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Η συγκεκριµένη εργασία ασχολείται µε την αλληλεπίδραση femtosecond 

παλµών laser στο κοντινό υπέρυθρο (near IR) µε διαπερατά διηλεκτρικά υλικά. 

Τέτοιου είδους παλµοί ισχυρά εστιασµένοι µπορούν να προκαλέσουν µόνιµη αλλαγή 

στο δείκτη διάθλασης στο σηµείο εστίασης στο εσωτερικό του υλικού χωρίς να 

παρατηρηθεί η παραµικρή παραµόρφωση στην επιφάνειά του.  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η µελέτη και η κατασκευή ισχυρά 

διπλοθλαστικών δοµών – ολογραµµάτων παραγόµενα από υπολογιστή στο εσωτερικό 

διαπερατών υλικών µε τη χρήση fs παλµών laser. Για πρώτη φορά δείχνουµε ότι είναι 

δυνατή η κατασκευή διπλοθλαστικών περιθλαστικών στοιχείων µε τη χρησιµοποίηση 

υπέρστενων παλµών (ultrafast lasing) και συγκεκριµένα fs παλµών laser.  

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, κάθε pixel του ολογράµµατος αναπαριστά 

µια τοπική ανισότροπη αλλαγή του δείκτη διάθλασης ενώ οι διπλοθλαστικοί άξονες 

ελέγχονται από την πόλωση της ακτίνας καταγραφής. Οι διπλοθλαστικές 

περιθλαστικές δοµές είναι ευαίσθητες στην πόλωση της ακτίνας ανάγνωσης, ώστε 

κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής οι περιθλώµενες ακτίνες είναι ελλειπτικά 

πολωµένες µε τον κύριο άξονά τους να έχει στραφεί σε σχέση µε τη µη-περιθλώµενη 

ακτίνα. Αυτό οδηγεί σε µια αύξηση της αναλογίας σήµατος/θόρυβο κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγής, δεδοµένου ότι επιτρέπει την εκλεκτική ισχυρή µείωση της µη-

περιθλώµενης ακτίνας, χωρίς την χρήση οποιουδήποτε χωρικού φιλτραρίσµατος, 

όταν το ολόγραµµα αναπαράγεται µεταξύ διασταυρωµένων πολωτών. Ουσιαστικά, τα 

προαναφερθέντα ολογράµµατα παρουσιάζουν µια εκλεκτικότητα στην εισερχόµενη 

γωνία πόλωσης και άρα διαφορετική συµπεριφορά για ορθογώνιες γραµµικές 

πολώσεις. Τέτοια ολογραφικά στοιχεία κατασκευασµένα στο εσωτερικό ισότροπων 

διαπερατών υλικών δίνουν νέες εντυπωσιακές δυνατότητες καθώς αποδεικνύονται ότι 

µπορούν να είναι χρήσιµα σε πολλές εφαρµογές φωτονικών και οπτικών 

συστηµάτων. 

Η χρήση υπέρστενων παλµών αποδεικνύεται ενδιαφέρουσα και πρακτική 

καθώς η κύρια διαφορά της µε τη µέθοδο της λιθογραφίας είναι ότι η πρώτη έχει την 

ελευθερία κατασκευής δοµών τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των υλικών 

ενώ η δεύτερη ασχολείται µε τη δηµιουργία δοµών µόνο στην επιφάνεια τους.  



 4

 

 
 
 
 
 

 
 

The present work deals with the interaction of femtosecond laser pulses at near  

IR with transparent dielectric materials. Such laser pulses when powerfully focused in 

the bulk of a transparent material can cause permanent change in the refraction index 

at the point of the focus of the beam without any sign of deformity in its surface.   

We  demonstrate the fabrication  of  embedded  strongly  birefringent  binary 

computer generated holograms in the internal of transparent materials with the use of 

fs laser pulses. We show for the first time that it is possible to manufacture such 

diffractive elements with the utilisation of ultrafast laser and concretely fs laser 

pulses.  

During the fabrication process each CGH pixel is represented by a local 

anisotropic variation of the refraction index while the birefringence axes are 

controlled by the polarization of the recording beam. The birefringent diffractive 

structures are sensitive to the polarization of the reading beam, thus during 

reconstruction the diffracted beams are elliptically polarized with their major axis 

rotated compared to the undiffracted beam. This results to an increase of the signal to 

noise ratio during reconstruction since it enables the selective strong attenuation of the 

undiffracted beam, without the need of any spatial filtering, when the CGH is 

reconstructed between crossed polarizers. Substantially, the pre-mentioned holograms 

present a selectivity in the entering angle of polarization and hence different 

behaviour for orthogonal linear polarizations. Such holographic elements 

manufactured in the internal of isotropic transparent materials show new impressive 

possibilities as they are proved to be useful in many photonic applications and optical 

systems.  

The use of ultrafast laser pulses is proved to be interesting and practical as the 

main difference to the method of lithography is that the foremost has the freedom of 

fabricating structures so in the outer as in the interior of materials while the latter 

deals with the fabrication of structures only on their surface. 
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Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία έγινε στα πλαίσια έρευνας στα εργαστήρια 

του Ιδρύµατος Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ του ΙΤΕ στις Βούτες Ηρακλείου, και 

αφορά τη µελέτη αλληλεπίδρασης βραχέων παλµών laser µε διαφανή διηλεκτρικά 

υλικά. Συγκεκριµένα, γίνεται µελέτη και κατασκευή ισχυρά διπλοθλαστικών δοµών 

στο εσωτερικό ισότροπων υλικών. 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο διάστηµα µεταξύ 09/2004 και 09/2005 και 

παρουσιάστηκε δηµόσια στις 03/10/2005 σε Αµφιθέατρο των Σχολών Ιατρικής στις 

Βούτες Ηρακλείου. 

Με το πέρας της εργασίας αυτής, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους 

τους καθηγητές µε τους οποίους συνεργάστηκα στο διάστηµα αυτό των σπουδών µου 

για τις γνώσεις που µου προσέφεραν πάνω στο αντικείµενο της οπτικής και όρασης. 

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερµότερες ευχαριστίες µου προς τον καθηγητή 

και επιβλέποντα ερευνητή µου κ. Παπάζογλου ∆ηµήτριο για την αµέριστη 

συµπαράστασή του στην εκπόνηση αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας. Με την 

αµέριστη βοήθειά του και τις γνώσεις που µου προσέφερε απλόχερα διαρκώς 

κατάφερε να µου κεντρίσει το ενδιαφέρον για τον ερευνητικό αυτό τοµέα. Επίσης, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Φωτάκη Κων/νο, διευθυντή του Ιδρύµατος 

Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ (ΙΗ∆Λ), για τη δυνατότητα που µου έδωσε να 

εργαστώ στα εργαστήρια του ΙΤΕ. Τέλος, πολλές ευχαριστίες στον κ. Παπαδάκη 

Βασίλειο για την αυτοµατοποίηση όλων των διατάξεων που χρησιµοποιήθηκαν. 
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1.1 Εισαγωγή στην επεξεργασία υλικών µε laser 

 

 

Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας των laser έχει αναµφισβήτητα 

προκαλέσει ένα τεράστιο φάσµα επιστηµονικών και τεχνολογικών εφαρµογών. Ο 

µοναδικός συνδυασµός του µήκους κύµατος και της διάρκειας του παλµού που 

εκπέµπει κάθε είδους laser άνοιξε νέους ορίζοντες στην επιστηµονική κοινότητα  για 

µια πληθώρα εφαρµογών, από την πιο απλή µέχρι και την πιο περίπλοκη 1-5 , 94-102. 

 Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας  τους (συνεχές ή παλµικό) και τον τύπο 

τους (αερίων, στερεάς κατάστασης, χρωστικών, ηµιαγωγών, ελεύθερων ηλεκτρονίων 

κ.α) τα laser χρησιµοποιούνται και σε διαφορετικό επιστηµονικό πεδίο µε εξαιρετικά 

επιτεύγµατα π.χ. ολογραφία, τηλεµετρία, κοπή – διάτρηση - συγκόλληση υλικών, 

τηλεπικοινωνίες, αποθήκευση ψηφιακής πληροφορίας, µελέτη και επεξεργασία 

υλικών, οφθαλµολογικές επεµβάσεις κ.λ.π. 

Η επεξεργασία υλικών µε laser (laser-machining) είναι µια ολοένα και 

αναπτυσσόµενη τεχνολογία που έκανε την πρώτη της εµφάνιση στις αρχές του 1970, 

ενώ σήµερα αποτελεί µια διαδικασία ρουτίνας σε πολλές βιοµηχανίες, κυρίως στην 

κοπή µετάλλων µε τη χρήση CO2 laser. Αρχικά η επεξεργασία υλικών βασιζόταν σε 

laser µε σχετικά µεγάλη διάρκεια παλµών (long-pulse lasers) ή ακόµα και σε laser 

συνεχούς ακτινοβολίας (CW). Η χρήση αυτών των ‘συµβατικών’ laser εισήγαγε 

αρκετούς περιορισµούς που περιόριζαν την ακρίβεια και την ποιότητα του 

επεξεργαζόµενου υλικού λόγω της έντονης εµφάνισης θερµικών φαινοµένων 

(melting). Με το πέρασµα των χρόνων οι επιστήµονες άρχισαν να βρίσκουν τρόπους 

ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιρροών των θερµικών φαινοµένων.  

Στις αρχές του 1990 ερευνητές103 από το πανεπιστήµιο του Michigan (Ann 

Arbor, MI) ανακάλυψαν ότι η µεταφορά θερµότητας από τη δέσµη laser στο υλικό 

µπορούσε να ελεγχθεί αν βραχείς παλµοί laser αντικαθιστούσαν τους συνήθεις 

παλµούς µεγάλης διάρκειας. Η επεξεργασία υλικών µε υπέρστενους παλµούς 
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(ultrafast laser pulses) εξαλείφει πρακτικά τα θερµικά φαινόµενα στο υλικό µέσω 

διαδικασιών των οποίων εκτενής αναφορά θα γίνει στις παρακάτω σελίδες. Η 

ανακάλυψη αυτή άνοιξε το δρόµο για την επεξεργασία των υλικών που δεν 

περιορίζεται µόνο στην επιφάνειά του αλλά και στο εσωτερικό του. Παλµοί τόσο 

µικρής διάρκειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να επιτύχουµε µια 

αξιοσηµείωτη χρονική διακριτική ικανότητα (time-resolution) σε διαδικασίες που 

λαµβάνουν µέρος σε ηµιαγωγούς. ∆ιαδικασίες όπως η απορρόφηση ελεύθερων 

φορέων καθώς και η µετάπτωσή τους σε κβαντικά πηγάδια µπορούν εύκολα να 

παρατηρηθούν. Επίσης µπορούµε να ακολουθήσουµε τις ταλαντωτικές και 

περιστροφικές κινήσεις ενός αποµονωµένου συστήµατος µορίων τη ίδια χρονική 

στιγµή που συµβαίνουν πράγµα αδύνατο µε τη συµβατική φασµατοσκοπία6. Επίσης 

έχουν αναφερθεί πολλές ιατρικές εφαρµογές που βασίζονται σε υπέρστενους παλµούς 

π.χ. αφαίρεση νευρικού ιστού χωρίς οποιοδήποτε σηµαντικό σηµάδι της θερµικής ή 

δοµικής αποδόµησης στον παρακείµενο ιστό7, όπως επίσης και ενδοστρωµατική 

διαθλαστική χειρουργική8. Πρόσφατα, υπέρυθροι παλµοί laser διάρκειας λιγότερο 

από 10 fs έχουν επιτρέψει την παραγωγή σύµφωνων ακτίνων X µε ενέργειες 

φωτονίων που υπερβαίνουν τα 500 eV9. Τέτοιες πηγές προετοιµάζουν το έδαφος προς 

την επέκταση της µη γραµµικής οπτικής και της φασµατοσκοπίας στο πεδίο των 

ακτίνων X. 

Όπως είναι κατανοητό µε την χρήση υπέρστενων παλµών laser έχει ανοίξει ο 

δρόµος για διάφορα ερευνητικά πεδία. Ένα σχετικά πρόσφατο επιστηµονικό πεδίο 

είναι και αυτό που ασχολείται µε τη κατασκευή διπλοθλαστικών ολογραµµάτων που 

έχουν παραχθεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer Generated Hologram). 

Μία είναι η κύρια τεχνική που χρησιµοποιείται αυτή τη στιγµή για την 

κατασκευή ολογραµµάτων: η µέθοδος της λιθογραφίας ακτίνων ηλεκτρονίων (e-

lithography). Η λιθογραφία ακτίνων ηλεκτρονίων είναι µια τεχνική που 

χρησιµοποιείται για την κατασκευή οπτικών περιθλαστικών στοιχείων και 

ολογραµµάτων παραγόµενα από υπολογιστή (CGH) για τις εφαρµογές ασφάλειας και 

επικύρωσης
20. Αυτά τα οπτικά στοιχεία έχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα: Υπάρχει 

υψηλός βαθµός ελευθερίας στη σχεδίαση και οι περίπλοκες ‘ανύπαρκτες’ εικόνες 

µπορούν να αναπαραχθούν µε πολύ υψηλή περιθλαστική ικανότητα21.  

Η συγκεκριµένη εργασία ασχολείται µε την αλληλεπίδραση femtosecond 

παλµών laser στο κοντινό υπέρυθρο (near IR) µε διαπερατά υλικά. Τέτοιου είδους 

παλµοί ισχυρά εστιασµένοι µπορούν να προκαλέσουν µόνιµη αλλαγή στο δείκτη 
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διάθλασης στο σηµείο εστίασης στο εσωτερικό του υλικού χωρίς να παρατηρηθεί η 

παραµικρή παραµόρφωση στην επιφάνειά του. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να 

κατασκευάσουµε διάφορες δοµές στο εσωτερικό του. 

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η µελέτη και κατασκευή ισχυρά 

διπλοθλαστικών ολογραµµάτων παραγόµενα από υπολογιστή στο εσωτερικό 

διαπερατών υλικών µε τη χρήση femtosecond παλµών laser. Για πρώτη φορά 

δείχνουµε ότι είναι δυνατή η κατασκευή διπλοθλαστικών περιθλαστικών στοιχείων 

µε τη χρησιµοποίηση υπέρστενων παλµών (ultrafast lasing) και συγκεκριµένα fs 

παλµών laser. Η παρουσία της διπλοθλαστικότητας καθιστά ευαίσθητες τις 

περιθλώµενες δοµές στην πόλωση έτσι ώστε όταν το ολόγραµµα τοποθετηθεί 

ανάµεσα σε διασταυρωµένους πολωτές (crossed polarizers) και ακτινοβοληθεί, 

µπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη χρήση κάποιου χωρικού φίλτρου αφού το ποσοστό 

της δέσµης που δεν περιθλάται (undiffracted) πρακτικά µηδενίζεται από τον αναλυτή. 

Το γεγονός ότι η πόλωση της περιθλώµενης και της µη-περιθλώµενης δέσµης είναι 

διαφορετική, ουσιαστικά δίνει υψηλή αναλογία σήµατος προς θόρυβο (signal to noise 

ratio). Ουσιαστικά, τα προαναφερθέντα ολογράµµατα παρουσιάζουν µια 

εκλεκτικότητα στην εισερχόµενη γωνία πόλωσης και άρα διαφορετική συµπεριφορά 

για ορθογώνιες γραµµικές πολώσεις. Τέτοια ολογραφικά στοιχεία κατασκευασµένα 

στο εσωτερικό ισότροπων διαπερατών υλικών δίνουν νέες εντυπωσιακές δυνατότητες 

καθώς αποδεικνύονται ότι µπορούν να είναι χρήσιµα σε πολλές εφαρµογές, όπως στο 

πακετάρισµα οπτοηλεκτρονικών συστηµάτων, στις εσωτερικές οπτικές διασυνδέσεις 

ελεύθερου χώρου και στην επεξεργασία εικόνας48, και γενικότερα σε εφαρµογές 

φωτονικών και οπτικών συστηµάτων. 

Η χρήση υπέρστενων παλµών αποδεικνύεται ενδιαφέρουσα και πρακτική 

καθώς η κύρια διαφορά της µε τη µέθοδο της λιθογραφίας είναι ότι η πρώτη έχει την 

ελευθερία κατασκευής δοµών τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των υλικών 

ενώ η δεύτερη ασχολείται µε τη δηµιουργία δοµών µόνο στην επιφάνεια τους. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για διαφορετικές µεθόδους που δεν πρέπει κανείς να 

συγκρίνει. 
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2. Μερικά ενδιαφέροντα θέµατα για fs παλµούς laser… 

(Σκέψεις και τρέχοντα projects παγκοσµίως…) 

 

 

 

2.1  Ιστορική αναδροµή παραγωγής υπέρστενων παλµών laser 

  

 

Η παραγωγή των υπέρστενων παλµών της τάξεως picoseconds και 

femtoseconds γίνεται δυνατή από µια τεχνική που καταδεικνύεται πρώτα στα µέσα 

της δεκαετίας του '6022. Γύρω σε αυτή την περίοδο, η ανάπτυξη των πηγών laser 

στερεάς κατάστασης άρχισε µε το πρώτο laser ιόντων – µετάλλων23. Το 1964 τα 

παραπάνω αντικαταστήθηκαν από το laser Nd:YAG24 και τα laser χρωστικών 

ουσιών
25 (dye lasers). Τη δεκαετία του '70 δηµιουργήθηκαν οι πρώτοι femtosecond 

παλµοί laser (~300 fs) που παρήχθησαν χρησιµοποιώντας τα laser χρωστικών 

ουσιών
26. Όµως κυρίως η αναξιοπιστία αυτών των laser οδήγησαν σε ένα 

ανανεωµένο ενδιαφέρον για τα laser στερεάς κατάστασης που παρήγαγαν το laser 

alexandrite (Cr:BeAl2O2) το 197927 και το laser Ti:Sapphire (Ti:Al2Ο3) το 198228. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 αναπτύχθηκαν νέα υλικά στερεάς 

κατάστασης ευρείας ζώνης τα οποία ανανέωσαν το ενδιαφέρον για την παραγωγή 

υπερβραχέων παλµών δεδοµένου ότι η ευρεία εκποµπή φθορισµού τους έδινε τη 

δυνατότητα να υποστηριχθούν παλµοί που διαρκούν µόνο µερικά femtoseconds. Τα 
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τελευταία χρόνια οι διάφορες τεχνικές εγκλείδωσης ρυθµών (modelocking) έχουν 

χρησιµοποιηθεί  για την παραγωγή υπερβραχέων παλµών από Ti:Sapphire.  

