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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
     Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εγκατάσταση φασµατοσκοπικών 
τεχνικών Laser για την ανίχνευση µικρών συγκεντρώσεων µορίων στην αέρια 
φάση καθώς επίσης και για την µελέτη µαγνητικών ιδιοτήτων λεπτών 
επιφανειών.  
     Η εργασία αποτελείται από δυο κυρία τµήµατα. Το πρώτο τµήµα αφορά 
την εγκατάσταση της φασµατοσκοπικής τεχνικής Cavity Ring Down 
Spectroscopy (CRDS), µε την χρήση της οποίας µπορούµε να ανιχνεύσουµε 
µικρές συγκεντρώσεις µορίων στην αέρια φάση. Το δεύτερο τµήµα αφορά την 
εγκατάσταση της µαγνητο-οπτικής τεχνικής Surface Magneto-optical Kerr 
Effect (SMOKE), µε την χρήση της οποίας µπορούµε να µελετήσουµε τις 
µαγνητικές ιδιότητες λεπτών επιφανειών.  
     Κατά την εγκατάσταση και των δυο ανωτέρω τεχνικών, διάφορες 
µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν για την αξιολόγηση τους και προσδιορίσαµε 
τις δυνατότητες και τους περιορισµούς της κάθε τεχνικής. 
     Ας σηµειωθεί ότι η µαγνητο-οπτική διάταξη SMOKE µπορεί να 
συνδυαστεί µε την τεχνική CRDS, δίνοντας µια νέα τεχνική την Polarized 
dependent CRDS (PD-CRDS). Με την PD-CRDS µπορούµε να µελετήσουµε 
διάφορα οπτικά, µαγνητικά και µαγνητο-οπτικά φαινόµενα, σε µόρια που 
βρίσκονται στην αέρια βάση. 
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CAVITY RING DOWN SPECTROSCOPY  
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Πρόλογος 
 
     Σκοπός αυτού του κυρίως τµήµατος της εργασίας είναι η εγκατάσταση 
µιας υπερ-ευαίσθητης φασµατοσκοπικής τεχνικής Laser, για την ανίχνευση 
µορίων σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις, της τάξεως των ppm.  
     Η φασµατοσκοπική τεχνική την οποία εγκαταστήσαµε είναι γνωστή 
διεθνώς ως Cavity Ring Down Spectroscopy (CRDS). Η τεχνική αυτή εκτός 
του ότι είναι υπερ-ευαίσθητη είναι και εύκολη στην υλοποίηση της. Τα 
φάσµατα απορρόφησης που λαµβάνονται βασίζονται στο νόµο των Beer-
Lambert. Επίσης, η φασµατική διακριτική ικανότητα της µπορεί να είναι 
αρκετά υψηλή, επιτρέποντας έτσι την ανίχνευση φασµατικών γραµµών που 
οφείλονται ακόµα και σε περιστροφικές ενεργειακές µεταβάσεις των µορίων.    
      Χρησιµοποιώντας την CRDS, µετρήσαµε το φάσµα απορρόφησης του 
NO2, στην φασµατική περιοχή 609-627nm και αποδείξαµε πειραµατικά την 
υψηλή ευαισθησία της. Επίσης αξιολογήσαµε την CRDS διάταξη µας, 
υπολογίζοντας διάφορες παραµέτρους της και προσδιορίσαµε τις 
φασµατοσκοπικές δυνατότητες και περιορισµούς της. 
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1. Εισαγωγή. 
     Αυτό το µέρος περιλαµβάνει τη βασική θεωρητική γνώση για την 
κατανόηση της φασµατοσκοπίας απορρόφησης. Επιπλέον διάφορες 
φασµατοσκοπικές τεχνικές αναφέρονται περιληπτικά, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στην φασµατοσκοπική τεχνική CRDS. Η τεχνική αυτή αναλύεται 
εκτενώς µιας και αποτελεί την τεχνική µε την οποία θα ασχοληθούµε στο 
πειραµατικό µέρος αυτού του τµήµατος της εργασίας.         
  
2. Φασµατοσκοπία απορρόφησης. 
 
2.1 Εισαγωγή. 
     Η φασµατοσκοπία απορρόφησης ασχολείται µε τις ενεργειακές 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ φωτός και ατόµων ή µορίων. Όπως ξέρουµε το φως 
είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε συχνότητα v και ενέργεια Ε=vh, όπου h 
είναι η σταθερά του Planck. Όταν ένα µόριο βρεθεί µπροστά σε µια δέσµη 
φωτός, τότε το µεταβαλλόµενο ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο των 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων του φωτός, αλληλεπιδρά µε τους πυρήνες και 
τα ηλεκτρόνια του µορίου. Από αυτή την αλληλεπίδραση ένα µέρος της 
ενέργειας της δέσµης θα απορροφηθεί από το µόριο. Η συχνότητα v στην 
οποία συµβαίνει αυτή η απορρόφηση είναι χαρακτηριστική για κάθε µόριο 
και αποτελεί κριτήριο αναγνώρισης του. Στην φασµατοσκοπική ανάλυση, η 
συχνότητα v αντιστοιχεί σε µια φασµατική γραµµή απορρόφησης.    
 
2.2 Εξίσωση Schrödinger µοριακών συστηµάτων. 
         Όπως είναι γνωστό, η χρονοεξαρτηµένη εξίσωση του Schrödinger που 
περιγράφει την κυµατοσυνάρτηση ενός σωµατιδίου έχει τη µορφή :  
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8
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Ψ=Ψ
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−

∂
∂

ππ   (2.2.1) 

  
 
όπου m η µάζα του σωµατιδίου , V το δυναµικό στο οποίο βρίσκεται το 
σωµατίδιο, t ο χρόνος και rr  το διάνυσµα θέσης του σωµατιδίου. Η ενέργεια 
και άλλες ιδιότητες του σωµατιδίου, όπως η στροφορµή µπορούν να 
υπολογιστούν λύνοντας αυτή την εξίσωση υπό τις κατάλληλες οριακές 
συνθήκες. 
     Παρόµοιες εξισώσεις ισχύουν για συστήµατα µε πολλά σωµατίδια όπως τα 
άτοµα ή τα µόρια. Ξέρουµε ότι σε αυτά τα συστήµατα το δυναµικό δεν 
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εξαρτάται από το χρόνο και εποµένως η ( )tr ,rΨ  µπορεί να χωριστεί σε 
γινόµενο δυο συναρτήσεων, από τις οποίες η µια θα εξαρτάται από το χρόνο 
και η άλλη από τη θέση των σωµατιδίων : 
 

( )trtr ΤΨ=Ψ )(),( rr
    (2.2.2) 

 
Αντικαθιστώντας στην (2.2.1) την (2.2.2) λαµβάνεται η χρονοανεξάρτητη 
εξίσωση Schrödinger:  
 

)()(
^

rr
rr

ψψ EH =      (2.2.3) 
       
όπου Η ο χαµιλτονιανός τελεστής :  
 

VH +∇
−

= 2
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2

8
ˆ

m
h

π  (2.2.4) 

  
Η λύση της εξίσωσης (2.2.3), υπό τις κατάλληλες οριακές συνθήκες, µας δίνει 
τις διάφορες ιδιοκαταστάσεις ( )ri

r
Ψ  και τις αντίστοιχες ιδιοενέργειες Εi του 

σωµατιδίου.  
     Αν  σε  ένα  µόριο  θεωρήσουµε  το  δυναµικό  του  ανεξάρτητο  του  
χρόνου ,  τότε  η  εξίσωση  του  Schrödinger   για  το  µόριο  αυτό  λαµβάνει  
τη  µορφή :  
 

);();( RrRrH ΕΨ=Ψ
∧

        (2.2.5) 
 
Όπου:  

eNNNeeNe VVVTTH ˆˆˆˆˆˆ ++++=  είναι ο συνολικός χαµιλτονιανός τελεστής, σε 
ατοµικές µονάδες. 
  

eT̂   είναι ο τελεστής της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων. 
 

NT
^

 είναι ο τελεστής της κινητικής ενέργειας των πυρήνων. 
 

eNV̂    είναι ο τελεστής της δυναµικής ενέργειας των αλληλεπιδράσεων 
Coulomb µεταξύ ηλεκτρονίων και πυρήνων.        
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eeV̂    είναι ο τελεστής της δυναµικής ενέργειας των αλληλεπιδράσεων 
Coulomb µεταξύ των ηλεκτρονίων 
 

NNV̂  είναι ο τελεστής της δυναµικής ενέργειας των αλληλεπιδράσεων 
Coulomb µεταξύ των πυρήνων.  
 
     Η επίλυση της εξίσωσης (2.2.5) δεν είναι εύκολη να γίνει και τούτο γιατί ο 
τελεστής  εµποδίζει το πλήρη διαχωρισµό των συντεταγµένων µεταξύ 
ηλεκτρονίων και πυρήνων. Για το λόγω αυτό η επίλυση της εξίσωσης (2.2.5) 
γίνεται εφαρµόζοντας την προσέγγιση Born-Oppenheimer [1].   

eNV̂

 
2.3 Προσέγγιση Born-Oppenheimer. 
     Στην  προσέγγιση Born-Oppenheimer θεωρούµε  την  κίνηση  των  
πυρήνων  αµελητέα  σε  σχέση  µε  εκείνη  των  ηλεκτρονίων. Έτσι µπορούµε 
να διαχωρίσουµε τον χαµιλτονιανό τελεστή σε ηλεκτρονικό και πυρηνικό 
µέρος και να πάρουµε δυο κυµατοσυναρτήσεις και δυο εξισώσεις 
Schrödinger: µια για τα ηλεκτρόνια και µια για τους πυρήνες. Η ηλεκτρονική 
κυµατοσυνάρτηση θα είναι συνάρτηση των θέσεων των ηλεκτρονίων και των 
αποστάσεων των πυρήνων σύµφωνα  µε  την  σχέση:   
 

( ) );();( RrRRrH eeee ΨΕ=Ψ
∧ r

    (2.3.1) 
 
Όπου : 

( )Re

r
Ε  είναι η ενεργός δυναµική συνάρτηση των πυρήνων. Αυτή 
εξαρτάται από τη θέση των πυρήνων και περιγράφει την δυναµική 
ενεργειακή καµπύλη ενός διατοµικού µορίου ή την δυναµική 
ενεργειακή επιφάνεια ενός µορίου µε πάνω από δυο άτοµα. 

 

            επειδή T  και  V  είναι µια σταθερά. eNeeee VVTH ˆˆˆˆ ++= 0ˆ =N NN
ˆ

 
Η λύση της εξίσωσης (2.3.1) σε µια συγκεκριµένη ενδοπυρηνική απόσταση 
R
r

, µας δίνει τις ηλεκτρονικές ενέργειες του µορίου. 
Ο χαµιλτονιανός τελεστής των πυρήνων δίνεται από τη σχέση: 
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   ( )REVTH eNNNN

r
++= ˆˆˆ    (2.3.2) 

 
και η εξίσωση του Schrödinger για την κίνηση των πυρήνων είναι: 
 

)()( RRH NNNN ΨΕ=Ψ
∧

   (2.3.3) 
 
Η λύση της εξίσωσης  (2.3.3) µας δίνει τις µεταφορικές, περιστροφικές και 
δονητικές ενέργειες του µορίου. 
 
2.4 Περιστροφική φασµατοσκοπία. 
     Σύµφωνα µε τους J. M. Hollas and P. F. Bernath [2, 3], η ροπή αδρανείας I 
ενός µορίου, γύρω από οποιοδήποτε άξονα που περνάει από το κέντρο της 
βαρύτητας του, δίνεται από τη σχέση: 
 

∑=
i

ii rmI 2   (2.4.1) 

όπου mi και ri είναι η µάζα και η απόσταση του ατόµου i από τον άξονα.  
 

 
Σχήµα 2.4.1. ∆ιατοµικό µόριο AB σε ένα σύστηµα εσωτερικών και εξωτερικών 
συντεταγµένων [1]. 

 
     Σε ένα διατοµικό µόριο (σχήµα 2.4.1), στο οποίο ο δεσµός που ενώνει τα 
δυο άτοµα θεωρείται ως µια ράβδο µε σταθερό µήκος και χωρίς βάρος (rigid 
rotor approximation), η στροφορµή του P δίνεται από τη σχέση: 
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( )[ ] h2
1

1+= JJPJ    (2.4.2) 
 
όπου J είναι ο περιστροφικός κβαντικός αριθµός, ο οποίος λαµβάνει τιµές 
J=0,1,2,3… Η προβολή του J πάνω στον άξονα z είναι: 
 

hJzJ MP =)(    (2.4.3) 
     
όπου MJ=J,J-1,…,-J. Εποµένως, εν απουσία ηλεκτρικού και µαγνητικού 
πεδίου, το κάθε περιστροφικό ενεργειακό επίπεδο θα είναι 2J+1 φορές 
εκφυλισµένο. 
     Η λύση της εξίσωσης του Schrödinger για ένα διατοµικό µόριο ΑΒ τύπου 
στερεού στροφέα (rigid rotor), µας δίνει τα κβαντισµένα περιστροφικά 
ενεργειακά επίπεδα Er, τα  οποία έχουν τιµές: 
 

( 1
8 2

2

+= JJ
I

hEr π
)       (2.4.4) 

 
Στη σχέση (2.4.4), η ροπή αδρανείας Ι ισούται µε: 
 
 I=µr2      (2.4.5) 
 
όπου r είναι η απόσταση µεταξύ των δυο πυρήνων και µ είναι η ανηγµένη 
µάζα των πυρήνων ίση µε: 
 
 µ=mAmB/(mA+mB)       (2.4.6) 
 
όπου mA και mB είναι η µάζα του πυρήνα του ατόµου Α και Β αντίστοιχα. Ένα 
σύνολο τιµών Er φαίνονται στο σχήµα 2.4.2.  
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Σχήµα 2.4.2. Ένα σύνολο τιµών Er [2]. 

 
     Στην φασµατοσκοπία οι τιµές Er εκφράζονται συνήθως σε κυµατάριθµους 
(cm-1), χρησιµοποιώντας τη σχέση: 
  

( ) ( ) ( 11
8 2 +=+== JBJJJ

cI
h

hc
EJF r

π
)      (2.4.7) 

 
όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό και B είναι µια ποσότητα που 
ονοµάζεται περιστροφική σταθερά και έχει µονάδες cm-1. 
 
Η ενεργειακή διαφορά ∆F(J) µεταξύ δυο περιστροφικών ενεργειακών 
επιπέδων είναι: 
 

( ) ( ) ( ) ( )121 +=−+=∆ JBJFJFJF      (2.4.8) 
 
Σύµφωνα µε τη σχέση (2.4.8), οι περιστροφικές φασµατικές γραµµές ενός 
διατοµικού µορίου, βρίσκονται αποµακρυσµένες η µια µε την άλλη κατά 2B.  
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2.5 ∆ονητική φασµατοσκοπία. 
     Ένα απλό µοντέλο για την µελέτη της δονητικής φασµατοσκοπίας είναι ο 
αρµονικός ταλαντωτής (ένα διατοµικό µόριο που εκτελεί αρµονικές 
ταλαντώσεις). Σύµφωνα µε τους D. C. Harris and M. D. Bertolucci [4], ένα 
διατοµικό µόριο εκτελεί αρµονική ταλάντωση, όταν το µήκος του δεσµού που 
συγκρατεί ενωµένους τους δυο πυρήνες, µεταβάλλεται µε βάση το νόµο του 
Hooke: 
 
        (2.5.1)   kqf −=
 
όπου: f  είναι η δύναµη επαναφοράς. 
         k είναι µια σταθερά η οποία χαρακτηρίζει την ακαµψία του δεσµού. 
         q = r-re είναι η µετατόπιση του µήκους r του δεσµού από το µήκος 
                      ισορροπίας του re. 
 

 
 

Σχήµα 2.5.1. Μοντέλο ταλάντωσης ενός διατοµικού µορίου [4]. 
 

