθ κατάλλθλου ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν 
κυκλωμάτων(high voltage nozzle driver) που παρζχει τετραγωνικοφσ παλμοφσ τάςθσ. 
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Στον driver αυτόν παρζχεται θ τάςθ από ζνα τροφοδοτικό(high voltage supply) 
κακϊσ και θ χρονικι κακυςτζρθςθ, από ζνα κουτί χρονοκακυςτζρθςθσ(delay box), 
που απαιτείται ϊςτε να ςυγχρονίηεται θ εκροι του αερίου με τθν άφιξθ του 
θλεκτρομαγνθτικοφ παλμοφ. Ο driver δίνει τθν δυνατότθτα αλλαγισ τθσ 
χρονοδιάρκειασ του παλμοφ τάςθσ επιτυγχάνοντασ ζτςι καλφτερο ςυγχρονιςμό. 
 

 
Εικόνα 10. Σχεδιάγραμμα παραγωγισ παλμικισ τάςθσ για το ακροφφςιο παραγωγισ αρμονικϊν. High 
voltage nozzle driver: driver ειδικά καταςκευαςμζνοσ για τισ ανάγκεσ του πειράματοσ, Delay box: 
κουτί χρονοκακυςτζρθςθσ τθσ εταιρίασ Stanford Research Systems Inc. Μοντζλο DG 535, High voltage 
supply: τροφοδοτικό που παρζχει τάςθ μζχρι 350 Volts, jet: ακροφφςιο παραγωγισ αρμονικϊν. 

 
   Η κζςθ του ακροφφςιου ςε ςχζςθ με το εςτιακό ςθμείο μπορεί να ρυκμιςτεί 
και ςτισ τρείσ διαςτάςεισ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι καλφτερεσ ςυνκικεσ 
προςαρμογισ φάςεων(phase matching condition). 
 Ο κάλαμοσ τθσ παραγωγισ των αρμονικϊν διατθρείται υπό κενό με τθν 
χριςθ μιασ μθχανικισ αντλίασ που φτάνει ςε πιζςεισ τθσ τάξεωσ των 10-3 mbar ενϊ 
όταν το ακροφφςιο είναι ςε λειτουργία θ πίεςθ αυξάνεται με μζγιςτθ τιμι τα 2.5· 
10-2 mbar. 

 Οι αρμονικζσ που παράγονται διαδίδονται ςτθν ίδια κατεφκυνςθ με τθν 
υπζρυκρθ ακτινοβολία(IR) που τισ δθμιοφργθςε εμφανίηοντασ όμωσ μικρότερθ 
γωνιακι απόκλιςθ από αυτιν. Εμποδίςαμε τθν είςοδο τθσ βαςικισ υπζρυκρθσ 
ακτινοβολίασ ςτθν περιοχι χαρακτθριςμοφ με τρείσ τρόπουσ. Ο πρϊτοσ τρόποσ ιταν 
να τοποκετθκεί ζνασ διαμορφωτισ χωρικοφ προφίλ τθσ δζςμθσ πριν τον εςτιακό 
φακό. Ο διαμορφωτισ αυτόσ δίνει ςτθν δζςμθ ζνα δακτυλιοειδζσ ςχιμα με 
εςωτερικι διάμετρο περίπου 6 mm. Ζτςι μετά τθν παραγωγι των αρμονικϊν το 
κεντρικό κομμάτι τθσ δζςμθσ κα αποτελείται κατά μεγάλο ποςοςτό μόνο από XUV 
ακτινοβολία ενϊ το εξωτερικό κομμάτι από IR ακτινοβολία. Τοποκετϊντασ λοιπόν 
ζνα μικρό κυκλικό άνοιγμα μετά τθν παραγωγι εμποδίηουμε ζνα μεγάλο κομμάτι 
τθσ IR ακτινοβολίασ να διαδοκεί περαιτζρω. Ο δεφτεροσ τρόποσ είναι να 
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τοποκετθκεί μετά τον κάλαμο παραγωγισ αρμονικϊν ζνα πλακίδιο πυριτίου ςε 
γωνία Brewster για τθν IR ακτινοβολία (κ ≈ 76°). Σε αυτιν τθν γωνία το πλακίδιο 
μειϊνει τθν ζνταςθ μιασ p-πολωμζνθσ IR δζςμθσ κατά 99%. Φροντίηοντασ ζτςι θ 
βαςικι IR δζςμθ να ζχει p-πόλωςθ εμποδίηουμε μεγάλο μζροσ τθσ. Τζλοσ, ο τρίτοσ 
τρόποσ είναι θ τοποκζτθςθ δφο κατόπτρων μετά το πλακίδιο πυριτίου που 
ανακλοφν ςυγκεκριμζνα μικθ κφματοσ αφινοντασ τθν υπόλοιπθ ακτινοβολία να 
διαδοκεί εκτόσ καλάμου. Συγκεκριμζνα τα κάτοπτρα που χρθςιμοποιικθκαν ιταν 
κατάλλθλα για τα μικθ κφματοσ των χαμθλϊν τάξεωσ αρμονικϊν, ςτθν περιοχι του 
υπεριϊδουσ φωτόσ δθλαδι. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα δφο αυτά κάτοπτρα 
βρίςκονται πάνω ςε μια μετακινοφμενθ βάςθ. Με αυτό τον τρόπο δίνεται θ 
δυνατότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τθν απομάκρυνςθ του διαμορφωτι χωρικοφ προφίλ 
τθσ δζςμθσ και των οπτικϊν διαφραγμάτων, να ςτείλουμε τθν IR ακτινοβολία ςτον 
κάλαμο χαρακτθριςμοφ. Αυτό είναι αρκετά χριςιμο ςε περιπτϊςεισ ευκυγράμμιςθσ 
τθσ διάταξθσ κακϊσ επίςθσ και ςε περιπτϊςεισ βακμονόμθςθσ όπωσ κα δοφμε ςτο 
επόμενο κεφάλαιο. Επίςθσ επειδι θ διάταξθ των δφο κατόπτρων είναι κάκετθ ςτθν 
κατεφκυνςθ διάδοςθσ, θ δζςμθ ςτρζφεται δφο φόρεσ κατά 90 μοίρεσ 
δθμιουργϊντασ ζτςι μια μικρι παράλλθλθ μετατόπιςθ. Για αυτό το λόγο και το 
πλακίδιο πυριτίου είναι τοποκετθμζνο πάνω ςε μια μετακινοφμενθ βάςθ ζτςι ϊςτε 
όταν τα κάτοπτρα απομακρυνκοφν να μπορζςουμε, μετακινϊντασ το πλακίδιο 
πυριτίου, να αναιρζςουμε τθν μετατόπιςθ αυτιν ςτζλνοντασ τθν δζςμθ να ειςζλκει 
ςτον κάλαμο χαρακτθριςμοφ από το ίδιο ςθμείο.    
 Μια ςχθματικι αναπαράςταςθ τθσ διάταξθσ για τθν παραγωγι των 
αρμονικϊν φαίνεται παρακάτω. 
 