Η σηµαντικότερη τεχνική modelocking παρουσιάστηκε το 1991 από τους 

Spence, Kean και Sibbett29,30 και ονοµάστηκε Kerr-lens modelocking. Η ουσιαστική 

διαφορά µεταξύ αυτής και των προηγούµενων καθιερωµένων τεχνικών modelocking 

είναι η απουσία ενός πρόσθετου modelocking στοιχείου εντός της οπτικής 

κοιλότητας. Αυτή η σηµαντική ανακάλυψη οδήγησε στην παραγωγή παλµών 

διάρκειας 6,5 fs από ένα laser Ti:sapphire που είναι οι πιο σύντοµοι παλµοί που 

παράγονται από έναν ταλαντωτή laser µέχρι και σήµερα31.  

Η παραγωγή των υπερβραχέων παλµών laser συνεχίζει να είναι ένας πολύ 

ενεργός τοµέας της έρευνας. Αυτή η τεχνολογία έχει βρει πολλαπλές εφαρµογές 

στους τοµείς της βιοϊατρικής οπτικής, στις επικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων, και η 

έρευνα για τις µη γραµµικές ultrafast διαδικασίες στα υλικά και τις συσκευές 

ηµιαγωγών
32.  

 

 

 

 

 

2.2 Πολυφωτονικός ιονισµός και παραγωγή αρµονικών µε τη 

χρήση fs παλµών laser  

 

 

Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή των υπερβραχέων παλµών laser που 

παρουσιάζουν πεδία δυναµικού συγκρίσιµα µε εκείνα των εσωτερικών ατοµικών 

πεδίων είναι πολύ συνηθισµένη. Όταν τα άτοµα εκτεθούν σε τέτοια ακτινοβολία 

παλµών laser παρουσιάζουν διάφορα εντυπωσιακά φαινόµενα. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν 

η απορρόφηση περισσότερων φωτονίων από όσα είναι απαραίτητα για τον ιονισµό 

(above-threshold ionization), και η παραγωγή υψηλών αρµονικών (high-harmonic 

generation), η οποία φαίνεται να είναι µια άκρως ενδιαφέρουσα µέθοδος για την 

παραγωγή σύµφωνης ακτινοβολίας µε µήκη κύµατος που φθάνουν στη περιοχή των 

ακτίνων X. 
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2.3 Παραγωγή ultrafast X-ray παλµών από τις σχετικιστικές 

αλληλεπιδράσεις laser – πλάσµατος 

 

 

Μεταξύ των εφαρµογών των υψηλής έντασης παλµών laser, η παραγωγή των 

έντονων και υπερβραχέων κυµατοµορφών (∆t < 100 fs) των ακτίνων X είναι ένας 

στόχος που προσελκύει αυτήν την περίοδο την επιστηµονική κοινότητα παγκοσµίως. 

Υπάρχουν σκέψεις ότι η  διαθεσιµότητα των ultrafast παλµών στο XUV, VUV και 

όσα φαινόµενα σχετίζονται µε τις ακτίνες X , ίσως να επέτρεπαν την έρευνα για τη 

δυναµική της δοµής της ύλης στο θεµελιώδες χρονικό διάστηµα της ατοµικής 

κίνησης, και θα προωθούσε πολύ την έρευνα στη φυσική στερεάς κατάστασης, τη 

χηµεία, και τις βιολογικές επιστήµες33. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας µεγάλος αριθµός 

διαφορετικών προσεγγίσεων ερευνάται προς το παρόν παγκοσµίως για την παραγωγή 

υπερβραχέων κυµατοµορφών ακτίνων X χρησιµοποιώντας παλµούς laser. Ήδη 

ερευνώνται οι προοπτικές δύο τεχνικών:  α) συµπίεση παλµού µε τη βοήθεια 

σχετικιστικών κατόπτρων  και β) παραγωγή παλµού ακτίνων X µέσω της διασποράς 

Thomson ενός παλµού laser34,35. Και τα δύο σχέδια υιοθετούν δύο µεγάλης έντασης 

παλµούς laser που διαδίδονται αντίθετα σε πλάσµα εξαιρετικά χαµηλής πυκνότητας 

το οποίο προέρχεται από τον ιονισµό ενός αδύναµου αερίου. Κατά τη διάρκεια της 

διάδοσής του µέσω του ασθενούς αυτού πλάσµατος, ένας υπερβραχύς, έντονος 

παλµός laser θα προκαλέσει υψηλού εύρους ταλαντώσεις πλάσµατος (wake-fields). 

Ένα πολύ µεγάλο ηλεκτροστατικό πεδίο (µέχρι 1012 V/m) συνδέεται µε αυτές τις 

ταλαντώσεις, οι οποίες µπορούν να επιταχύνουν τα ηλεκτρόνια πλάσµατος 

προσδίδοντας τους εξαιρετικά υψηλές κινητικές ενέργειες (~MeV). Οι υπολογιστικές 

µελέτες προβλέπουν ότι, εάν ο παλµός είναι αρκετά έντονος, οι ταλαντώσεις 

λαµβάνουν τη µορφή «ακίδων» υψηλής πυκνότητας (spikes) που προωθούνται µέσω 

του πλάσµατος µε την ταχύτητα του φωτός. Ένας παλµός laser αντίθετης διάδοσης 

µπορεί κατόπιν να ανακλαστεί αποτελεσµατικά από τα µέτωπα των ταλαντώσεων του 

πλάσµατος, τα οποία συµπεριφέρονται ως  σχετικιστικοί καθρέφτες. Το ανακλώµενο 

φως, λόγω του φαινοµένου Doppler, θα είναι µετατοπισµένο στη φασµατική περιοχή 

XUV, και ο παλµός στη συνέχεια θα γίνει πιο στενός, που οδηγεί σε πολύ ισχυρούς, 

φωτεινούς παλµούς µε διάρκεια µικρότερη από fs. Η άλλη διαδικασία στηρίζεται 
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στην αλληλεπίδραση µεταξύ του laser και της σχετικιστικής δέσµης ηλεκτρονίων που 

επιταχύνεται µε τη βοήθεια laser. Τα φωτόνια διασκορπίζονται από τα ηλεκτρόνια και 

µετατοπίζονται, ενεργειακά προς τα πάνω, σχετικιστικά στην ενέργεια των ακτίνων 

X, οδηγώντας επίσης στην παραγωγή φωτεινών και υπέρστενων παλµών στην 

περιοχή των ακτίνων X. Αυτή η προσέγγιση έχει ερευνηθεί µέχρι τώρα µε τη 

χρησιµοποίηση δεσµών ηλεκτρονίων από επιταχυντές, αλλά ποτέ µέχρι τώρα µε τη 

χρησιµοποίηση δεσµών ηλεκτρονίων επιταχυνοµένων από laser υπέρστενων 

παλµών
36. 

 

 

 

 

 

2.4 Επεξεργασία υλικών µε Ultrafast laser 

 
 
 

Επίσης ένα γεγονός που χαρακτηρίζει τους υπέρστενους παλµούς laser είναι 

και η απορρόφηση τους από την ύλη που πραγµατοποιείται σε µία κλίµακα χρόνου 

πολύ πιο σύντοµη από την µεταφορά ενέργειας των διεγερµένων ηλεκτρονίων στα 

ατοµικό πλέγµα (τυπικά d 10 ps). Έτσι µπορεί να αποφευχθεί ουσιαστικά η 

επιφανειακή αποδόµηση των υλικών µε τη βοήθεια ενός προστατευτικού καλύµµατος 

προερχόµενο από το πλάσµα, αποδόµηση που πραγµατοποιείται µε τη χρησιµοποίηση 

ns laser. Ως εκ τούτου, η χρησιµοποίηση femtosecond παλµών laser έχει πολλά 

πλεονεκτήµατα για την ακριβή επεξεργασία υλικών και βρίσκει πολλές εφαρµογές ως 

αποτέλεσµα της αποδοτικής ενεργειακής εναπόθεσης και ταυτόχρονης 

ελαχιστοποίησης της µεταφοράς θερµότητας και θερµικής ζηµιάς στο περιβάλλουσα 

περιοχή του υλικού. Εντάσεις µεγαλύτερες από 1013 W/cm2 τοπικά, µπορούν να 

επιτευχθούν εύκολα µε παλµούς ενέργειας µόλις µερικών µJ, και η επεξεργασία 

διαφανών διηλεκτρικών να πραγµατοποιηθεί µέσω της πολυφωτονικής απορρόφησης. 

Αυτή τη στιγµή µελετάται η χρήση fs παλµών laser σε µια σειρά υλικών (π.χ. 

µέταλλα, πολυµερή σώµατα, γυαλιά κλπ) για την κατανόηση των εξαιρετικά 

σύντοµων αλληλεπιδράσεων υλικών -  laser µε σκοπό την εφαρµογή αυτού του νέου 

καθεστώτος επεξεργασίας σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. 
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2.5 Οπτικός αισθητήρας δόνησης – fs laser micromachining 

 

 

Οι µετρήσεις δονήσεων διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο σε πολλούς 

τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων της shock-wave ανίχνευσης, την ακουστική 

καταγραφή σηµάτων, τη δοµική αξιολόγηση υλικών σε πραγµατικό χρόνο, και τον 

προσδιορισµό της ακριβούς θέσης συστηµάτων MEMS. Επειδή οι ηλεκτρικοί 

αισθητήρες δόνησης είναι επιρρεπείς σε τυχόν παρέµβαση ηλεκτροµαγνητικών 

πεδίων, έχουν προταθεί διάφορα σχέδια για τους οπτικούς αισθητήρες. Μερικά 

παραδείγµατα περιλαµβάνουν τα Bragg φράγµατα ινών, ένα κενό µεταξύ δύο ινών, 

και των κυµατοδηγών φωτονικών κρυστάλλων49. Καθένα όµως από τα παραπάνω 

τρία παρουσιάζει κάποια µειονεκτήµατα. Έτσι, τα Bragg φράγµατα ινών είναι 

ευαίσθητα στη θερµοκρασία, στη µηχανική τάση και στην πίεση. Οι ανιχνευτές που 

χρησιµοποιούν δύο ίνες είναι εξαιρετικά εύθραυστοι ενώ, οι κυµατοδηγοί φωτονικών 

κρυστάλλων απαιτούν πολύπλοκες κατασκευαστικές τεχνικές. 

Όπως έχει προαναφερθεί τα fs laser µπορούν να προκαλέσουν µόνιµες 

αλλαγές του δείκτη διάθλασης στο εσωτερικό ποικίλων διαπερατών υλικών, δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα καταγραφής εµπεδωµένων οπτικών κυµατοδηγών. Αξιοποιώντας 

την παραπάνω ιδιότητα οι Eric Mazur et al κατασκεύασαν ένα οπτικό αισθητήρα 

δόνησης
50, ο οποίος αποτελείται από ένα ευθύ και απλό κυµατοδηγό καταγεγραµµένο 

κατά µήκος της ένωσης µίας σειράς τριών κοµµατιών γυαλιού. Το κεντρικό κοµµάτι 

καθίσταται ευαίσθητο σε τυχόν µηχανική δόνηση, επιτάχυνση ή εξωτερική δύναµη. 

Μια τυχαία µετατόπιση αυτού του κεντρικού κοµµατιού ανιχνεύεται ως µια µεταβολή 

στην οπτική διαπερατότητα του κυµατοδηγού. Κατασκευαστικά, ο αισθητήρας είναι 

µικρός, απλός και δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη ευθυγράµµιση. Επίσης, 

παρουσιάζει γραµµική απόκριση σε µια περιοχή συχνοτήτων από 20 Hz – 2 kHz, 

µπορεί να ανιχνεύσει µικρές επιταχύνσεις της τάξης των 0,01m/s2 και είναι 

ανεξάρτητος από την θερµοκρασία. Είναι εύκολα κατανοητό οι τεράστιες 

δυνατότητες και οι ορίζοντες που ανοίγονται µπροστά µας µε τη σχετικά νέα αυτή 

τεχνολογία. 
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2.6 Η περιοχή Terahertz (THz) 

 
 
 
Η περιοχή Terahertz (THz) του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος (ν  = 1 THz=33 cm-1 ή 

Ε = 4 meV ή λ = 300 µm) κείται στο µακρινό υπέρυθρο όπου οι συµβατικές θερµικές 

πηγές είναι πολύ ασθενικές. Παραδείγµατος χάριν, µια πηγή µε θερµοκρασία ~2000K 

(blackbody) παρέχει χαρακτηριστικά λιγότερο από 1 µW/cm2. Η περιοχή αυτή του 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος προσελκύει το ενδιαφέρον για µια ευρεία σειρά 

εφαρµογών που κυµαίνονται από τη διάγνωση των δεσµών ηλεκτρονίων µέχρι και τη 

βιολογική απεικόνιση. Για παράδειγµα, αυτό έγινε µε τη χρησιµοποίηση ενός δίσκου 

πυριτίου InAs ακτινοβολούµενου από femtosecond laser ελεύθερων ηλεκτρονίων 

(FEL) στο Thomas Jefferson National Accelerator Facility44. Ειδικότερα, 

ανιχνεύθηκαν επίπεδα ακτινοβολίας THz της τάξης των µερικών mW όταν υπήρξε 

διέγερση µε παλµούς FEL στα 1,06 µm και µέση ισχύ 10 W45. Πρόσφατα, ουσιαστικά 

υψηλότερες ισχύς femtosecond THz παλµοί παρήχθησαν από την εκποµπή δέσµης 

ηλεκτρονίων synchrotron. Οι µετρήσεις επιβεβαιώνουν την  παραγωγή ευρείας και 

σύµφωνης ακτινοβολίας THz από τα σχετικιστικά ηλεκτρόνια µε µέση ισχύ σχεδόν 

20 W, ένα  παγκόσµιο ρεκόρ σε αντίστοιχο µήκος κύµατος κατά έναν παράγοντα 

~10,000. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι για να επιτευχθεί µια ενέργεια περίπου 1 µJ 

ανά παλµό χρειάζεται να εφαρµοστούν µέγιστες ισχύς της τάξης των MW αλλά σε 

συχνότητα επανάληψης του 1 kHz, ώστε τα µέσα επίπεδα ισχύος να είναι µόλις 

µερικά mW46. Το FEL χρησιµοποιήθηκε για να παραγάγει τέτοια ακτινοβολία µε τη 

χρήση ενός ηµιαγωγού47. Πιθανές εφαρµογές αυτής της νέας εντυπωσιακής πηγής 

περιλαµβάνουν εκτέλεση µελετών pump-probe των δυναµικών ιδιοτήτων νέων 

υλικών και τη µελέτη των µοριακών δονήσεων και των περιστροφών των 

πρωτεϊνικών κινήσεων χαµηλής συχνότητας και φωνονίων, µελέτη των ενεργειακών 

χασµάτων υπεραγωγών και της ηλεκτρονιακής διασποράς, συλλογική µελέτη των 

ηλεκτρονικών διεγέρσεων (π.χ., κύµατα πυκνότητας φορτίων) κ.α.43 . 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν περίτρανα ότι η χρησιµοποίηση fs παλµών 

laser έχει ήδη ανοίξει νέους ορίζοντες σε πολλούς τοµείς της τεχνολογίας µε πολλά 

και εξαιρετικά επιτεύγµατα. Η µελέτη αλληλεπίδρασης τους µε διαφανή διηλεκτρικά 

αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο ερευνητικό πεδίο το οποίο δείχνει ότι έχει να δώσει 

πάρα πολλά ακόµα αν και σε πειραµατικό στάδιο. 
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3. Λιθογραφία 

 

 

 

 

3.1  Μέθοδος της Λιθογραφίας 

 

 

 Αναµφισβήτητα, τα ολογράµµατα είναι «ελκυστικά» οπτικά στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται κυρίως για λόγους ασφάλειας και πιστοποίησης αυθεντικότητας 

καθώς είναι δύσκολο να πλαστογραφηθούν. Γι’ αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες µέθοδοι καταγραφής τους πάνω σε υλικά που η αναπαραγωγή τους 

καταδεικνύει τις δυνατότητές τους. Σήµερα, µία είναι η κύρια τεχνική που 

χρησιµοποιείται ευρέως για την κατασκευή τους, η µέθοδος της λιθογραφίας ενώ 

προτάσσεται και η παρούσα µέθοδος καταγραφής µε υπέρστενους παλµούς laser. 

Ασφαλώς, κάθε µια έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της, ανάλογα µε 

τον τρόπο χρησιµοποίησης τους. 

 Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σίγουρα αναδύει νέες δυνατότητες στην 

παραγωγή επίπεδων περιθλαστικών δοµών. Η υπεριώδης (D-UV) φωτολιθογραφία, ο 

‘ήρωας’ της ηλεκτρονικής επεξεργασίας, έχει εξελιχθεί στα επίπεδα απόδοσης που 

απαιτούνται, άµεσα ή έµµεσα, για τη δηµιουργία δοµών υψηλής διακριτικής 

ικανότητας σε ποσότητα και µε χαµηλότερο κόστος.  

Οι εφαρµογές της φωτολιθογραφίας στον τοµέα της φωτονικής είναι 

αξιοθαύµαστες ειδικά σε σχέση µε την ολογραφία και τη δυνατότητα εφαρµογής της 
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στους επίπεδους κυµατοδηγούς. Οι πολυάριθµες διατάξεις και οι προσεγγίσεις 

φωτονικών κυκλωµάτων πραγµατοποιούνται τώρα από την εφαρµογή της νέας 

λιθογραφικής ικανότητας στα ολογράµµατα όγκου σχεδιασµένα από υπολογιστή που 

παράγονται στους επίπεδους κυµατοδηγούς. Αυτά τα ‘χαραγµένα’ επίπεδα 

ολογράµµατα παρέχουν µια ενοποιηµένη τεχνολογική προσέγγιση σε πληθώρα 

φωτονικών κυκλωµάτων που συµπεριλαµβάνει χωρική οδήγηση, εστίαση, ταίριασµα 

κυµατοµορφής, φασµατικό φιλτράρισµα, διαµόρφωση παλµού, χρονική συσχέτιση 

σήµατος, κ.α.  