Η δυναµική ενέργεια V των πυρήνων είναι: 
 

kqdqfdqdV =−=       (2.5.2) 
 
Ολοκληρώνοντας την (2.5.2) λαµβάνουµε: 
 

( ) 221 kqV =    (2.5.3) 
 
     Η γραφική παράσταση της V συναρτήσει του q έχει τη µορφή µιας 
παραβολής, η οποία ονοµάζεται πηγάδι δυναµικού (potential well). Η λύση 
της εξίσωσης του Schrödinger για τον αρµονικό ταλαντωτή, µας δίνει τα 
κβαντισµένα δονητικά ενεργειακά επίπεδα Eu που υπάρχουν στο πηγάδι 
δυναµικού και τα  οποία έχουν τιµές: 
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( ) ( ) ωµ
π

h21
2

21 +=+= ukhuEu      (2.5.4) 

 
όπου: µω k=  
           µ είναι η ανοιγµένη µάζα των δυο πυρήνων. 
          u είναι ο δονητικός κβαντικός αριθµός, ο οποίος λαµβάνει τιµές  
             0,1,2,…  
 
     Σύµφωνα µε το µοντέλο του αρµονικού ταλαντωτή, σε ένα διατοµικό 
µόριο η µικρότερη δονητική ενέργεια είναι ( ) ωh210 =E  (zero point energy) 
και τα δονητικά ενεργειακά επίπεδα ισαπέχουν µεταξύ τους κατά ħω. 
     Το µοντέλο του αρµονικού ταλαντωτή δεν υπάρχει στη φύση, γιατί στην 
αντίθετη περίπτωση ένα διατοµικό µόριο δεν θα µπορούσε ποτέ να 
διασπαστεί. Έτσι το δυναµικό ενός πραγµατικού διατοµικού µορίου δεν 
µπορεί να περιγραφτεί από τη σχέση (2.5.3). Μια αναλυτική συνάρτηση η 
οποία προσοµοιώνει τη µορφή του δυναµικού ενός πραγµατικού µορίου είναι 
το δυναµικό Morse, το οποίο δίνεται από τη σχέση: 
 

( )21 q
e eDV β−−=      (2.5.5) 

 
όπου: De είναι το βάθος που έχει το πηγάδι δυναµικού και  
          β είναι ένα µέτρο της καµπυλότητας του πηγαδιού στον πυθµένα του. 
Στο σχήµα 2.5.2, βλέπουµε την γραφική αναπαράσταση του δυναµικού Morse 
και το δυναµικό κατά την προσέγγιση του αρµονικού ταλαντωτή, για το 
διατοµικό µόριο ΗΒr.  
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Σχήµα 2.5.2. Το δυναµικό Morse (συνεχόµενη γραµµή) και το αρµονικό δυναµικό 
(διακεκοµµένη γραµµή), που περιγράφουν τις δονητικές καταστάσεις του HBr [4]. 
 
Όπως παρατηρούµε στο σχήµα 2.5.2, το πραγµατικό δυναµικό του ΗΒr, 
αυξάνει πολύ γρήγορα όταν η ενδοπυρηνική απόσταση γίνει µικρότερη από 
re. Όταν η ενδοπυρηνική απόσταση γίνει µεγαλύτερη του re τότε το δυναµικό 
αυξάνεται σταδιακά και αρχίζει να οριζοντιοποιείται όταν οι πυρήνες του 
µορίου αποµακρυνθούν αρκετά µεταξύ τους.   
 
2.6 Ηλεκτρονική φασµατοσκοπία. 
     Σύµφωνα µε τις αναφορές [3,4], ενώ η δονητική φασµατοσκοπία 
σχετίζεται µε ενεργειακές µεταβάσεις των µορίων µέσα σε ένα πηγάδι 
δυναµικού (δυναµικό Morse), η ηλεκτρονική φασµατοσκοπία σχετίζεται µε 
µεταβάσεις σε διαφορετικά πηγάδια δυναµικού. Το κάθε πηγάδι δυναµικού 
αντιστοιχεί και σε µια διαφορετική ηλεκτρονική κατάσταση του µορίου. 
     Στο σχήµα 2.6.1, βλέπουµε δυο ηλεκτρονικές µεταβάσεις ενός µορίου. Και 
οι δυο µεταβάσεις ξεκινούν από την θεµελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση 
(electronic ground state) και καταλήγουν στην αµέσως ανώτερη διεγερµένη 
ηλεκτρονική κατάσταση (electronic excited state). Όµως οι µεταβάσεις αυτές 
διαφέρουν στο ότι  η µια συνδέει τα δονητικά επίπεδα  και  και η άλλη 

τα δονητικά επίπεδα  και 

0v 0v′

0v 1v′  των δυο ηλεκτρονικών καταστάσεων.  
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Σχήµα 2.6.1. Σχηµατική αναπαράσταση δυο ηλεκτρονικών µεταβάσεων [4]. 
 
     Το αν θα συµβεί η όχι µια µετάβαση µεταξύ δυο ηλεκτρονικών 
καταστάσεων, αυτό καθορίζεται από τον συντελεστή  Franck-Condon, από 
την πολλαπλότητα (multiplicity) των ηλεκτρονικών καταστάσεων και από την 
συµµετρία των κυµατοσυναρτήσεων, που αντιπροσωπεύουν τις ηλεκτρονικές 
καταστάσεις. 
     Ο συντελεστής Franck-Condon µας δίνει το βαθµό αλληλοεπικάλυψης που 
έχουν µεταξύ τους οι δονητικές κυµατοσυναρτήσεις των ηλεκτρονικών 
καταστάσεων της µετάβασης. Όσο πιο µεγάλη είναι η αλληλοεπικάλυψη τόσο 
πιο µεγάλη γίνεται και η πιθανότητα της ηλεκτρονικής µετάβασης. 
     Επίσης για να είναι µια ηλεκτρονική µετάβαση επιτρεπτή θα πρέπει η 
πολλαπλότητα των ηλεκτρονικών καταστάσεων να είναι η ίδια. Για 
παράδειγµα µια µετάβαση από µια Singlet1  κατάσταση σε µια Singlet είναι 
επιτρεπτή, ενώ µια µετάβαση από µια Singlet κατάσταση σε µια Triplet είναι 
απαγορευµένη. 
     Τέλος, σε ότι αφορά την συµµετρία των κυµατοσυναρτήσεων, µπορούµε 
να πούµε ότι µια µετάβαση είναι επιτρεπτή όταν υπακούει στους τροχιακούς 
κανόνες επιλογής (orbital selection rules) [4], οι οποίοι βασίζονται στην αρχή 
διατήρησης της στροφορµής ενός µοριακού συστήµατος.  
 
 
 
 

                                                 
1 Η πολλαπλότητα µιας ηλεκτρονικής κατάστασης ορίζεται ως 2S+1. Είναι Singlet, όταν το 
συνολικό της spin είναι 0 (µηδέν). Αν το συνολικό της spin είναι 1 (ένα), τότε η 
πολλαπλότητα της ονοµάζεται Triplet.  
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3. Φασµατοσκοπικές τεχνικές. 
 
3.1 Εισαγωγή. 
     Η ανάγκη ανίχνευσης ουσιών σε µικρές συγκεντρώσεις (10-6), γίνεται όλο 
και περισσότερο εντονότερη σε πολλούς τοµείς της επιστήµης, όπως για 
παράδειγµα στον έλεγχο της µόλυνσης του περιβάλλοντος, στον ποιοτικό 
έλεγχο τροφίµων και ποτών, στην Ιατρική για τον έλεγχο διαφόρων 
φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρωπίνου σώµατος κ.α. Τούτο έχει 
οδηγήσει στην ανάπτυξη φασµατοσκοπικών τεχνικών υψηλής ευαισθησίας, 
µιας και η κλασική φασµατοσκοπική τεχνική απορρόφησης δεν µπορεί να 
ικανοποιήσει αυτήν την απαίτηση. 
     ∆υο τεχνικές υψηλής ευαισθησίας είναι η φασµατοσκοπία φθορισµού 
επαγόµενη από laser (Laser Induced Fluoresence - LIF) και η φασµατοσκοπία 
πολυφωτονικού ιονισµού (Multi-Photon Ionization - MPI). Η υψηλή 
ευαισθησία της LIF και της MPI, οφείλεται στο ότι οι τεχνικές αυτές 
χρησιµοποιούν για την ανίχνευση ουσιών φαινόµενα που επάγονται από την 
απορρόφηση του φωτός. Το µεγάλο τους µειονέκτηµα είναι ότι οι τεχνικές 
αυτές δεν µπορούν να βαθµονοµηθούν εύκολα, κάνοντας δύσκολη την 
πραγµατοποίηση απόλυτων µετρήσεων.  
     Μια άλλη τεχνική υψηλής ευαισθησίας είναι η CRDS. Η τεχνική αυτή αν 
και δεν είναι περισσότερο ευαίσθητη από τις τεχνικές LIF και MPI, εντούτοις  
πλεονεκτεί στην απλότητα της πειραµατικής της διάταξης και µπορεί να 
εφαρµοστεί µε επιτυχία σε περιπτώσεις που τα υπό ανίχνευση µόρια δεν 
φθορίζουν ή δεν µπορούν να ιονισθούν. Επίσης µε την τεχνική CRDS 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν απόλυτες µετρήσεις. 
     Παρακάτω θα αναφερθούµε σε κάθε µια από τις ανωτέρω 
φασµατοσκοπικές τεχνικές. 
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3.2 Κλασική φασµατοσκοπική τεχνική απορρόφησης. 
     Η πειραµατική διάταξη της κλασικής φασµατοσκοπικής τεχνικής 
απορρόφησης, φαίνεται στο σχήµα 3.2.1 
 
 
 
 
 
 
   

ΚΕΛΙ
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

        I0                                         nσl                             I 
 
Σχήµα 3.2.1 Πειραµατική διάταξη κλασικής φασµατοσκοπικής τεχνικής απορρόφησης.  

 
     Η χηµική ουσία (δείγµα) που θέλουµε να µελετήσουµε βρίσκεται σε αέρια 
φάση και εγκλωβισµένη µέσα σε ένα κελί. Μια πηγή φωτός παράγει µια 
φωτεινή δέσµη, η οποία διαπερνώντας το δείγµα ανιχνεύεται από ένα 
ανιχνευτή. Η απορρόφηση της φωτεινής δέσµης από τα µόρια του δείγµατος, 
περιγράφεται από το νόµο των Beer-Lambert [3]:  
 
I = I0 exp[-nσl]= I0 exp[-αl]           (3.2.1) 
 
Όπου : 
 
I0 :      η ένταση του φωτός που προσπίπτει στο δείγµα [φωτόνια / cm2]. 

I :       η ένταση του φωτός που διαπερνά το δείγµα [φωτόνια / cm2]. 

n :  ο αριθµός των µορίων του δείγµατος ανά cm3. 

σ : η ενεργός διατοµή απορρόφησης  [cm2]. 

 l :   η οπτική διαδροµή απορρόφησης  [cm]. 

α :  ο συντελεστής απορρόφησης  [cm-1], ο οποίος ισούται µε το  

          γινόµενο nσ.  

     Με την κλασική φασµατοσκοπική τεχνική απορρόφησης µετριέται η 
εξασθένιση της έντασης του φωτός, λόγω απορρόφησης. Μειονέκτηµα αυτής 
της τεχνικής είναι η µικρή ευαισθησία και τούτο γιατί µετριέται µια µικρή 
µεταβολή (Ι0-Ι) ενός µεγάλου µεγέθους (Ι0). Η ευαισθησία, η οποία ορίζεται 
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από το γινόµενο αl και ισούται µε: 
0

0

Ι
Ι−Ι

=lα  (όταν 1〈〈lα ), δεν µπορεί να 

είναι µικρότερη από 10-3 = 1000 ppm2.   
 
3.3 Φασµατοσκοπία φθορισµού επαγόµενη από laser (LIF). 
     Η φασµατοσκοπική τεχνική LIF [5] βασίζεται στην ανίχνευση της 
εκπεµπόµενης ακτινοβολίας φθορισµού από επιλεκτικά φωτοδιεγειρόµενες 
«άνω» ενεργειακές καταστάσεις των µορίων. Η αρχή λειτουργίας της 
µεθόδου φαίνεται στο σχήµα 3.3.1. 
 

 
 

 
 

Σχήµα 3.3.1. ∆ιάγραµµα ενεργειακών επιπέδων ενός µορίου, µε σχηµατική απεικόνιση του 
φαινοµένου του φθορισµού [6]. 
 
     Όταν ένα µόριο ευρισκόµενο στην θεµελιώδη ηλεκτρονική του κατάσταση 
απορρόφησει ένα φωτόνιο, τότε διεγείρεται σε µια υψηλότερη ηλεκτρονική 
κατάσταση. Στη συνέχεια το µόριο επιστρέφει στην θεµελιώδη ηλεκτρονική 
του κατάσταση αποβάλλοντας την περίσσεια ενέργειας, είτε υπό µορφή 
θερµότητας είτε υπό µορφή φωτεινής ακτινοβολίας, η οποία ονοµάζεται 
φθορισµός. Προϋπόθεση για να έχουµε φθορισµό είναι η πολλαπλότητα της 
θεµελιώδους και της διεγερµένης ηλεκτρονικής κατάστασης του µορίου να 
είναι ίδιες. Ο χρόνος που διαρκεί το φαινόµενο του φθορισµού κυµαίνεται 
από 10-8 έως 10-4 sec.  

                                                 
2 Ένα ppm ισούται µε 10-6. 
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     Τα ποιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της τεχνικής LIF είναι τα ακόλουθα: 

• ∆υνατότητα ποσοτικής µέτρησης των συγκεντρώσεων διαφόρων 
ουσιών. 

• Υψηλή ευαισθησία.  
• Μοριακή επιλεκτικότητα (species-selective). 

     Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της τεχνικές LIF, είναι το ότι για να 
εφαρµοσθεί επιτυχώς θα πρέπει τα υπό ανιχνεύσιµα µόρια να έχουν υψηλή 
απόδοση φθορισµού. Μόρια τα οποία δεν φθορίζουν ή έχουν µικρή απόδοση 
φθορισµού, ανιχνεύονται µε την τεχνική MPI.  
 
3.4 Φασµατοσκοπία πολυφωτονικού ιονισµού (MPI). 
    Η φασµατοσκοπική τεχνική MPI [7] βασίζεται στην πολυφωτονική 
διέγερση και τελικά ιονισµό ατόµων ή µορίων. Το ανιχνευόµενο ρεύµα των 
παραγόµενων ιόντων συνάρτηση του µήκους κύµατος της απορροφούµενης 
ακτινοβολίας, µας δίνει το φάσµα MPI. Η σχηµατική αναπαράσταση του 
φαινοµένου MPI για ένα άτοµο A φαίνεται στο σχήµα 3.4.1. 
 

Α+ 
Ι.P  

     2hv
K  

Α*     
V   

 
     1hv

 
Α 

i    
Σχήµα 3.4.1. Σχηµατική αναπαράσταση του φαινοµένου MPI για ένα άτοµο A.  
 

     Ένα φωτόνιο µε ενέργεια hv1 απορροφάται από το άτοµο Α, το οποίο 
µεταβαίνει από την θεµελιώδη ενεργειακή κατάσταση i  σε µία άλλη 
κατάσταση V , η οποία είναι µια εικονική κατάσταση (δεν είναι πραγµατική 
ιδιοκατάσταση) του ατόµου. Στη συνέχεια το άτοµο απορροφώντας ένα 
δεύτερο φωτόνιο ενέργειας hv2, υπερβαίνει το δυναµικό ιονισµού (Ι.P) και 
ιονίζεται. Η πιθανότητα να συµβεί µια τέτοια διαδικασία, είναι µεγάλη όταν 
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στη θέση της  κατάστασης V  υπάρχει µια πραγµατική ιδιοκατάσταση του 
ατόµου K

2hv

. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία MPI ονοµάζεται Resonance 
Enhanced Multi-Photon Ionization (REMPI). Μια τέτοια διαδικασία 
βλέπουµε στο σχήµα 3.4.2.  
 

Α+                              
                             I.P 
               
 

Α* 
                             K  
 
                       1hv
 

Α 
                             i   

Σχήµα 3.4.2. Σχηµατική αναπαράσταση του φαινοµένου REMPI για ένα άτοµο Α.  
 

    Η διαδικασία του πολυφωτονικού ιονισµού στα µόρια είναι η ίδια όπως και 
στα άτοµα, µε µόνη διαφορά ότι τα περιστροφικά, δονητικά και ηλεκτρονικά 
ενεργειακά επίπεδα του µορίου, διαµορφώνουν την ένταση και τη συχνότητα 
των φασµατικών γραµµών, του λαµβανόµενου MPI φάσµατος. Στο σχήµα 
3.4.3, βλέπουµε τη σχηµατική αναπαράσταση του φαινοµένου REMPI για ένα 
µόριο. 
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Σχήµα 3.4.3. Σχηµατική αναπαράσταση του φαινοµένου REMPI για ένα µόριο [8]. 
  

Γενικά µε την απορρόφηση n φωτονίων, η πιθανότητα να συµβεί 
πολυφωτονικός ιονισµός είναι ανάλογη του nI , όπου Ι  είναι η ένταση της 
φωτεινής δέσµης που χρησιµοποιείται για την διέγερση των ατόµων ή των 
µορίων. Για να έχουµε πολυφωτονικό ιονισµό µε απορρόφηση δυο φωτονίων, 
η ένταση Ι πρέπει να είναι πάνω από 107 W/cm2. Τέτοιες υψηλές ενέργειες 
µπορούµε να έχουµε από φωτεινές πηγές παλµικών laser µεγάλης ισχύς.     
     Τα ποιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της τεχνικής MPI είναι τα ακόλουθα: 
• Επιλεκτική διέγερση και µελέτη διεγερµένων ηλεκτρονικών καταστάσεων.  
• Υψηλή ευαισθησία.  
• Μοριακή επιλεκτικότητα. 
     Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της τεχνικές ΜPI είναι το ότι µπορεί να 
εφαρµοστεί επιτυχώς, µόνο µε την χρησιµοποίηση φωτεινών πηγών laser 
µεγάλης ισχύς.  
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3.5 Φασµατοσκοπία απόσβεσης δέσµης φωτός σε οπτική 
κοιλότητα (CRDS). 
 