 
Εικόνα 11. Θ διάταξθ παραγωγισ αρμονικϊν. ΔΔ-διαμορφωτισ δζςμθσ, ΕΦ-εςτιακόσ φακόσ, ΟΔ-
οπτικό διάφραγμα, ΠΗ-παλμικό ακροφφςιο, ΠΠ-πλακίδιο πυριτίου, ΚΥ-κάτοπτρα υπεριϊδουσ 
ακτινοβολίασ. Τα πλαίςια με τθν μαφρθ διακεκομμζνθ γραμμι παριςτάνουν τισ μετακινοφμενεσ 
βάςεισ.  

3.3 Διϊταξη για τον χαρακτηριςμό του παλμού 

 Μετά τον διαχωριςμό των αρμονικϊν ςυχνοτιτων από τθν βαςικι υπζρυκρθ 
ακτινοβολία που τισ δθμιοφργθςε και τθν επιλογι τθσ τρίτθσ αρμονικισ όπωσ 
περιγράφθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο θ δζςμθ ειςζρχεται ςτθν περιοχι 
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χαρακτθριςμοφ. Η περιοχι αυτι αποτελείται από μια διάταξθ, μζςα ςε ζνα κάλαμο 
κενοφ, που επιτρζπει τον φαςματικό και χρονικό χαρακτθριςμό του παλμοφ. 
 Η ευκυγράμμιςθ είναι τζτοια ϊςτε θ δζςμθ να κατευκυνκεί ςτο κζντρο ενόσ 
ςφαιρικοφ κακρζπτθ που είναι κομμζνοσ ςτθν μζςθ και είναι κατάλλθλοσ για να 
ανακλάςει και να εςτιάςει τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. Η εςτιακι του απόςταςθ 
είναι 5 cm και χρθςιμοποιείται για να δθμιουργιςει δυο επιμζρουσ παλμοφσ και να 
τουσ εςτιάςει κάτω από το άκρο ενόσ παλμικοφ ακροφφςιου. Το κάκε κομμάτι του 
κακρζπτθ βρίςκεται πάνω ςε ανεξάρτθτεσ μετακινοφμενεσ βάςεισ που δίνουν τθν 
δυνατότθτα μετακίνθςθσ ςτισ τρείσ διαςτάςεισ. Οι βάςεισ αυτζσ βρίςκονται με τθν 
ςειρά τουσ πάνω ςε μια μεγαλφτερθ βάςθ με τθν ίδια δυνατότθτα. Με αυτό τον 
τρόπο υπάρχει πλιρθσ ελευκερία ςτθν κίνθςθ τόςο ολόκλθρου του κακρζπτθ όςο 
και των επιμζρουσ κομματιϊν του. 
 Πιο ςυγκεκριμζνα θ βάςθ του ενόσ κομματιοφ του ςφαιρικοφ κακρζπτθ 
λειτουργεί πιεηοθλεκτρικά και θ μετακίνθςθ φ, κ, z (με το φ να παριςτάνει τθν 
γωνία κλίςθσ ωσ προσ τον κάκετο άξονα που περνάει από το κζντρο του κακρζπτθ, κ 
θ γωνία κλίςθσ ωσ προσ τον παράλλθλο άξονα και z θ μετακίνθςθ κάκετα ςτο 
επίπεδο του κακρζπτθ) ελζγχεται από υπολογιςτι με βιμα μικρότερο των 30 nm 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ ςυςκευισ(New Focus Vacuum Picomotor). Το 
δεφτερο κομμάτι ζχει ελευκερία μετακίνθςθσ ςτθν κ και φ ςυντεταγμζνθ ενϊ 
ολόκλθροσ ο κακρζπτθσ μετακινείται μθχανικά και ςτισ τρείσ διαςτάςεισ. Όλθ αυτι 
θ καταςκευι υπάρχει για να ειςαχκεί κατάλλθλθ κακυςτζρθςθ μεταξφ των δφο 
παλμϊν που ζχει δθμιουργιςει ο χωριςμζνοσ ςτθν μζςθ κακρζπτθσ και να είναι 
ζτςι δυνατι θ πραγματοποίθςθ μίασ μζτρθςθσ αυτοςυςχζτιςθσ. Μια τριςδιάςτατθ 
αναπαράςταςθ ολόκλθρθσ τθσ βάςθσ φαίνεται παρακάτω. 
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Εικόνα 12. Τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ τθσ βάςθσ του ςφαιρικοφ κακρζπτθ. Τα δφο κομμάτια του 
κακϊσ και ολόκλθροσ ο κακρζπτθσ ζχουν ελευκερία κινιςεων και ςτισ 3 διαςτάςεισ. 

 
 Όπωσ ζχει αναφερκεί ςτθν αρχι ο κακρζπτθσ εςτιάηει τουσ δφο παλμοφσ 
που δθμιουργεί κάτω ακριβϊσ από τθν άκρθ ενόσ παλμικοφ ακροφφςιου. Το 
ακροφφςιο αυτό είναι μαγνθτικό και θ αρχι λειτουργίασ του ζχει ωσ εξισ: μζςα ςτο 
ακροφφςιο υπάρχει ζνασ μαγνιτθσ τυλιγμζνοσ από ζνα πθνίο. Με τθν εφαρμογι 
τάςθσ ςτο ακροφφςιο ρεφμα διαρρζει το πθνίο και λόγω τθσ δφναμθσ Lorenz ο 
μαγνιτθσ μετακινείται επιτρζποντασ αζριο να ειςζλκει ςτον κάλαμο. Επίςθσ από 
ζνα τροφοδοτικό εφαρμόηεται υψθλι τάςθ ςτο ακροφφςιο  δθμιουργϊντασ ζτςι μια 
διαφορά δυναμικοφ μεταξφ τθσ άκρθσ του ακροφφςιου και του γειωμζνου ςωλινα 
χρόνου-πτιςθσ(time-of-flight tube, TOF) που βρίςκεται απζναντι του. Ζτςι 
παράγεται ζνα θλεκτρικό πεδίο που είναι αναγκαίο για τθν καταγραφι του ςιματοσ 
τθσ αυτοςυςχζτιςθσ όπωσ κα περιγραφεί ςτθν ςυνζχεια. Το ςφςτθμα των 
θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων που χρθςιμοποιικθκε εδϊ για τθν παροχι τόςο τθσ 
παλμικισ τάςθσ ςτο ακροφφςιο όςο και τθσ υψθλισ τάςθσ για τθν δθμιουργία του 
θλεκτρικοφ πεδίου είναι πολφπλοκο ςε ςχζςθ με αυτό του ακροφφςιου παραγωγισ 
των αρμονικϊν και μια ςχθματικι αναπαράςταςθ των επιμζρουσ κομματιϊν του 
ςυςτιματοσ φαίνονται παρακάτω. 
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Εικόνα 13. Σχεδιάγραμμα παραγωγισ παλμικισ τάςθσ για το ακροφφςιο χαρακτθριςμοφ των 
αρμονικϊν. Magnetic jet: μαγνθτικό ακροφφςιο χαρακτθριςμοφ, Driver: driver κατάλλθλα 
καταςκευαςμζνοσ για τισ ανάγκεσ του πειράματοσ, Delay box: κουτί χρονοκακυςτζρθςθσ (το ίδιο με 
το ακροφφςιο παραγωγισ), voltage supply: τροφοδοτικό που παρζχει τάςθ μζχρι 350 Volts, H.V. 
power supply: τροφοδοτικό υψθλισ τάςθσ που παρζχει τάςθ μζχρι 5KVolts. 