Συνήθως, ένα τυπικό δείγµα που στη συνέχεια θα ακτινοβοληθεί αποτελείται 

από τρία ή και παραπάνω διαπερατά διηλεκτρικά στρώµατα µε διαφορετικούς δείκτες 

διάθλασης πάχους ~ 5µm τοποθετηµένα πάνω σε ένα υπόστρωµα. Με κατάλληλη 

µέθοδο γίνεται χάραξη αυτών των στρωµάτων έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να 

είναι σε θέση να δώσει χωρικό φιλτράρισµα και να διαµορφώσει ένα µέτωπο 

κύµατος. Ανάλογα µε την επιφάνεια και το βάθος χάραξης µπορεί να γίνει 

διαµόρφωση του πλάτους και της φάσης αντίστοιχα (εικόνα 1104). Όλη η παραπάνω 

διαδικασία είναι ελεγχόµενη από ένα υπολογιστή και µε τη βοήθεια µιας κατάλληλης 

µάσκας µπορεί να γίνει µια φωτολιθογραφική σχεδίαση72,73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ύο τυπικά δείγµατα κατασκευασµένα µε τη µέθοδο της λιθογραφίας 

απεικονίζονται παρακάτω στις εικόνες 2 και 3. 

 

 

Εικόνα 1.  Χάραξη επιφάνειας και βάθους για τη διαµόρφωση του πλάτους - φάσης 
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Αυτό όµως που καθιστά την παραπάνω διαδικασία πολύπλοκη και όχι 

ιδιαίτερα πρακτική είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά η κατασκευή 

µιας µάσκας που θα καθορίζει το πλάτος, την πόλωση και τη φάσης της 

αναπαραγόµενης δέσµης. Επίσης, όλες οι παραπάνω διαδικασίες γίνονται στην 

Εικόνα 2. Μάσκα όπου οι εσωτερικές γραµµές 45ο είναι πλάτους 30 nm και εκτέθηκαν σε ένα 

ενιαίο πέρασµα της ακτίνας. {Copyright (c) 1996 JC Nabity Lithography Systems. All rights reserved} 

Εικόνα 3. Άποψη της ανώτερης αριστερής γωνίας µιας ελικοειδούς δοµής που η έκθεση έχει 

παραγάγει τα σηµεία σε ένα τετραγωνικό πλέγµα 50 nm, (SEM photo)  

{Copyright (c) 1996 JC Nabity Lithography Systems. All rights reserved} 

 

300nm 
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επιφάνεια των στρωµάτων µε δυσάρεστα πολλές φορές αποτελέσµατα καθώς δεν 

είναι προστατευµένα από τυχόν ζηµιές. 

Με τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι υπέρστενοι παλµοί και όλες οι 

ιδιότητες της αλληλεπίδρασης τους µε διαπερατά υλικά καθιστούν την παραπάνω 

διαδικασία σαφώς πιο προσπελάσιµη. Το γεγονός αυτό δίνει καταπληκτικές 

δυνατότητες τόσο στην κατασκευή οπτικών στοιχείων όσο και στην επεξεργασία τους 

καθώς µπορούµε να ελέγξουµε ανά σηµείο αλληλεπίδρασης όλες τις παραπάνω 

οπτικές ιδιότητες . Το µεγάλο κυρίως πλεονέκτηµα της χρήσης υπέρστενων παλµών 

είναι ότι πλέον όλες οι διαδικασίες µπορούν να γίνουν και στο εσωτερικό διαπερατών 

υλικών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αποθήκευση και προφύλαξη ολόκληρων 

διατάξεων ή ολογραµµάτων στον όγκο υλικών, πράγµα πολύ σηµαντικό για 

ευαίσθητες δοµές. Παρακάτω στις εικόνες 4 και 5 απεικονίζεται ένας κυκλικός 

κυµατοδηγός στο εσωτερικό ενός κρυστάλλου καθώς και πως γίνεται η διάδοση του 

φωτός από ένα Υ-splitter105. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4. Κυκλικός κυµατοδηγός στο εσωτερικό ενός κρυστάλλου 

{Laser Focus World April, 2000} 

Εικόνα 5. ∆ιάδοση από ένα Υ-splitter 
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4. ∆ιάδοση στο κενό – ∆ιάδοση στο εσωτερικό υλικού 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 

Αµέσως µετά την κατασκευή του πρώτου laser από τον Maiman το 196037, 

υπήρξε µια συνεχής προσπάθεια ώστε να παραχθούν ολοένα και µικρότερης 

διάρκειας παλµοί. Το πρώτο παλµικό laser ρουβιδίου παρήγαγε παλµούς διάρκειας 

µερικών εκατοντάδων ms38. Στη συνέχεια, το 1962 και µε την εφαρµογή της µεθόδου 

Q-switching παρήχθησαν παλµοί µερικών µόνο δεκάτων του ns39. Η εισαγωγή όµως 

της µεθόδου της εγκλείδωσης ρυθµού (mode-locking) µείωσε το διαθέσιµο εύρος 

παλµού µόλις σε 100 ps, και από τις αρχές του 1981 µειώθηκε κι άλλο φτάνοντας έτσι 

σε εύρος παλµού της τάξης των 100 fs µε νέες µεθόδους και συνδυασµό των 

παραπάνω. 

Η αναζήτηση ολοένα και µικρότερης διάρκειας παλµού οφείλεται κυρίως σε 

δύο λόγους. Πρώτα απ’ όλα δίνει τη δυνατότητα µεγαλύτερης χρονικής διακριτικής 

ικανότητας σε πειράµατα pump-probe, επιτρέποντας έτσι τη µελέτη µιας πληθώρας 

φυσικών διεργασιών όπως επανασυνδυασµό των φορέων φορτίου, ταλαντώσεις του 

πλέγµατος, δηµιουργία πλάσµατος ακόµα και σπάσιµο χηµικών δεσµών. Ο δεύτερος 

λόγος συνίσταται στο ότι ένας παλµός µικρού χρονικού εύρους µπορεί να παραγάγει 

εξαιρετικά µεγάλες τιµές ισχύος µε σχετικά µικρές ενέργειες. Ένα τυπικό παλµικό 

laser Ti:Sapphire µπορεί να παραγάγει παλµούς ενέργειας ~1 mJ και διάρκειας  
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~ 100 fs που αντιστοιχούν σε ισχύ της τάξης των 10 GW ( E
tP = ). Όταν οι παλµοί 

αυτοί εστιαστούν σε µικρότερη επιφάνεια (π.χ 10 µm2) µπορούν να επιτευχθούν 

εντάσεις µεγαλύτερες από 2
2110 W

mµ , εντάσεις όπου το ηλεκτρικό πεδίο του παλµού 

είναι συγκρίσιµο µε το πεδίο δεσµού µεταξύ ηλεκτρονίων και ιόντων στο πλέγµα. 

Όπως έχει άλλωστε προαναφερθεί, σε περιοχές υψηλών εντάσεων µπορούν να 

παρατηρηθούν πολλά µη γραµµικά φαινόµενα όπως η γένεση δεύτερης και τρίτης 

αρµονικής, η αυτοεστίαση της δέσµης, πολυφωτονική απορρόφηση, 

αυτοδιαµόρφωση της φάσης, κ.α. Επίσης πολλά άλλα φαινόµενα µπορούν να γίνουν 

πιο προσιτά όπως η γένεση πολύ υψηλών αρµονικών, η δηµιουργία ακτίνων X µε 

διάρκεια παλµού της τάξης των attosecond (10-18 s) και η σχετικιστική µη γραµµική 

οπτική. 

Η παραγωγή του πλάσµατος και ενός ορατού σπινθήρα (laser-induced 

breakdown) παρατηρήθηκε αρχικά σε ένα διαφανές αέριο χρησιµοποιώντας ένα Q-

switched laser ρουβιδίου το 196240 και αυτό το αποτέλεσµα οδήγησε σε µια 

µακροχρόνια σειρά µελετών των κατώτατων ορίων κατάρρευσης του υλικού 

(breakdown thresholds) καθώς και τις συνθήκες πολυφωτονικού ιονισµού και 

ιονισµού χιονοστιβάδας στα αέρια. ∆εδοµένου ότι η κύρια αιτία της αποδόµησης 

στην οπτική των laser είναι η κατάρρευση της ύλης από τους ισχυρούς παλµούς, η 

προσοχή γύρισε στη µελέτη επίσης των µηχανισµών αλληλεπίδρασης των διαφανών 

στερεών όπως τα οπτικά γυαλιά και οι κρύσταλλοι µε το laser. Συγχρόνως, οι ολοένα 

και υψηλότερες εντάσεις που ήταν πλέον διαθέσιµες επέτρεψαν τη µελέτη και άλλων 

αλληλεπιδράσεων που απαιτούνταν παλµοί µικρής διάρκειας όπως το οπτικό 

φαινόµενο Kerr, η αυτοεστίαση της δέσµης τόσο σε υγρά όσο και σε στερεά, η 

γένεση λευκού φωτός σε διαπερατά στερεά, υγρά και αέρια, κ.α.  

Βέβαια, η µελέτη όλων αυτών των θεµάτων που περιγράφονται παραπάνω και 

σχετίζονται µε την εστίαση παλµών laser στο εσωτερικό διαπερατών υλικών 

καταδεικνύει µια σηµαντική εξάρτηση του αντίστοιχου φαινοµένου από το 

αριθµητικό άνοιγµα και άρα από το πόσο ισχυρά εστιασµένη είναι η δέσµη σε 

σηµείο. Είναι σηµαντικό να γνωρίζει κάποιος τι αριθµητικό άνοιγµα χρειάζεται και τι 

ποσό ενέργειας θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ώστε να είναι σε θέση να δηµιουργήσει 

διάφορες  δοµές µε ποικίλες αλλά συνάµα και ελεγχόµενες ιδιότητες. 
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4.2 ∆ιάδοση fs παλµών όταν εστιάζονται στον αέρα 

 

 

 Ας θεωρήσουµε µια δέσµη laser που έχει προφίλ Gaussian, µιας και οι 

περισσότερες πηγές laser παράγουν τέτοια µορφή. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει 

κανείς τι ακριβώς συµβαίνει όταν µια γκαουσσιανή δέσµη laser εστιαστεί από ένα 

φακό δεδοµένης εστιακής απόστασης. Μια πρώτη προσέγγιση είναι οι εξισώσεις 

Fresnel σε άµεση σχέση  µε  τις εξισώσεις Maxwell, δεδοµένου ότι το 

ηλεκτροµαγνητικό πεδίο είναι ένα διανυσµατικό πεδίο και θα πρέπει να εξαχθεί µια 

προσέγγιση για τις βαθµωτές κυµατικές εξισώσεις. 

 Με τον ίδιο τρόπο που οι εξισώσεις Maxwell χρησιµοποιούνται για να 

κατασκευάσουν την κυµατική εξίσωση για το ηλεκτρικό πεδίο E
�

και το µαγνητικό 

πεδίοB
�

, το δυναµικό που καθορίζεται από την εξίσωση H Aµ = ∇ ×
��

 επίσης  

ικανοποιεί  την  εξίσωση  κύµατος, δηλαδή: 

 

 
2

2

2
0

A
A

t
µε

∂
∇ − =

∂

�
�

 (4.1) 

 

Το δυναµικό αποδεικνύεται πιο χρήσιµο για την περιγραφή της διάδοσης αρµονικών 

δεσµών γιατί µπορεί να γραφεί και ως βαθµωτό µέγεθος µε µια διανυσµατική 

κατεύθυνση:  

 ˆ( , ) ( , , ) i tA r t n x y z e ωψ=
�

 (4.2) 

 

 Χρησιµοποιώντας τώρα τις δύο παραπάνω εξισώσεις (4.1) και (4.2) µπορεί να 

παραχθεί µια βαθµωτή εξίσωση κύµατος για το ψ: 

 

 2 2 0kψ ψ∇ + = ,  όπου  2 2k µεω=  (4.3) 

 

 Μια γενική λύση σε αυτήν την εξίσωση µπορεί να γραφτεί ως ένα άθροισµα 

των επίπεδων κυµάτων , ,yx z
ik yik x ik ze e e

−− −  αλλά αυτή η λύση µπορεί να 

απλοποιηθεί πολύ εάν τα k-διανύσµατα υποτεθούν ότι είναι κατά προσέγγιση στην 
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κατεύθυνση του kz, όπως ακριβώς και είναι σε µια δέσµη laser. Συγκεκριµένα, εάν 

2 2
x yk + k

1
k

� τότε το kz µπορεί να γραφτεί ως 
2 2
x y

z

k k
k k

k

+
= − , και έτσι να 

µείνει εκτός της έκφρασης του ψ. Αυτή η υπόθεση αποτελεί και την παραξονική 

προσέγγιση και επιτρέπει στο βαθµωτό πεδίο να γραφτεί ως 

 

 ( , , ) ( , , ) ikzx y z u x y z eψ −
�  (4.4) 

 

όπου η u αποτελεί µια συνάρτηση πλάτους που εξαρτάται µόνο από την «αρχική 

κατάσταση πλάτους». 

Έτσι, αν θεωρήσουµε µια παράλληλη µε τον οπτικό άξονα Gaussian δέσµη 

διαµέτρου w που διαθλάται από ένα λεπτό φακό εστιακής απόστασης f, τότε η 

συνάρτηση πλάτους θα έχει την ακόλουθη µορφή:  

2 2

2

0 ( , )
x y

wu x y C e
+

−

=              (4.5) 

 

Η διάδοση της δέσµης µέσω ενός λεπτού φακού δεν θα έχει επιπτώσεις στη 

κατανοµή του πλάτους, αλλά θα εισαγάγει µια καθυστέρηση φάσης που µειώνεται 

στην ακτινωτή κατεύθυνση, δηλαδή όσο αποµακρυνόµαστε από το κέντρο της: 

 
(4.6) 

 
 
 

Αν τώρα γίνουν οι θεωρήσεις ότι α) η ελεύθερη διάδοση της ακτίνας 

συµπληρώνεται έπειτα από τις εξισώσεις Fresnel για τη διάθλαση και β) η ακτίνα της 

δέσµης και η «κυρτότητα» της φάσης σαν συναρτήσεις της διάδοσής της στον z 

καθορίζονται µε την εξαγωγή του πραγµατικού και φανταστικού µέρους της 

εξίσωσης (3.6), τότε µπορεί να παραχθεί το εξής: 

 
 
 

(4.7) 

 
  

2 22 2

2

( )

2
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i
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Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το πραγµατικό σηµείο εστίασης µιας Gaussian δέσµης 

είναι ελαφρώς κοντύτερα από τη γεωµετρική εστία του φακού. Σε ότι αφορά µε τη 

διάµετρο της δέσµης στην εστία προκύπτει ότι: 

 

 
(4.8) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαζί µε όλους τους παραπάνω υπολογισµούς και θεωρήσεις µπορούµε να  

υπολογίσουµε και το µήκος Rayleigh zR, δηλαδή την απόσταση από την εστία στην 

οποία η ακτίνα της δέσµης αυξάνεται κατά το συντελεστή 2  και άρα η έντασή της 

έχει υποδιπλασιαστεί: 

2
0

R

w
z

π
λ

=              (4.9) 

 

 Το αξονικό µήκος περιµετρικά από την εστία δηλαδή  από  το 

( )  στο  ( )R Rf z f z− +  αναφέρεται και ως οµοεστιακός παράγοντας
38, και 

εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο µέτρο περιγραφής της απόστασης κατά την οποία η δέσµη 

παραµένει καλώς εστιασµένη. 

 Όπως είναι φανερό από τις εξισώσεις (4.8) και (4.9) το µέγεθος της εστίας και 

το µήκος Rayleigh καθορίζονται από το λόγο της εστιακής απόστασης προς το αρχικό 

µέγεθος της εστίας στο φακό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλοί 

συνδυασµοί που παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα σε συνθήκες εστίασης. Γι’ αυτό το 

λόγο είναι αναγκαίο να οριστεί µια αδιάστατη ποσότητα που να περιγράφει πλήρως 

τις παραπάνω συνθήκες. Η ποσότητα αυτή δεν είναι άλλη από το αριθµητικό άνοιγµα 

0

f
w

w

λ
π

=

W W0

Εικόνα 1. ∆ιάµετρος της δέσµης πριν και µετά την εστίαση της από φακό 
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(ΝΑ), που ορίζεται ως το ηµίτονο της µισής γωνίας του κώνου που δηµιουργείται 

λόγω εστίασης από ένα φακό δηλαδή 

 

2 2
sin

w
NA n n

w f
ϑ= =

+
     (4.10) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξαναγράφοντας τις εξισώσεις (4.8) και (4.9) µε τη βοήθεια της εξίσωσης 

(4.10) προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις που περιγράφουν το µέγεθος της εστίας και 

το µήκος Rayleigh σε συνάρτηση µε το αριθµητικό άνοιγµα για εστίαση στον αέρα 

(n=1): 
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 (4.11) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Αριθµητικό άνοιγµα φακού 
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4.3 ∆ιάδοση fs παλµών όταν εστιάζονται στο εσωτερικού 

διαπερατού υλικού 

  

 

 

 Όλη η παραπάνω ανάλυση έγινε για δέσµες Gauss που εστιάζονται στο αέρα. 

Έτσι, είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως επηρεάζονται οι παραπάνω εξισώσεις για 

εστίαση µέσα σε υλικό. Η ανάλυση είναι αρκετά περίπλοκη51 καθώς θα πρέπει να 

εισαχθεί η µιγαδική περιγραφή της δέσµης Gauss. Το αποτέλεσµα όµως είναι 

εξαιρετικά απλό. Οι διαστάσεις της εστίας µέσα στο υλικό είναι ακριβώς οι ίδιες µε 

αυτές στον αέρα ενώ υπάρχει µια µικρή αλλαγή στο µήκος Rayleigh. Έτσι: 
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w w
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όπου λ0 είναι το µήκος κύµατος στο κενό. Το συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι 

η δέσµη εστιάζεται n φορές µακρύτερα από την απόσταση εστίασης στον αέρα, ο 

οµοεστιακός παράγοντας αυξάνεται n φορές, ενώ η διάµετρος της εστίας παραµένει 

αµετάβλητη. 
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5. Αλληλεπίδραση fs παλµών laser µε διαφανή υλικά  

 

 

 

5.1 Θεµελιώδεις φυσικές διεργασίες 

 

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο ένας παλµός fs µε µόλις 

µέτρια ενέργεια µπορεί να έχει µια εξαιρετικά υψηλή µέγιστη ισχύ και άρα και 

µέγιστη ένταση. Όταν τα υλικά υποβάλλονται σε τέτοιες ισχείς και εντάσεις, η 

απόκρισή τους γίνεται µη γραµµική. Παραδείγµατος χάριν, ο δείκτης διάθλασης του 

υλικού εξαρτάται από την ένταση ενώ η ενέργεια του παλµού απορροφάται από ένα 

‘κανονικά’ διαφανές υλικό, παράγοντας ελεύθερα ηλεκτρόνια. 