3.5.1 Εισαγωγή. 
     Πρόδροµος της τεχνικής CRDS θεωρείται η επιστηµονική δηµοσίευση των 
Herbelin et al. 1980 [9] και Anderson et. al. 1984 [10], για την µέτρηση της 
ανακλαστικότητας R των καθρεπτών, αν και η µετάδοση ενός φωτεινού 
παλµού διαµέσου µιας οπτικής κοιλότητας, είχε πολύ πιο πριν µελετηθεί (βλ. 
για παράδειγµα Kastler 1974 [11]). Όµως, η εφαρµογή της CRDS στην 
ανίχνευση φασµατικών γραµµών µικρού συντελεστή απορρόφησης, 
πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1988 από τους O’Keefe και Deacon 
[12], οι οποίοι µέτρησαν το φάσµα απορρόφησης της πολύ αµυδρής γ-ζώνης 
(γ-band) του µοριακού οξυγόνου.  
     Αν και στην CRDS πειραµατική διάταξη των O’Keefe και Deacon 
χρησιµοποιήθηκε παλµική δέσµη laser, τα τελευταία 7 χρόνια έχουν 
αναπτυχθεί CRDS τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούν συνεχή δέσµη laser 
[13,14]. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί διάφορες άλλες τεχνικές CRDS, όπως 
είναι η phase-shift CRDS [15], η Fourier transform CRDS [16], η cavity 
enhanced absorption spectroscopy και cavity enhanced magnetic rotation 
spectroscopy [17].  
       Οι κύριοι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην αλµατώδη εξέλιξη της τεχνικής 
CRDS, είναι η πολύ µεγάλη ευαισθησία της, η απλότητα στην κατασκευή της 
πειραµατικής διάταξης καθώς επίσης και η εκτενής φασµατική περιοχή εντός 
της οποίας µπορεί να εφαρµοσθεί, ξεκινώντας από το υπεριώδες (ultraviolet) 
[18] και φθάνοντας µέχρι το µέσο υπέρυθρο (mid-infrared) [19]. 
 
3.5.2 Φασµατοσκοπία απόσβεσης παλµικής δέσµης φωτός σε οπτική 
κοιλότητα (Pulsed-CRDS). 
         Το κεντρικό τµήµα της Pulsed-CRDS είναι η οπτική κοιλότητα, η οποία  
σχηµατίζεται από δυο καθρέπτες υψηλής ανακλαστικότητας (R>0.99). Οι 
καθρέπτες βρίσκονται µεταξύ τους σε απόσταση d, και ανάµεσα τους υπάρχει 
το δείγµα που θέλουµε να ανιχνεύσουµε (σχήµα 3.5.2.1). Ένας φωτεινός 
παλµός εισάγεται στην οπτική κοιλότητα, από τον εµπρόσθιο καθρέπτη. Κάθε 
φορά που ο φωτεινός παλµός  ολοκληρώνει µια κυκλική διαδροµή (round 
trip) µέσα στην κοιλότητα, ένα µικρό ποσοστό της ενέργειας του παλµού 
(1×10-6) εξέρχεται από τον οπίσθιο καθρέπτη της κοιλότητας. Η ένταση του 
εξερχόµενου φωτός ανιχνεύεται από έναν ανιχνευτή, ο οποίος είναι συνήθως 
ένας φωτοπολλαπλασιαστής (Photomultiplier tube - PMT). Το σήµα το οποίο 
παράγεται στην έξοδο του ανιχνευτή έχει εκθετική µορφή. Ο ρυθµός πτώσης 
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της έντασης του σήµατος εξόδου, καθορίζεται από την συνολική απώλεια της 
κοιλότητας και από την απορρόφηση του δείγµατος. Το σήµα του ανιχνευτή 
ενισχύεται εάν χρειαστεί και ψηφιοποιείται. Στη συνέχεια το ψηφιοποιηµένο 
σήµα µεταφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου υπολογίζεται ο 
ρυθµός πτώσης του σήµατος µε την κατάλληλη επεξεργασία των δεδοµένων. 
 

 
             

Σχήµα 3.5.2.1. Αρχή λειτουργίας της Pulsed-CRDS [20]. 
 
     Πιο αναλυτικά, σε κάθε κυκλική διαδροµή, η ένταση Ι0 του φωτεινού 
παλµού ελαττώνεται κατά R2, λόγω της διαπερατότητας των καθρεπτών και 
κατά exp(−2nσl), λόγω της απορρόφησης του δείγµατος (βλ. Ενότητα 3.2). 
Μετά από k κυκλικές διαδροµές, η ένταση Ικ του φωτεινού παλµού στην 
έξοδο της κοιλότητας, θα είναι: 
 
Ik = I0 · R2k · exp(−2k nσl) = I0 exp(−2k(| lnR| + nσl)).   (3.5.2.1) 
 
Υποθέτοντας ότι το µήκος του φωτεινού παλµού είναι πολύ µεγαλύτερο από 
το µήκος της κοιλότητας, ο δείκτης k µπορεί να αντικατασταθεί από την εξής 
έκφραση χρόνου: t(k) = 2kd/c, όπου 2d/c= tr, είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο 
φωτεινός παλµός για να διατρέξει µια πλήρη κυκλική διαδροµή (time of one 
round trip). Εποµένως η σχέση (3.5.2.1) µπορεί να γραφτεί ως εξής:  
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exp)( 00      (3.5.2.2) 

 
Η γραφική παράσταση της (3.5.2.2) µας δίνει µια εκθετική καµπύλη, η οποία 
ονοµάζεται εκθετική καµπύλη απόσβεσης παλµών (ring down time decay 
transient). Ο ρυθµός απόσβεσης της καµπύλης αυτής καθορίζεται από την 
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σταθερά χρόνου απόσβεσης παλµών (ring down time decay constant) τ, η 
οποία δίνεται από τη σχέση: 
 

( )lnRc
d

σ
τ

+
=

ln          (3.5.2.3) 

 
Η σταθερά τ αντιστοιχεί στο χρόνο που απαιτείται για να φθάσει η ένταση του 
φωτεινού παλµού στο 1/e(=36.7%) της αρχικής του τιµής. Επειδή ησ=α, η 
σχέση (3.5.2.3) µπορεί να γραφτεί ως εξής:  
 

( )alRc
d

+
=

ln
τ          (3.5.2.4) 

Το γινόµενο αl µας δίνει την απορρόφηση του δείγµατος. 
     Όταν το µήκος του φωτεινού παλµού είναι µικρότερο από το µήκος της 
κοιλότητας, τότε η µορφή του σήµατος που θα πάρουµε στην έξοδο του 
ανιχνευτή, υποθέτοντας ότι η χρονική απόκριση του ανιχνευτή είναι πολύ 
µικρότερη από το χρόνο του φωτεινού παλµού, θα µοιάζει µε εκείνη που 
βλέπουµε στο σχήµα 3.5.2.2. Συνήθως όµως το µήκος του φωτεινού παλµού 
είναι µεγαλύτερο από το µήκος της κοιλότητας και η χρονική απόκριση του 
ανιχνευτή είναι µεγαλύτερη από το χρόνο του φωτεινού παλµού. Τούτο έχει 
ως αποτέλεσµα την εξοµάλυνση των κορυφών του ανιχνευόµενου σήµατος. 
Έτσι εκείνο που τελικά λαµβάνεται είναι η καµπύλη που περιβάλει τις 
κορυφές του σχήµατος 3.5.2.2. 
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Σχήµα 3.5.2.2. Σχηµατικό διάγραµµα της αναµενόµενης µορφής του σήµατος εξόδου 
του ανιχνευτή (PMT). Επίσης φαίνεται ο χρόνος tr [20].  

 
     Όταν η οπτική κοιλότητα δεν εµπεριέχει κάποιο δείγµα, τότε η σταθερά 
χρόνου της λαµβανόµενης εκθετικής καµπύλης θα είναι:  
 

Rc
d

ln0 =τ       (3.5.2.5) 

 
και ο αριθµός των κυκλικών διαδροµών N που θα διατρέξει ο φωτεινός 
παλµός κατά τον χρονικό διάστηµα ίσο µε τ0 θα είναι: 
 
 N = -1/[2ln(R)].     (3.5.2.6) 
 
Για παράδειγµα, σε µια οπτική κοιλότητα µε καθρέπτες που έχουν R=0.999, ο 
αριθµός των κυκλικών διαδροµών είναι N=500. Αν οι καθρέπτες είχαν 
R=0.9999, τότε N=5000, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι σε µια οπτική 
κοιλότητα µήκους 1m, η συνολική οπτική διαδροµή l θα είναι 10 km. Αυτός 
είναι ένας από τους κυριότερους λόγους στον οποίο οφείλεται η µεγάλη 
ευαισθησία της CRDS. Ο συνδυασµός των εξισώσεων (3.5.2.4) και (3.5.2.5) 
µας δίνει αυτόµατα την εξίσωση υπολογισµού της απορρόφησης: 
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Επίσης, ο συντελεστής απορρόφησης υπολογίζεται µε τη σχέση: 
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11
ττcl

da         (3.5.2.9) 

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της τεχνικής Pulsed-CRDS, είναι τα εξής: 

1. Έχει πολύ µεγάλη ευαισθησία. 
2. Μπορεί να µετρήσει φάσµατα απορρόφησης σε απόλυτη κλίµακα.  
3. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για χρονοδιάκριτες (time-resolved) 

µετρήσεις απορρόφησης.   
4. Μπορεί να σχεδιαστεί εύκολα και µε λίγα εξαρτήµατα. 

 
3.5.3 Φασµατοσκοπία απόσβεσης παλµικής δέσµης πολωµένου φωτός σε 
µαγνητο-οπτική κοιλότητα (Polarization dependent CRDS). 
     Στο δεύτερο κυρίως τµήµα αυτής της εργασίας, αναφερόµαστε στο 
φαινόµενο της µαγνητο-οπτικής περιστροφής πολωµένου φωτός. Το 
φαινόµενο αυτό µπορεί να συνδυαστεί µε την τεχνική CRDS και να 
δηµιουργήσουν µια άλλη τεχνική γνωστή ως Polarization Dependent CRDS 
(PD-CRDS) [21]. Με την τεχνική αυτή µπορούµε να ανιχνεύσουµε την 
µαγνητο-οπτική περιστροφή πολωµένου φωτός που δηµιουργείται από µόρια 
σε αέρια φάση. Στο σχήµα 3.5.3.1, βλέπουµε την πειραµατική διάταξη αυτής 
της τεχνικής. 
     

 
Σχήµα 3.5.3.1. Σχηµατική αναπαράσταση της PD-CRDS πειραµατικής διάταξης [21]. GT: 
Πολωτής Glan-Thompson, GL: Πολωτής Glan-Laser. 
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     Στην ανωτέρω πειραµατική διάταξη, ένας φωτεινός παλµός laser εισάγεται 
µέσα στην οπτική κοιλότητα, διαµέσου ενός πολωτή τύπου Glan–Thompson. 
Ο πολωτής αυτός πολώνει γραµµικά3 τον εισερχόµενο φωτεινό παλµό. Το 
εξερχόµενο φως της κοιλότητας περνάει µέσα από ένα αναλυτή (πολωτής 
Glan–Laser), και διαχωρίζεται σε δυο πολωµένες συνιστώσες, κάθετες µεταξύ 
τους (900). Αυτές ανιχνεύονται από δύο όµοιους ανιχνευτές (PMTs). Το σήµα 
εξόδου των ανιχνευτών ενισχύεται επί 10 φορές και απεικονίζεται στην οθόνη 
ενός παλµογράφου, µε υψηλή κάθετη ανάλυση (vertical resolution) και 
συχνότητα δειγµατοληψίας.    
     Το σήµα εξόδου των δυο ανιχνευτών είναι µια CRD εκθετική καµπύλη. Η 
συνολικές απώλειες της κοιλότητας µπορούν να εκφρασθούν από το λόγο 

τc
1 . 

Εφαρµόζοντας ένα οµογενές µαγνητικό πεδίο, µαγνητικής επαγωγής B, 
παράλληλα ως προς τον άξονα της οπτικής κοιλότητας και παίρνοντας την 
διαφορά δ των λόγων των δυο κάθετων συνιστωσών, καταλήγουµε στη σχέση 
[21]: 
  

( ) ( −+ −
Φ

= ηη )ωδ
Dcd

l
2sin

2
     (3.5.3.1) 

 
όπου:   ω=2πv 
             v είναι η συχνότητα του φωτεινού παλµού. 
            ΦD είναι η γωνία που µας δείχνει την απόκλιση των δυο πολωτών  
                 (GT και GL) από την σταυρωτή τους διάταξη.  

l είναι το µήκος που καταλαµβάνει το δείγµα µέσα στην  
               οπτική κοιλότητα. 

c είναι η ταχύτητα του φωτός. 
            d είναι η απόσταση των καθρεπτών. 

η+ είναι ο δείκτης διάθλασης του δεξιόστροφου πολωµένου  
    φωτός. 
η- είναι ο δείκτης διάθλασης του αριστερόστροφου πολωµένου  
    φωτός. 

                                                 
3 Το γραµµικά πολωµένο φως µπορεί να αναλυθεί σε δυο κυκλικά πολωµένες συνιστώσες, 
µια αριστερόστροφη και µια δεξιόστροφη. Αυτές έχουν διαφορά φάσης 0 ή 180 µοίρες.     
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      Η σχέση (3.5.3.1) µας δίνει το βαθµό της µαγνητο-οπτικής περιστροφής δ 
του γραµµικά πολωµένου φωτός. Η περιστροφή δ αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
διαφορά των δυο δεικτών διάθλασης η+ και η- .  
     Η ποσοτικοποίηση της µαγνητο-οπτικής περιστροφής, µας δίνει την 
δυνατότητα να µελετήσουµε τις µαγνητικές ιδιότητες «νέων» µορίων, όπως 
είναι τα µεταλλικά clusters και τα clusters από οξείδια των µετάλλων.     
 
4. Επιλογή εξαρτηµάτων και κριτήρια σχεδιασµού µιας pulsed-
CRDS πειραµατικής διάταξης. 
      
4.1 Εισαγωγή. 
     Η ευαισθησία και η φασµατική ανάλυση µιας pulsed-CRDS πειραµατικής 
διάταξης, καθορίζεται αποκλειστικά από τα χαρακτηριστικά των συσκευών 
και των εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται, καθώς επίσης και από τον τρόπο 
µε τον οποίο αυτά συνδέονται µεταξύ τους. Εποµένως, ο σχεδιασµός και η 
εγκατάσταση µιας CRDS πειραµατικής διάταξης, πρέπει να γίνει προσεκτικά 
και µε βάση κάποια κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια.  
     
4.2 Επιλογή πηγής Laser. 
    Για την κατάλληλη επιλογή µιας πηγής laser, τα παρακάτω κριτήρια πρέπει 
να ληφθούν υπόψιν:  

1. Το µήκος κύµατος της δέσµης του laser, πρέπει να µπορεί να 
µεταβάλλεται µέσα στην φασµατική περιοχή ενδιαφέροντος. 

2. Το εύρος  ζώνης συχνοτήτων της δέσµης του laser, πρέπει να είναι 
µικρότερο από το εύρος ζώνης των µετρούµενων φασµατικών 
γραµµών. 

3. Η ενέργεια της δέσµης του laser, πρέπει να είναι αρκετά υψηλή 
(µερικές δεκάδες mJ), ώστε να µπορεί να µεταφερθεί ένα 
ικανοποιητικό ποσό της ενέργειας της, µέσα στην οπτική κοιλότητα. 

 
4.3 Ενδοκοιλοτικοί τρόποι ταλάντωσης. 
      Αρκετοί συγγραφείς έχουν µελετήσει τις επιπτώσεις που έχουν οι 
διάφοροι ενδοκοιλοτικοί τρόποι ταλάντωσης (cavity modes) της οπτικής 
κοιλότητας, πάνω στην ακρίβεια της µέτρησης φασµάτων απορρόφησης µε 
την τεχνική CRDS [22-26]. 
     Οι ενδοκοιλοτικοί τρόποι ταλάντωσης µιας οπτικής κοιλότητας, είναι δυο 
ειδών:  
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α) ∆ιαµήκες τρόποι ταλάντωσης (longitudinal modes). 
     Τα διαµήκη modes δηµιουργούνται από φωτεινά κύµατα (electromagnetic 
waves), τα οποία διατρέχοντας µια πλήρη κυκλική διαδροµή εντός της 
κοιλότητας, επιστρέφουν στο σηµείο από το οποίο ξεκίνησαν. Για ένα 
επίπεδο κύµα, η κατανοµή της έντασης κάθετα προς την διεύθυνση 
µετάδοσης του, έχει µορφή τύπου Gauss. Το εύρος της κατανοµής αυτής στο 
1/e της µεγίστης τιµής, έχει διάµετρο 2ws. Το ws δίνεται από τη σχέση: 
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όπου: l είναι η απόσταση ανάµεσα στους καθρέπτες. 
          r είναι η ακτίνα καµπυλότητας των καθρεπτών. 
         λ το µήκος κύµατος του φωτεινού κύµατος που εισέρχεται στην  
           κοιλότητα. 
         z είναι η απόσταση από το κέντρο της κοιλότητας. 
     Από την Εξίσωση. (4.3.1) συµπεραίνεται ότι τα διαµήκη modes έχουν την 
µικρότερη διάµετρο (2ws) στο κέντρο της κοιλότητας (z=0). Η διάµετρος της 
δέσµης πάνω στην επιφάνεια των καθρεπτών (z = l/2) είναι 2 φορές 
µεγαλύτερη από εκείνη στο κέντρο της κοιλότητας. 
     Τα διαµήκη modes, χαρακτηρίζονται από τον δείκτη q, ο οποίος λαµβάνει 
ακέραιες τιµές 1,2,3,… Η συχνότητα ενός διαµήκες mode είναι:  
 

q
l

cvq 2
=     (4.3.2) 

Η διαφορά συχνοτήτων µεταξύ δυο modes µε ∆q=1 είναι: l
cv
2

=∆  Η 

διαφορά αυτή ονοµάζεται ελεύθερη φασµατική περιοχή (Free Spectral Range 
- FSR).  
 