 

 Η αλλθλεπίδραςθ των αρμονικϊν παλμϊν με το αζριο του ακροφφςιου 
ιονίηει πλιρωσ τα μόρια του δθμιουργϊντασ ζτςι ιόντα που επιταχφνονται λόγω του 
θλεκτρικοφ πεδίου προσ τον ςωλινα TOF. Στο τζλοσ του ςωλινα υπάρχει μία πλάκα 
μικροδιαφλου(micro-channel plate, MCP) που καταγράφει μζςω ενόσ παλμογράφου 
το ςιμα των ιόντων. Ο ανιχνευτισ MCP είναι ζνα ςυνθκιςμζνο μοντζλο που 
αποτελείται από δυο πλάκεσ ςε διάταξθ ςχιματοσ V και λειτουργεί ςε τάςεισ 1500-
1800 volts. 
 Τζλοσ μετά τθν αλλθλεπίδραςθ του παλμοφ με το αζριο θ δζςμθ οδθγείται 
μζςω ενόσ κατόπτρου ζξω από τον κάλαμο κενοφ και με ζναν φακό υπεριϊδουσ 
ακτινοβολίασ, εςτιακισ απόςταςθσ 10 cm, εςτιάηεται ςτθν οπτικι ίνα ενόσ 
φαςματογράφου(Ocean Optics HR4000CG UV-NIR Spectrometer), με εφροσ 
ανίχνευςθσ μθκϊν κφματοσ από 193 nm ζωσ 1050 nm, για τον φαςματικό 
χαρακτθριςμό του παλμοφ. Εναλλακτικά ςτθν κζςθ του φαςματογράφου 
τοποκετείται μια CCD κάμερα(Cohu 4810 CCD camera) για τθν απεικόνιςθ τθσ εςτίασ 
του χωριςμζνου ςτθν μζςθ κατόπτρου. Το επόμενο ςχιμα δείχνει μια ςχθματικι 
αναπαράςταςθ τθσ διάταξθσ χαρακτθριςμοφ. 
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Εικόνα 14. Σχθματικι αναπαράςταςθ τθσ διάταξθσ χαρακτθριςμοφ. ΚΥ-κάτοπτρο υπεριϊδουσ 
ακτινοβολίασ, MCP-πλάκα μικροδιαφλου, ΣΧΠ-ςωλινασ χρόνου-πτιςθσ, ΧΚ-χωριςμζνοσ ςτθν μζςθ 
ςφαιρικόσ κακρζπτθσ, ΠΗ-παλμικό ακροφφςιο, ΕΦ-εςτιακόσ φακόσ, Φ/Κ-φαςματογράφοσ/CCD 
κάμερα. 

 
 Ο κάλαμοσ όπου βρίςκεται θ διάταξθ που μόλισ περιγράφκθκε διατθρείται 
ςε πίεςθ 6·10-6 mbar με τθν χριςθ δφο αντλιϊν τουρμπίνασ(turbo-molecular) που 
υποςτθρίηονται από μια μθχανικι αντλία. Η πρϊτθ είναι τοποκετθμζνθ κάτω 
ακριβϊσ από το παλμικό ακροφφςιο, ενϊ θ δεφτερθ αντλεί τον ςωλινα χρόνου-
πτιςθσ. Η πίεςθ ςτον κάλαμο χαρακτθριςμοφ φτάνει μζγιςτθ τιμι τα 2·10-5 mbar 
κατά τθν διάρκεια πλιρωσ λειτουργίασ των ακροφφςιων. 
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Κεφάλαιο 4. Πειραματικά αποτελέςματα        

 Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο κα αναλυκοφν οι τεχνικζσ για τον φαςματικό 
και χρονικό χαρακτθριςμό του παλμοφ τθσ τρίτθσ αρμονικισ και κα παρουςιαςτοφν 
τα πειραματικά αποτελζςματα. 

4.1 Φαςματικόσ χαρακτηριςμόσ του παλμού τησ τρύτησ 

αρμονικόσ 

 Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ μετά τθν ζξοδο από τον κάλαμο 
χαρακτθριςμοφ θ δζςμθ εςτιάηεται από ζναν UV φακό ςτο εςωτερικό τθσ οπτικισ 
ίνασ του φαςματογράφου. Μζςω του λογιςμικοφ του φαςματογράφου (Spectra 
Suite software) το φάςμα του παλμοφ τθσ τρίτθσ αρμονικισ καταγράφεται ςε ζναν 
θλεκτρονικό υπολογιςτι. 
 Οι μετριςεισ φάςματοσ πραγματοποιικθκαν για δφο διαφορετικζσ 
περιπτϊςεισ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ο IR παλμόσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν 
παραγωγι τθσ αρμονικισ ακτινοβολίασ είναι όπωσ εξζρχεται από το ςφςτθμα 
λζιηερ, με γραμμικι πόλωςθ παντοφ δθλαδι, ενϊ ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ 
χρθςιμοποιικθκε ο διαμορφωμζνοσ παλμόσ που δίνει το ςυγγραμμικό πολλϊν-
κφκλων polarization gating με πόλωςθ όπωσ ακριβϊσ περιγράφκθκε ςτο κεφάλαιο 
2. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το μζςο παραγωγισ αρμονικϊν ιταν το ευγενζσ αζριο 
Aργό ενϊ το ακροφφςιο ςτθν περιοχι χαρακτθριςμοφ δεν ιταν ςε λειτουργία αφοφ 
κάτι τζτοιο δεν ιταν αναγκαίο για τθν ςυγκεκριμζνθ μζτρθςθ. Η επόμενθ εικόνα 
δείχνει τα δφο φάςματα που καταγράφθκαν. 
 

 
Εικόνα 15. Φάςματα τθσ τρίτθσ αρμονικισ. Αριςτερά το φάςμα για IR παλμό με γραμμικι πόλωςθ 
από το ςφςτθμα λζιηερ και δεξιά το φάςμα για IR παλμό διαμορφωμζνο από τθν διάταξθ gating. 
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 Τα φάςματα ζχουν τθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά. Η αρμονικι ακτινοβολία 
που παράχκθκε από τον διαμορφωμζνο IR παλμό, χρονοδιάρκειασ 55fsec, του 
polarization gating εμφανίηει ζνα μεγαλφτερο φαςματικό εφροσ(FWHM≈6.5nm) από 
ότι θ ακτινοβολία από τον γραμμικά πολωμζνο παλμό του λζιηερ(FWHM≈2.7nm). 
Σφμφωνα με τον μεταςχθματιςμό Fourier, υποκζτοντασ γκαουςιανό χρονικό 
προφίλ, το φαςματικό εφροσ αυτό μπορεί να υποςτθρίξει παλμοφσ με 
χρονοδιάρκεια περίπου 16fsec(bandwidth-limited)(εξ. 1.9→ Δτ·Δν=0.441, όμωσ 

Δν=
 

  ·Δλ με c θ ταχφτθτα του φωτόσ. Άρα Δτ·Δλ=
     

 
·λ2, για Δλ=6.5nm και λ≈269nm 

→ Δτ≈16fsec).  Επίςθσ από το αριςτερό φάςμα (FWHM≈2.7nm) θ ελάχιςτθ 
χρονοδιάρκεια του παλμοφ τθσ τρίτθσ αρμονικισ που είναι δυνατόν να παραχκεί 
από τον γραμμικά πολωμζνο παλμό του λζιηερ υπολογίηεται να είναι περίπου 
39fsec. Μια παρόμοια μζτρθςθ που είχε λάβει χϊρα ςτο εργαςτιριο παλιότερα 
χρθςιμοποιϊντασ IR παλμό χρονοδιάρκειασ 40fsec φαίνεται ςτθν εικόνα 15 οποφ το 
εφροσ τθσ τρίτθσ αρμονικισ μπορεί να υποςτθρίξει παλμό χρονοδιάρκειασ περίπου 
7fsec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 16. Φάςμα τθσ τρίτθσ 
αρμονικισ που είχε καταγραφεί 
παλαιότερα ςτο εργαςτιριο για 
τIR≈40fsec. 