Η πρωταρχική αλληλεπίδραση laser – υλικού προϋποθέτει τη διέγερση 

ηλεκτρονίων από την κατάσταση ισορροπίας σε υψηλότερες ενεργειακές στάθµες µε 

απορρόφηση φωτονίων. Η αρχική διέγερση των ηλεκτρονίων οδηγεί στην εµφάνιση 

µιας πολύ σύντοµης χρονικά σύµφωνης πόλωσης του υλικού, που όµως διάφορες 

διαδικασίες καταστροφής της φάσης εξαφανίζουν την προκαλούµενη πόλωση σε 

διάστηµα ~ 10 fs (10-14 s). Η κατανοµή βέβαια των διεγερµένων ηλεκτρονίων 

σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο µεταβαίνουν από τη χαµηλότερη ενεργειακή 

στάθµη σε ανώτερη µε απορρόφηση φωτονίων. Σε χρονικό διάστηµα της τάξης των 

100 fs (10-13 s) η κατανοµή τους περιγράφεται από τη κατανοµή Fermi – Dirac όπου 

τα ηλεκτρόνια έχουν θερµοκρασία µεγαλύτερη από αυτή του πλέγµατος. Σε αυτό το 

σηµείο µπορεί να καθοριστεί η θερµοκρασία του διεγερµένου υλικού και η 
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αντίστοιχη κατανοµή της ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάζονται µόνο 

µερικά picoseconds για να φτάσουµε σε θερµική ισορροπία. Αυτό γενικά που ισχύει 

είναι ότι µπορεί να γίνει ένας συσχετισµός µεταξύ της χωρικής κατανοµής της 

ενέργειας µε το «προφίλ» της θερµοκρασίας. Έτσι η θερµική διάχυση συνεχίζεται 

µέχρι και 10 ps (10-11 s) από την έναρξη των διεργασιών της αλληλεπίδρασης laser – 

υλικού. Αν γίνει αρκετή εναπόθεση ενέργειας στο υλικό τότε µπορεί να φτάσει τη 

θερµοκρασία τήξης και το υλικό να αλλάξει φάση από στερεό σε υγρό. Στην 

περίπτωση που ακτινοβολείται η επιφάνεια του υλικού µπορεί να επιτευχθεί η 

φωτοαποδόµηση του (ablation) σε χρόνο 10-10s. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται 

παραστατικά στο παρακάτω διάγραµµα των δευτερευόντων διεργασιών µε το 

χρόνο
52. 

 

 

 

Εικόνα 1. ∆ιάγραµµα δευτερευόντων διεργασιών µε το χρόνο 

 

 

Όπως είναι φανερό από το παραπάνω διάγραµµα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό 

όριο ανάµεσα στις θερµικές και µη θερµικές διεργασίες (10-12 s) το οποίο 

σηµατοδοτεί και δύο διαφορετικές περιοχές όσον αφορά τη διάρκεια των παλµών 

(10 fs) 

(100 fs) 

(1 ps) 

(10 ps) 

(100 ps) 
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laser. Παλµοί διάρκειας από κάποια picoseconds και πάνω συµπεριλαµβάνουν 

θερµικά φαινόµενα, ενώ αντίθετα στην περιοχή των femtoseconds τα θερµικά 

φαινόµενα ουσιαστικά µειώνονται δραµατικά. Στην πραγµατικότητα, δεν πρέπει να 

ξεχνάµε ότι για να υπάρξει διέγερση από µια ενεργειακή στάθµη σε µια υψηλότερη 

θα πρέπει να βρεθούν φωτόνια που θα συγκρουστούν µε τα ηλεκτρόνια του υλικού, 

θα τους µεταφέρουν την ενέργειά τους και θα τα διεγείρουν. Μια τυπική πυκνότητα 

των ελεύθερων φορέων στο εσωτερικό του υλικού είναι ~ 108 electrons/cm3. Στην 

περίπτωση των fs παλµών laser, αν η δέσµη laser εστιαστεί ισχυρά µέσω ενός φακού 

µικροσκοπίου µε σχετικά µεγάλο ΝΑ θα δηµιουργηθούν υψηλές εντάσεις στην 

περιοχή της εστίας όπου και θα έχουµε εντοπισµένη απορρόφηση ενέργειας. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενδιάµεσων ενεργειακών σταθµών (defects) µέσω 

πολυφωτονικής απορρόφησης καθώς η υψηλή ένταση των παλµών «συγκεντρωµένη» 

σε µικρό όγκο δηµιουργεί ελεύθερα ηλεκτρόνια (~ 1015 electrons/cm3) στη ζώνη 

αγωγιµότητας (seed). Έπειτα, µέσω του ιονισµού κρούσης (impact ionization) και του 

ιονισµού χιονοστιβάδας (avalanche ionization) µπορούµε να φτάσουµε σε τυπικές 

πυκνότητες ελεύθερων φορέων της τάξης των ~ 1021 electrons/cm3. Με τη 

χρησιµοποίηση ενός ns laser, ακόµα κι αν το εστιάσουµε ισχυρά, δεν µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε ελεύθερα ηλεκτρόνια λόγω µικρής έντασης στην περιοχή της εστίας,  

Έτσι, έχουµε ελεύθερα ηλεκτρόνια µόνο από defects και όχι από ενδιάµεσες στάθµες. 

Επίσης, η διαδικασία της πολυφωτονικής απορρόφησης είναι ασήµαντη, ενώ µέσω 

του ιονισµού κρούσης και χιονοστιβάδας έπεται η δηµιουργία ‘σπασιµάτων’ (cracks) 

στο υλικό. Όλοι όµως αυτοί οι µηχανισµοί θα εξηγηθούν λεπτοµερώς παρακάτω. 

Η µελέτη της εξέλιξης αυτής της κατάστασης µε την fs φασµατοσκοπία δίνει 

τη δυνατότητα λεπτοµερέστατης εξήγησης των στοιχειωδών αυτών διαδικασιών που 

συµβαίνουν σε µια «γρήγορη» χρονική κλίµακα53. Τα τρέχοντα µοντέλα για την 

περίπτωση των διηλεκτρικών υλικών είναι βασισµένα στη διέγερση των ηλεκτρονίων 

από τη ζώνη  σθένους (VB) στη ζώνη  αγωγιµότητας (CB) µέχρι να επιτευχθεί µια 

κρίσιµη πυκνότητα
54,55,56. Σε αυτό το σηµείο το κρυσταλλικό πλέγµα γίνεται 

εξαιρετικά ασταθές. Η υψηλή πυκνότητα ηλεκτρονίων οδηγεί σε µια ισχυρή 

(γραµµική) απορρόφηση σε ένα λεπτό επιφανειακό στρώµα συγκρίσιµο µε το µήκος 

κύµατος.  
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5.2 Μη γραµµικός ιονισµός 

 

 

 Ένα από τα θεµελιώδη ζητήµατα είναι πώς παράγεται αυτή η κρίσιµη 

πυκνότητα ηλεκτρονίων. Όντας διαφανή στην ακτινοβολία κοντινού IR, τα 

διηλεκτρικά υλικά πρέπει να διεγερθούν µε µια µη γραµµική οπτική διαδικασία, η 

οποία είναι δυνατή εξ αιτίας της υψηλής έντασης του fs παλµού σύµφωνα µε τη 

θεωρία Keldysh57. Όταν τα υλικά υποβάλλονται σε αυτές τις υψηλές εντάσεις, η  

υλική απόκρισή τους γίνεται ιδιαίτερα µη γραµµική.  Παραδείγµατος χάριν, ο δείκτης 

διάθλασης του υλικού εξαρτάται από την ένταση και η υπέρυθρη ακτινοβολία 

απορροφάται από ένα κανονικά διαφανές υλικό, που παράγει µε τη σειρά του 

ελεύθερα ηλεκτρόνια. Όταν τα ηλεκτρόνια βρεθούν στη ζώνη αγωγιµότητας  

µπορούν να κερδίσουν επιπρόσθετη ενέργεια από την ακτινοβολία (free electron 

absorption, inverse Bremsstrahlung) µέχρι να αποκτήσουν ενέργεια ικανή για ιονισµό 

κρούσης (impact ionization). Ο παραπάνω ιονισµός αναφέρεται σε σύγκρουση ενός 

ενεργητικού ηλεκτρονίου από τη ζώνη αγωγιµότητας και ενός ηλεκτρονίου από τη 

ζώνη σθένους, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία δύο ηλεκτρονίων στη 

ζώνη αγωγιµότητας. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µια εκθετική αύξηση της 

πυκνότητας ηλεκτρονίων της ζώνης αγωγιµότητας, µηχανισµός γνωστός και ως 

ιονισµός χιονοστιβάδας (avalanche ionization). 

 Ας δούµε όµως λίγο αναλυτικότερα τις παραπάνω διεργασίες. ∆ύο είναι οι 

κύριοι µηχανισµοί του ιονισµού των ηλεκτρονίων: α) ο φωτοϊονισµός 

(photoionization) και β) ο ιονισµός χιονοστιβάδας (avalanche ionization). Το πλάσµα 

που θα δηµιουργηθεί από αυτή τη µη γραµµική διέγερση επίσης θα επηρεάσει τη 

διάδοση του παλµού µέσα στο υλικό. 
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5.2.1 Φωτοϊονισµός 

 

 

 Ο φωτοϊονισµός αναφέρεται στην απευθείας διέγερση του ηλεκτρονίου από το 

πεδίο ακτινοβολίας του laser. Βέβαια, προϋπόθεση να γίνει κάτι τέτοιο είναι η 

ενέργεια του φωτονίου γ να είναι αρκετή ώστε να καταφέρει να ιονίσει µονοµιάς το 

ηλεκτρόνιο από τη Ζώνη Σθένους στη Ζώνη Αγωγιµότητας. Σχηµατικά η παραπάνω 

διαδικασία φαίνεται στην εικόνα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα οπτικά υλικά τα οποία παρουσιάζουν µεγάλο ενεργειακό χάσµα µεταξύ 

της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιµότητας (π.χ. για το fused silica είναι  

Eg = 7,6 eV) τα φωτόνια του ορατού φάσµατος δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να 

ιονίσουν άµεσα κάποιο ηλεκτρόνιο. Ωστόσο αυτό είναι εφικτό µε την απορρόφηση 

δύο ή και περισσοτέρων φωτονίων (εικόνα 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Σχηµατική αναπαράσταση του Φωτοϊονισµού 

Εικόνα 3. Σχηµατική αναπαράσταση του Πολυφωτονικού Ιονισµού 
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Ανάλογα µε την παραγόµενη ένταση και τη συχνότητα λειτουργίας του laser, 

υπάρχουν δύο «περιοχές» φωτοϊονισµού: η περιοχή του πολυφωτονικού ιονισµού 

(multiphoton ionization - MPI) και η περιοχή του ιονισµού σήραγγας (tunneling 

ionization), που αν και έχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους µπορούν να 

περιγραφτούν από ένα ενιαίο πλαίσιο σύµφωνα µε τη θεωρία του Keldysh58. 

 Για ισχυρά πεδία laser µε µικρή συχνότητα λειτουργίας υπερισχύει ο ιονισµός 

σήραγγας. Σ’ αυτή την περίπτωση το ηλεκτρικό πεδίο ελαττώνει το δυναµικό 

Coulomb που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο της ζώνης σθένους στο άτοµο. Αν το πεδίο 

είναι αρκετά ισχυρό τότε είναι σε θέση να ελαττώσει το δυναµικό Coulomb τόσο 

ώστε το ηλεκτρόνιο να µπορέσει να διαφύγει µέσω του φαινοµένου σήραγγας. Για 

µεγαλύτερη συχνότητα laser µεταβαίνουµε στην περιοχή του πολυφωτονικού 

ιονισµού όπου ένα ηλεκτρόνιο µεταπηδά από τη ζώνη σθένους στη ζώνη 

αγωγιµότητας απορροφώντας παραπάνω από ένα φωτόνια. Ο αριθµός των φωτονίων 

πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η ενέργεια που προσφέρεται στο ηλεκτρόνιο να είναι 

µεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσµα. Υπάρχει και µια τρίτη περιοχή στην οποία 

συνδυάζονται τα δύο παραπάνω φαινόµενα. Μια χαρακτηριστική παράµετρος που 

δείχνει ακριβώς σε περιοχή βρισκόµαστε είναι η αδιαβατική παράµετρος ή αλλιώς 

παράµετρος Keldysh γ που ορίζεται ως: 

1

2
0 gmcn E

e I

εω
γ

 
=  

 
             (5.1) 

 

όπου ω η συχνότητα του laser, Ι η ένταση στην εστία, e και m το φορτίο και η µάζα 

του ηλεκτρονίου, c η ταχύτητα του φωτός στο κενό, n ο δείκτης διάθλασης του 

υλικού, Εg το ενεργειακό χάσµα του υλικού, και ε0 η διηλεκτρική διαπερατότητα του 

κενού. Όταν η παράµετρος γ είναι µεγαλύτερη από 1.5 τότε βρισκόµαστε στην 

περιοχή του πολυφωτονικού ιονισµού (γ > 1.5), ενώ όταν είναι µικρότερη από 1.5 

βρισκόµαστε στην περιοχή του ιονισµού σήραγγας (γ < 1.5). Υπάρχει και η τρίτη 

περιοχή µε γ ~ 1.5 όπου συνδυάζονται τα δύο φαινόµενα (εικόνα 4)59. 
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Εικόνα 4. Οι διάφορες περιοχές του φωτοϊονισµού ενός ηλεκτρονίου σε ένα ατοµικό δυναµικό για 

διαφορετικές τιµές της παραµέτρου Keldysh. 

 

 

 

Ο ρυθµός φωτοϊονισµού εξαρτάται ισχυρά από την ένταση του laser και 

µάλιστα αυξάνεται µε την αύξηση της έντασης. Στην περιοχή του πολυφωτονικού 

ιονισµού ο ρυθµός αυτός είναι:  

( )( ) m m
MPIP I Iσ=              (5.2) 

 

όπου σ(m) είναι ο συντελεστής πολυφωτονικής απορρόφησης για την απορρόφηση m 

φωτονίων
60. Ο αριθµός των φωτονίων που απαιτούνται για τον ιονισµό καθορίζεται 

ως ο µικρότερος αριθµός m  που ικανοποιεί τη σχέση: 

 

gm Eω ≥�               (5.3) 

 

Ο ρυθµός αύξησης των ελεύθερων φορέων Νc που δηµιουργούνται από µεταβάσεις 

ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας δίνεται από τη σχέση:  

 

( )m mcdN
N F

dt
σ=              (5.4) 

 

όπου Ν είναι η πυκνότητα των ιόντων, σ(m) είναι ο γενικότερος συντελεστής ενεργού 

διατοµής της απορρόφησης m φωτονίων και F η ροή των προσπιπτόντων φωτονίων. 

Για την περίπτωση του φαινοµένου σήραγγας ο ρυθµός ιονισµού µεταβάλλεται πολύ 

ασθενικά µε την ένταση του laser και δεν είναι άξιος παρατήρησης. Ενδεικτικά, η 

εικόνα 5 παρουσιάζει το ρυθµό φωτοϊονισµού και την παράµετρο Keldysh σαν 
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συνάρτηση της έντασης του laser για λ = 800 nm σε πυρίτιο (fused silica µε  

Eg = 7,5 eV). Οι παύλες, οι κουκίδες και οι συνεχείς γραµµές αντιπροσωπεύουν 

αντίστοιχα µόνο το ρυθµό πολυφωτονικού ιονισµού, µόνο τον ιονισµό σήραγγας και 

την πλήρη έκφραση της εξίσωσης Keldysh59. Προσοµοιώσεις και για άλλα µήκη 

κύµατος laser και ενεργειακά χάσµατα παρουσίασαν µε συνέπεια αυτήν την πολύ 

απότοµη µετάβαση από την πολυφωτονική περιοχή στην περιοχή φαινοµένου 

σήραγγας για µια παράµετρο Keldysh περίπου 1.5. 

 

 

 

Εικόνα 5. Ρυθµός φωτοϊονισµού και παράµετρος Keldysh σε συνάρτηση µε την ένταση laser για 

µήκος κύµατος 800 nm σε πυρίτιο µε ενεργειακό χάσµα 7.5 eV. 
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5.2.2 Ιονισµός χιονοστιβάδας 

 

 

Ο ιονισµός χιονοστιβάδας περιλαµβάνει την απορρόφηση ελεύθερων 

µεταφορέων φορτίου που ακολουθούν τον ιονισµό κρούσης (impact ionization). Ένα 

ηλεκτρόνιο που βρίσκεται ήδη στη ζώνη αγωγιµότητας απορροφά γραµµικά ένα 

αριθµό φωτονίων διαδοχικά, µεταπηδώντας έτσι σε υψηλότερες ενεργειακές στάθµες 

στη ζώνη αγωγιµότητας. Για να καταφέρει όµως να διατηρήσει την ορµή του, το 

ηλεκτρόνιο πρέπει να µεταφέρει ορµή απορροφώντας ή εκπέµποντας φωνόνια ή µέσω 

της σκέδασης από ‘ατέλειες’ του υλικού όταν  απορροφά ένα φωτόνιο61. Για 

ηλεκτρόνια που βρίσκονται ψηλά στη ζώνη αγωγιµότητας, ο χρόνος µέσα στον οποίο 

παρατηρείται µια σκέδαση είναι περίπου ~ 1 fs και άρα οι συχνές συγκρούσεις 

καθιστούν την ελεύθερη απορρόφηση φορέων ιδιαίτερα αποδοτική62. Μετά την 

συνεχή απορρόφηση n φωτονίων. όπου n ο µικρότερος αριθµός που ικανοποιεί τη 

σχέση: gn Eω ≥� , η ενέργεια του ηλεκτρονίου υπερτερεί του ορίου της ζώνης 

αγωγιµότητας περισσότερο από την ενέργεια του ενεργειακού χάσµατος. Το 

ηλεκτρόνιο µπορεί έπειτα µέσω συγκρούσεων να ιονίσει ένα άλλο ηλεκτρόνιο από τη 

ζώνη σθένους, έχοντας σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία δύο ηλεκτρονίων κοντά στο 

όριο της ζώνης αγωγιµότητας,  αφού και το αρχικό ηλεκτρόνιο χάνει ενέργεια λόγω 

σύγκρουσης. Καθένα ηλεκτρόνιο µε τη σειρά του µπορεί να απορροφήσει ενέργεια 

µέσω απορρόφησης και στη συνέχεια µε συγκρούσεις να ιονίζει διαδοχικά 

ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους, όπως φαίνεται στην εικόνα 6. Η διαδικασία αυτή 

µπορεί αν επαναληφθεί καταλήγοντας σε µια χιονοστιβάδα τέτοιων συγκρούσεων 

που αυξάνουν εκθετικά τον αριθµό των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Η αύξηση αυτή 

περιγράφεται από τη σχέση: 

 

( )c
c

dN
E N

dt
γ=              (5.5) 

 

όπου γ(Ε) είναι ο συντελεστής ιονισµού χιονοστιβάδας, οποίος εξαρτάται σηµαντικά 

από το ηλεκτρικό πεδίο Ε και Νc είναι η πυκνότητα των ελεύθερων φορέων. 
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Εικόνα 6. ∆ιάγραµµα του ιονισµού χιονοστιβάδας. 