β) Εγκάρσιοι τρόποι ταλάντωσης (transverse modes). 
     Τα εγκάρσια modes δηµιουργούνται από φωτεινά κύµατα, τα οποία 
επιστρέφουν στο σηµείο από το οποίο ξεκίνησαν, αφού πρώτα διανύσουν 
µέσα στην κοιλότητα περισσότερες από µια κυκλικές διαδροµές (σχήµα 
4.3.1). Η κατανοµή της έντασης του φωτός, κάθετα προς την διεύθυνση 
µετάδοσης του, δεν έχει «γκαουσιανή» µορφή, αλλά παρουσιάζει 
βαθουλώµατα και υψώµατα. Τα υψώµατα αντιστοιχούν σε φωτεινές κηλίδες 
(σχήµα 4.3.2), ενώ τα βαθουλώµατα αντιστοιχούν στις σκοτεινές περιοχές 
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που βρίσκονται ανάµεσα στις φωτεινές κηλίδες. Οι εγκάρσιοι τρόποι 
συµβολίζονται µε τα γράµµατα ΤΕΜm,n (Transverse Electromagnetic Mode). 
Οι δείκτες m και n είναι ακέραιοι αριθµοί. Ο m εκφράζει τον αριθµό των 
βαθουλωµάτων κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, ενώ ο n εκφράζει τον 
αριθµό των βαθουλωµάτων κατά την οριζόντια διεύθυνση (σχήµα 4.3.2).  
 

 
 

Σχήµα 4.3.1. Σχηµατική αναπαράσταση των εγκάρσιων modes: TEM00 και TEM01 [20]. 
 
 

 
 

Σχήµα 4.3.2. ∆ιάφορες κατανοµές της έντασης των εγκάρσιων modes, όπως αυτές 
ανιχνεύτηκαν από µια ψηφιακή κάµερα (CCD camera) στην πίσω πλευρά µίας οπτικής 
κοιλότητας. Πάνω-αριστερά: TEM00, Πάνω-δεξιά: TEM01, Κάτω-αριστερά: TEM02, Κάτω-
δεξιά: TEM03 [20].  
 
     Η συχνότητα ενός TEMqmn mode, µε διαµήκη δείκτη q και εγκάρσιους 
δείκτες m, n δίνεται από τη σχέση [27]: 
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     Στην πραγµατικότητα το κάθε mode δεν έχει µια και µοναδική συχνότητα 
Vqmn, αλλά µια κατανοµή συχνοτήτων τύπου Lorentz. Η µέγιστη ένταση της 
κατανοµής αντιστοιχεί στη συχνότητα Vqmn, και το εύρος δv στο µισό της 
µεγίστης τιµής (Full Width at Half Maximum - FWHM) της κατανοµής αυτής 
είναι: 
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     Από την σχέση (4.3.4) είναι φανερό ότι οπτικές κοιλότητες µε καθρέπτες 
υψηλής ανακλαστικότητας R, και µεγάλο µήκος l, παράγουν modes µε οξύ 
κατανοµή συχνοτήτων και σε χρονική αντιστοιχία, εκθετικές καµπύλες 
µεγάλης χρονικής διάρκειας. 
 
4.4 Σύζευξη δέσµης laser µε οπτική κοιλότητα. 
          Για να µπορέσουµε µε την τεχνική CRDS να έχουµε ακριβή 
αποτελέσµατα στις µετρήσεις µας, θα πρέπει ο ρυθµός απόσβεσης του 
εκθετικού σήµατος που λαµβάνεται από τον ανιχνευτή, να είναι σταθερός. Με 
άλλα λόγια θα πρέπει η εκθετική καµπύλη να είναι single-exponential. Για να 
συµβαίνει αυτό, θα πρέπει o εγκάρσιος τρόπος ταλάντωσης της δέσµης laser 
που εισάγεται στην οπτική κοιλότητα, να είναι ΤΕΜ00 και επίσης οι εγκάρσιοι 
τρόποι ταλάντωσης της κοιλότητας που διεγείρονται από την δέσµη laser να 
είναι ΤΕΜ00. Για την ικανοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, η σύζευξη της 
δέσµης laser µε την οπτική κοιλότητα γίνεται διαµέσου ενός κατάλληλου 
οπτικού συστήµατος σύζευξης (mode matching optics). Το πιο απλό οπτικό 
σύστηµα οπτικής σύζευξης αποτελείται από ένα ή περισσότερα οπτικά 
διαφράγµατα (iris), ενώ ένα συνθετώτερο οπτικό σύστηµα σύζευξης, 
αποτελείται από ένα τηλεσκόπιο, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.4.1. 
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Σχήµα 4.4.1. Σχηµατική αναπαράσταση της CRDS πειραµατικής διάταξης, η οποία φέρει 
ως οπτικό σύστηµα σύζευξης ένα τηλεσκόπιο [28]. 
 
     Ας σηµειωθεί ότι η φωτεινή ακτινοβολία που εξέρχεται από την 
κοιλότητα, θα πρέπει να ανιχνεύεται από την ίδια φωτοευαίσθητη επιφάνεια 
του ανιχνευτή. Τούτο επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας ένα συγκλίνοντα φακό 
µε µικρή εστιακή απόσταση, µπροστά από τον οπίσθιο καθρέπτη της 
κοιλότητας και τοποθετώντας την φωτοευαίσθητη επιφάνεια του ανιχνευτή 
πάνω στο εστιακό σηµείο του φακού.  

 
4.5 Σχεδίαση ευσταθούς οπτικού αντηχείου. 
   Μία οπτική  κοιλότητα (ή οπτικό αντηχείο) είναι ευσταθής4 εάν πληρεί την 
παρακάτω προϋπόθεση: 
 
 0 < g1·g2 < 1    (4.5.1) 
 
όπου: g = 1-( l/r) 
          l είναι η απόσταση καθρεπτών. 
         r είναι η ακτίνα καµπυλότητας των καθρεπτών.  
Οι δείκτες 1 και 2 αναφέρονται στους δυο καθρέπτες. Όταν τα 
χαρακτηριστικά των καθρεπτών είναι τα ίδια, τότε g1=g2.  
     Στο σχήµα 4.5.1 βλέπουµε πότε ένα γενικό σφαιρικό αντηχείο 
(αποτελούµενο από σφαιρικούς καθρέπτες) είναι ευσταθές, µε βάση τις τιµές 
των g1 και g2.  
 
 
                                                 
4 Μία οπτική κοιλότητα θεωρείται ευσταθής όταν µία αυθαίρετη ακτίνα φωτός που διέρχεται από τον οπτικό 
άξονα της, παραµένει συνευθιακή µε αυτόν, για αρκετές κυκλικές διαδροµές.   

 34



 
 

Σχήµα 4.5.1. ∆ιάγραµµα ευστάθειας ενός γενικού σφαιρικού αντηχείου. Η 
γραµµοσκιασµένη περιοχή αντιστοιχεί στην περιοχή οπτικής ευστάθειας και οι 
διακεκοµµένες γραµµές, στα δυνατά οµοεστιακά αντηχεία [29]. 
 
     Η ευθεία  ABC, η οποία σχηµατίζει γωνία 450 µε τους άξονες g1 και g2, 
αντιστοιχεί σε αντηχεία µε καθρέπτες της ίδιας ακτίνας καµπυλότητας r 
(συµµετρικά αντηχεία). Πιο αναλυτικά, το σηµείο A αντιστοιχεί σε ένα 
οµοκεντρικό αντηχείο (l=2r), το σηµείο B αντιστοιχεί σε ένα οµοεστιακό 
αντηχείο (l=r) και  το σηµείο C αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο αντηχείο.   
     Σε µια ευσταθής οπτική κοιλότητα, η εκθετική καµπύλη του 
λαµβανόµενου σήµατος έχει αρκετά µεγάλη χρονική διάρκεια και επίσης τα 
χαρακτηριστικά του σήµατος δεν µεταβάλλονται έντονα από µικρές αλλαγές 
στην ευθυγράµµιση της κοιλότητας. 
 
4.6 Επιλογή καθρεπτών. 
    Οι γενικές απαιτήσεις των καθρεπτών, που χρησιµοποιούνται σε CRDS 
πειραµατικές διατάξεις, είναι η υψηλή ανακλαστικότητα (R>0.99) και η 
περιορισµένη διαπερατότητα (≈1-R), για την φασµατική περιοχή 
ενδιαφέροντος. Οι καθρέπτες που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις είναι αυτοί 
που φέρουν πολλές επιστρώσεις διηλεκτρικών υλικών (multi-layer coatings), 
µε εναλλακτικά υψηλό και χαµηλό δείκτη διάθλασης, πάνω σε ένα διαφανές 
υπόστρωµα (substrate). Tο µόνο µειονέκτηµα της χρησιµοποίησης καθρεπτών 
υψηλής ανακλαστικότητας είναι η αντίστοιχη αύξηση στην ένταση της 
χρησιµοποιούµενης δέσµης laser. Για παράδειγµα ένα ζεύγος καθρεπτών µε 
R=0.9999 ελαττώνει την αρχική ένταση του φωτός που φθάνει τον ανιχνευτή 
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κατά 8 (οκτώ) φορές, ενώ ένα ζεύγος καθρεπτών µε R=0.999 ελαττώνει την 
αρχική ένταση του φωτός κατά 6 (έξι) φορές. 
     Άλλο ένα χαρακτηριστικό των καθρεπτών, το οποίο πρέπει να λάβουµε 
υπόψιν µας, είναι η ακτίνα τους α. Η διάµετρος τους (2α) σε σχέση µε την 
απόσταση στην οποία βρίσκονται, καθορίζει το µέγεθος των περιθλαστικών 
απωλειών ενέργειας γD της οπτικής κοιλότητα [7]. Η απώλειες αυτές για ένα 
επίπεδο κύµα που ανακλάται ανάµεσα σε δύο σφαιρικούς καθρέπτες,  είναι 
για κάθε κυκλική διαδροµή:  
 

ND 1≈γ      (4.6.1) 
 
όπου  N είναι ο αριθµός Fresnel, ο οποίος ισούται µε:  
 

22 wN πα=     (4.6.2) 
 
όπου w είναι η ακτίνα της δέσµης laser στη µέση της απόστασης των 
καθρεπτών.  
    Επίσης, µια άλλη απαίτηση των καθρεπτών είναι η ακτίνα καµπυλότητας 
τους. Η τιµή της πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η δηµιουργία 
ενός ευσταθούς οπτικού αντηχείου (βλ. ενότητα 4.5). 
 
4.7 Επιλογή ανιχνευτή. 
    Για την επιλογή ενός ανιχνευτή σε ένα πείραµα CRDS, τα ακόλουθα 
κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψιν: 

1. Η χρονική του απόκριση (time response). 
2. Η φασµατική του απόκριση (spectral response). 
3. Η φωτοευαίσθητη επιφάνεια του. 
4. Η φωτοηλεκτρική του απολαβή (photoelectric gain). 

    Οι πιο συνήθης ανιχνευτές που χρησιµοποιούνται σήµερα σε πειράµατα 
CRDS, είναι οι φωτοπολλαπλασιαστές (PMTs) και οι φωτοδίοδοι 
(Photodiodes). Και τα δύο έχουν φασµατική απόκριση από 400nm έως 
1200nm. Η χρονική απόκριση µίας φωτοδιόδου κυµαίνεται από 0.7ns έως 
7ns, ενώ σε ένα PMT, από 18ns έως 40ns. Η φωτοευαίσθητη επιφάνεια µίας 
φωτοδιόδου κυµαίνεται από 0.04mm2 έως 1mm2, ενώ σε ένα PMT, από 5mm2 
έως 10mm2. Επίσης, η φωτοηλεκτρική απολαβή µίας φωτοδιόδου κυµαίνεται 
από 0.35A/W to 0.4A/W, ενώ σε ένα PMT η τιµή της είναι πάνω από 1A/W. 
    Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, είναι εµφανές ότι οι PMTs  πλεονεκτούν 
έναντι των φωτοδιόδων στην φωτοηλεκτρική απολαβή και στην 
φωτοευαίσθητη επιφάνεια, ενώ υστερούν στην χρονική απόκριση. Η χρήση 
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των PMTs σε πειράµατα CRDS προτείνεται όταν η σχετικά µεγάλη χρονική 
απόκριση των  PMTs, δεν υποβαθµίζει σηµαντικά την ευαισθησία της 
διάταξης και επίσης σε περιπτώσεις που απαιτούνται µεγάλη φωτοευαίσθητη 
επιφάνεια και υψηλή φωτοηλεκτρική απολαβή. 
 
4.8 Επιλογή διάταξης λήψης δεδοµένων. 
     Οι γενικές απαιτήσεις για ένα σύστηµα λήψης δεδοµένων είναι: 

1. Η διάταξη µετατροπής των αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακή µορφή 
(analog to digital converter - ADC) πρέπει να έχει υψηλή συχνότητα 
δειγµατοληψίας, ώστε ο αριθµός των σηµειακών δεδοµένων (data 
points) που θα ληφθούν, να επαρκεί για την σωστή επεξεργασία των 
δεδοµένων και την ακριβή εξαγωγή των αποτελεσµάτων. Για 
παράδειγµα ένας 100 MHz ADC, µας δίνει 100 σηµειακά δεδοµένα ανά 
µs, τα οποία επαρκούν για την σωστή επεξεργασία των δεδοµένων. 

2. Η διάταξη ADC, πρέπει να έχει µεγάλη κάθετη ανάλυση (vertical 
resolution). Η ανάλυση αυτή καθορίζει εν µέρει την µικρότερη 
ανιχνεύσιµη µεταβολή της σταθεράς χρόνου τ και συνεπώς το όριο 
ανίχνευσης της CRDS διάταξης. Για παράδειγµα, σε µια εκθετική 
καµπύλη που έχει τ=33 µs, η µικρότερη ανιχνεύσιµη µεταβολή, µε την 
χρησιµοποίηση ενός 12 bit ADC (4096 διακριτά σηµεία), είναι ∆τ=8 
ns. 

3. Να έχει την δυνατότητα να καταγράφει αρκετές εκθετικές καµπύλες 
στη µονάδα του χρόνου, για να µπορούµε να πετύχουµε αύξηση του 
λόγου σήµατος προς θόρυβο. 

 
5. Μέτρηση φασµάτων απορρόφησης µε την τεχνική CRDS. 
 
5.1 Εισαγωγή. 
     Για την εξαγωγή φασµάτων απορρόφησης µε την τεχνική CRDS, εκείνο 
που µετράται είναι ο συντελεστής απορρόφησης του δείγµατος συνάρτηση 
του µήκους κύµατος της απορροφούµενης ακτινοβολίας. Η ακρίβεια των 
αποτελεσµάτων εξαρτάται από την µέθοδο που χρησιµοποιείται για τον 
υπολογισµό των συντελεστών απορρόφησης, καθώς επίσης και από τις 
πειραµατικές συνθήκες µε τις οποίες πάρθηκαν οι µετρήσεις. Για το λόγω 
αυτό, οι µέθοδοι υπολογισµού των συντελεστών απορρόφησης και οι 
συνθήκες για την λήψη αξιόπιστων µετρήσεων, αναφέρονται παρακάτω. 
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5.2 Μέθοδοι για τον υπολογισµό των συντελεστών απορρόφησης. 
     Με βάση τη σχέση (3.5.2.9), για τον υπολογισµό των συντελεστών 
απορρόφησης, εκείνο που πρέπει να υπολογισθεί κάθε φορά είναι η σταθερά 
χρόνου τ της εκθετικής καµπύλης απόσβεσης παλµών. Η σταθερά αυτή 
µπορεί να υπολογισθεί χρησιµοποιώντας µια από της παρακάτω µεθόδους: 

1. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται όταν η εκθετική καµπύλη απόσβεσης 
παλµών είναι single-exponential και αναπαριστάνεται από την 
συνάρτηση: ( ) [ ]τtItI −= exp0 .  Η σταθερά τ υπολογίζεται 
αφαιρώντας τη συνεχή συνιστώσα του σήµατος (baseline of the data), 
παίρνοντας το φυσικό λογάριθµο της καµπύλης και προσαρµόζοντας το 
λογαριθµικό σήµα µε µια ευθεία γραµµή (least-squares weighted fitting 
process). Η σταθερά τ υπολογίζεται από την κλίση της ευθείας ως εξής 
[30]: 
 

 
( ) ktt
I
tI

−=−=
τ0

ln      (5.2.1) 

 
 όπου k είναι η κλίση της ευθείας και η οποία ισούται µε 1/τ. 