 

 Η καταγραφι του φαςματικοφ εφροσ μπορεί να μασ δίνει το κατϊτερο όριο 
ςτθν χρονοδιάρκεια του παλμοφ τθσ τρίτθσ αρμονικισ, δεν προςφζρει όμωσ τθν 
δυνατότθτα να υπολογίςουμε τθν ακριβι τιμι τθσ. Για τον ςκοπό αυτό 
χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ δεφτερθσ τάξθσ αυτοςυςχζτιςθσ ζνταςθσ 
όγκου(second order intensity volume autocorrelation, 2IVAC) που αναλφεται ςτο 
επόμενο κεφάλαιο και παρουςιάηονται και τα πειραματικά τθσ αποτελζςματα. 

4.2 Χρονικόσ χαρακτηριςμόσ του παλμού τησ τρύτησ 

αρμονικόσ και δυναμικό μελϋτη του τολουολύου.         

 Για τον χρονικό χαρακτθριςμό του παλμοφ τθσ τρίτθσ αρμονικισ 
χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ δευτζρασ τάξθσ αυτοςυςχζτιςθσ ζνταςθσ όγκου 
(2IVAC) [13][21][22]. Για τθν εκτζλεςθ αυτισ τθσ τεχνικισ χρειάηεται μια μθ 
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γραμμικι διαδικαςία δευτζρασ τάξθσ που κα δθμιουργιςει το ίχνοσ τθσ 
αυτοςυςχζτιςθσ μζςω του οποίο μπορεί να προςδιοριςτεί πλιρωσ θ χρονοδιάρκεια 
του παλμοφ. Στθν περίπτωςθ μασ θ διαδικαςία αυτι είναι ο διφωτονικόσ ιονιςμόσ 
του τολουολίου [23]. Ο ιονιςμόσ αυτόσ προκφπτει με τθν αλλθλεπίδραςθ των δφο 
επιμζρουσ κομματιϊν τθσ τρίτθσ αρμονικισ που ζχει δθμιουργιςει ο χωριςμζνοσ 
ςτθν μζςθ κακρζπτθσ με το μόριο του τολουολίου που παρζχεται από το παλμικό 
ακροφφςιο τθσ περιοχισ χαρακτθριςμοφ. Εφόςον πετφχουμε τθν πλιρθ επικάλυψθ 
των δυο κομματιϊν τθσ δζςμθσ ςτθν εςτία του ςφαιρικοφ κακρζπτθ, μια 
μετατόπιςθ του ενόσ κομματιοφ του κακρζπτθ μόνο ςτθν z κατεφκυνςθ κα 
προκαλζςει μια χρονικι κακυςτζρθςθ μεταξφ των επιμζρουσ παλμϊν. Αν δx θ 
μετατόπιςθ του κομματιοφ του κακρζπτθ, θ κακυςτζρθςθ κα είναι τ=2δx/c , όπου c 
θ ταχφτθτα του φωτόσ. Μετακινϊντασ λοιπόν το ζνα κομμάτι του κακρζπτθ ςτθν z 
κατεφκυνςθ με πολφ μικρά βιματα (μερικά nm) και καταγράφοντασ ταυτόχρονα το 
ςιμα των ιόντων που δθμιουργοφνται αποκτοφμε το ίχνοσ τθσ αυτοςυςχζτιςθσ ςε 
ςχζςθ με τθν κακυςτζρθςθ τ. 
 Όπωσ ζχει αναφερκεί και προθγουμζνωσ υπάρχει θ δυνατότθτα απεικόνιςθσ 
τθσ εςτίασ του ςφαιρικοφ κακρζπτθ με τθν τοποκζτθςθ μιασ CCD κάμερασ μετά τθν 
περιοχι χαρακτθριςμοφ. Η απεικόνιςθ τθσ εςτίασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ 
με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τθν επικάλυψθ των δυο κομματιϊν του παλμοφ, 
τθν ευκυγράμμιςθ τθσ δζςμθσ ςτο κζντρο του κακρζπτθ, τθν εφρεςθ του ςθμείου 
μθδενικισ χρονικισ κακυςτζρθςθσ και τον ιςότιμο διαχωριςμό τθσ ζνταςθσ ςτα δφο 
κομμάτια του κακρζπτθ. Ακολουκεί μια εικόνα από τθν CCD κάμερα των δφο 
κομματιϊν τθσ δζςμθσ ςτθν εςτία όταν δεν επικαλφπτονται. 
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Εικόνα 17. Απεικόνιςθ από τθν CCD κάμερα τθσ εςτίασ των δφο κομματιϊν που δθμιουργεί ο 
ςφαιρικόσ κακρζπτθσ όταν δεν επικαλφπτονται.  

 

 Να αναφερκεί εδϊ ότι γενικά είναι δυνατό με τθν χριςθ τθσ CCD κάμερασ να 
παρατθρθκοφν και οι κροςςοί ςυμβολισ που δθμιουργοφνται όταν πλθςιάηουμε 
ςτθν  πλιρθ επικάλυψθ (χωρικι και χρονικι) των δφο παλμϊν. Στθν παροφςα 
εργαςία μια τζτοια παρατιρθςθ δεν ιταν εφικτι για 2 πικανοφσ λόγουσ: α) θ CCD 
κάμερα δεν είχε τθν κατάλλθλθ ανάλυςθ και β) θ βάςθ ςτιριξθσ του ςφαιρικοφ 
κακρζπτθ δεν είχε τθν απαιτοφμενθ χωρικι ςτακερότθτα. Συνεπϊσ ςτθν περίπτωςθ 
μασ οποιαδιποτε ευκυγράμμιςθ και βελτιςτοποίθςθ αφοροφςε τθν εςτία του 
ςφαιρικοφ χωριςμζνου ςτθν μζςθ κακρζπτθ πραγματοποιικθκε με ςυνδυαςμό τθσ 
CCD κάμερασ και του ςιματοσ ιόντων του παλμογράφου. Το ςιμα του 
παλμογράφου είναι ικανό να προςφζρει τζτοιου είδουσ πλθροφορία κακϊσ, ςε 
αντίκεςθ με τθν ςυνθκιςμζνθ αυτοςυςχζτιςθ δευτζρασ τάξθσ όπου το ςιμα 
παράγεται από διακυμάνςεισ ςτθν ζνταςθ που φτάνει ςτον ανιχνευτι, ςτθν 
δευτζρα τάξθσ αυτοςυςχζτιςθ ζνταςθσ όγκου θ κακυςτζρθςθ του ενόσ κομματιοφ 
του παλμοφ ςε ςχζςθ με το άλλο ζχει ςαν αποτζλεςμα μια χωρικι ανακατανομι τθσ 
ενζργειασ μζςα ςτον όγκο τθσ εςτίασ. Επίςθσ το ςθμείο μθδενικισ χρονικισ 
κακυςτζρθςθσ των δφο κομματιϊν προςδιορίςτθκε πραγματοποιϊντασ μια μζτρθςθ 
IVAC για τον παλμό τθσ IR ακτινοβολίασ, θ οποία κα αναφερκεί παρακάτω κακϊσ 
μασ προςφζρει πλθροφορία και για τα βιματα μετατόπιςθσ του κακρζπτθ. Στθν 
ςυνζχεια εμφανίηονται δφο φάςματα ιόντων του τολουολίου. 
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Εικόνα 18. Φάςματα ιόντων τολουολίου όπωσ καταγράφονται από τον παλμογράφο για δφο 
διαφορετικζσ περιπτϊςεισ. Αριςτερά (α) τα δφο κομμάτια του παλμοφ όταν δεν επικαλφπτονται και 
δεξιά (β) όταν επικαλφπτονται.    