 

 

Για τον ιονισµό χιονοστιβάδας θεωρούµε ότι έχουµε ένα αρχικό αριθµό 

ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιµότητας τα οποία προέρχονται είτε από θερµικά 

ιονισµένους φορείς, είτε από ιονισµούς από καταστάσεις ατελειών και προσµίξεων, 

είτε από ιονισµούς ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους µε πολυφωτονικό ιονισµό και 

ιονισµό φαινοµένου σήραγγας. 

 

 

 

 

5.2.3 Απορρόφηση πλάσµατος 

 

 

Οι µηχανισµοί του πολυφωτονικού ιονισµού και του ιονισµού χιονοστιβάδας 

δηµιουργούν ένα ηλεκτρονιακό πλάσµα που αν η ένταση του laser είναι αρκετά 

υψηλή µπορεί να απορροφήσει την ακτινοβολία, φαινόµενο που εξηγείται από το 

µοντέλο του Drude. Η συχνότητα του πλάσµατος ορίζεται ως:  

 

1/ 2
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c
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             (5.6) 
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όπου Νc η πυκνότητα του πλάσµατος και µπορεί να φτάσει σε τιµές της τάξης των 

1021 electrons/cm3, e και m το φορτίο και η µάζα αντίστοιχα του ηλεκτρονίου. Η 

απορρόφηση γίνεται µέγιστη όταν η συχνότητα του πλάσµατος γίνει ίση µε τη 

συχνότητα του laser. Ο συντελεστής απορρόφησης δίνεται από τη σχέση: 

2

2 2(1 )

p

c

ω τ
κ

ω τ
=

+
             (5.7) 

 

όπου ω είναι η συχνότητα του laser και τα ο φαινοµενολογικός χρόνος σκέδασης 

Drude (συνήθως ~0.2 fs). Η χωρική κατανοµή του πλάσµατος είναι µέγιστη στο 

κέντρο της δέσµης και µειώνεται ακτινικά προς τα έξω.  

 

 

 

 

 

5.2.4 Μηχανισµοί αλλαγής της εσωτερικής δοµής 

 

 

  Όταν οι µηχανισµοί απορρόφησης που περιγράφονται παραπάνω 

εναποθέσουν ικανοποιητική ενέργεια στο υλικό, τότε δηµιουργείται µια µόνιµη 

εντοπισµένη µεταβολή στο εσωτερικό του.  

Όπως έχει προαναφερθεί σε προηγούµενη σελίδα, στην περίπτωση των 

µακρών παλµών laser µέχρι και µερικών δεκάδων ps, η πιθανότητα πολυφωτονικού 

ιονισµού είναι πολύ µικρή. Τα αρχικά ηλεκτρόνια που είναι απαραίτητα στη ζώνη 

αγωγιµότητας προέρχονται είτε από θερµικώς διεγερµένα ηλεκτρόνια είτε από 

διέγερση ηλεκτρονίων από στάθµες ατελειών και προσµίξεων του υλικού (defects). 

Έτσι, η ενέργεια του παλµού διεγείρει τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιµότητας 

θερµαίνοντάς τα. Στη συνέχεια η ενέργεια αυτή µεταφέρεται στο πλέγµα και 

διαχέεται θερµικά πέρα από τον όγκο της εστίας των παλµών. Αλλαγή του υλικού 

συµβαίνει όταν το υλικό φτάσει στο χαρακτηριστικό του σηµείο τήξης η 

αποδόµησης. Έτσι, αυτό που καθορίζει το κατώφλι εµφάνισης αλλαγής στη δοµή του 

υλικού αλλά και τον τρόπο που θα γίνει αυτό είναι ο σχετικός ρυθµός εναπόθεσης  

της ενέργειας και η θερµική διάχυση. Ο κυρίαρχος µηχανισµός ιονισµού στην 
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περίπτωση µακρών παλµών είναι ο ιονισµός χιονοστιβάδας. Η µεγάλη διάρκεια του 

παλµού επιτρέπει την εκθετική αύξηση της πυκνότητας των ιονισµένων ηλεκτρονίων. 

Επειδή ο ιονισµός χιονοστιβάδας είναι πολύ αποδοτικός, η ένταση laser που 

απαιτείται για να παραγάγει τη µεταβολή δεν είναι αρκετά υψηλή για να ιονίσει 

άµεσα τα ηλεκτρόνια. Το κατώφλι οπτικής κατάρρευσης του υλικού εξαρτάται 

στατιστικά από την καθαρότητα των υλικών δηλαδή από την πυκνότητα των 

ατελειών και των προσµίξεων. Μια υψηλή συγκέντρωση των ατελειών και των 

προσµίξεων ‘χαµηλώνει’ το κατώφλι οπτικής κατάρρευσης σε σχέση µε αυτό ενός 

‘καθαρού’ υλικού63.  

Στην περίπτωση των βραχέων παλµών τα θερµικά φαινόµενα δεν έχουν 

προφανή ρόλο και παραµένει ακόµα ανοικτό το ερώτηµα το κατά πόσο παίζουν ρόλο 

στη δοµική αλλαγή. Όπως έχει παρατηρηθεί η οριακή πυκνότητα ενέργειας αυξάνεται 

µε τη µείωση της διάρκειας του παλµού64. Ο κυρίαρχος µηχανισµός ιονισµού 

παραµένει ο ιονισµός χιονοστιβάδας αλλά αυξάνεται και ο ρόλος του πολυφωτονικού 

ιονισµού παρέχοντας τα αρχικά ηλεκτρόνια που είναι αναγκαία για τον ιονισµό 

χιονοστιβάδας στη ζώνη αγωγιµότητας. Ο αυξηµένος ρόλος του πολυφωτονικού 

ιονισµού «απαλλάσσει» την εξάρτηση του κατωφλίου οπτικής κατάρρευσης από τις 

ατέλειες - προσµίξεις του υλικού καθώς ο πολυφωτονικός ιονισµός είναι αυτός που 

τώρα παρέχει τα αρχικά ηλεκτρόνια. Έτσι, ο µηχανισµός αλληλεπίδρασης βραχέων 

παλµών laser µε οπτικά υλικά αποκτάει ένα πιο ελεγχόµενο χαρακτήρα για τη δοµική 

αλλαγή σε αντίθεση µε τον καθαρά στατιστικό χαρακτήρα των µακρών παλµών. 

Αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονιακού 

πλάσµατος, που είναι εντοπισµένο στο χώρο της εστίας της δέσµης laser, καθώς µόνο 

εκεί η ένταση είναι αρκετά υψηλή για την εµφάνιση των µη γραµµικών φαινοµένων. 

Ταυτόχρονα, η µη γραµµική απορρόφηση πραγµατοποιείται σε µια κλίµακα χρόνου 

αρκετά πιο µικρή από το χρόνο που χρειάζεται για να µεταφερθεί ενέργεια στο 

πλέγµα. Όταν η ένταση του laser είναι αρκετά πιο υψηλή από το κατώφλι δοµικής 

αλλαγής και έχουµε ισχυρά έντονη εστίαση της δέσµης (µε αντικειµενικό φακό 

µικροσκοπίου σχετικά µεγάλου αριθµητικού ανοίγµατος ΝΑ) θα έχουµε δηµιουργία 

πλάσµατος που οδηγεί σε υψηλές θερµοκρασίες και πιέσεις στην περιοχή της εστίας 

στο υλικό µε αποτέλεσµα την εκτίναξή του από το κέντρο και τη συµπύκνωσή του 

στη γύρω περιοχή. Αυτό που αποµένει είναι είτε κενό (voids) είτε υλικό µικρότερης 

πυκνότητας από το περιβάλλον υλικό.  
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Όταν δεν ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες η αλληλεπίδραση laser – υλικού 

δηµιουργεί µικρότερες αλλαγές στη δοµή του υλικού λόγω συµπύκνωσης του υλικού. 

Ειδικά για την ακτινοβόληση µε fs παλµούς οι αλλαγές είναι µόνιµες και αποδίδονται 

σε µια αναδιαµόρφωση του υλικού ενώ υπάρχουν επιπλέον µηχανισµοί που 

επηρεάζουν τη δοµική αλλαγή. Ένας από αυτούς είναι και ο θερµικός µηχανισµός. 

Γενικά σ’ αυτό το µοντέλο θεωρείται ότι η αλληλεπίδραση laser – υλικού οδηγεί σε 

τοπική τήξη και στην επαναστερεοποίηση του υλικού οδηγώντας έτσι σε 

διαφοροποιήσεις της πυκνότητας και άρα του δείκτη διάθλασης (η απορρόφηση της 

ενέργειας παραµένει µη γραµµική). Η αύξηση της θερµοκρασίας του υλικού δεν 

περιορίζεται µόνο στον εστιακό όγκο αλλά επεκτείνεται σε µεγαλύτερη περιοχή µε 

την αύξηση του αριθµού των παλµών68 οδηγώντας σε µια µεγαλύτερη περιοχή όπου 

το υλικό επαναστερεοποιείται ανοµοιόµορφα. Παράλληλα, µπορεί να παρατηρηθεί 

διπλοθλαστικότητα, φαινόµενο που φανερώνει αλλαγή του ανισότροπου δείκτη 

διάθλασης
69,70. Κατά τη διαδικασία της τήξης και της επαναστερεοποίησης του 

υλικού εµφανίζονται πολύ υψηλές θερµοκρασίες και πιέσεις που οδηγούν σε έντονες 

µηχανικές τάσεις στο εσωτερικό του66. 
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6. Πειραµατικό µέρος 

 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

 

Αυτό που έχει γίνει ήδη κατανοητό είναι ότι µέσω ισχυρής εστίασης ultrafast 

παλµών laser στο εσωτερικό διάφανων µέσων, η ενέργεια απορροφάται µόνο στον 

εστιακό όγκο λόγω των µη γραµµικών διαδικασιών ιονισµού που οδηγούν σε µόνιµες 

αλλαγές των οπτικών ιδιοτήτων76.  
Η επεξεργασία των ενσωµατωµένων και οπτικά 

ισότροπων φωτονικών δοµών όπως οι κυµατοδηγοί, οι συζευκτήρες και οι 

διαχωριστές δεσµών, και τα περιθλαστικά στοιχεία έγινε δυνατή µε τη βοήθεια αυτής 

της τεχνικής77-80. Επιπλέον, µε την κατάλληλη επιλογή των συνθηκών ακτινοβολίας 

προκαλούνται ανισότροπες αλλαγές των δεικτών διάθλασης, που εντοπίζονται µόνο 

στον εστιακό όγκο. Ο οπτικός άξονας της προκληθήσας διπλοθλαστικότητας είναι 

παράλληλος προς στο επίπεδο πόλωσης της δέσµης laser81,82,83. Από την πλευρά της 

φυσικής, η ερµηνεία για την εµφάνιση διπλοθλαστικότητας δεν είναι ακόµα εντελώς 

κατανοητή αλλά υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι µπορεί να αποδοθεί στο σχηµατισµό µιας 

‘αυτό-οργανωµένης’, περιοδικής διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης στον εστιακό 

όγκο
84,85,86. Αν και µέχρι τώρα το φαινόµενο της διπλοθλαστικότητας έχει λάβει λίγη 

προσοχή για την ανάπτυξη των φωτονικών δοµών, η υπάρχουσα δυνατότητα της 

κατασκευής φωτονικών στοιχείων που ελέγχουν την πόλωση είναι αρκετά 

ενδιαφέρουσα. 
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Όπως έχει προαναφερθεί, τα CGH έχουν µελετηθεί από τη δεκαετία του 

'6087,88,89 και έχουν χρησιµοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών όπως η οπτική 

διασύνδεση
 (optical interconnection), έλεγχος των οπτικών στοιχείων, και για λόγους 

ασφάλειας δεδοµένων90,91,92. Σε αντίθεση µε τα συµβατικά ολογράµµατα, τα CGH 

συντίθεται από ένα δισδιάστατο πίνακα από pixel που διαµορφώνουν τη φάση ή το 

πλάτος της προσπίπτουσας κυµατοµορφής µέσω ενός ιδιαίτερου και διακριτού 

αριθµού
 
βηµάτων

93. Οι µέθοδοι επεξεργασίας CGH που χρησιµοποιούνται αυτήν την 

περίοδο είναι η λιθογραφία ακτίνων ηλεκτρονίων, και οι τεχνικές µικροεπεξεργασίας 

(microfabrication) µε laser. Τα CGH αποτελούνται έτσι από περιοδικές επιφάνειες 

photoresist τοποθετηµένα το ένα πάνω στο άλλο και είναι οπτικά ισοτροπικά. Επίσης, 

όπως έχει αποδειχθεί, η διπλοθλαστικότητα προκύπτει από την περιοδικότητα δοµών 

που είναι µικρότερη από αυτή του µήκους κύµατος. Η επεξεργασία τέτοιου CGH από 

τις λιθογραφικές τεχνικές είναι µάλλον περίπλοκη δεδοµένου ότι κάθε pixel του CGH 

θα πρέπει να έχει συντεθεί από µια περιοδική δοµή µε περίοδο µικρότερου του 

µήκους κύµατος. Αφ' ετέρου, οι ισχυρώς εστιασµένοι femtosecond παλµοί laser έχουν 

χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργήσουν περιθλαστικά στοιχεία όπως οι πολλαπλών 

επιπέδων περιθλαστικοί φακοί Fresnel (multilevel Fresnel diffractive lenses) 
και 

διπλοθλαστικά πλακίδια ζώνης Fresnel (birefringent Fresnel zone plates) 
στο 

εσωτερικό των διαφανών υλικών.  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η επεξεργασία ενσωµατωµένων 

διπλοθλαστικών δυαδικών CGH µέσω ισχυρής εστίασης µιας ultrafast υπέρυθρης 

ακτίνας laser στο εσωτερικό διαφανών διηλεκτρικών υλικών. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας επεξεργασίας, κάθε pixel του CGH αντιπροσωπεύεται από µια τοπική 

ανισότροπη µεταβολή του δείκτη διάθλασης ενώ οι διπλοθλαστικοί άξονες 

ελέγχονται από την πόλωση της ακτίνας καταγραφής. Οι διπλοθλαστικές 

περιθλαστικές δοµές είναι ευαίσθητες στην πόλωση της ακτίνας ανάγνωσης, κατά 

συνέπεια κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής οι περιθλώµενες ακτίνες είναι 

ελλειπτικά πολωµένες µε το κύριο άξονά τους να έχει στραφεί σε σχέση µε την µη 

περιθλώµενη ακτίνα. Αυτό οδηγεί σε µια αύξηση της αναλογίας σήµατος προς 

θόρυβο (signal to noise ratio) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, δεδοµένου ότι 

επιτρέπει την εκλεκτική ισχυρή µείωση της µη περιθλώµενης ακτίνας, χωρίς την 

ανάγκη οποιουδήποτε χωρικού φιλτραρίσµατος, όταν αναπαράγεται το CGH µεταξύ 

των διασταυρωµένων πολωτών.  
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6.2 Πειραµατικές διατάξεις καταγραφής των δοµών 

 

 

Για τη διεξαγωγή του πειράµατος χρησιµοποιήθηκε ένα laser S-Pulse της 

εταιρίας Amplitude Systemes µε κεντρικό µήκος κύµατος στα 1026 nm, διάρκεια 

παλµού στα 400 fs, φασµατικό εύρος 5nm και µέση ισχύ 110 mW σε συχνότητα 

επανάληψης 1 kHz όπως επίσης και ένα laser Ti:Sapphire µε κεντρικό µήκος κύµατος 

στα 800 nm, διάρκεια παλµού στα 120 fs και µέση ισχύ 450 mW σε συχνότητα 

επανάληψης 1 kHz. Με τη βοήθεια κατόπτρων κατευθύνουµε τη δέσµη προς το 

δείγµα και µέσω ενός αντικειµενικού φακού µικροσκοπίου 3.7x και NA 0.11 

εστιάζεται στο εσωτερικό άµορφου SiO2 (εικόνα 1). Το δείγµα είναι τοποθετηµένο σε 

µια βάση (Burleigh motors) που έχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης µετακίνησης στο 

χώρο. Οι οριζόντιες µετατοπίσεις έχουν βήµα 50 nm ενώ οι κατακόρυφες βήµα 2µm. 