 
2. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται όταν η εκθετική καµπύλη απόσβεσης 

παλµών είναι multi-exponential (διάφορα εγκάρσια modes της 
κοιλότητας, εκτός του ΤΕΜ00, διεγείρονται από τη δέσµη του laser) 
[14]. Η σταθερά τ υπολογίζεται αφαιρώντας τη συνεχή συνιστώσα του 
σήµατος (baseline of the data), θέτοντας δυο ίσα χρονικά παράθυρα A 
και B πάνω στην εκθετική καµπύλη σε απόσταση ∆t και εφαρµόζοντας 
τη σχέση (5.2.2), όπου SA και SB είναι το εµβαδόν του σήµατος σε κάθε 
χρονικό παράθυρο.  

 

( )AB SS
t

ln
∆

−=τ       (5.2.2) 

 
5.3 Συνθήκες για την εξαγωγή αξιόπιστων φασµάτων απορρόφησης. 
    Για την εξαγωγή αξιόπιστων φασµάτων απορρόφησης, οι παρακάτω 
συνθήκες πρέπει να  πληρούνται: 

1. Η συχνότητα του laser πρέπει να βρίσκεται πάντοτε µέσα στην περιοχή 
υψηλής ανακλαστικότητας των καθρεπτών της κοιλότητας. 
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2. Ο εγκάρσιος τρόπος ταλάντωσης της δέσµης laser να είναι ΤΕΜ00 και 
επίσης οι εγκάρσιοι τρόποι ταλάντωσης της κοιλότητας, που 
διεγείρονται από την δέσµη laser, να είναι ΤΕΜ00.  

3. Το φασµατικό εύρος ζώνης της δέσµης laser, πρέπει να είναι µικρότερο 
από εκείνο των υπό ανίχνευση φασµατικών κορυφών.  

4. Το φασµατικό εύρος ζώνης της δέσµης laser, πρέπει να είναι αρκετές 
φορές µεγαλύτερο από το F.S.R της οπτικής κοιλότητας. 

5. Το µέγεθος της απορρόφησης από το δείγµα, πρέπει να είναι µικρό 
(optically thin). 

6. Να υπάρχει επαναληψηµότητα των µετρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
την πολύ καλή µηχανική σταθερότητα όλων των εξαρτηµάτων της 
πειραµατικής διάταξης και µε την σηµειακή σταθερότητα (pointing 
stability) της δέσµης laser. 

 
     Σε περίπτωση που οι ανωτέρω συνθήκες δεν ικανοποιούνται, τότε τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων θα είναι ανακριβής [22,23,26]. 
 
6. Φασµατική διακριτική ικανότητα της CRDS. 
     Η φασµατική διακριτική ικανότητα της CRDS καθορίζεται από τις 
ακόλουθες παραµέτρους: 

1. Από την τιµή της F.S.R, της οπτικής κοιλότητας. 
2. Το φασµατικό εύρος ζώνης της δέσµης laser.  
3. Από την διεύρυνση των φασµατικών γραµµών λόγω της φυσικής 

διεύρυνσης, των µοριακών κρούσεων και του φαινοµένου Doppler. Τα 
φαινόµενα αυτά αναλύονται στην συνέχεια.  

 
Φυσική διεύρυνση γραµµών .   
     Η φυσική διεύρυνση γραµµών (natural lifetime broadening), έχει µια 
φασµατική κατανοµή Lorentz, η οποία έχει εύρος στο FWHM, ∆vnl, και 
ισούται µε: 
 

sp
nl c

v
τπ2

1
≥∆    (6.1) 

 
όπου τsp είναι ο χρόνος της αυθόρµητης εκποµπής.  

 
∆ιεύρυνση γραµµών λόγω µοριακών κρούσεων. 
       Η διεύρυνση γραµµών λόγω µοριακών κρούσεων, έχει µια φασµατική 
κατανοµή Lorentz, η οποία έχει εύρος στο FWHM, ∆vP και ισούται µε: 
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πc
Zv =∆ Ρ       (6.2) 

 
όπου: 
π=3.14 
c: ταχύτητα του φωτός. 
Ζ: ο µέσος αριθµός των µοριακών συγκρούσεων ανά sec. 
 
Z=N·σcoll·u   (6.3) 
 
όπου: 
N:  αριθµός µορίων ανά cm3.                     
 
σcoll: µέση ενεργός διατοµή κρούσης των µορίων σε cm2. 
 
u: µέση ταχύτητα των µορίων σε cm/sec. 
 

T
PN 30010376.4 16×=    (6.4)                   

                                                                                                                                                      
όπου: P είναι η πίεση µέσα στην κοιλότητα σε mbar. 
          T  είναι η θερµοκρασία του δείγµατος σε Kelvin. 
 

m
Tu 14550=      (6.5) 

 
όπου m είναι η µάζα των µορίων σε a.m.u.  

 
∆ιεύρυνση γραµµών λόγω φαινοµένου Doppler. 
     Η διεύρυνση γραµµών λόγω φαινοµένου Doppler, έχει µια φασµατική 
κατανοµή Gauss, η οποία έχει εύρος στο FWHM, ∆vD και ισούται µε: 
 

m
TvvD 0

7101.7 −×=∆      (6.6)    

 
όπου: v0 είναι η κεντρική συχνότητα της φασµατικής γραµµής σε cm-1.     
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7. Ευαισθησία της CRDS.  
     Για άµεση φασµατοσκοπική ανίχνευση µορίων σε πολύ µικρές 
συγκεντρώσεις (ppm or ppb), η ύπαρξη φασµατοσκοπικών τεχνικών υψηλής 
ευαισθησίας είναι προφανώς απαραίτητη. Αρκετές πρόσφατες µελέτες πάνω 
στην τεχνική CRDS, έχουν δείξει ότι η τεχνική αυτή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση µορίων σε τόσο µικρές συγκεντρώσεις  
[31,32]. Η τεχνική CRDS, µπορεί επίσης να εφαρµοσθεί και σε περιπτώσεις 
όπου οι υπό ανίχνευση φασµατικές κορυφές έχουν µικρή ενεργή διατοµή 
απορρόφησης, όπως είναι αυτές της γ-ζώνης (γ-band) του οξυγόνου [33].   
   Για κάθε κυκλική διαδροµή µιας φωτεινής δέσµης µέσα από µία οπτική 
κοιλότητα, ο νόµος των Beer-Lambert δίνει την απορρόφηση ως εξής (βλ. 
ενότητα 3.2): 
 

( lII )α−= exp0      (7.1) 
 
Όταν (αl << 1), τότε η (7.1) µπορεί να γραφτεί ως εξής: 
 

l
I

II
I αδ ≈

−
=

0

0      (7.2) 

 
Η κλασµατική απώλεια της έντασης δI, σε κάθε κυκλική διαδροµή της 
φωτεινής δέσµης, χρησιµοποιείται συνήθως για τον ορισµό της ευαισθησίας 
της τεχνικής CRDS [27]. Οι Zalicki και Zare [22] έδειξαν ότι για µια 
µεταβολή στην σταθερά χρόνου ∆τ, η αντίστοιχη απορρόφηση σε κάθε 
κυκλική διαδροµή είναι: 
 

( )
τ
τα ∆

−= Rl 1      (7.3) 

 
Οπότε η ελάχιστα ανιχνεύσιµη κλασµατική απώλεια της έντασης δI (ή 
ελάχιστη ανιχνεύσιµη απορρόφηση σε κάθε κυκλική διαδροµή) µπορεί να 
δοθεί ως: 
 

( )
τ
τδ min

min 1 ∆
−≈ RI      (7.4) 

 
όπου ∆τmin είναι η ελάχιστα ανιχνεύσιµη µεταβολή της σταθεράς χρόνου τ. 
Βλέπουµε λοιπόν ότι η ευαισθησία της CRDS εξαρτάται από την ακρίβεια µε 

 41



την οποία µπορεί να µετρηθεί η σταθερά τ και από την ανακλαστικότητα R 
των καθρεπτών. Για παράδειγµα, υποθέτουµε ότι έχουµε µία άδεια κοιλότητα, 
η οποία φέρει δυο καθρέπτες µε R=0.999 και σε απόσταση 1 m. Στην 
περίπτωση αυτή, µε βάση τη σχέση (3.5.2.5), η σταθερά χρόνου τ της 
λαµβανόµενης καµπύλης θα είναι 3.3 µs. Εάν η ελάχιστα ανιχνεύσιµη 
µεταβολή της σταθεράς χρόνου τ είναι  6.7 ns (ο οποίος ισούται µε τον χρόνο 
tr), τότε η ελάχιστη ανιχνεύσιµη απορρόφηση σε κάθε κυκλική διαδροµή 
είναι: 
 
 δImin = 2 · 10-6 = 2 ppm 
 
Επειδή υπάρχουν καθρέπτες µε R>0.999, η ελάχιστη ανιχνεύσιµη 
απορρόφηση της CRDS µπορεί να φτάσει κάτω από 1 ppm [13].  
     Η υψηλή ευαισθησία της CRDS σε σχέση µε την κλασική 
φασµατοσκοπική τεχνική, αποδίδεται στους παρακάτω λόγους: 
1. Μετράται ολόκληρο το σήµα εξόδου και όχι µια µικρή µεταβολή του 
σήµατος αυτού.  
2. Τα χαρακτηριστικά του µετρούµενου σήµατος, δεν επηρεάζονται από της 
τυχαίες µεταβολές της εντάσεως της χρησιµοποιούµενης φωτεινής δέσµης.  
3. Μπορούµε να αυξήσουµε το λόγο σήµατος προς θόρυβο µε την άθροιση 
πολλών εκθετικών καµπύλων και τούτο γιατί τα χαρακτηριστικά των 
εκθετικών καµπύλων είναι ανεξάρτητα από την αρχική ένταση της 
χρησιµοποιούµενης φωτεινής δέσµης.  
5. Τα πολλαπλά περάσµατα της χρησιµοποιούµενης φωτεινής δέσµης, 
αυξάνουν την οπτική διαδροµή απορρόφησης, η οποία µπορεί να φτάσει την 
τιµή των δεκάδων χιλιοµέτρων µε απόσταση καθρεπτών όχι πάνω από 1m. 
 
8. Εφαρµογές της CRDS. 
     Ως αποτέλεσµα της υψηλής ευαισθησίας, η CRDS χρησιµοποιείται σε 
πολλούς τοµείς της επιστήµης, για την ανίχνευση µορίων σε µικρές 
συγκεντρώσεις και για την ανίχνευση φασµατικών γραµµών µε µικρή ενεργή 
διατοµή απορρόφησης σ.  Η µη επεµβατική ιατρική διαγνωστική, είναι ένα 
από τα πολλά πεδία εφαρµογών. Για παράδειγµα η ανίχνευση αερίων που 
βρίσκονται στον εκπνεόµενο αέρα και σε συγκεντρώσεις των ppm ή ppb (π.χ 
NO) είναι πολύ σηµαντική, επειδή µε τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος σηµαντικών φυσιολογικών λειτουργιών του 
οργανισµού [34]. Η CRDS έχει επίσης χρησιµοποιηθεί στην ατµοσφαιρική 
ανάλυση και στον ποιοτικό έλεγχο τροφίµων και ποτών. Επιπρόσθετα, αυτή η 
τεχνική έχει χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση µοριακών δεσµών (molecular 
beams) [35] και για φασµατοσκοπικές µελέτες µορίων, ώστε να αποκτηθούν 
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πληροφορίες που σχετίζονται µε την δοµή τους και τα ενεργειακά τους 
επίπεδα. 
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Πειραµατικό Μέρος 
 
9. Εισαγωγή. 
     Αυτό το µέρος αναφέρεται στην πειραµατική διάταξη Pulsed-CRDS και 
στην εφαρµογή της για την µέτρηση του φάσµατος απορρόφησης του ΝΟ2, 
στην φασµατική περιοχή 609-627nm. Τα χαρακτηριστικά των βασικών 
εξαρτηµάτων της πειραµατικής διάταξης περιγράφονται περιληπτικά και 
διάφοροι παράµετροι αξιολόγησης υπολογίζονται. Επίσης αναφέρονται η 
διαδικασία των µετρήσεων και η ανάλυση των δεδοµένων για την εξαγωγή 
των αποτελεσµάτων.  
 
10. Πειραµατική διάταξη. 
         
10.1 Σχηµατική αναπαράσταση. 
     Η σχηµατική αναπαράσταση της πειραµατικής µας διάταξης φαίνεται στο 
σχήµα 10.1.1. Το κυρίως τµήµα είναι η οπτική κοιλότητα, η οποία 
αποτελείται από ένα σωλήνα (tube) και δυο όµοιους καθρέπτες. Ο σωλήνας 
είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι και έχει µήκος L=65cm, 
εσωτερική διάµετρο Din=10cm και εξωτερική διάµετρο Dout=10.5cm. Επίσης 
φέρει διάφορες οπές για την σύνδεση µιας αντλίας κενού, ενός πιεσοµέτρου 
και µίας βαλβίδας ελέγχου ροής αερίου.  
 

 
  

Σχήµα 10.1.1. Σχηµατική αναπαράσταση της πειραµατικής διάταξης. 

 44



 
     Οι καθρέπτες έχουν υψηλή ανακλαστικότητα και είναι τοποθετηµένη στις 
δυο άκρες του σωλήνα, πάνω σε ειδικά λεπτορυθµιζόµενα 
υποστηρίγµατα(mounts) [36]. Μια παλµική δέσµη laser παραγόµενη από ένα 
παραµετρικό οπτικό ταλαντωτή (optical parametric oscillator), διαδίδεται 
µέσα από δυο οπτικές ίριδες (pinhole) και δυο οπτικά πρίσµατα και εµβάλεται 
µέσα στην οπτική κοιλότητα, διαµέσου του εµπρόσθιου καθρέπτη της. Το 
φως που εξέρχεται από την κοιλότητα συλλέγεται από ένα εστιακό φακό (µε 
εστιακό µήκος 5cm) και εστιάζεται πάνω στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια ενός 
φωτοπολλαπλασιαστή (PMT). Το ρεύµα του PMT µεταφέρεται σε ένα 
ψηφιακό παλµογράφο όπου ενισχύεται και µετατρέπεται σε ψηφιακή µορφή. 
Κατόπιν το ψηφιακό σήµα οδηγείται σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου 
υφίστανται την κατάλληλη επεξεργασία για τον υπολογισµό της σταθεράς 
χρόνου τ.         
 
10.2 Laser. 
     Το laser που χρησιµοποιείται στην πειραµατική µας διάταξη είναι 
µεταβλητού µήκους κύµατος (tunable) και αποτελείται από ένα παραµετρικό 
οπτικό ταλαντωτή (Spectra Physics MOPO-SL730), ο οποίος αντλείται από 
ένα Nd:YAG laser (Spectra Physics Pro-250) µε παλµούς φωτός ενέργειας 
500mJ και µήκους κύµατος 355nm. Στην έξοδο του MOPO λαµβάνουµε µια 
παλµική δέσµη laser µε φασµατικό εύρος ζώνης ~0.25cm-1 και ενέργεια ≤ 
90mJ ανά παλµό. Η συχνότητα επανάληψης των παλµών είναι 10 HZ µε 
χρονική διάρκεια κάθε παλµού 5ns.  
 
10.3 Καθρέπτες. 
     Οι χρησιµοποιούµενοι καθρέπτες είναι επιπεδόκοιλοι (Layertec corp.) και 
έχουν διάµετρο 1.27cm, ακτίνα καµπυλότητας r=200cm και ανακλαστικότητα 
R=0.9997. Οι καθρέπτες αυτοί στην φασµατική περιοχή των µετρήσεων µας 
(609-627nm) έχουν σχεδόν σταθερή ανακλαστικότητα, µε µια απόκλιση 
µικρότερη του 0.001%(µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
κατασκευαστή). Ας σηµειωθεί ότι η ανακλαστικότητα των καθρεπτών που 
δίδεται είναι η ενεργός (effective) ανακλαστικότητα τους, η οποία έχει 
µετρηθεί µε την πειραµατική µας διάταξη (βλ. ενότητα 14.2) και όχι η 
πραγµατική τους. Η ενεργός ανακλαστικότητα των καθρεπτών είναι 
µικρότερη της πραγµατικής και αυτή η ελάττωση οφείλεται σε διάφορα 
φαινόµενα σκέδασης και περίθλασης, που συµβαίνουν µέσα στην οπτική 
κοιλότητα καθώς επίσης και στην επικάθιση ξένων σωµάτων (σκόνη, 
ακαθαρσίες, κ.τ.λ) πάνω στην επιφάνεια των καθρεπτών.   
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10.4 Κοιλότητα. 
     Η κοιλότητα της πειραµατικής µας διάταξης έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα 
σταθερό οπτικό τραπέζι µε την βοήθεια ειδικών στηριγµάτων, τα οποία 
εξασφαλίζουν την µηχανική σταθερότητα της κοιλότητας. Η µηχανική 
σταθερότητα είναι απαραίτητη για την διατήρηση της ευθυγράµµισης της 
δέσµης του laser µε τον οπτικό άξονα της κοιλότητας, καθώς επίσης και για 
την επαναληψηµότητα των µετρήσεων.  
 