 

 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πραγματοποιικθκε μια βακμονόμθςθ ςτο φάςμα 
ιόντων που εμφανίηεται ςτον παλμογράφο για τθν επιβεβαίωςθ ότι θ κορυφι που 
παρατθροφμε προζρχεται από το τολουόλιο. Η ιδζα τθσ βακμονόμθςθσ είναι να 
κεωριςουμε τα ιόντα ςαν κλαςςικά ςωματίδια και να αναλφςουμε τθν κίνθςθ τουσ 
με τισ εξιςϊςεισ κίνθςθσ με δεδομζνο ότι όλα διανφουν τθν ίδια απόςταςθ από τθν 
εςτία του ςφαιρικοφ κακρζπτθ μζχρι τθν πλάκα ανίχνευςθσ MCP. Ζτςι αν ζχουμε 
δφο ιόντα μάηασ m1 και m2 αντίςτοιχα οι χρόνοι που κα χρειαςτοφν για να φκάςουν 
ςτθν MCP κα ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςχζςθ : 

t1
2/m1 = t2

2/m2                                                          (εξ. 4.1) 
 Ζτςι είτε αλλάηοντασ το αζριο ςτο παλμικό ακροφφςιο και καταγράφοντασ τισ 
κορυφζσ που προκφπτουν είτε καταγράφοντασ τισ ιδθ υπάρχουςεσ κορυφζσ ςτο 
φάςμα λόγο αερίων που βρίςκονται μζςα ςτον κάλαμο, όπωσ οξυγόνο και άηωτο, 
αποκτοφμε μετριςεισ χρόνων (ti) για κάκε κορυφι. Στθν ςυνζχεια, γνωρίηοντασ τα 
ατομικά βάρθ των πικανϊν αερίων που βρίςκονται μζςα ςτον κάλαμο, κάνουμε μια 
πρϊτθ υπόκεςθ για κάποια κορυφι. Σφμφωνα με τον παραπάνω τφπο (εξ. 4.1) 
λοιπόν κα πρζπει να μποροφμε να υπολογίςουμε τα ατομικά βάρθ για τισ άλλεσ 
κορυφζσ και να προςδιορίςουμε το αζριο που τισ παράγει. Αν θ υπόκεςι μασ είναι 
λανκαςμζνθ ο τφποσ κα δίνει λάκοσ αποτελζςματα και κα πρζπει να τθν 
αλλάξουμε. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ βακμονόμθςθ του φάςματοσ 
πραγματοποιικθκε χρθςιμοποιϊντασ τισ κορυφζσ οξυγόνου και αηϊτου που 
εμφανίηονταν οφτωσ ι άλλωσ ςτο φάςμα άλλα και με τθν αλλαγι του τολουολίου 
με αργό. Ζτςι επιβεβαιϊκθκε ότι θ κορυφι που παρατθρείται ανικει ςτο μόριο του 
τολουολίου. 
 Ζνασ ακόμθ ζλεγχοσ που πρζπει να πραγματοποιθκεί είναι αν το τολουόλιο 
είναι κατάλλθλο για τθν διαδικαςία δευτζρασ τάξθσ που είναι αναγκαία για τθν 
μζκοδο τθσ αυτοςυςχζτιςθσ. 
 Το τολουόλιο ςε αζρια φάςθ ζχει δυναμικό ιονιςμοφ 8.828eV ενϊ το 
φωτόνιο τθσ τρίτθσ αρμονικισ ζχει ενζργεια 4.6eV. Επομζνωσ ςε πρϊτθ φάςθ ο 
διφωτονικόσ ιονιςμόσ είναι δυνατόν να ςυμβεί (2ħω=9.2eV>8.828eV). Για να 
ελζγξουμε αν όντωσ αυτό ςυμβαίνει πραγματοποιικθκαν και πειραματικζσ 
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μετριςεισ του ςιματοσ των ιόντων τολουολίου ςε ςχζςθ με τθν ζνταςθ του παλμοφ 
τθσ τρίτθσ αρμονικισ. Για τισ  μετριςεισ αυτζσ θ CCD κάμερα αντικαταςτάκθκε από 
τον φαςματογράφο. Επίςθσ χρθςιμοποιικθκαν όλοι οι τρόποι εξάλειψθσ τθσ IR 
ακτινοβολίασ ςτον κάλαμο χαρακτθριςμοφ που ζχουν αναφερκεί προθγουμζνωσ. 
 Μεταβάλλοντασ τθν παλμικι τάςθ που εφαρμόηεται ςτο ακροφφςιο τθσ 
παραγωγισ των αρμονικϊν μεταβάλλεται και θ ζνταςθ του παλμοφ τθσ τρίτθσ 
αρμονικισ. Για κάκε τζτοια μεταβολι καταγράφεται ταυτόχρονα το φάςμα  που 
εμφανίηεται ςτον υπολογιςτι μζςω του φαςματογράφου κακϊσ και το φάςμα 
ιόντων από τον παλμογράφο. Το πλάτοσ τθσ καμπφλθσ του φαςματογράφου 
αντιςτοιχεί ςτθν ζνταςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ ενϊ από το φάςμα ιόντων 
καταγράφουμε το πλάτοσ τθσ κορυφισ των ιόντων του τολουολίου. Το τελικό 
διάγραμμα μιασ τζτοιασ μζτρθςθσ φαίνεται παρακάτω.  
 

 
Εικόνα 19. Διφωτονικόσ ιονιςμόσ τολουολίου. Αριςτερά παριςτάνεται ςχθματικά το ενεργειακό 
διάγραμμα του διφωτονικοφ ιονιςμοφ από φωτόνια τθσ τρίτθσ αρμονικισ (S0: κεμελιϊδθ θλεκτρονικι 
κατάςταςθ του μορίου, S1,S2:διεγερμζνεσ θλεκτρονικζσ καταςτάςεισ, IP: δυναμικό ιονιςμοφ), ενϊ 
δεξιά φαίνεται το διάγραμμα ςιματοσ ιόντων τολουολίου ςε ςχζςθ με τθν ζνταςθ τθσ τρίτθσ 
αρμονικισ. Οι μαφρεσ τελείεσ αντιςτοιχοφν ςτα πειραματικά δεδομζνα ενϊ θ κόκκινθ γραμμι είναι θ 
καμπφλθ προςαρμογισ που δίνει τιμι μθ γραμμικότθτασ p≈2.02±0.08.   