Προκειµένου να ελεγχθεί το ποσό της προσπίπτουσας ενέργειας έχουν τοποθετηθεί 

οπτικά φίλτρα στην έξοδο του laser. 
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Εικόνα 1. Σχηµατικά η διάταξη καταγραφής των δοµών 
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6.3 Συνθήκες καταγραφής – Βαθµονόµηση 

 

 

Βασική προϋπόθεση πριν τη καταγραφή οποιασδήποτε δοµής είναι να γίνει 

µια σωστή βαθµονόµηση µεταξύ των ενεργειών και τον αριθµό παλµών που θα 

ακτινοβολήσουν το δείγµα ώστε να βρεθεί ένας σωστός συνδυασµός τους και να 

γνωρίζουµε ταυτόχρονα το ποσό της ενέργειας που έχει συνολικά προσφερθεί. Στην 

εικόνα 2 φαίνονται ακτινοβολούµενα spots σε δείγµα SiO2 µε µερικές από τις πιο 

χαρακτηριστικές τιµές της ενέργειας/παλµό και µε µειούµενο αριθµό παλµών από 

πάνω προς τα κάτω (1000 παλµοί � 500 παλµοί � 250 παλµοί � 100 παλµοί � 50 

παλµοί). Όλες οι εικόνες είναι υπό συνθήκες διασταυρωµένων πολωτών πράγµα που 

σηµαίνει ότι η περιοχή µη αλληλεπίδρασης του ισότροπου υλικού µε το laser θα 

παραµείνει σκοτεινή, ενώ η περιοχή των spots θα είναι φωτισµένη καθώς 

παρουσιάζουν το φαινόµενο της διπλοθλαστικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως είναι φανερό στο πλαίσιο 1 της εικόνας 2, σε µεγάλες ενέργειες ανά 

παλµό οι δοµές δεν είναι σαφώς ορισµένες καθώς έχουν δηµιουργηθεί ‘ρωγµές’ 

(cracks) στην περιοχή ακτινοβόλησης. Το ότι στις παραπάνω δοµές φαίνεται κάποιου 

είδους διπλοθλαστικότητα οφείλεται καθαρά σε τάσεις που έχουν δηµιουργηθεί λόγω 
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Εικόνα 2. Βαθµονόµηση ενέργειας – αριθµού παλµών 
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εσωτερικών σπασιµάτων. Η διπλοθλαστικότητα αυτού του είδους είναι καθαρά ένα 

τυχαίο γεγονός που σχετίζεται µε το σχήµα του pixel. 

Μειώνοντας την ενέργεια ανά παλµό – όπως φαίνεται στα πλαίσια 2,3,4 – δεν 

δηµιουργούνται πλέον cracks, ενώ υπάρχει µια γενικότερη ευρύτερη περιοχή 

ενεργειών στην οποία µπορούµε να κατασκευάσουµε διπλοθλαστικές δοµές στο 

εσωτερικό του υλικού και µάλιστα καλώς ορισµένες 

Μειώνοντας περαιτέρω την ενέργεια ανά παλµό (πλαίσιο 5) τότε η δηµιουργία 

δοµών στο εσωτερικό του υλικού δεν έχει επαναληψιµότητα. 

Αν αντί για το S-Pulse laser (λ = 1026nm, ∆t = 400 fs) χρησιµοποιήσουµε ένα 

laser Ti:Sapphire (λ = 800 nm, ∆t = 120 fs) και ένα αντικειµενικό φακό µικροσκοπίου 

40x, µπορούµε να δηµιουργήσουµε µικρά κενά (voids) στο εσωτερικό του υλικού που 

όµως η κεντρική περιοχή ακτινοβόλησης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 

διπλοθλαστικότητα (εικόνα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Κατασκευή ποικίλων διπλοθλαστικών δοµών 

 

 

Έχοντας πλέον αποφασίσει ποιος είναι ο σωστός συνδυασµός ενέργειας και 

αριθµού παλµών έγινε κατασκευή διάφορων δοµών τόσο στην επιφάνεια αλλά κυρίως 

στο εσωτερικό SiO2. Στην εικόνα 4 αριστερά απεικονίζεται µια σειρά από 

Εικόνα 3. ∆ηµιουργία  voids 

0.48µJ/p 
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κυµατοδηγούς κατασκευασµένους σε διάφορα βάθη από την επιφάνεια µε µεγάλη 

ακρίβεια. Έτσι, ο (α) κυµατοδηγός είναι κατασκευασµένος σε βάθος 300 µm, ο (β) σε 

βάθος 400 µm, ο (γ) σε βάθος 500 µm και ο (δ) σε βάθος 600 µm από την επιφάνεια, 

ενώ το σύστηµα απεικόνισης είναι εστιασµένο στο επίπεδο του (α) κυµατοδηγού. Στα 

δεξιά της εικόνας 4 έχουν κατασκευαστεί διάφορα κανάλια στην επιφάνεια του 

υλικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η µελέτη όµως επικεντρώθηκε κυρίως σε κατασκευές δοµών στο εσωτερικό 

του υλικού. Έτσι, κατασκευάστηκαν οπτικά στοιχεία και συστήµατα τόσο σε µικρή 

όσο και σε µεγάλη κλίµακα. Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται η κατασκευή δύο 

συµβολοµέτρων Mach Zehnder και δύο Y-splitter σε βάθος 300 µm από την 

επιφάνεια του υλικού και υπό συνθήκες διασταυρωµένων πολωτών ενώ το συνολικό 

τους µήκος φτάνει το 1cm. Όλες οι καταγραφές έγιναν µε ταχύτητα των µοτέρ της 

βάσης στα ~100 µm/sec. Είναι φανερή η διπλοθλαστικότητα που παρουσιάζουν όλα 

τα δείγµατα καθώς ο φωτισµός του ισότροπου υπόβαθρου έχει πλήρως κατασβεστεί 

µε το συνδυασµό πολωτή – αναλυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (α)   (β)  (γ)   (δ) 

Εικόνα 4. Κυµατοδηγοί - Κανάλια 

10mm 

Εικόνα 5. Mach Zehnder – Y splitter 
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Επίσης κατασκευάστηκαν φράγµατα περίθλασης τόσο προς την µια διεύθυνση 

(εικόνα 6α) όσο και προς τις δύο κάθετες διευθύνσεις (εικόνα 6β). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις εικόνες 6α και 6β τα φράγµατα περίθλασης έχουν κατασκευαστεί µε 

περίοδο Λ = 10 µm και οι γραµµές είναι καλώς ορισµένες και διακριτές. Αντίθετα,  

στην εικόνα 6γ η περίοδος καταγραφής είναι Λ = 5 µm και παρατηρείται µια 

αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των γραµµών. Η κατασκευή φραγµάτων περίθλασης 

βοηθάει στην παραπέρα µελέτη των ιδιοτήτων των κατασκευών παρέχοντάς µας 

χρήσιµες πληροφορίες στην ανάλυσή τους. 

Έπειτα, µε τη χρήση του εµπορικού λογισµικού προγράµµατος HoloMaster έγινε 

κατασκευή ολογραµµάτων (βλ. παράρτηµα). Συγκεκριµένα, σχεδιάστηκαν δυαδικά 

(binary) διπλοθλαστικά ολογράµµατα παραγµένα από υπολογιστή στο εσωτερικό 

πλακιδίων διοξειδίου του πυριτίου. Τα δυαδικά CGH ήταν εύρους 128x128 pixel που 

σχεδιάστηκαν µέσω ενός αλγορίθµου (simulated annealing algorithm), που 

χρησιµοποιεί το λογισµικό πρόγραµµα Holomaster  . Το σχέδιο CGH αποτελείται 

από ένα ‘λογότυπο κειµένου’, πλαισιωµένο από ένα σχέδιο 8x8 pixel 

κωδικοποιηµένων στοιχείων. Τα CGH κατασκευάστηκαν µε διαδοχική τµηµατική 

ακτινοβόληση pixel προς pixel εστιάζοντας ισχυρά τη δέσµη laser σε βάθος 400 µm 

κάτω από την επιφάνεια του SiO2 µε τη βοήθεια ενός αντικειµενικού φακού 

µικροσκοπίου 3.7x, και NA 0.11. Η συχνότητα λειτουργίας του laser τέθηκε στο  

1 kHz ενώ κάθε pixel του CGH ακτινοβολήθηκε από 100 παλµούς ενέργειας  

3 µJ/παλµό που ρυθµίζεται µε τη βοήθεια των ουδέτερων φίλτρων. Το δείγµα 

πυριτίου τοποθετήθηκε σε µια x-y πιεζοηλεκτρική πλατφόρµα που έχει τη 

δυνατότητα κίνησης ανά 50 nm. Η απόσταση µεταξύ διαδοχικών pixel τέθηκε στα  

10 µm και στις δύο κατευθύνσεις ώστε το τελικό CGH να καλύψει ένα διάστηµα 

1280 µm x 1280 µm. Το επίπεδο πόλωσης της ακτίνας καταγραφής του laser 

Εικόνα 6. Φράγµατα περίθλασης 

(α) (β) (γ) 



 48

ελέγχθηκε µε τη βοήθεια του πλακιδίου λ/2 (Fresnel rhomb). Στην εικόνα 7 φαίνονται 

δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ολογραµµάτων σε διαδοχικές µεγεθύνσεις 

τµηµάτων τους. Όπως παρατηρούµε, οι δοµές (spots) είναι καλώς ορισµένες και όπως 

παρατηρήθηκε η κατανοµή της έντασης κάθε διπλοθλαστικού pixel είναι 

γκαουσσιανή ενώ οι εγκάρσιες διαστάσεις είναι ~ 3 x 4 µm (FWHM). Το βάθος κάθε 

διπλοθλαστικού pixel βρέθηκε να είναι ~20 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x10 

x20 x20 

x20 

100µm 

50µm 

100µm 

50µm 

Εικόνα 7. Ολογράµµατα παρασκευασµένα από υπολογιστή µε τις 
αντίστοιχες µεγεθύνσεις τους 
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Αν και το CGH είναι σχεδόν αόρατο κάτω από µη πολωµένο φως, τα pixel του 

CGH είναι σαφώς ορατά κάτω από τους διασταυρωµένους πολωτές. Έτσι, η εικόνα 

8α δείχνει την απεικόνιση ενός ολογράµµατος µε µη πολωµένο φως. Όπως είναι 

φανερό είναι αδύνατο να δούµε το καταγεγραµµένο ολόγραµµα. Αντίθετα, αν 

χρησιµοποιήσουµε διασταυρωµένους πολωτές ώστε να ελέγξουµε την πόλωση του 

φωτός τότε το ολόγραµµα είναι πλήρως ορατό ενώ το υπόβαθρο παραµένει σκοτεινό 

(εικόνα 8β). 

 

 

 

Εικόνα 8. Απεικόνιση CGH µε µη πολωµένο & πολωµένο φως αντίστοιχα 

 

 

 

 

 

 

6.5 Αναπαραγωγή - Μελέτη διπλοθλαστικών ολογραµµάτων 

 

 

Προκειµένου να µελετήσουµε τις ιδιότητες των ολογραµµάτων έγινε η 

αναπαραγωγή τους µε τη διάταξη της εικόνας 9. Έτσι, η αναπαραγωγή του CGH 

πραγµατοποιήθηκε από ένα Ar+   laser CW µε µήκος κύµατος λ = 514.5 nm και ισχύ  

10 mW. Το επίπεδο πόλωσης της ακτίνας ανάγνωσης καθορίζεται από το πλακίδιο 

λ/2. Μετά από την αναπαραγωγή, ένας γραµµικός πολωτής χρησιµοποιήθηκε πριν 

(α) (β) 
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από το φακό απεικόνισης. Η αναπαραγωγή του CGH διαµορφώθηκε στο πίσω 

εστιακό επίπεδο του αχρωµατικού φακού L1   (f1   = 100 mm) ενώ η αναπαραγωγή του 

σε εικόνα έγινε σε µια CCD κάµερα µέσω του φωτογραφικού φακού L2  

(f2  = 58 mm). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα 4f σύστηµα το οποίο προκαλεί 

σµίκρυνση Μ = 0.58, ώστε να µπορέσει η CCD  κάµερα να συλλέξει ένα µεγάλο 

µέρος της πληροφορίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη χρήση ενός φωτοµέτρου στη θέση της CCD κάµερας µπορούµε να 

µετρήσουµε τις εντάσεις τόσο των περιθλώµενων (diffracted) ακτίνων από το 

ολόγραµµα όσο και αυτής της ακτίνας που δεν έχει περιθλαστεί (undiffracted), καθώς 

και τις αντίστοιχες πολώσεις τους. Στην εικόνα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

της πόλωσης και της ελλειπτικότητας του δείγµατος στους κατακόρυφους άξονες ενώ 

στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται η γωνία εισόδου της δέσµης. 

 

 

 

Εικόνα 9. ∆ιάταξη αναπαραγωγής των ολογραµµάτων 
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Οι κουκίδες (
…

) δείχνουν τη συµπεριφορά της ακτίνας που δεν έχει 

περιθλαστεί. Είναι φανερό ότι η ακτίνα αυτή δεν παρουσιάζει αλλαγή στην πόλωση 

(γωνία εισόδου = γωνία πόλωσης). Αυτό οφείλεται σε µεγάλο ποσοστό στο γεγονός 

ότι το ολόγραµµα έχει σχετικά χαµηλή περιθλαστική ικανότητα (~5 %) όπως θα 

δειχθεί και παρακάτω. 

Οι κλειστοί κύκλοι (ç) παρουσιάζουν τις πειραµατικές µετρήσεις της 

πόλωσης της +1ης τάξης περίθλασης. Όπως παρατηρούµε έχει δηµιουργηθεί ένα είδος 

ανισοτροπίας σε οπτικά ισότροπο υλικό, γεγονός που οφείλεται στην παραγόµενη 

διπλοθλαστικότητα των δοµών. 

Εικόνα 10. Πόλωση & ελλειπτικότητα του δείγµατος. 

 Οι κουκίδες (…) δείχνουν τη συµπεριφορά της ακτίνας που δεν έχει περιθλαστεί. 

 Οι κλειστοί κύκλοι (ç) παρουσιάζουν τις πειραµατικές µετρήσεις της πόλωσης της 

+1ης τάξης περίθλασης. 

 Η ‘συνεχόµενη’ καµπύλη (––) παρουσιάζει ένα ‘µοντέλο’ που περιγράφει πλήρως τη 

συµπεριφορά πόλωσης του ολογράµµατος. 

 Οι ρόµβοι (í) αναπαριστούν την πειραµατική ελλειπτικότητα της περιθλώµενης 

ακτίνας. 

 Οι διακεκοµµένες γραµµές (---) παρουσιάζουν ένα ‘µοντέλο’ που περιγράφει πλήρως τη 

συµπεριφορά ελλειπτικότητας του ολογράµµατος. 

ψ
 

ε 
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Η ‘συνεχόµενη’ καµπύλη (––) παρουσιάζει ένα ‘µοντέλο’ που περιγράφει 

πλήρως την παραπάνω συµπεριφορά καθώς ταυτίζεται απόλυτα µε τα πειραµατικά 

δεδοµένα. 

Οι ρόµβοι (í) αναπαριστούν την πειραµατική ελλειπτικότητα της 

περιθλώµενης ακτίνας ενώ οι διακεκοµµένες γραµµές (---) είναι αποτέλεσµα του 

µοντέλου. 

Όπως παρατηρούµε, οι οπτικές ιδιότητες µιας διπλοθλαστικής περιθλαστικής 

δοµής που κατασκευάζεται στο εσωτερικό ενός ισότροπου υλικού ελέγχονται από την 

προκληθείσα αλλαγή των δεικτών διάθλασης κατά µήκος των διπλοθλαστικών 

αξόνων. Με την εξέταση µιας γενικής διαµόρφωσης κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγής CGH όπως απεικονίζεται στην εικόνα 11a, η κατεύθυνση διάδοσης 

της δέσµης είναι κατά µήκος του άξονα Οz, ενώ οι διπλοθλαστικοί άξονες είναι κατά 

µήκος  του Οx  
και του Oy. Στο σχήµα 11b απεικονίζεται παραστατικά η διάταξη 

όπου φαίνονται οι διπλοθλαστικοί άξονες στο ίδιο επίπεδο. 

 

 

Εικόνα 11. Συµπεριφορά διπλοθλαστικής δοµής 

 

Έτσι, για µια γραµµικά πολωµένη δέσµη Ρ πολωµένη σε γωνία ϕ σε σχέση µε 

τον άξονα Οx, η περιθλώµενη δέσµη U, είναι ελλειπτικά πολωµένη µε τον κύριο 

άξονα της έλλειψης να σχηµατίζει γωνία ψ µε τον άξονα Οx. Οι σχέσεις που 

περιγράφουν τα παραπάνω είναι: 

2 2

2 2 2

2 tan
tan 2 cos

1 tan

2 2 tan
sin

1 1 tan

S

S

S

S

φ
ψ

φ

ε φ
ε φ

= ∆
−

= ± ∆
+ +

 

(6.1) 
 
 
 
 
(6.2) 
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όπου ∆ είναι η διαφορά φάσης των περιθλώµενων ακτίνων από τους διπλοθλαστικούς 

περιθλαστικούς άξονες Ox, Oy, δηλαδή  

 

2

y xφ φ−
∆ =                        (6.3) 

 

S είναι ο λόγος των περιθλαστικών ικανοτήτων, όπου ,x yη η  είναι αντίστοιχα οι 

περιθλαστικές ικανότητες για εισερχόµενη γραµµικά πολωµένη ακτινοβολία κατά 

µήκος των διπλοθλαστικών αξόνων, δηλαδή 

 

2

2

sin

sin

y

x
S

φ

φ=               (6.4) 

 

Η διαφορά στην πόλωση (ψ ϕ− ) µεταξύ της U και της P µπορεί να υπερβεί 

τις 80° για µια ισχυρά διπλοθλαστική δοµή ενώ µηδενίζεται για µια οπτικά ισότροπή 

δοµή. Επιπλέον, η µέγιστη διαφορά στην πόλωση εµφανίζεται όταν η ακτίνα 

εισαγωγής P είναι κοντύτερα προς την κατεύθυνση του πιο αδύνατου από τους δύο 

περιθλαστικούς άξονες, εκεί όπου tan 1/ Sφ = . Η πόλωση της µη περιθλώµενης 

δέσµης επηρεάζεται από το ολόγραµµα µόνο σε περιπτώσεις για τις οποίες η 

περιθλαστική ικανότητα υπερβαίνει το 30%. 

Εξαιτίας του σχετικά µικρού παράγοντα πλήρωσης των pixel του CGH η πόλωση 

της µη περιθλώµενης ακτίνας ουσιαστικά δεν επηρεάζεται από τη δοµή των 

φραγµάτων. Τα πειραµατικά σηµεία ταυτίζονται κατάλληλα µε το θεωρητικό 

πρότυπο – µοντέλο για µια κατ' εκτίµηση 0.44 0.02S = ±  και 

(0.25 0.01)π∆ = ± , που συµφωνεί πολύ καλά µε την τιµή που συνάγεται από την 

αναλογία των περιθλαστικών ικανοτήτων των διπλοθλαστικών αξόνων, όπου δίνει: 

0.41S =  ±  0.03. 