10.5 Ανιχνευτής. 
     Ο χρησιµοποιούµενος PMT ανιχνευτής είναι τύπου R5108 (Hamamatsu) 
µε φωτοκάθοδο από Ag-O-Cs (τύπος S-1). Η φασµατική απόκριση του 
ανιχνευτή είναι από 400nm έως 1200 nm, µε µέγιστη ανιχνευτική ικανότητα 
στα 800nm. Η φωτοηλεκτρική απολαβή του PMT είναι 2.2A/W µε DC τάση 
τροφοδοσίας 600V. Η χρονική απόκριση του PMT είναι 30ns, µε DC τάση 
τροφοδοσίας 350V. Η φωτοευαίσθητη επιφάνεια του PMT είναι 8 mm2.  
 
10.6 ∆ιάταξη λήψης δεδοµένων. 
     Η διάταξη λήψης δεδοµένων είναι ένας παλµογράφος (LeCroy 9310A)  µε 
κάθετη ανάλυση 8-bit (µέγιστος αριθµός διακριτών σηµείων 256) και 
ταχύτητα δειγµατοληψίας 400MHz (δειγµατοληπτεί ένα σηµείο κάθε 2.5 ns).   
 
10.7 Αντλία κενού. 
     Η αντλία κενού, η οποία χρησιµοποιείται για την εκκένωση της 
κοιλότητας, είναι µια rotary αντλία λαδιού (TRIVAC D 40 B). Η ικανότητα 
άντλησης της είναι 40m3/h. Η αντλία συνδέεται µε την κοιλότητα διαµέσου 
ενός εύκαµπτου µεταλλικού αγωγού και µιας ειδικής βαλβίδας ελέγχου ροής. 
Η ελάχιστη πίεση που µπορεί να επιτευχθεί µε την ανωτέρω αντλία µέσα στην 
κοιλότητα είναι περίπου 1·10-2 mbar και µέσα σε χρόνο λίγων λεπτών. Η 
πίεση µέσα στην κοιλότητα παρακολουθείται συνεχώς µε τη βοήθεια ενός 
αναλογικού πιεσοµέτρου.  
 
11. Υπολογισµός παραµέτρων αξιολόγησης. 
 

1. Η κοιλότητα σχηµατίζει ένα ευσταθές οπτικό αντηχείο επειδή: 
 

           g1·g2=[1-( l/r)]2=[1-(65/200)]2=0.45 οπότε ικανοποιείται η σχέση: 
 
           0 < g1·g2 < 1. 
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2. Με βάση την ανακλαστικότητα των καθρεπτών (R=0.9997) και το 
µήκος της κοιλότητας (L=65cm), θα έχουµε: 
N=1667 κυκλικές διαδροµές του παλµού laser στην κοιλότητα. 
l=2.17 km, συνολική οπτική διαδροµή απορρόφησης.  
tr

 = 4.3 ns, χρόνος µιας πλήρους κυκλικής διαδροµής.  
τ=7.2 µs, σταθερά χρόνου απόσβεσης παλµών. 

 
3. Για µήκος κύµατος λ=620nm, και µε βάση τα χαρακτηριστικά της 

οπτικής κοιλότητας (απόσταση καθρεπτών l=65cm, καµπυλότητα 
καθρεπτών r=200cm), η διάµετρος της οπτικής δέσµης(= 2ws) στο 
κέντρο της κοιλότητας είναι 0.76mm, ενώ στην επιφάνεια των 
καθρεπτών είναι 1mm. Επίσης η απώλειες ενέργειας λόγω περίθλασης 
του φωτός είναι %1.188.881 ≈≈Dγ  

 
4. Με βάση τα χαρακτηριστικά της οπτικής κοιλότητας υπολογίσαµε τα 

Vqmn modes, για q,m,n : 0 - 4. Η σχηµατική αναπαράσταση των modes 
φαίνεται παρακάτω (Σχήµα 11.1). 
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Σχήµα 11.1. Σχηµατική αναπαράσταση των modes Vqmn, για q,m,n: 0, 1, 2, 3, 4. 

 
Στο ανωτέρω σχήµα, η απόσταση µεταξύ των διαµήκη modes (q=0-4, 
µε m=0 και n=0) είναι 0.0077 cm-1 = 230MHz, η απόσταση των 
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εγκάρσιων modes (απόσταση γειτονικών γραµµών του ιδίου χρώµατος) 
είναι 0.002cm-1 = 60MHz και επίσης η απόσταση µεταξύ γειτονικών 
modes διαφορετικού Vqmn είναι 0.00044cm-1 =13.2MHz. Χρονικά οι 
ανωτέρω συχνότητες δηµιουργούν πάνω στην εκθετική καµπύλη 
απόσβεσης παλµών κάποιες κυµατώσεις (ripples) µε περίοδο 4.3ns (για 
τα διαµήκη modes), 16ns (για τα εγκάρσια modes) και 76ns (για 
διαφορετικά Vqmn γειτονικά modes). Αυτές οι κυµατώσεις φιλτράρονται 
ηλεκτρονικά, κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης του σήµατος και επίσης 
αλληλοαναιρούνται κατά την διαδικασία προσαρµογής του φυσικού 
λογαρίθµου της εκθετικής καµπύλης (fitting process). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι κάποια εγκάρσια modes είναι εκφυλισµένα (έχουν τις 
ίδιες συχνότητες). Τα modes αυτά έχουν διαφορετικό m και n, αλλά το 
ίδιο q και άθροισµα m+n. Για παράδειγµα: V021=V030 ή V131=V122.  

 
5. Για κάθε mode της οπτικής κοιλότητας, η κατανοµή Lorentz δv των 

συχνοτήτων, έχει εύρος 22.04 KHz (FWHM), το οποίο µας δίνει µια 
εκθετική καµπύλη απόσβεσης παλµών, µε µέγιστη χρονική διάρκεια 
1/δv=45µs, πράγµα το οποίο φαίνεται στο σχήµα 13.1.  

  
6. Στην πειραµατική µας διάταξη, το εύρος συχνοτήτων της δέσµης του 

laser είναι 0.25cm-1. Επειδή η οπτική κοιλότητα έχει F.S.R=0.0077cm-1, 
συµπεραίνουµε ότι τουλάχιστον 32 modes της κοιλότητας θα 
επικαλύπτονται από το εύρος ζώνης της δέσµης του laser. Τούτο έχει 
ως αποτέλεσµα το ποσοστό της ενέργειας της δέσµης του laser που 
µεταφέρεται µέσα στην οπτική κοιλότητα να είναι αρκετά µεγάλο.      

 
12. ∆ιαδικασία µετρήσεων. 
    Η διαδικασία των µετρήσεων µπορεί να δοθεί περιληπτικά µε τα παρακάτω 
βήµατα:  

1. Θέτουµε σε λειτουργία  το  Nd:YAG laser. 
2. Μετά από 15 λεπτά περίπου, θέτουµε σε λειτουργία τον ταλαντωτή 

MOPO του laser. 
3. Θέτουµε το µήκος κύµατος της δέσµης του λέιζερ στα 622 nm 

(µέγιστη ανακλαστικότητα των καθρεπτών µας) και την ενέργεια της 
δέσµης του laser σε ένα σχετικά µέτριο επίπεδο (γύρω στα 30 mJ). 

4. Θέτουµε τη διάµετρο της δέσµης του λέιζερ περίπου 10mm, 
χρησιµοποιώντας 2 ίριδες , την µία µετά από το σύστηµα laser και την 
άλλη πριν από τον πρώτο καθρέπτη της κοιλότητας. 

5. Ευθυγραµµίζουµε την δέσµη του laser µε τον άξονα της κοιλότητας 
καθώς και µε την φωτοευαίσθητη επιφάνεια του PMT. Η 
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ευθυγράµµιση πετυχαίνεται µε την ρύθµιση των θέσεων των 
πρισµάτων και τον υποστηριγµάτων των καθρεπτών.  

6. Θέτουµε σε λειτουργία τον ανιχνευτή PMT, τον παλµογράφο και τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή . 

7. Εκκενώνουµε την κοιλότητα και παρατηρούµε την εκθετική καµπύλη 
απόσβεσης παλµών, στην οθόνη του παλµογράφου.  

8. Παρατηρώντας την µορφή του σήµατος στην οθόνη του παλµογράφου, 
βελτιστοποιούµε την µορφή του ρυθµίζοντας την θέση των 
υποστηριγµάτων των καθρεπτών.  

9. Το βελτιστοποιηµένο σήµα αθροίζεται από τον παλµογράφο 60 φορές, 
πριν την λήψη του από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, για την αύξηση 
του λόγου σήµατος προς θόρυβο.  

10. Το τελικό σήµα στέλνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου 
αποθηκεύεται σε ψηφιακή µορφή.  

11. Εισάγουµε µέσα στην κοιλότητα µια µικρή ποσότητα του αερίου που 
θέλουµε να ανιχνεύσουµε.  

12. Θέτουµε το µήκος κύµατος της δέσµης του laser στην αρχική τιµή του 
φάσµατος απορρόφησης που θέλουµε να µετρήσουµε.  

13. Ακολουθούµε τα βήµατα 9 έως 10 και σε κάθε κύκλο αυξάνουµε κατά 
0.1nm το µήκος κύµατος της δέσµης του laser, µέχρι να φτάσουµε την 
τελική τιµή του φάσµατος απορρόφησης.  

 
13. Επεξεργασία δεδοµένων. 
     Για την εξαγωγή ενός φάσµατος απορρόφησης µε βάση την τεχνική  
CRDS, θα πρέπει να υπολογισθεί η σταθερά χρόνου τ. Ο υπολογισµός του τ 
µπορεί να γίνει µε δυο µεθόδους. Οι µέθοδοι αυτοί αναφέρονται στην ενότητα 
5.2.   
     Στο σχήµα 13.1, φαίνεται η εκθετική καµπύλη απόσβεσης παλµών, όταν η 
κοιλότητα είναι άδεια (εσωτερική πίεση 6×10-2 mbar), καθώς επίσης και ο 
φυσικός λογάριθµος αυτής. Η εκθετική καµπύλη έχει ληφθεί έχοντας το 
µήκος κύµατος της δέσµης του laser στα 612.7nm.  
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Σχήµα 13.1. Εκθετική καµπύλη απόσβεσης παλµών άδειας οπτικής κοιλότητας και 
φυσικός λογάριθµος αυτής. 
 
     Όπως βλέπουµε η µέγιστη χρονική διάρκεια της καµπύλης είναι περίπου 
45µs, το οποίο είναι σύµφωνο µε την τιµή που µας δίνει το αντίστροφο της 
κατανοµής Lorentz δv (βλ. ενότητα 11). Επίσης ο φυσικός λογάριθµος της 
καµπύλης είναι σχεδόν µια ευθεία γραµµή, πράγµα το οποίο µας επιτρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε την πρώτη µέθοδο υπολογισµού της σταθεράς τ (βλ. 
ενότητα 5.2), χωρίς να έχουµε σηµαντικά συστηµατικά σφάλµατα στα 
αποτελέσµατα των υπολογισµών. Για την ελαχιστοποίηση αυτών των 
σφαλµάτων, αποκόπτουµε από την εκθετική καµπύλη το τµήµα των πρώτων 
2µs, καθώς επίσης και το τελευταίο τµήµα που έχει στάθµη κοντά στο µηδέν. 
Το πρώτο τµήµα αποκόπτεται επειδή είναι παραµορφωµένο λόγω της 
ιδιαίτερα αυξηµένης έντασης του σήµατος. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως 
στο ότι η χρονική απόκριση του PMT είναι 6 φορές µεγαλύτερη από την 
χρονική διάρκεια των φωτεινών παλµών, µε αποτέλεσµα οι πρώτοι παλµοί 
που θα εξέλθουν από την κοιλότητα να αλληλεπικαλυφθούν µεταξύ τους και 
να αθροιστούν οι εντάσεις τους. Επίσης το τελευταίο κοµµάτι αποκόπτεται 
επειδή δεν περιέχει καµία χρήσιµη πληροφορία.  
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14. Μετρήσεις. 
 

14.1 Καµπύλες εκθετικής απόσβεσης παλµών σε διάφορες αποστάσεις 
καθρεπτών. 

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 mirror distance 143 cm
 mirror distance 105 cm
 mirror distance 80 cm
 mirror distance 48 cm

-6 -4 -2

0,6Y 
Ax

is
 T

itl
e

X Axis TitleN
or

m
al

is
ed

 In
te

ns
ity

Ring down time (x 10-6sec)

 
 Σχήµα 14.1.1 Εκθετική καµπύλη απόσβεσης παλµών σε  διαφορετικές                      
αποστάσεις καθρεπτών. 

 
    Το Σχήµα 14.1.1 δείχνει µερικές εκθετικές καµπύλες απόσβεσης παλµών 
στα  622 nm, τοποθετώντας τους δυο καθρέπτες της κοιλότητας σε 
διαφορετικές αποστάσεις. Το µέσο ανάµεσα στους καθρέπτες είναι 
ατµοσφαιρικός αέρας. Μπορούµε να παρατηρήσουµε πως η σταθερά χρόνου τ 
µειώνεται, καθώς η απόσταση των καθρεπτών ελαττώνεται, σύµφωνα µε την 
εξίσωση (3.5.2.4). Επιπλέον µπορούµε να δούµε ότι οι κυµατώσεις της κάθε 
εκθετικής καµπύλης ελαττώνονται, καθώς η απόσταση των καθρεπτών 
µειώνεται. Αυτό συµβαίνει επειδή ο λόγος των χρόνων tp (χρονική διάρκεια 
του φωτεινού παλµού laser) προς tr αυξάνεται.  
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14.2 Υπολογισµός της CRDS ευαισθησίας και της ενεργής 
ανακλαστικότητας των καθρεπτών. 
 
Για την εύρεση της ευαισθησίας της CRDS διάταξης µας, υπολογίσαµε την 
ελάχιστη ανιχνεύσιµη ποσότητα αl, τροποποιώντας τη σχέση (3.5.2.7) ως 
ακολούθως: 
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όπου: ∆τ=τ0-τ. 
Η ελάχιστη ανιχνεύσιµη ποσότητα αlmin υπολογίζεται βρίσκοντας την 
ελάχιστη ανιχνεύσιµη µεταβολή της σταθεράς τ, που είναι η ∆τmin. Έτσι 
έχουµε: 
 









−

∆−
=

0min0
min

11
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dal       (14.2.2) 

 
 
Για τον υπολογισµό του ∆τmin, πρέπει να πάρουµε µερικές τιµές τ0 µέσα στο 
πέρασµα ολίγων λεπτών και να υπολογίσουµε την µέση τιµή τ0’ και την 
σταθερή απόκλιση  ∆τ0’ του το. Στην συνέχεια , αντικαθιστούµε τα  τ0  και 
∆τmin, στην εξίσωση  (14.2.2) µε τις τιµές τ0’ και ∆τ0’ αντίστοιχα, 
υπολογίζουµε την ποσότητα αlmin. Στο σχήµα 14.2.1 βλέπουµε για την 
πειραµατική µας διάταξη, την µεταβολή της σταθεράς χρόνου τ, κατά το 
πέρασµα ολίγων λεπτών. Οι µετρήσεις πάρθηκαν µε µήκος κύµατος της 
δέσµης laser λ=622nm, απόσταση καθρεπτών d=65cm και έχοντας κενή την 
οπτική κοιλότητα ( εσωτερική πίεση κοιλότητας 0.06 mbar). 
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Σχήµα 14.2.1 Μεταβολή της σταθεράς χρόνου τ κατά το πέρασµα ολίγων λεπτών. 

 
Βασιζόµενοι στην εξίσωση  (14.2.2) υπολογίσαµε το αlmin  ως ακολούθως: 

1. Υπολογίσαµε την µέση τιµή τ0’ του  τ0, η οποία είναι  7.223 µs.  
2. Έπειτα υπολογίσαµε την σταθερή απόκλιση ∆τ0’ του το,  η οποία είναι 

0.08 µs. 
3. Εφαρµόζοντας τις παραπάνω τιµές στην εξίσωση (14.2.2) βρέθηκε  ότι:  
αlmin=3.36 ×10-6 = 3.36 ppm. 

 
     Από την µέση τιµή του  τ0, µπορούµε να υπολογίσουµε επίσης  την ενεργή 
ανακλαστικότητα των καθρεπτών. Εφαρµόζοντας την εξίσωση  (3.5.2.5) 
βρήκαµε: Reff=0.9997.   

 
14.3 Μέτρηση φάσµατος απορρόφησης NO2 στην φασµατική περιοχή 
609–627nm.   
     Στο σχήµα 14.3.1 βλέπουµε δυο τυπικές εκθετικές καµπύλες απόσβεσης 
παλµών, οι οποίες πάρθηκαν από την πειραµατική µας διάταξη, σε 
διαφορετικές συνθήκες. Η κόκκινη καµπύλη πάρθηκε όταν η κοιλότητα ήταν 
κενή, ενώ η µπλε καµπύλη πάρθηκε όταν η κοιλότητα εµπεριείχε 0.15 mbar 
NO2. Και στις δυο περιπτώσεις το µήκος κύµατος της δέσµης του laser ήταν 
λ=612.7nm. 
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.Σχήµα 14.3.1. Τυπικές εκθετικές καµπύλες απόσβεσης παλµών σε διαφορετικές 
πειραµατικές συνθήκες.  