 

 Το ςιμα των ιόντων τολουολίου εμφανίηει μια τετραγωνικι εξάρτθςθ από 
τθν ζνταςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ που το δθμιουργεί(p≈2.02±0.08). Αυτό είναι μια 
ςαφι επιβεβαίωςθ ότι ο διφωτονικόσ ιονιςμόσ είναι θ διεργαςία που λαμβάνει 
χϊρα. 
 Μια τελευταία παράμετροσ που πρζπει να προςδιοριςτεί πριν τθν μζτρθςθ 
τθσ αυτοςυςχζτιςθσ είναι το βιμα με το οποίο μετακινείται θ πιεηοθλεκτρικι 
βάςθ(Picomotor) του ενόσ κομματιοφ του κακρζπτθ που ειςάγει τθν χρονικι 
κακυςτζρθςθ τ μεταξφ των δφο παλμϊν. Γνωρίηουμε από τισ προδιαγραφζσ του 
καταςκευαςτι ότι το βιμα είναι μικρότερο των 30nm όμωσ κα πρζπει να 
προςδιοριςτεί με ακρίβεια. Επίςθσ θ ςυςκευι δίνει τθν δυνατότθτα για 
μετακινιςεισ με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ που ενδεχομζνωσ να ζχουν διαφορετικό 
βιμα. Στθν περίπτωςθ μασ θ ταχφτθτα ιταν τα 10 βιματα το δευτερόλεπτο. Για τον 
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προςδιοριςμό λοιπόν του βιματοσ αυτισ τθσ ταχφτθτασ πραγματοποιοφμε μια 
μζτρθςθ αυτοςυςχζτιςθσ με τθν IR ακτινοβολία. 
 Από το ίχνοσ αυτοςυςχζτιςθσ(AC trace) του IR παλμοφ (Εικόνα 20) 
υπολογίηουμε το εφροσ βθμάτων που χρειάςτθκαν για να καταγραφεί ο παλμόσ 
κακϊσ αυτό ςχετίηεται με τθν χρονοδιάρκεια του. Γνωρίηοντασ ότι τIR=55fsec και 
χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ τφπουσ για τθν πολυφωτονικι διεργαςία από 
τθν οποία προιλκε το ςιμα τθσ αυτοςυςχζτιςθσ κακορίηουμε το βιμα μετατόπιςθσ 
του κομματιοφ του κακρζπτθ.  

 
Εικόνα 20. Ίχνοσ αυτοςυςχζτιςθσ του IR παλμοφ. Θ κόκκινθ καμπφλθ είναι θ γκαουςιανι προςαρμογι 
για τον υπολογιςμό του βιματοσ του Picomotor. 

 
 Τα δεδομζνα του ίχνοσ τθσ αυτοςυςχζτιςθσ τα αποκτοφμε  χρθςιμοποιϊντασ 
ζνα κατάλλθλα αναπτυγμζνο πρόγραμμα(Labview software) που επικοινωνεί με τον 
παλμογράφο και καταγράφει το εμβαδόν τθσ κορυφισ του τολουολίου ςτο φάςμα 
ιόντων ςαν ςυνάρτθςθ του χρόνου. Ταυτόχρονα το λογιςμικό του Picomotor ζχει 
οριςτεί να μετακινεί το κομμάτι του κακρζπτθ με ταχφτθτα 10 βθμάτων το 
δευτερόλεπτο. Ζτςι καταγράφεται το ςιμα των ιόντων του τολουολίου (arb. Units) 
ςυναρτιςει του χρόνου (msec). 
 Από το διάγραμμα ςιματοσ ιόντων τολουολίου ςυναρτιςει του βιματοσ του 
Picomotor που φαίνεται παραπάνω (Εικόνα 20) το εφροσ τθσ κατανομισ (FWHM) 
βρζκθκε να αντιςτοιχεί ςε 744 βιματα. Για να υπολογιςτεί θ χρονικι κακυςτζρθςθ 
που ειςάγει το κάκε βιμα του Picomotor πρζπει να βρεκεί θ ςυςχζτιςθ που υπάρχει 
μεταξφ του εφρουσ του ίχνουσ αυτοςυςχζτιςθσ και τθσ χρονοδιάρκειασ του IR 
παλμοφ. Για να γίνει αυτό πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι ο ιονιςμόσ του τολουολίου 
από τα φωτόνια τθσ IR ακτινοβολίασ είναι ζνα φαινόμενο υψθλισ μθ-
γραμμικότθτασ, θ τιμι τθσ οποίασ πρζπει να προςδιοριςτεί. Το φωτόνιο τθσ IR 
ακτινοβολίασ φζρει ενζργεια 1.53eV ενϊ ο ιονιςμόσ του τολουολίου απαιτεί 
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8.828eV που ςθμαίνει ότι χρειάηονται 6 φωτόνια για να 
ςυμβεί(6ħω=9.18eV>8.828eV). Ενϊ λοιπόν αναμζνουμε θ διαδικαςία να είναι ζκτθσ 
τάξθσ, από το ςιμα που καταγράψαμε παρατθροφμε δφο ςθμεία : i)ότι υπάρχει 
ςιμα ςυνεχϊσ ςτο υπόβακρο και ii)ότι ο λόγοσ του μζγιςτου ςιματοσ προσ το 
υπόβακρο είναι περίπου 4. Αυτά αποτελοφν ςαφι ζνδειξθ ότι υπιρχε κορεςμόσ ςτο 
ςιμα που καταγράψαμε. Επομζνωσ θ τάξθ τθσ μθ-γραμμικότθτασ κα υπολογιςτεί 
ωσ εξισ : ζςτω Αp το ςιμα ιόντων που δθμιουργεί ο ζνασ παλμόσ, τότε το ςιμα του 
υποβάκρου που καταγράφουμε κα είναι 2Αp, όπου p θ τάξθ τθσ μθ-γραμμικότθτασ. 
Όταν οι δφο παλμοί επικαλφπτονται το ςιμα κα είναι (2Α)p. Όμωσ από το 
διάγραμμα γνωρίηουμε ότι 2Αp=1.55 arb. units και ότι (2Α)p=6.39 arb. units ςυνεπϊσ 

   

     
=
    

    
→p≈3 

 Ζχοντασ προςδιορίςει τθν μθ-γραμμικότθτα μποροφμε να αντιςτοιχίςουμε τα 
βιματα που υπολογίςαμε από τθν γκαουςιανι προςαρμογι με τθν χρονοδιάρκεια 

του παλμοφ ωσ εξισ : τac= τIR√    , όπου τac  το χρονικό εφροσ(FWHM) του ίχνουσ 

τθσ αυτοςυςχζτιςθσ. Για τον IR παλμό με χρονοδιάρκεια 55fsec τα 744 βιματα 
αντιςτοιχοφν ςε τac≈67fsec. Συνεπϊσ το ζνα βιμα αντιςτοιχεί ςε 0.09fsec που 
μετατρζποντασ τα ςε χωρικι μετατόπιςθ είναι ≈27nm (για να διανφςει το φϊσ 
απόςταςθ 1μm χρειάηεται 3.33 fsec). Καταλιγουμε λοιπόν ότι το βιμα του 
Picomotor είναι περίπου 27nm. 