Για να υπολογίσουµε την παραγόµενη διαφορά των δεικτών διάθλασης από 

τις ιδιαίτερες παραµέτρους καταγραφής, εξετάσαµε τις ιδιότητες περίθλασης ενός 

γραµµικού φράγµατος περίθλασης υπό παρόµοιους όρους καταγραφής. Με τη 

χρησιµοποίηση των αριθµητικών µεθόδων (θεωρία διάθλασης Fresnel- Kirchoff) και 

υποθέτοντας µια γκαουσσιανή διανοµή του δείκτη διάθλασης προέκυψε ότι: 
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∆nx    = (5.7 ± 0.3) 10-3,  ∆ny    = (2.9  ±  0.2) 10-3               (6.5) 

 

για δοµές βάθους ~20  µm. Κάτω από αυτές τις συνθήκες προκύπτει µια µεταβολή 

φάσης ∆φx ~ 0.7π και ∆φy ~ 0.2π, που είναι µικρότερη από τη τιµή σχεδίασης του 

δυαδικού ολογράµµατος (∆φ = π). Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τη σχετικά 

χαµηλή περιθλαστική ικανότητα του ολογράµµατος (~ 5% στην πρώτης τάξης 

περίθλαση). 

Επίσης παρατηρούµε ότι η ελλειπτικότητα γίνεται µέγιστη σε µια γωνία 67.5ο. 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι σ’ αυτή τη γωνία εισόδου η ενέργεια µοιράζεται εξίσου 

στους δύο περιθλαστικούς άξονες. 

Έτσι, µε τη βοήθεια µιας CCD κάµερας φωτογραφίσαµε τις αναπαραγώµενες 

εικόνες του ολογράµµατος για τις πιο χαρακτηριστικές γωνίες εισόδου όπως φαίνεται 

στην εικόνα 12. 

 

 

 
 
 

(α) (β) 

(γ) (δ) 

Εικόνα 12. Αναπαραγωγή του ολογράµµατος για χαρακτηριστικές γωνίες εισόδου 
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Στην εικόνα 12α παρουσιάζεται η αναπαραγωγή του ολογράµµατος για γωνία 

εισόδου στις 67.5ο, ακριβώς δηλαδή εκεί όπου ουσιαστικά η ενέργεια µοιράζεται 

στους δύο άξονες. Όπως είναι φανερό, η αναπαραγωγή είναι εξαιρετικά καλή µε το 

‘θόρυβο’ του υπόβαθρου και της µη περιθλώµενης ακτίνας να µηδενίζεται µόνο µε τη 

διασταύρωση των πολωτών και χωρίς τη χρήση κάποιου ιδιαίτερου φίλτρου. 

Η εικόνα 12β παρουσιάζει την αναπαραγωγή του ολογράµµατος για την ίδια 

γωνία εισόδου όπως και πριν αλλά µε τον αναλυτή σε τυχαία γωνία τέτοια ώστε να 

µη διασταυρώνεται µε τη γωνία εισόδου. Το ολόγραµµα και πάλι αναπαράγεται 

καλώς αλλά είναι τόσο αυξηµένος ο θόρυβος του υπόβαθρου και της µη 

περιθλώµενης ακτίνας που ουσιαστικά το καταστρέφει.  

Στις εικόνες 12γ και 12δ παρουσιάζονται οι αναπαραγωγές του ολογράµµατος 

όταν έχει γίνει ευθυγράµµιση µε τον ασθενικό και τον ισχυρό άξονα 

διπλοθλαστικότητας αντίστοιχα. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η µελέτη της αναλογίας σήµατος προς 

θόρυβό (Signal to Noise Ratio). Αν θεωρήσουµε µια µικρή περιοχή της 

αναπαραγωγής του ολογράµµατος στην οποία υπάρχουν και on pixels και off pixels 

στην εικόνα 13, τότε είναι φανερό ότι το σήµα (πληροφορία) είναι ισχυρά ενισχυµένο 

σε σχέση µε το υπόβαθρο υπό συνθήκες διασταυρωµένων πολωτών. Στην περίπτωση 

αυτή θεωρούµε on pixel το σηµείο αλληλεπίδρασης laser – υλικού που παρουσιάζει 

διπλοθλαστικότητα ενώ off pixel οποιαδήποτε περιοχή µη αλληλεπίδρασης στο όριο 

βέβαια του ενός pixel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Εικόνα 13. S/N ratio 
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6.6 ∆ιπλοθλαστικότητα 

 

  

 Στις προηγούµενες σελίδες γίνεται αναφορά για την κατασκευή 

διπλοθλαστικών δοµών στο εσωτερικό διάφανων διηλεκτρικών. Τι είναι όµως η 

διπλοθλαστικότητα και που οφείλεται; 

Ένα οπτικά ισότροπο µέσο είναι εκείνο του οποίου ο δείκτης διάθλασης ή 

διαφορετικά η φασική ταχύτητα κύµατος είναι η ίδια προς όλες τις διευθύνσεις. Αυτή 

η ιδιότητα ισχύει για κρυστάλλους του κυβικού συστήµατος, όπως είναι το NaCl, 

καθώς και για άµορφα υλικά, όπως είναι το γυαλί, τα πλαστικά, το νερό και ο αέρας. 

Υπάρχουν όµως και υλικά τα οποία είναι ανισότροπα στα οποία οι οπτικές ιδιότητες 

διαφέρουν προς διαφορετικές διευθύνσεις (εικόνα 14) και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 

να διαφέρουν και οι δείκτες διάθλασης. ∆ιπλοθλαστικότητα είναι η ιδιότητα 

ορισµένων υλικών να παρουσιάζουν δύο δείκτες διάθλασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ας δούµε όµως τι συµβαίνει σε µονάξονες διπλοθλαστικούς κρυστάλλους 

(που περιλαµβάνονται στο τριγωνικό, εξαγωνικό και τετραγωνικό σύστηµα). Ένας 

τέτοιος κρύσταλλος έχει ένα µόνο άξονα συµµετρίας που ονοµάζεται οπτικός άξονας, 

και δύο δείκτες διάθλασης, που ουσιαστικά αναφέρονται σε ταλαντώσεις του 

Εικόνα 14. Μηχανικό µοντέλο που απεικονίζει ένα αρνητικά φορτισµένο 

‘κέλυφος’ δέσµιο σε έναν θετικό πυρήνα από τα ζεύγη των ελατηρίων που 

έχουν διαφορετική ακαµψία - σκληρότητα 
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ηλεκτρικού πεδίου παράλληλα και κάθετα προς τον οπτικό άξονα. Ένα παράδειγµα 

διπλοθλαστικού κρυστάλλου είναι αυτό του ασβεστίτη (CaCO3), όπου οι οµάδες CO3 

είναι τοποθετηµένες σε παράλληλα επίπεδα που είναι κάθετα προς τον οπτικό 

άξονα
75. Η κατανοµή των ατόµων είναι φανερά ανισότροπη, όπως είναι άλλωστε και 

η συµπεριφορά του κρυστάλλου στο φως (εικόνα 15). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ας δούµε όµως τι ακριβώς συµβαίνει σε µια γραµµικά πολωµένη δέσµη που 

διαπερνά ένα οπτικά ανισότροπο υλικό πάχους d. Κατά τη διέλευση του, το φως θα 

‘χωριστεί’ σε δύο ακτίνες που διαδίδονται µε διαφορετική ταχύτητα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 15. Ανισότροπος κρύσταλλος CaCO3 

Εικόνα 16. ∆ιάδοση σε ανισότροπο υλικό 
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Έτσι, στον ίδιο χρόνο η τακτική ακτίνα (ordinary – η πιο γρήγορη στη 

περίπτωση αυτή) διανύει µεγαλύτερο οπτικό δρόµο απ’ ότι η έκτακτη ακτίνα 

(extraordinary – αργή στη περίπτωση αυτή). Όµως, για το ίδιο χρονικό διάστηµα 

ισχύει ότι:    e

e

d
t t

c
= =    και    o

o

d
t t

c c

∆
= + = , άρα  

e o

d d

c c c

∆
= +               (6.6) 

όπου ∆ είναι η οπτική απόσταση που θα έχει διανύσει παραπάνω η τακτική ακτίνα 

στον ίδιο χρόνο έξω από τον κρύσταλλο. Λύνοντας την εξίσωση (6.6) ως προς ∆ 

προκύπτει ότι: 

e o

c c
d

c c

 
∆ = − 

 
             (6.7) 

∆εδοµένου όµως ότι    και   e o

e o

c c
n n

c c
= =  εξ’ ορισµού τότε η εξίσωση (6.7) 

δίνει ότι:    ( )e od n n dδ∆ = − =                        (6.8) 

 

όπου η δ ορίζεται ως την διπλοθλαστικότητα και ισούται µε τη διαφορά των δεικτών 

διάθλασης. Η ύπαρξη της διπλοθλαστικότητας συνεπάγεται και τη δηµιουργία µιας 

διαφοράς φάσης που είναι ανάλογη προς τη διπλοθλαστικότητα και το πάχος του 

υλικού και αντιστρόφως ανάλογη προς το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας, δηλαδή:  

 

2
e o

d
n n

π
φ

λ
∆ = −              (6.9) 

 

Προφανώς για ένα ισότροπο υλικό η διαφορά φάσης θα µηδενίζεται καθώς οι 

δύο δείκτες διάθλασης είναι ίσοι. Εκµεταλλευόµενοι την εξάρτηση της διαφοράς 

φάσης από το πάχος του υλικού κατασκευάζονται τα γνωστά µας πλακίδια 

καθυστέρησης φάσης λ, λ/2, λ/4, για τα οποία ισχύει ότι: 
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Στην εικόνα 17 απεικονίζεται η µεταβολή της πόλωσης του φωτός όταν περάσει 

από ένα πλακίδιο καθυστέρησης φάσης λ/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Το φαινόµενο της διπλοθλαστικότητας και η εύρεση των δεικτών διάθλασης 

µπορεί να εξηγηθεί καλύτερα µε τη βοήθεια του ελλειψοειδούς των δεικτών 

διάθλασης, µια γεωµετρική κατασκευή που σχετίζεται µε τον τανυστή 

αντιδιαπερατότητας Β. Για ένα ισότροπο µέσο, οι κύριες συνιστώσες Βii του τανυστή 

συνδέονται µε το δείκτη διάθλασης µε τη σχέση 
2

1
B

n
= . Για ένα όµως ανισότροπο 

µέσο, τουλάχιστον µια από τις κύριες συνιστώσες Βii του τανυστή είναι διαφορετική 

από τις άλλες. Έτσι, στο εσωτερικό ενός τέτοιου κρυστάλλου και για κάθε 

κυµατάνυσµα k υπάρχουν µόνο δύο κύµατα που µπορούν να διαδοθούν, το καθένα µε 

διαφορετική ταχύτητα. 

 Οι δείκτες διάθλασης µπορούν να υπολογιστούν ως συνάρτηση της 

διεύθυνσης του κοινού κυµατανύσµατος k µε τη βοήθεια του ελλειψοειδούς των 

Εικόνα 17. ∆ιάδοση από πλακίδιο λ/2 
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δεικτών διάθλασης, µια κατασκευή που ορίζεται από την εξίσωση 1ij i jB x x = , όπου 

x1, x2, x3 οι κύριοι άξονες του τανυστή Β, και όπως έχει αποδειχθεί έχει πάντα τη 

µορφή ελλειψοειδούς (εικόνα 18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Έτσι, έστω το κυµατάνυσµα k για το οποίο αναζητούµε τους αντίστοιχους 

δείκτες διάθλασης. Η κεντρική τοµή του ελλειψοειδούς που είναι κάθετη στο k ορίζει 

πάντοτε µια έλλειψη. Τα µήκη (ΟΑ), (ΟΒ) των κυρίων αξόνων αυτής της έλλειψης 

ισούνται µε τους αντίστοιχους δείκτες διάθλασης. Προφανώς, για ένα ισότροπο υλικό 

το ελλειψοειδές θα πάρει τη µορφή σφαίρας. 

 

 

 

 

 

6.7 Παραγόµενη ∆ιπλοθλαστικότητα 

 

 

Το φαινόµενο της διπλοθλαστικότητας που παρουσιάζουν ορισµένα υλικά έχει 

αρκετό ενδιαφέρον εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της. Πόσο µάλλον όταν είµαστε σε 

θέση να δηµιουργήσουµε δοµές που παρουσιάζουν διπλοθλαστικότητα σε υλικά που 

είναι οπτικά ισότροπα, όπως άλλωστε έχουµε δείξει παραπάνω. 

Εικόνα 18.  Ελλειψοειδές των δεικτών διάθλασης 
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Σύµφωνα µε µια µελέτη των Kazansky et al.83, έχει βρεθεί µια σχέση µεταξύ 

της αλλαγής του δείκτη διάθλασης και της παραγόµενης διπλοθλαστικότητας, η οποία 

εξηγείται µε τη δηµιουργία ενός φράγµατος διαστάσεων nm στο εσωτερικό του 

υλικού. Αυτή η δοµή έχει ερµηνευθεί σαν µια αυτο-οργανωµένη, περιοδική 

διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης, που παράγεται από το σχέδιο συµβολής µεταξύ 

της ακτινοβολίας της προσπίπτουσας δέσµης και ενός ακουστοκύµατος ηλεκτρονίων 

που παράγεται µέσα στο δείγµα84 (εικόνα 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παραπάνω εικόνα αποκαλύπτει µια περιοδική δοµή γραµµικών σκοτεινών 

περιοχών µε χαµηλή πυκνότητα του υλικού και πλάτους 20 nm που είναι 

ευθυγραµµισµένη κάθετα προς την κατεύθυνση πόλωσης του λέιζερ καταγραφής. 

Ένα τέτοιο φράγµα, του οποίου η περιοδικότητα είναι µικρότερη από το 

µήκος κύµατος της ακτινοβολίας δεν είναι σε θέση να δώσει περίθλαση µε 

αποτέλεσµα να δρα ως ένα διπλοθλαστικό υλικό. Όταν µονοχρωµατική ακτινοβολία 

προσπέσει στο φράγµα αυτό, ο µέσος δείκτης διάθλασης που θα ‘αντιληφθεί’ θα 

εξαρτάται αποκλειστικά από τη διεύθυνση πόλωσης του φωτός. 

Εικόνα 19. Backscattering electron εικόνα από διπλοθλαστική δοµή στο 

εσωτερικό SiO2 πολύ κοντά στο επίπεδο εστίασης της δέσµης µετά από 

λείανση της επιφάνειας. Η µεγέθυνση είναι x30.000 
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7. Συµπεράσµατα 

 

 

Σ’ αυτή τη µεταπτυχιακή εργασία αποδείξαµε ότι µπορούν να 

κατασκευαστούν διπλοθλαστικά CGH στο εσωτερικό διαφανών υλικών µε τη 

χρησιµοποίηση ultrafast παλµών laser µε µήκος κύµατος στο IR. Με τη δηµιουργία 

διπλοθλαστικότητας, τα CGH γίνονται ευαίσθητα στην πόλωση της εισερχόµενης 

ακτίνας ‘ανάγνωσης’. Κατ' αυτό τον τρόπο, όταν τα ολογράµµατα τοποθετηθούν 

µεταξύ διασταυρωµένων πολωτών, τα διπλοθλαστικά CGH µπορούν να 

αναπαραχθούν χωρίς την ανάγκη χρήσης κάποιου χωρικού φιλτραρίσµατος της µη 

περιθλώµενης ακτίνας, γεγονός που δίνει µια αύξηση της αναλογίας του σήµατος ως 

προς τον θόρυβο. Η τεχνική αυτή µπορεί να επεκταθεί και παραπέρα,  δεδοµένου ότι 

η δυνατότητα ελέγχου της διπλοθλαστικότητας, όσον αφορά το µέγεθος και τον 

προσανατολισµό της από pixel σε pixel, καθιστά δυνατή πλέον τη σχεδίαση και την 

επεξεργασία µιας πληθώρας απολύτως νέων περιθλαστικών δοµών στο εσωτερικό 

διάφανων διηλεκτρικών.  

Προχωρώντας παραπέρα, µπορούµε να κατασκευάσουµε πολύ πιο περίπλοκες 

δοµές στο εσωτερικό των υλικών, όπως ολογράµµατα τοποθετηµένα το ένα πλάι στο 

άλλο, ή και ακόµα το ένα πίσω από το άλλο µε εξαιρετικές εφαρµογές τόσο στον 

τοµέα της οπτικής όσο και στην επεξεργασία υλικών. 

Βέβαια, πολλά πρέπει ακόµα να εξηγηθούν στη βάση της θεωρίας καθώς αν 

και όχι πολύ πρόσφατο ερευνητικό πεδίο, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στην 

εξήγηση των προκαλούµενων φαινοµένων. 
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A.  Computer Generated Holograms 

 

 

 Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η παρούσα εργασία ασχολείται µε την 

κατασκευή ισχυρά διπλοθλαστικών δοµών στο εσωτερικό διηλεκτρικών µε τη χρήση 

fs παλµών laser. Οι δοµές πάνω στις οποίες κυρίως επικεντρωθήκαµε είναι 

ολογράµµατα που κατασκευάζονται µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Computer Generated Holograms). Προκειµένου όµως να γίνει η σωστή κατασκευή 

και επεξεργασία τους θα πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητός ο τρόπος παρασκευής 

τους µέσω του λογισµικού προγράµµατος Holomaster. 

Αναµφίβολα, στις µέρες µας αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της µη 

εξουσιοδοτηµένης χρήσης και διακίνησης πληροφοριών που οφείλεται κυρίως στη 

ραγδαία ανάπτυξη της σύγχρονης τηλεπικοινωνίας και στις τεχνικές διάδοσης, µιας 

και η ψηφιακή πληροφορία µπορεί πλέον πολύ εύκολα να αντιγραφεί µέσω του 

διαδικτύου. Προκειµένου να περιοριστεί το φαινόµενο αυτό έχουν προταθεί διάφορες 

µέθοδοι απόκρυψης – πιστοποίησης της αρχέτυπης πληροφορίας όπως: ψηφιακή 

ολογραφία
10,11, διπλή αποκωδικοποίηση τυχαίας φάσης

12,13, κλασµατικός 

µετασχηµατισµός Fourier14,15 , εικονική ψηφιακή οπτική16 , καθώς επίσης και τα 

διπλοθλαστικά CGH17 . 