 
     Η σταθερά χρόνου τ που αντιστοιχεί στην κόκκινη καµπύλη είναι 7.3 µs, 
ενώ η σταθερά χρόνου τ που αντιστοιχεί στην µπλε καµπύλη είναι 1.8 µs. Με 
άλλα λόγια, η ποσότητα του 0.15 mbar NO2  έχει οδηγήσει σε µια µεταβολή 
της απορρόφησης κατά 24.7%, πράγµα το οποίο φανερώνει την υψηλή 
ευαισθησία της πειραµατικής µας διάταξης. Στο σχήµα 14.3.2 βλέπουµε το 
φάσµα απορρόφησης του NO2, στη φασµατική περιοχή  609-627nm, το οποίο 
µετρήθηκε µε την τεχνική CRDS από τους J. Lauterbach et.al [37] και µε την 
πειραµατική µας διάταξη. Η µορφή όλων των εκθετικών καµπύλων που 
ελήφθησαν για τον υπολογισµό του φάσµατος απορρόφησης, έχουν την 
µορφή που φαίνεται στο σχήµα 14.3.1. 
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Σχήµα 14.3.2. Φάσµα απορρόφησης NO2, στη φασµατική περιοχή 609-627 nm, το οποίο 
µετρήθηκε µε την τεχνική CRDS από τους J. Lauterbach et.al [37] και µε την πειραµατική 
µας διάταξη. 

 
Το φάσµα απορρόφησης του ΝΟ2, µετρήθηκε µε την διάταξη µας σε βήµατα 
των 0.1 nm, µε 3 mbar αερίου µείγµατος NO (5% NO σε He) και 7 mbar 
ατµοσφαιρικού αέρα (20% O2). Η συνολική πίεση µέσα στην κοιλότητα ήταν 
10 mbar. Επειδή , είναι προφανές ότι τα 0.15 mbar NO, 
που εµπεριέχονται στα 3 mbar µείγµατος NO, µετατρέπονται 100 % σε NO

22 22 ΝΟ→Ο+ΝΟ
2, 

µε 1.4 mbar O2. Το φάσµα απορρόφησης του ΝΟ2, το οποίο πάρθηκε από τους 
J. Lauterbach[37] µετρήθηκε σε βήµατα των 0.1 nm, µε 4 mbar αερίου 
µείγµατος NO2 (1% NO2 σε Ar).  
 
14.4 Φασµατική διεύρυνση γραµµών.  
     Με βάση την ενότητα 6, υπολογίσαµε την φασµατική διεύρυνση γραµµών 
στο φάσµα απορρόφησης του NO2, λόγω των µοριακών κρούσεων, του 
φαινοµένου Doppler και του χρόνου αυθόρµητης αποδιέγερσης των 
διεγερµένων ηλεκτρονικών καταστάσεων. Τα αποτελέσµατα των 
υπολογισµών είναι τα ακόλουθα: 

1. Με 0.15 mbar NO2, συνολική πίεση κοιλότητας 10 mbar, θερµοκρασία 
300 K και µέση ενεργό διατοµή κρούσης σcoll =2×10-15 cm2, η 
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διεύρυνση των φασµατικών γραµµών λόγω των µοριακών κρούσεων 
είναι: ∆vp=0.34×10-3 cm-1.   

2. Για απορρόφηση στα 612.7 nm και θερµοκρασία 300K, η διεύρυνση 
των φασµατικών γραµµών λόγω του φαινοµένου Doppler είναι:  
∆vD=0.0296 cm-1. 

3. Για ένα µέσο χρόνο αυθόρµητης αποδιέγερσης του NO2: 0.26×10-6 
sec[38],  η φυσική διεύρυνση των φασµατικών γραµµών είναι: 
∆vnl=20×10-6 cm-1. 

 
     Στην πειραµατική µας διάταξη, η χρησιµοποιούµενη δέσµη laser έχει 
εύρος ζώνης συχνοτήτων 0.25 cm-1 και η µέγιστη φασµατική απόσταση των 
modes της κοιλότητας (F.S.R) είναι 0.0077 cm-1. Επίσης ∆vp=0.34×10-3 cm-1, 
∆vD=0.0296 cm-1 και ∆vnl=20×10-6 cm-1. Με βάση τα παραπάνω 
αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι η φασµατική διακριτική ικανότητα της 
πειραµατικής µας διάταξης περιορίζεται από το εύρος ζώνης συχνοτήτων της 
δέσµης laser.  
 
14.5 Ανίχνευση ΝO2 στα 612.7nm µε την κλασική φασµατοσκοπική 
τεχνική απορρόφησης. 
      Για την ανίχνευση του ΝO2 στα 612.7nm (µέγιστη απορρόφηση NO2) µε 
την κλασική φασµατοσκοπική τεχνική απορρόφησης, αφαιρέσαµε τον 
τελευταίο καθρέπτη της κοιλότητας. Στο σχήµα 14.5.1, βλέπουµε τα σήµατα 
εξόδου του PMT ανιχνευτή και το εµβαδόν της κάθε κορυφής. Από τις 
µετρήσεις αυτές παρατηρούµε ότι χρειαζόµαστε 100 mbar µείγµατος NO, το 
οποίο σε περίσσεια O2 δίνει 5 mbar NO2, για να πετύχουµε µια µεταβολή στο 
εµβαδόν του σήµατος εξόδου (και κατά συνέπεια στην απορρόφηση) κατά 
2.8%.       
     Με βάση τις προηγούµενες µετρήσεις συµπεραίνουµε ότι η τεχνική  CRDS 
έχει πολύ πιο µεγάλη ευαισθησία από την κλασική φασµατοσκοπική τεχνική 
απορρόφησης. Ενώ µε την τεχνική CRDS χρειαζόµαστε 0.15 mbar NO2 για 
να πάρουµε µια µεταβολή στην απορρόφηση 24.7 % (βλ. ενότητα 14.3), µε 
την κλασική φασµατοσκοπική τεχνική χρειαζόµαστε τουλάχιστον 5 mbar 
NO2, για να πάρουµε µια µεταβολή στην απορρόφηση 2.8 %. Βλέπουµε 
λοιπόν ότι στην δική µας περίπτωση η ευαισθησία της τεχνικής CRDS είναι 
περίπου 300 φορές µεγαλύτερη από την κλασική φασµατοσκοπική τεχνική 
απορρόφησης.   
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Σχήµα 14.5.1. Σήµατα εξόδου του PMT ανιχνευτή µε το εµβαδόν της κάθε κορυφής, κατά 
την κλασική φασµατοσκοπική τεχνική απορρόφησης. 
 
14.6 Επεξήγηση του λαµβανόµενου ΝΟ2 φάσµατος απορρόφησης.  
     Πριν ξεκινήσουµε την επεξήγηση του φάσµατος απορρόφησης του NO2, 
θα αναφερθούµε περιληπτικά στη δοµή και στα χαρακτηριστικά αυτού του 
µορίου.  
     Το NO2 είναι ένα κοκκινοκάστανο αέριο µε υψηλή αντιδραστικότητα και 
έχει επίσης παραµαγνητικές ιδιότητες. Μπορεί να σχηµατιστεί στον 
ατµοσφαιρικό αέρα διαµέσου της αντίδρασης [39]:  Στο 
σχήµα 14.6.1, βλέπουµε τη δοµή του NO

22 22 ΝΟ→Ο+ΝΟ
2 στην θεµελιώδη ηλεκτρονική 

κατάσταση.  
 

 
 

Σχήµα 14.6.1. ∆οµή του NO2 στην θεµελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση [39]. 
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Το NO2 ανήκει στη σηµειακή οµάδα συµµετρίας C2v και έχει τους παρακάτω 
φυσικούς τρόπους δόνησης (normal modes of vibration): 

1. Συµµετρικό τρόπο επιµήκυνσης (symmetric stretching mode) v1 µε 
συχνότητα 1320 cm-1. 

2. Κεκαµένο τρόπο (bending mode) v2 µε συχνότητα 750 cm-1. 
3. Ασυµµετρικό τρόπο επιµήκυνσης (asymmetric stretching mode) v3 µε 

συχνότητα 1618 cm-1. 
Επιπλέον, το NO2 έχει µόνιµη διπολική ροπή 0.32 Debye και δυναµικό 
ιονισµού 9.8 ev. 
     Με βάση τους G. D. Gillispie και A. U. Khan [40], το φάσµα 
απορρόφησης του NO2, στην φασµατική περιοχή 600-900nm, προέρχεται από 
την διπολικά επιτρεπτή µετάβαση: 1

2
2

2 ~~ ABA Χ← . Στο σχήµα 14.6.2, βλέπουµε 
την µορφή των δυναµικών ενεργειακών καµπύλων, συνάρτηση της γωνίας 
του δεσµού, για την θεµελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση 1

2~ AX
2

2

 και για τις 
χαµηλότερες διεγερµένες ηλεκτρονικές καταστάσεις: 2

2
1

2 ~,~,~ ACBA BB  του 
NO2.  
 

 
 

Σχήµα 14.6.2. ∆υναµικές ενεργειακές καµπύλες, συνάρτηση της γωνίας του δεσµού, για 
την θεµελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση 1

2~ AX

2

 και για τις χαµηλότερες διεγερµένες 
ηλεκτρονικές καταστάσεις: 2

1
2

2
2 ~,~,~ ACBBBA  του NO2 [40].  

 
     Επειδή το NO2 έχει τρεις φυσικούς τρόπους δόνησης (v1, v2, v3), η 
συνολική δονητική κυµατοσυνάρτηση ψvib σε κάθε ηλεκτρονική κατάσταση, 
θα δίνεται από το γινόµενο των κυµατοσυναρτήσεων που περιγράφουν τον 
κάθε φυσικό τρόπο δόνησης, δηλαδή: ψvib=ψ1(v1)ψ2(v2)ψ3(v3). Έτσι, µια 
ενεργειακή µετάβαση του τρόπου δόνησης v1, από την θεµελιώδη δονητική 
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στάθµη u0 (zero point energy) στην πρώτη διεγερµένη u1 , της θεµελιώδης 
ηλεκτρονικής κατάστασης, αναπαριστάνεται γραφικά ως εξής: 
 
ψ1(1)ψ2(0)ψ3(0)←ψ1(0)ψ2(0)ψ3(0) ή στην πιο απλή µορφή: 
 
(1 0 0)←(0 0 0).  
 
Eάν η u0 ανήκει στην θεµελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση και η u1 στην 
πρώτη διεγερµένη ηλεκτρονική κατάσταση, τότε η ανωτέρω ενεργειακή 
µετάβαση, αναπαριστάνεται ως εξής: 
 
(1’ 0 0)←(0 0 0).    
 
     Στο σχήµα 14.6.3, βλέπουµε το υπολογιστικό 1

2
2

2 ~~ ABA Χ←  φάσµα 
απορρόφησης του NO2, σε θερµοκρασία 300 K. Το φάσµα αποτελείται από 
οµάδες φασµατικών γραµµών, οι οποίες διαχωρίζονται µεταξύ τους κατά ένα 
κβαντικό αριθµό του κεκαµένου τρόπου δόνησης. Η πρώτη οµάδα από τα 
αριστερά, αντιστοιχεί στην περιοχή των µετρήσεων µας. Η οµάδα αυτή 
σχηµατίζεται από τις µεταβάσεις που αναγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 

 ~~Σχήµα 14.6.3. Υπολογιστικό 1
2

2
2 ABA Χ← φάσµα απορρόφησης NO2, σε θερµοκρασία 300 

K [40]. 
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Μετάβαση Συχνότητα απορρόφησης (nm) 

(0’ 9’ 0’)←(0 0 0) 608.418 
(1’ 7’ 0’)←(0 0 0) 612.700 
(2’ 5’ 0’)←(0 0 0) 618.049 
(3’ 3’ 0’)←(0 0 0) 620.606 
(4’ 1’ 0’)←(0 0 0) 623.056 

  
Οι παραπάνω µεταβάσεις, εκτός την (0’ 9’ 0’)←(0 0 0), αντιστοιχούν στις πιο 
έντονες κορυφές του πειραµατικού φάσµατος απορρόφησης (σχήµα 14.3.2). 
Επίσης οι τιµές των συχνοτήτων απορρόφησης δεν είναι πειραµατικές αλλά 
έχουν υπολογισθεί [41]. 
     Στο σχήµα 14.6.4, βλέπουµε την υπέρθεση του υπολογιστικού φάσµατος 
απορρόφησης του σχήµατος 14.6.3, µε ένα πειραµατικό φάσµα απορρόφησης, 
το οποίο µετρήθηκε µε την τεχνική LIF. Η ποιοτική συµφωνία των δυο 
φασµάτων επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το φάσµα απορρόφησης του ΝΟ2, 
στην φασµατική περιοχή 600-900 nm, οφείλεται στην µετάβαση 1

2
2

2 ~~ ABA Χ← . 
 

 
 

Σχήµα 14.6.4. Υπέρθεση του υπολογιστικού φάσµατος απορρόφησης του σχήµατος 14.6.3,  
µε ένα πειραµατικό φάσµα απορρόφησης, το οποίο µετρήθηκε µε την τεχνική LIF. Και στα 
δυο φάσµατα η θερµοκρασία είναι 300 K. Επίσης η φασµατική περιοχή 800-900 nm δεν 
απεικονίζεται λόγω του πολύ µικρού ύψους των κορυφών [40].    
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Συζήτηση - Συµπεράσµατα. 
     Η φασµατοσκοπική τεχνική CRDS που εγκαταστήσαµε, εφαρµόστηκε 
επιτυχώς στην µέτρηση του φάσµατος απορρόφησης του ΝΟ2  και εκτιµήσαµε 
τις  ικανότητες της ως φασµατοσκοπικό όργανο υψηλής ευαισθησίας. Από 
αυτή τη µελέτη συµπεράναµε ότι η ελάχιστη ανιχνεύσιµη συγκέντρωση ήταν 
µερικά p.p.m και επίσης η φασµατική της ανάλυση καθοριζόταν 
αποκλειστικά από το φασµατικό εύρος ζώνης της δέσµης του laser, το οποίο 
ήταν 0.25 cm-1 . 
     Ως αποτέλεσµα της  υψηλής ευαισθησίας της, η CRDS µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση στοιχείων σε µικρές συγκεντρώσεις, για 
την ανίχνευση φασµατικών γραµµών µε χαµηλή ενεργή διατοµή 
απορρόφησης σ (magnetic-allowed transitions) καθώς και για την µελέτη 
µοριακών δεσµών (molecular beams). Επιπρόσθετα, η CRDS σε συνδυασµό 
µε µαγνητικό-οπτικές φασµατοσκοπικές τεχνικές, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για τη µελέτη των µαγνητικών ιδιοτήτων µοριακών δεσµών, που 
αποτελούνται από µεταλλικά clusters και clusters από οξείδια των µετάλλων. 
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Πρόλογος 
 
     Σκοπός αυτού του τµήµατος της εργασίας, είναι η µελέτη και η 
εγκατάσταση µιας πειραµατικής διάταξης για την µελέτη των µαγνητικών 
ιδιοτήτων λεπτών επιφανειών. 
     Η λειτουργία της διάταξης στηρίζεται στο µαγνητο-οπτικό φαινόµενο 
Kerr, µε τη βοήθεια του οποίου µπορούµε να µετρήσουµε το βρόγχο 
υστέρησης µαγνητικών υλικών, που βρίσκονται υπό την µορφή λεπτών 
επιφανειών και να βρούµε τις πιθανές µαγνητικές ανισοτροπίες τους. 
     Χρησιµοποιώντας την πειραµατική µας διάταξη, µετρήσαµε τους βρόγχους 
υστέρησης διαφόρων δειγµάτων, µελετήσαµε την µαγνητική τους 
ανισοτροπία και εξετάσαµε τις δυνατότητες και περιορισµούς που έχει η 
διάταξη µας, σε σχέση µε τα γεωµετρικά και οπτικά χαρακτηριστικά των 
µαγνητικών υλικών που µπορούν να µελετηθούν.   
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
1. Εισαγωγή. 
     Στο µέρος αυτό θα αναφερθούµε στο φαινόµενο του µαγνητισµού, στις 
κατηγορίες των µαγνητικών υλικών, στην ερµήνευση των διαφόρων 
µαγνητικών φαινοµένων και επίσης στα µαγνητο-οπτικά φαινόµενα Kerr και 
Faraday. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα µαγνητο-οπτικά φαινόµενα Kerr και 
Faraday, καθώς αποτελούν µια σχετικά απλή µέθοδο, µε την οποία µπορεί να 
γίνει µέτρηση των βρόγχων υστέρησης διαφόρων  µαγνητικών υλικών.   
 