Ζχοντασ ελζγξει και προςδιορίςει όλεσ τισ παραμζτρουσ εκείνεσ που 
χρειάηονται για τθν δευτζρασ τάξθσ αυτοςυςχζτιςθ ζνταςθσ όγκου μποροφμε πλζον 
να καταγράψουμε το ίχνοσ τθσ για τον παλμό τθσ τρίτθσ αρμονικισ. Καταγράφκθκαν 
αρκετά ίχνθ αυτοςυςχζτιςθσ προςπακϊντασ κάκε φορά για τισ βζλτιςτεσ ςυνκικεσ 
πειράματοσ. Σε κανζνα από αυτά τα ίχνθ όμωσ δεν παρατθρικθκε ο παλμόσ τθσ 
τρίτθσ αρμονικισ. Μελετϊντασ όμωσ το φάςμα απορρόφθςθσ του 
τολουολίου*27+(Εικόνα 21) παρατθροφμε αμζςωσ ότι υπάρχουν καταςτάςεισ 
ςυντονιςμοφ ςτο εφροσ μθκϊν κφματοσ τθσ τρίτθσ αρμονικισ. Αυτό δθμιουργεί ζνα 
ςιμα υποβάκρου που επθρεάηει τθν ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ του παλμοφ. Επιπλζον 
θ ζνταςθ του παλμοφ τθσ τρίτθσ αρμονικισ (ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ παραγωγισ 
του από IR παλμό διαμορφωμζνο από τθν διάταξθ gating) ιταν ςχετικά μικρι. Αυτό 
ενδεχομζνωσ να ζχει ςαν αποτζλεςμα το ςιμα που μετρικθκε να προζρχεται 
κυρίωσ από τισ καταςτάςεισ ςυντονιςμοφ κακϊσ θ ενεργόσ διατομι του ιονιςμοφ 
μζςω αυτϊν των καταςτάςεων είναι πολλζσ τάξεισ μεγζκουσ μεγαλφτερθ από αυτι 
του μθ ςυντονιςτικοφ ιονιςμοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι το ςιμα αυτοςυςχζτιςθσ που 
περιζχει τθν πλθροφορία για τθν χρονοδιάρκεια του αρμονικοφ παλμοφ είναι πολφ 
μικρότερο (και ίςωσ μθ μετριςιμο) από το ςιμα αυτοςυςχζτιςθσ που περιζχει τθν 
πλθροφορία για τθν δυναμικι εξζλιξθ του κυματοπακζτου ςτο μόριο. Για αυτόν το 
λόγο μποροφμε να υποκζςουμε ότι θ υπεριϊδθσ ακτινοβολία που ζχει παραχκεί 
είναι κατάλλθλθ μόνο για τθν δυναμικι μελζτθ του μορίου. 
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Εικόνα 21. Φάςμα απορρόφθςθσ του τολουολίου. Εμφανίηονται επίςθσ με τθν μπλε ςυνεχισ καμπφλθ ο παλμόσ 
τθσ τρίτθσ αρμονικισ που ζχει παραχκεί από IR παλμό διαμορφωμζνο από τθν διάταξθ gating (GATE ON) και με 
τθν μπλε διακεκομμζνθ καμπφλθ ο αρμονικόσ  παλμόσ που ζχει παραχκεί από IR παλμό που δεν ζχει περάςει 
από αυτιν(GATE OFF).  

Συνεπϊσ ςτα ίχνθ αυτοςυςχζτιςθσ που καταγράφκθκαν ςτο εργαςτιριο 
μπορεί να μθν εμφανίηεται ο παλμόσ τθσ τρίτθσ αρμονικισ αλλά μπορεί να 
παρατθρθκεί θ εξζλιξθ του κυματοπακζτου του μορίου ςτθν διεγερμζνθ του 
κατάςταςθ(S1). Παρακάτω παρατίκενται τα ίχνθ αυτοςυςχζτιςθσ χρθςιμοποιϊντασ 
αρχικά τθν αρμονικι ακτινοβολία που παράγεται από μθ διαμορφωμζνο IR παλμό 
(Εικόνα 22) και εν ςυνεχεία τθν αρμονικι ακτινοβολία που παράγεται από IR παλμό 
διαμορφωμζνο από τθν διάταξθ gating (Εικόνα 24). 
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Εικόνα 22.  Ίχνοσ αυτοςυςχζτιςθσ δευτζρασ τάξθσ του αρμονικοφ παλμοφ (τUV≈39 fsec) παραγόμενου από IR 
παλμό που δεν ζχει διαμορφωκεί από τθν διάταξθ gating. Εμφανίηεται το διακρότθμα που προζρχεται από τθν 
εξζλιξθ των ςφμφωνων διεγερμζνων καταςτάςεων ςυντονιςμοφ.  

 Από το φάςμα απορρόφθςθσ του τολουολίου (Εικόνα 21) παρατθροφμε ότι 
το φαςματικό εφροσ του παλμοφ που χρθςιμοποιικθκε ςε αυτι τθν περίπτωςθ 
(Εικόνα 22) είναι ικανό να μασ δϊςει πλθροφορίεσ μόνο για τισ κορυφζσ 
απορρόφθςθσ που επικαλφπτονται από το φάςμα του παλμοφ. Ο μεταςχθματιςμόσ 
Fourier του παραπάνω ίχνουσ (Εικόνα 23) επιβεβαιϊνει τον ιςχυριςμό αυτόν κακϊσ 
εμφανίηει μια κορυφι με ενζργεια 9meV(ςτο διάγραμμα φαίνεται και μια δεφτερθ 
κορυφι, για τθν όποια όμωσ δεν μποροφμε να εξάγουμε κάποια αςφαλισ 
πλθροφορία κακϊσ θ διακριτικι ικανότθτα (resolution) ςε αυτιν τθν ςυχνότθτα 
είναι πολφ μικρι). Η εμφάνιςθ τθσ κορυφισ αυτισ αποδίδεται ςτo διακρότθμα που 
δθμιουργείται από τθν ςφμφωνθ διζγερςθ δφο ενεργειακϊν καταςτάςεων. Επίςθσ ο 
χρόνοσ 500fsec είναι ο χρόνοσ εμφάνιςθσ του διακροτιματοσ. 
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Εικόνα 23. Μεταςχθματιςμόσ Fourier του ίχνουσ τθσ εικόνασ 22. Εμφανίηεται μια φαςματικι κορυφι με ενζργεια 
9meV που αντιςτοιχεί ςτο διακρότθμα που δθμιουργείται από τθν ςφμφωνθ διζγερςθ των δυο ενεργειακϊν 
καταςτάςεων που επικαλφπτονται από το φαςματικό εφροσ του παλμοφ. Για τθν πρϊτθ κορυφι που φαίνεται 
ςτο διάγραμμα δεν μπορεί να εξαχκεί κάποιο αςφαλζσ ςυμπζραςμα κακϊσ θ διακριτικι ικανότθτα ςε αυτιν τθν 
ςυχνότθτα είναι πολφ μικρι. Θ εμφάνιςθ του διακροτιματοσ γίνεται ςε χρόνο 500fsec. 