Κάθε µέθοδος βέβαια λειτουργεί καλά για καθορισµένο στόχο. Στην 

πραγµατικότητα, µε σκοπό την κρυπτογράφηση µιας εικόνας µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε µετατροπή που αλλάζει την αρχική εικόνα σε µια 

κρυπτογραφηµένη εικόνα εφ' όσον µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι άνθρωποι ξέρουν τις 

λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο µετασχηµατισµό. Αλλά πρέπει να υπάρξουν 

µερικά κοινά κριτήρια για να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα αυτών των µεθόδων 
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πρακτικά. Έτσι, οι βασικές λειτουργίες - κλειδιά πρέπει να είναι δύσκολο να βρεθούν 

κατά τύχη, οι εικόνες που διανέµονται ευρέως πρέπει να είναι σχέδια έντασης για τη 

χρήση στο διαδίκτυο, και η αποκρυπτογράφηση πρέπει να είναι σχετικά εύκολη για 

τους εξουσιοδοτηµένους γνώστες. Πολλή προσοχή έχει δοθεί για την πρώτη 

απαίτηση στις προαναφερόµενες µεθόδους µέχρι τώρα, αλλά δεν είναι όλες οι 

µέθοδοι ικανοποιητικές από την πλευρά της δεύτερης και της τρίτης απαίτησης18. Τα 

ολογράµµατα είναι ελκυστικά οπτικά στοιχεία για την ασφάλεια και εφαρµογές 

επικύρωσης επειδή είναι δύσκολο να πλαστογραφηθούν19.  

Για την σχεδίαση των ολογραµµάτων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 

Holomaster, άποψη του οποίου παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τη δηµιουργία ενός ολογράµµατος ακολουθείται µια συγκεκριµένη 

διαδικασία µέσω εσωτερικών συναρτήσεων – αλγορίθµων του προγράµµατος. Έτσι, 

τοποθετούµε την εικόνα για την οποία θέλουµε την αναπαραγωγή της µε τη µορφή 

ενός στόχου. Στη συνέχεια γίνεται µια τυχαιοποίηση στην κατανοµή της έντασης και 

κατασκευάζεται µια δυαδική (binary) δοµή [1 ή 0] η οποία αποτελεί τη µάσκα της 

εικόνας. Έπειτα, γίνεται σταδιακή αλλαγή των pixel ένα – ένα µέχρι την δηµιουργία 

µιας άλλης, νέας δοµής ελαχιστοποιώντας τα λάθη µέσω µιας εσωτερικής 

συνάρτησης θερµοκρασίας (stimulated annealing). Μετά από µια σειρά δοκιµών και 

target FT of best mask 

Current mask Best mask 

Εικόνα 1. Άποψη του προγράµµατος Holomaster 



 65

επαναλήψεων και αφού η συνάρτηση θερµοκρασίας έχει ελαχιστοποιήσει τη τιµή της, 

κατασκευάζεται η καλύτερη µάσκα της οποίας ο µετασχηµατισµός Fourier προβλέπει 

την εικόνα της αναπαραγωγής κατά την περίθλαση. Στην εικόνα 2 παρατίθενται τρία 

παραδείγµατα από στόχους, δυαδικές δοµές και µετασχηµατισµούς Fourier 

αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

target Binary structure FT of best mask 

Εικόνα 2. Στόχοι, δυαδικές δοµές και µετασχηµατισµοί Fourier αντίστοιχα 
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B. Γραµµική και µη γραµµική διάδοση 

 

 

 

B.1 Γραµµική διάδοση 

 

 

Η εξίσωση διάδοσης του κύµατος γενικά σε ένα οπτικό υλικό71 δίνεται από τη 

σχέση: 

 

2 2

2 2 2 2
0

1 ( , ) 1
( , )

E r t P
E r t

c t c tε
∂ ∂

∇ × ∇ × + = −
∂ ∂

�� � ��
�� �

            (Β.1) 

 

όπου E
��
είναι το ηλεκτρικό πεδίο, ε0 ο τανυστής της διηλεκτρικής διαπερατότητας και 

P
��

 η πόλωση του υλικού. Στην περίπτωση η ένταση του laser είναι χαµηλή, δηλαδή 

στη γραµµική περιοχή, το διάνυσµα της πόλωσης είναι πάντα παράλληλο µε το 

διάνυσµα του ηλεκτρικού πεδίου και συνδέονται µέσω της σχέσης: 

 

 �
0( , ) ( , )P r t E r tε χ=

�� � �� �
                        (Β.2) 

 

όπου �χ  είναι η γραµµική ηλεκτρική επιδεκτικότητα, ενώ ταυτόχρονα θεωρούµε ότι η 

απόκριση του υλικού είναι άµεση (π.χ. όχι φερροηλεκτρικός χαρακτήρας). Για ένα 
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ισότροπο µέσο η ηλεκτρική επιδεκτικότητα είναι ένα βαθµωτό µέγεθος και έτσι η 

εξίσωση κύµατος (Β.1) µπορεί να απλοποιηθεί ως εξής: 

 

2 2
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2 2
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n E r t
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            (Β.3) 

 

όπου ο γραµµικός δείκτης διάθλασης n0 δίνεται από τη σχέση: 

 

(1)
0 1n χ= +               (Β.4) 

 

Η εξίσωση (Β.3) περιγράφει τη διάδοση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε µέσο 

και αποτελεί το εναρκτήριο σηµείο για όλη τη γραµµική οπτική.  

 

 

 

 

 

B.2 Μη γραµµική διάδοση 

 

 

 Από την εξίσωση (Β.1) είναι φανερό ότι η πόλωση µπορεί να επηρεάσει το 

ηλεκτρικό πεδίο και άρα τη διάδοση του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, αφού όταν ο 

όρος 
2

2

P

t

∂
∂

��

 δεν είναι µηδενικός, φορτία επιταχύνονται και άρα θα έχουµε εκποµπή 

ακτινοβολίας. 

 Όταν η ένταση του laser αυξάνεται, η εξίσωση (Β.2) παύει πλέον να ισχύει 

αφού µεταβαίνουµε στο µη γραµµικό κοµµάτι της διάδοσης όπου η πόλωση στο 

εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό πεδίο εκφράζεται σαν µια σειρά δυνάµεων του E
��

, δηλαδή: 

 

� � �
(1) ( 2 ) (3)(1) ( 2 ) (3)

0( , ) ... ...P r t P P Pε χ χ χ   = Ε + ΕΕ + ΕΕΕ + = + +      

�� � �� �� �� �� �� �� �� �� ��
           (Β.5) 
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όπου �
( )n

χ  ο τανυστής της µη γραµµικής ηλεκτρικής επιδεκτικότητας τάξεως n και 

( )n

P
��

 ο όρος της µη γραµµικής πόλωσης τάξεως n. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το 

διάνυσµα της πόλωσης δεν είναι πάντα ανάλογο µε το αντίστοιχο του ηλεκτρικού 

πεδίου. 

 Καθένα από τα ηλεκτρικά πεδία της σχέσης (Β.5) µπορεί να έχει συνιστώσες 

διαφόρων συχνοτήτων µε αποτέλεσµα να προκύπτει µη γραµµική πόλωση στο 

άθροισµα ή στη διαφορά αυτών των συχνοτήτων. Η µη γραµµική πόλωση οδηγεί µε 

τη σειρά της στην εκποµπή ακτινοβολίας σύµφωνα µε τη σχέση (Β.1). ∆εν 

παρατηρείται όµως ακτινοβολία απ’ όλες τις συνιστώσες της πόλωσης. Από τη 

στιγµή που η δηµιουργία και η διάδοση του φωτός εξαρτάται από τη σχέση (Β.1) 

φαίνεται ότι η µη γραµµική διαδικασία θα πρέπει να είναι σε φάση µε το 

εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό πεδίο, διαφορετικά θα υπάρχει καταστροφική συµβολή. 

Γενικά, το πεδίο που προκύπτει θα έχει διαφορετική συχνότητα από το εφαρµοζόµενο 

ηλεκτρικό πεδίο, και επειδή η ταχύτητα φάσης εξαρτάται από τη συχνότητα θα πρέπει 

να υπάρχουν συγκεκριµένες συνθήκες για να βρεθούν σε φάση. Συχνά, το 

εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό πεδίο και το πεδίο που παράγεται µη γραµµικά έχουν 

πολώσεις κάθετα διασταυρωµένες, οπότε σ’ ένα διπλοθλαστικό υλικό τα πεδία 

µπορούν να έχουν την ίδια ταχύτητα φάσης. 

 

 

 

 

 

 

B.3 Μη γραµµικός δείκτης διάθλασης 

 

 

Στην παρούσα εργασία ασχολούµαστε µε τη διάδοση fs παλµών laser σε άµορφα 

υλικά, π.χ. το γυαλί. Επειδή όµως τα άµορφα υλικά είναι ισότροπα και έχουν 

συµµετρία αντιστροφής, όλοι οι άρτιοι όροι της εξίσωσης (Β.5) θα πρέπει να 

µηδενίζονται. Για παράδειγµα µπορούµε να θεωρήσουµε µια χωρική αντιστροφή σε 

ένα κεντρο-συµµετρικό υλικό. Αυτό που θα ισχύει είναι: 
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(2) (2)

   ,    P P E E→ − → −
�� �� �� ��

, όµως ( 2 ) ( 2 )χ χ→  επειδή το υλικό έχει συµµετρία 

αντιστροφής. Έτσι θα έχουµε: 

(2) (2)(2)
0 ( )( )P E E Pε χ− = − − =

�� �� �� ��

            (Β.6) 

 

και άρα 
( 2 )

0P =
��

, που δηλώνει ότι ( 2 ) 0χ = . Παρόµοια επιχειρήµατα ισχύουν και 

για υψηλότερους άρτιους όρους της (Β.5). Για µέτριες σχετικά εντάσεις laser 

(~1012W/cm2) σε κεντρο-συµµετρικά µέσα µπορεί να απαλειφτεί η επέκταση της 

(Β.5) µετά τον 3ο µη γραµµικό όρο πόλωσης. Επειδή το υλικό είναι ισότροπο τα P
��

 

και E
��

 είναι παράλληλα και έτσι στο εξής µπορούν να αναπαρίστανται από βαθµωτά 

µεγέθη. Επίσης, λόγω ισοτροπίας και επειδή ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από τη 

συχνότητα, οι µόνες διεργασίες που θα είναι φασικά σύµφωνες είναι εκείνες των 

οποίων τα πεδία έχουν την ίδια συχνότητα και εποµένως την ίδια φασική ταχύτητα. 

Αν συµπεριληφθούν όλες οι παραπάνω συνθήκες – αλλαγές των πεδίων της σχέσης 

(Β.5) που συνεισφέρουν στους όρους 3ης τάξης της µη γραµµικής πόλωσης, τότε η 

πόλωση γίνεται: 

2(1) (3)
0

3

4
P Eε χ χ = + Ε  

             (Β.7) 

 

Ακολουθώντας τα ίδια βήµατα µπορούµε να βρούµε για το δείκτη διάθλασης 

ότι:   

   
2(1) (3)3

1
4

n χ χ= + + Ε              (Β.8) 

 

Αν θεωρήσουµε το µη γραµµικό όρο να είναι µικρός σε σχέση µε τη γραµµική 

επιδεκτικότητα και εκφράσουµε το ηλεκτρικό πεδίο σαν συνάρτηση της έντασης Ι, 

παίρνουµε ότι:               0 2n n n I= +               (Β.9) 

 

όπου η ένταση του laser είναι:  
2

0 0

1

2
I cn Eε=            (Β.10) 

 

και ο µη γραµµικός δείκτης διάθλασης n2 ισούται µε: 
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(3)

2 2
0 0

3

4
n

cn

χ
ε

=             (Β.11) 

 

 Ο µη γραµµικός δείκτης διάθλασης µπορεί να εξηγήσει πολλά από τα 

χαρακτηριστικά διάδοσης χαλαρά εστιασµένων στενών παλµών σε διαπερατά υλικά. 

 

 

 

 

 

 

B.4 Το φαινόµενο της αυτοεστίασης 

 

 

 Ένα από τα σηµαντικότερα φαινόµενα που προκύπτει από την εξάρτηση του 

δείκτη διάθλασης από την ένταση της ακτινοβολίας είναι αυτό της αυτοεστίασης της 

δέσµης (self-focusing). Στα περισσότερα υλικά στην εξίσωση (Β.9) ο δείκτης 

διάθλασης n2 είναι θετικός. Έτσι, αν θεωρήσουµε ότι η δέσµη έχει το προφίλ µιας 

Gaussian συνάρτησης, τότε το κεντρικό κοµµάτι της συναντάει µεγαλύτερο δείκτη 

διάθλασης απ’ ότι τα άκρα και έτσι το υλικό λειτουργεί πλέον σαν ένας συγκλίνοντας 

φακός που εστιάζει τη δέσµη (εικόνα 1). 

 

 

 

Εικόνα 1. Σχηµατική αναπαράσταση του φαινοµένου της αυτοεστίασης. Η χωρική εξάρτηση από 

την ένταση του laser οδηγεί σε µια χωρική εξάρτηση του δείκτη διάθλασης, φτιάχνοντας ένα 

συγκλίνοντα φακό που εστιάζει τη δέσµη 
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 Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι το φαινόµενο της αυτοεστίασης εξαρτάται 

µόνο από την ισχύ της δέσµης του laser, και παρατηρείται µόνο αν αυτή είναι αρκετά 

µεγάλη ώστε να υπερισχύσει της απόκλισης λόγω περίθλασης. Όσο πιο µεγάλη η 

ισχύς της δέσµης τόσο πιο έντονο είναι και το φαινόµενο. Όµως, υπάρχει µια κρίσιµη 

τιµή της ισχύος για την οποία όταν αυτή υπερβεί θα υπάρξει κατάρρευση της δέσµης 

σε σηµείο.. Η κρίσιµη αυτή τιµή δίνεται από τη σχέση: 

 

2

0 2

3.77

8

λ
π

=crP
n n

            (Β.12) 

 

 Μια τυπική τιµή της κρίσιµης ισχύος για το υλικό SiO2 είναι 2.3=crP MW . 

Βέβαια, όσο αυξάνεται η ισχύς της δέσµης υπάρχει και ταυτόχρονη παραγωγή 

πλάσµατος. Η αλληλεπίδραση laser – πλάσµατος οδηγεί στη δηµιουργία ενός 

αποκλίνοντα φακού που αποεστιάζει τη δέσµη. Αυτός ο συνδυασµός συγκλίνοντα και 

αποκλίνοντα φακού οδηγεί στη δηµιουργία ενός νηµατίου στο εσωτερικό του υλικού. 

Καθώς συνεχίζεται όµως η διάδοση της δέσµης πέφτει η τιµή της ισχύος µε 

αποτέλεσµα µετά από λίγο χρονικό διάστηµα το φαινόµενο της νηµατοποίησης να 

παύει πλέον να παρατηρείται.  
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Γ.1 Pump probe experiments 

 

 

Στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράµµατος που έλαβε µέρος στα 

εργαστήρια του ΙΤΕ (Αύγουστος 2005) πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από πειράµατα 

pump-probe, µέρος των οποίων παρατίθενται παρακάτω, στα οποία γίνεται µελέτη 

του φαινοµένου της νηµατοποίησης. Για την διεξαγωγή του πειράµατος έγινε χρήση 

ενός KrF excimer laser µε µήκη κύµατος στην έξοδο στα 248nm (UV) -η οποία 

αποτελεί την pump δέσµη- και στα 496nm (Green) –η οποία αποτελεί την probe 

δέσµη. Έτσι, µε τη βοήθεια κατόπτρου και ενός αντικειµενικού φακού εστιάζουµε 

ισχυρά τη δέσµη UV στο εσωτερικό ενός γυαλιού SiO2. Επίσης, µε τη βοήθεια 

κατόπτρων και ενός συστήµατος διεύρυνσης της δέσµης (Green) ακτινοβολούµε 

(‘φωτίζουµε’) κάθετα την περιοχή την οποία έχει ήδη ακτινοβολήσει η UV δέσµη. 

Με παράλληλη µετατόπιση δύο κατόπτρων της probe δέσµης µπορούµε να βρούµε τη 

θέση εκείνη για την οποία και οι δύο δέσµες φτάνουν ταυτόχρονα στο σηµείο 

ακτινοβόλησης (zero delay time). Με την κίνηση των κατόπτρων καθυστέρησης, ο 

οπτικός δρόµος της probe δέσµης µπορεί να αλλάζει ελεγχόµενα, µε αποτέλεσµα και 

η χρονική διαφορά µεταξύ των δύο δεσµών να αλλάζει ελεγχόµενα74. Έπειτα, µέσω 

ενός συστήµατος φακών απεικονίζουµε την ακτινοβολούµενη περιοχή στο επίπεδο 

µιας CCD κάµερας, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Η 

διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για την διεξαγωγή του πειράµατος φαίνεται στην 

εικόνα 1.  
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Στην εικόνα 2, οι φωτογραφίες απεικονίζουν τη χωρική και χρονική µετάδοση 

ενός παλµού της δέσµης pump κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης. Τόσο η 

πειραµατική διαδικασία όσο και τα ίδια τα αποτελέσµατα που είναι ήδη υπό 

επεξεργασία παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Από τις µετρήσεις της µετάδοσης 

των παλµών στο χρόνο µπορεί να υπολογιστεί η πυκνότητα του δηµιουργούµενου 

πλάσµατος εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του laser µε το SiO2 για διάφορους χρόνους 

καθυστέρησης. Παρατηρώντας τις παρακάτω φωτογραφίες βλέπουµε ότι για t = 0 ps 

µόνο µια µικρή σκοτεινή περιοχή εµφανίζεται κοντά στην επιφάνεια του γυαλιού που 

οφείλεται είτε σε διεγερµένα ηλεκτρόνια είτε σε δηµιουργία ενδιάµεσων ενεργειακών 

σταθµών. Στους µεγαλύτερους χρόνους καθυστέρησης, το νήµα πλάσµατος 

αυξάνεται περισσότερο, µε το σκοτεινότερο τµήµα (ισχυρότερη απορρόφηση) να 

αποµακρύνεται από την επιφάνεια γυαλιού και να διαδίδεται προς τον όγκο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. ∆ιάταξη για τα πειράµατα Pump-Probe 
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Εικόνα 2. ∆ιαδοχικές εικόνες νηµατοποίησης στο χρόνο στο εσωτερικό SiO2 
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