 Όταν χρθςιμοποιιςουμε τον αρμονικό παλμό που ζχει διαμορφωκεί από 
τθν διάταξθ του gating και φζρει εφροσ μικοσ κφματοσ Δλ≈6.5nm μποροφμε να 
αποκτιςουμε πλθροφορίεσ για περιςςότερεσ κορυφζσ απορρόφθςθσ όπωσ 
φαίνεται και ςτθν (Εικόνα 21). Το ίχνοσ τθσ αυτοςυςχζτιςθσ αυτοφ του παλμοφ 
φαίνεται παρακάτω. 
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Εικόνα 24.  Ίχνοσ αυτοςυςχζτιςθσ δευτζρασ τάξθσ του αρμονικοφ παλμοφ (τUV≈16 fsec) παραγόμενου από IR 
παλμό που ζχει διαμορφωκεί από τθν διάταξθ gating. Οι κορυφζσ που κακορίηουν τα μαφρα βζλθ αντιςτοιχοφν 
ςτα διακροτιματα που προζρχονται από τθν εξζλιξθ των ςφμφωνων διεγερμζνων καταςτάςεων ςυντονιςμοφ. 

  Όπωσ και προθγουμζνωσ ο μεταςχθματιςμόσ Fourier του παραπάνω ίχνουσ 
κα εμφανίςει 4 κορυφζσ με τισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ που προκφπτουν  από τα 
διακροτιματα των ςφμφωνων διεγερμζνων καταςτάςεων ςυντονιςμοφ που ςε 
αυτιν τθν περίπτωςθ είναι περιςςότερεσ λόγω του μεγαλφτερου φαςματικοφ 
εφρουσ του παλμοφ. Οι χρόνοι αντιςτοιχοφν ςτουσ χρόνουσ εμφάνιςθσ των 
διακροτθμάτων. 
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Εικόνα 25. Μεταςχθματιςμόσ Fourier του ίχνουσ τθσ εικόνασ 24. Εμφανίηονται οι 4 κορυφζσ που αντιςτοιχοφν 
ςτα διακροτιματα που δθμιουργοφνται από τθν ςφμφωνθ διζγερςθ των καταςτάςεων ςυντονιςμοφ που 
επικαλφπτει το φάςμα του παλμοφ. Όπωσ και προθγουμζνωσ ςτθν ςυχνότθτα που εμφανίηεται θ πρϊτθ κορυφι 
θ διακριτικι ικανότθτα είναι πολφ μικρι και δεν μποροφμε να εξάγουμε κάποιο αςφαλζσ ςυμπζραςμα. 

 Επομζνωσ μπορεί να μθν καταγράφκθκε και να χαρακτθρίςτθκε χρονικά ο 

παλμόσ τθσ τρίτθσ αρμονικισ αλλά κεωροφμε ότι τα ίχνθ αυτοςυςχζτιςθσ μασ 

ζδωςαν τθν δυνατότθτα για τθν δυναμικι μελζτθ του μορίου του τολουολίου. 

Φυςικά για τθν επιβεβαίωςθ όλων αυτϊν κα πρζπει το πείραμα να 

πραγματοποιθκεί με μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν μζτρθςθ τθσ χρονικισ 

κακυςτζρθςθσ αλλά και με μεγαλφτερθ φαςματικι ακρίβεια(longer delay line). 

Επίςθσ ιδιαίτερα ςθμαντικό κα ιταν θ δθμιουργία προςομοιϊςεων για τισ 

παραπάνω διαδικαςίεσ κάτι που είναι όμωσ εξαιρετικά δφςκολο λόγω τθσ μεγάλθσ 

πολυπλοκότθτασ του μορίου του τολουολίου.       

Συμπεράςματα  

Η παροφςα πειραματικι εργαςία είχε ςαν ςτόχο τθν παραγωγι χαμθλϊν 
τάξεωσ αρμονικϊν και τον χαρακτθριςμό αυτϊν. Στα κεφάλαια που προθγικθκαν 
παρουςιάςτθκε τόςο το βαςικό κεωρθτικό υπόβακρο που χρειάηεται όςο και οι 
πειραματικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν. Πιο ςυγκεκριμζνα ςτο πρϊτο 
κεφάλαιο αναφζρκθκαν οι διαδικαςίεσ παραγωγισ των χαμθλϊν και των  υψθλϊν 
τάξεωσ αρμονικϊν. Στθν ςυνζχεια διερευνικθκε ο ρόλοσ τθσ ελλειπτικότθτασ του 
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πεδίου που παράγει τισ αρμονικζσ και ζγινε μια ςφντομθ αναφορά πωσ 
εφαρμόηεται ςτθν δθμιουργία παλμϊν χρονοδιάρκειασ αττοδευτερολζπτου. Στθν 
ςυνζχεια ζγινε ανάλυςθ τθσ ςυγγραμμικι πολλϊν κφκλων polarization gating 
διάταξθσ και πωσ αυτι χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι χρονικά ςτενϊν 
αρμονικϊν παλμϊν. Στα δφο τελευταία κεφάλαια περιγράφθκε θ πειραματικι 
διάταξθ που ςτικθκε για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ εργαςίασ. Αναλφκθκαν 
ξεχωριςτά οι περιοχζσ παραγωγισ και χαρακτθριςμοφ κακϊσ και όλεσ οι ςυςκευζσ 
που χρθςιμοποιικθκαν. Τζλοσ παρουςιάςτθκαν τα πειραματικά δεδομζνα και τα 
αποτελζςματα των αναλφςεων τουσ. 

Παρόλο που θ διάταξθ ζπαςχε από κάποια μειονεκτιματα που δεν 
επζτρεψαν τθν πλιρθ εκπλιρωςθ του ςτόχου, ζδωςε κάποια ςθμαντικά 
αποτελζςματα που αξίηει να ςθμειωκοφν. Το πρϊτο είναι θ πειραματικι 
επιβεβαίωςθ ότι ο διαμορφωμζνοσ παλμόσ που εξζρχεται από το gating  ζχει 
φαςματικό εφροσ μεγαλφτερο από το αυτό του γραμμικά πολωμζνου παλμοφ που 
παρζχει το ςφςτθμα λζιηερ. Επομζνωσ δίνεται θ δυνατότθτα για ζναν αρμονικό 
παλμό μικρότερθσ χρονοδιάρκειασ. Το δεφτερο είναι θ καταγραφι του IR παλμοφ 
που είναι μια ζνδειξθ ότι θ διάταξθ λειτουργεί ςωςτά και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
για μια μζτρθςθ αυτοςυςχζτιςθσ. Τζλοσ αρκετά ενδιαφζρων είναι θ καταγραφι των 
ιχνϊν αυτοςυςχζτιςθσ που φαίνεται να μασ δίνουν τθν δυνατότθτα για τθν 
δυναμικι μελζτθ του μορίου του τολουολίου.  

Κάτι περαιτζρω που κα μποροφςε να γίνει για τθν παροφςα εργαςία είναι 
ςίγουρα θ επανάλθψθ των μετριςεων με βελτιωμζνεσ ςυνκικεσ και ίςωσ θ 
δθμιουργία προςομοιϊςεων για τθν δυναμικι του μορίου του τολουολίου για τθν 
αδιαμφιςβιτθτθ επιβεβαίωςθ των αποτελεςμάτων που παρατζκθκαν ςτο 
τελευταίο κεφάλαιο.  
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Φωτογραφίεσ τησ πειραματικήσ διάταξησ 
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