2.1 Μαγνητισµός. 
     Το µαγνητικό φαινόµενο σε ένα υλικό οφείλεται στην µαγνητική ροπή των 
ηλεκτρονίων του, λόγω της ιδιοπεριστροφής (spin) και της τροχιακής κίνησης 
τους. Το διανυσµατικό µέγεθος  που µας δείχνει το πόσο έντονα είναι 
µαγνητισµένο ένα υλικό, ονοµάζεται µαγνήτιση Μ και η οποία ισούται µε το 
διανυσµατικό άθροισµα των µαγνητικών ροπών των ηλεκτρονίων ανά µονάδα 
όγκου του υλικού.   
     Θεωρούµε ένα σωληνοειδές πηνίο, το οποίο διαρρέετε από συνεχές ρεύµα 
εντάσεως Ι και έχει αριθµό σπειρών ανά µονάδα µήκους η. Το πηνίο αυτό 
δηµιουργεί ένα µαγνητικό πεδίο, µε µαγνητική επαγωγή Β0. Αν γεµίσουµε τον 
εσωτερικό χώρο του πηνίου µε ένα µαγνητικό υλικό, τότε το συνολικό 
µαγνητικό πεδίο του πηνίου θα είναι Β = Β0 + Βm όπου Βm είναι το πεδίο που 
δηµιουργεί το µαγνητικό υλικό και ισούται µε Βm = µ0Μ όπου µ0 είναι η 
µαγνητική διαπερατότητα του κενού και Μ είναι η µαγνήτιση του υλικού. 
Έτσι Β = Β0 + µ0Μ. Για λόγους ευκολίας εισάγουµε ένα νέο διανυσµατικό 
µέγεθος Η το οποίο ονοµάζεται ένταση µαγνητικού πεδίου και δίνεται από τη 
σχέση: Η = (Β/µ0) – Μ. Στο διεθνές σύστηµα µονάδων το Η µετράτε σε 
αµπέρς επί αριθµό σπειρών ανά µέτρο (Α turns / m) και το Β σε βέµπερ ανά 
τετραγωνικό µέτρο (Wb / m2). Ας σηµειωθεί επίσης ότι 1A turns/m = 79.5774 
Oersted, 1Wb/m2 = 10-4 gauss και 1 Oersted = 1 gauss.  
     Αν εντός του πηνίου υπάρχει κενό, τότε Μ = 0 και Β = Β0 = µ0Η. Επειδή 
Β0 = µ0 ηΙ θα έχουµε Η = ηΙ. Βλέπουµε δηλαδή ότι η ένταση του µαγνητικού 
πεδίου εξαρτάται µόνο από την ένταση Ι του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο 
και από τον αριθµό σπειρών του η. Αν διατηρήσουµε το Ι σταθερό και στο 
εσωτερικό του πηνίου εισάγουµε ένα µαγνητικό υλικό µε µαγνήτιση Μ, τότε 
το Β µε βάση τη σχέση Β = µ0Η + µ0Μ θα αυξηθεί κατά µ0Μ, αλλά το Η θα 
παραµείνει σταθερό.  
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2.2 Μαγνητικά υλικά. 
     Η µαγνήτιση Μ που αποκτάει ένα µαγνητικό υλικό, υπό την επίδραση ενός 
εξωτερικού µαγνητικού πεδίου, εξαρτάται από την ένταση του 
εφαρµοζόµενου µαγνητικού πεδίου Η. Η εξάρτηση αυτή µπορεί να είναι 
γραµµική ή µη γραµµική, ανάλογα µε το είδος του µαγνητικού υλικού. Για 
γραµµική συµπεριφορά ισχύει η σχέση HM χ±= , όπου χ ονοµάζεται 
µαγνητική επιδεκτικότητα του υλικού. Όταν το χ είναι θετικό τότε το υλικό 
ονοµάζεται παραµαγνητικό και η διεύθυνση της Μ είναι ίδια µε εκείνη της Η. 
Όταν το χ είναι αρνητικό, τότε το υλικό ονοµάζεται διαµαγνητικό και η 
διεύθυνση της Μ είναι αντίθετη µε εκείνη της Η. Το χ είναι αδιάστατο 
µέγεθος, ανεξάρτητο του Η και έχει συγκεκριµένη τιµή για κάθε υλικό. Στον 
παρακάτω πίνακα 1, βλέπουµε τις µαγνητικές επιδεκτικότητες µερικών 
παραµαγνητικών και διαµαγνητικών υλικών για θερµοκρασία 300 Κ. 
 

ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ      χ ( x 10-5) 

∆ΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ     χ ( x 10-5) 

Αργίλιο             2.3 Βισµούθιο             –1.66 
Ασβέστιο          1.9 Χαλκός                 –0.98 
Χρώµιο             27 Ασήµι                    –2.6 
Μαγνήσιο         1.2 Μόλυβδος             –1.7  
Νιόβιο              26 Υδράργυρος          –2.9 
Λευκόχρυσος   29 Χρυσός                  –3.6 

Πίνακας 1. 
     Τα υλικά τα οποία παρουσιάζουν µη γραµµική συµπεριφορά µεταξύ του Μ 
και Η ονοµάζονται φεροµαγνητικά. Τέτοια υλικά είναι για παράδειγµα ο 
σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Στα υλικά αυτά το χ εξαρτάται από το Η 
και δεν είναι χαρακτηριστικό του υλικού, αλλά εξαρτάται από την 
προηγούµενη µαγνητική κατάσταση του. Στο σχήµα 1 βλέπουµε πως 
µεταβάλλεται το Β συνάρτηση του Η, για ένα φεροµαγνητικό υλικό. Όπως 
παρατηρούµε η µεταβολή του Β υστερεί της µεταβολής του Η και ο βρόγχος 
που σχηµατίζεται ονοµάζεται βρόχος υστέρησης. 
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Σχήµα 1. Τυπικός βρόγχος υστέρησης ενός φεροµαγνητικού υλικού [1]. 

     Η µαγνητική επαγωγή Β στο σηµείο r, ονοµάζεται παραµένουσα 
µαγνήτιση (remanence) και η ένταση του µαγνητικού πεδίου Η στο σηµείο c 
ονοµάζεται coercivity. Πέρα από την τιµή Hs, η οποία ονοµάζεται και τιµή 
κορεσµού (saturation), η αύξηση του Β οφείλεται µόνο στην αύξηση του Η, 
επειδή το Μ του υλικού έχει φθάσει σε κορεσµό και δεν αυξάνεται άλλο. 
     Η µορφή και το µέγεθος του βρόγχου υστέρησης εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά του µαγνητικού υλικού και από την ένταση Η του 
εφαρµοζόµενου µαγνητικού πεδίου. Για παράδειγµα ο µαλακός σίδηρος έχει 
µικρή παραµένουσα µαγνήτιση και στενό βρόγχο υστέρησης. Ας σηµειωθεί 
ότι στην περίπτωση αυτή, η απώλειες ενέργειας υπό µορφή θερµότητας είναι 
περιορισµένες. Επίσης ένα φεροµαγνητικό υλικό µπορεί εύκολα να 
αποµαγνητιστεί, ελαττώνοντας σταδιακά την ένταση του εφαρµοζόµενου 
µαγνητικού πεδίου και αντιστρέφοντας την διεύθυνση του µαγνητικού πεδίου 
σε κάθε βήµα.       
           Για τα µαγνητικά υλικά µπορούµε να γράψουµε την εξής σχέση: 
Β = µ0(Η+Μ) = µ0(Η+χΗ) = µ0(1+χ)Η ή Β = µmΗ . Η ποσότητα µm 
ονοµάζεται µαγνητική διαπερατότητα του υλικού και έχει την τιµή µm = 
µ0(1+χ). Για τα παραµαγνητικά υλικά µm> µ0, για τα διαµαγνητικά υλικά µm< 
µ0 και για τα φεροµαγνητικά υλικά µm>> µ0.  
 
2.3  Εξήγηση του διαµαγνητισµού, παραµαγνητισµού και 
φεροµαγνητισµού. 
     Η συνολική µαγνητική ροπή ενός ηλεκτρονίου αποτελείται από τη 
µαγνητική ροπή της ιδιοπεριστροφής (spin) του και από τη µαγνητική ροπή 
της περιστροφής του γύρω από τον πυρήνα του ατόµου. Σε ένα άτοµο η 
συνολική µαγνητική ροπή του µπορεί να είναι µόνιµη ή µηδενική, ανάλογα µε 
το αν οι µαγνητικές ροπές των ηλεκτρονίων του προστίθενται ή 
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αλληλοαναιρούνται. Στην πρώτη περίπτωση το άτοµο ονοµάζεται µαγνητικό, 
ενώ στην δεύτερη περίπτωση το άτοµο ονοµάζεται µη µαγνητικό [1]. 
      Όταν ένα υλικό µε µη µαγνητικά άτοµα βρεθεί µέσα σε ένα µαγνητικό 
πεδίο, τότε τα άτοµα του θα αποκτήσουν µαγνητικές ροπές από επαγωγή και 
βάση του νόµου του Lenz5, η διεύθυνση των επαγοµένων µαγνητικών ροπών, 
θα είναι αντίθετη από εκείνη του εξωτερικού µαγνητικού πεδίου. Εν συνεχεία 
ο προσανατολισµός των επαγοµένων µαγνητικών ροπών σε διεύθυνση 
αντίθετη από εκείνη του εξωτερικού µαγνητικού πεδίου θα προσδώσει στο 
υλικό µαγνητικές ιδιότητες. Υλικά µε την παραπάνω συµπεριφορά 
ονοµάζονται διαµαγνητικά και το αντίστοιχο φαινόµενο διαµαγνητισµός. 
      Όταν ένα υλικό µε µαγνητικά άτοµα βρεθεί µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο, 
τότε οι µαγνητικές ροπές των ατόµων του θα προσανατολισθούν σε 
διεύθυνση παράλληλη µε εκείνη του εξωτερικού µαγνητικού πεδίου και θα 
προσδώσουν στο υλικό µαγνητικές ιδιότητες. Υλικά µε την παραπάνω 
συµπεριφορά ονοµάζονται παραµαγνητικά και το αντίστοιχο φαινόµενο 
παραµαγνητισµός. 
     Υλικά τα οποία αποτελούνται από µαγνητικά άτοµα και µεταξύ των 
µαγνητικών ροπών των ατόµων υπάρχουν ισχυρές µαγνητικές 
αλληλεπιδράσεις, εµφανίζουν µαγνητικές ιδιότητες και όταν ακόµα 
βρίσκονται ελεύθερα από την επήρεια εξωτερικού µαγνητικού πεδίου. Τέτοια 
υλικά ονοµάζονται φεροµαγνητικά και το αντίστοιχο φαινόµενο 
φεροµαγνητισµός. Η ύπαρξη του φεροµαγνητισµού αποδίδεται στις 
αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής µεταξύ των spin των ηλεκτρονίων. Οι 
αλληλεπιδράσεις αυτές δηµιουργούν ένα ενεργό (effective) µαγνητικό πεδίο 
µέσα στο υλικό (weiss field), το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την µερική 
ευθυγράµµιση των spin των ηλεκτρονίων. Η τελευταία αποδίδεται 
µακροσκοπικά ως µαγνητισµός. 
     Ας σηµειωθεί ότι όταν η θερµοκρασία του υλικού υπερβεί την 
θερµοκρασία Curie Τc, τότε το υλικό µετατρέπεται σε παραµαγνητικό και ο 
µόνιµος µαγνητισµός του χάνεται. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό 
είναι η έντονη θερµική κίνηση των ατόµων, η οποία σπάει τους κβαντο-
µηχανικούς δεσµούς (οι δεσµοί αυτοί δηµιουργούνται από τις 
αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής µεταξύ των spin των ηλεκτρονίων) που κρατούν 
τα spin των ηλεκτρονίων ευθυγραµµισµένα. Στον παρακάτω πίνακα 2, 
βλέπουµε τις θερµοκρασίες Τc µερικών σιδηροµαγνητικών υλικών. 

 
 

                                                 
5 Ο νόµος του Lenz µας λέει ότι: Η διεύθυνση της ροής των ρευµάτων που επάγονται από µαγνητικά πεδία 
είναι τέτοια ώστε τα παραγόµενα µαγνητικά τους πεδία να αντιτίθενται στην µεταβολή της µαγνητικής ροής 
του πεδίου που τα προκάλεσε.   
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Υλικό Θερµοκρασία Τc (K)

Fe 1043 
Ni 631 
Co 1394 
Cd 317 

 
                           Πίνακας 2. 

 
3.1 Μαγνητο – οπτικά φαινόµενα Kerr και Faraday.  
     Το 1845 ο Michael Faraday ανακάλυψε πρώτος το µαγνητο-οπτικό 
φαινόµενο, το οποίο δείχνει την ύπαρξη της αλληλεπίδρασης του φωτός µε το 
µαγνητισµό. Το 1877 ο John Kerr ακολουθώντας τα βήµατα του Faraday 
επαλήθευσε το µαγνητο-οπτικό φαινόµενο, αλλά µε διαφορετική πειραµατική 
διάταξη. Έτσι ενώ στην πραγµατικότητα πρόκειται για το ίδιο φαινόµενο, 
εντούτοις στην βιβλιογραφία προς τιµήν των δυο αυτών µεγάλων φυσικών, το 
µαγνητο-οπτικό φαινόµενο συνδέθηκε και µε τα δυο ονόµατα. Η µόνη 
διαφορά µεταξύ του µαγνητο-οπτικού φαινοµένου Kerr και Faraday είναι η 
διαφορετική πειραµατική διάταξη. Παρακάτω θα αναφερθούµε σε κάθε 
φαινόµενο ξεχωριστά [2].       
     Το φαινόµενο Kerr ή αλλιώς SMOKE (Surface Magneto-optic Kerr Effect) 
εµφανίζεται όταν γραµµικά πολωµένο φως ανακλάτε από την επιφάνεια ενός 
µαγνητικού υλικό. Το φως µετά την ανάκλαση δεν είναι πλέον γραµµικά 
πολωµένο αλλά ελλειπτικά πολωµένο και ο κύριος άξονας της έλλειψης είναι 
συνήθως στριµµένος κατά µια γωνία θ, ως προς το επίπεδο ταλάντωσης του 
γραµµικά πολωµένου φωτός. 
 

 
Σχήµα 2. ∆ιανυσµατική απεικόνιση του µαγνητο-οπτικού φαινοµένου Kerr [3].  
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     Όπως βλέπουµε στο σχήµα 2, εάν η µαγνήτιση του δείγµατος είναι 
παράλληλη ως προς την επιφάνεια του και το επίπεδο ταλάντωσης του 
προσπίπτουν γραµµικά πολωµένου φωτός είναι κάθετο ως προς το επίπεδο 
πρόσπτωσης (S-plane), τότε µετά την ανάκλαση η κύρια συνιστώσα του 
φωτός Er θα έχει ελαττωθεί κατά πλάτος, από τον συντελεστή ανάκλασης 
Fresnel r. Κάθετα προς την συνιστώσα αυτή θα υπάρχει µια άλλη πολύ 
µικρότερη συνιστώσα Ek, η οποία προέρχεται από το συντελεστή Kerr k. Οι 
συνιστώσες Er και Ek βρίσκονται εκτός φάσης µεταξύ τους και η υπέρθεση 
τους δίνει ελλειπτικά πολωµένο φως, όπως βλέπουµε στο σχήµα 3. 
 

 
 
Σχήµα 3. Απεικόνιση της περιστροφής και της συσχετιζόµενης έλλειψης Kerr, θκ και εκ 
αντίστοιχα [4]. 

 
     Ο κύριος άξονας της έλλειψης είναι ελαφριά στριµµένος κατά µια γωνία, 
ως προς το επίπεδο ταλάντωσης του γραµµικά πολωµένου φωτός, η οποία 
ονοµάζεται περιστροφή Kerr (Kerr rotation) θκ και η συσχετιζόµενη έλλειψη 
ονοµάζεται έλλειψη Kerr  (Kerr ellipticity) εκ. Η θκ και η εκ, συνδέονται µε τις 

συνιστώσες Er και Ek µε την εξής σχέση: 
r

k

E
E

i =+ κκ εθ    Εάν το επίπεδο 

ταλάντωσης του προσπίπτουν γραµµικά πολωµένου φωτός, ήταν παράλληλο 
ως προς το επίπεδο πρόσπτωσης (P-plane), δεν θα άλλαζε τίποτα στην 
παραπάνω ανάλυση. 
     Ας σηµειωθεί ότι το επίπεδο πόλωσης του γραµµικά πολωµένου φωτός 
που προσπίπτει πάνω στην επιφάνεια του δείγµατος, πρέπει να είναι 
οπωσδήποτε κάθετο ή παράλληλο µε το επίπεδο πρόσπτωσης για τον εξής 
λόγο: Όταν γραµµικά πολωµένο φως προσπέσει πάνω σε µία µεταλλική 
επιφάνεια, τότε το ανακλώµενο φως θα είναι γενικά ελλειπτικά πολωµένο. 
Εάν παρά ταύτα, το επίπεδο πόλωσης του φωτός είναι παράλληλο ή κάθετο 
µε το επίπεδο πρόσπτωσης, τότε το ανακλώµενο φως θα είναι γραµµικά 
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πολωµένο. Τούτο οφείλεται στο ότι το επίπεδο πρόσπτωσης αποτελεί επίπεδο 
συµµετρίας του συστήµατος. Έτσι µε τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 
συµµετοχή της έλλειψης που προκαλείται από την επιφάνεια του υλικού, 
σ’αυτήν που δηµιουργείται καθαρά από την µαγνήτιση του [5].  
     Το φαινόµενο SMOKE χωρίζεται στις εξής τρις κατηγορίες µε βάση τον 
προσανατολισµό της µαγνήτισης του µέσου, ως προς την συνοριακή 
επιφάνεια του και ως προς το επίπεδο πρόσπτωσης του φωτός [4]: α) στο 
διαµήκης (longitudinal), όπως φαίνεται στο σχήµα 4, β) στο πολικό (polar), 
όπως φαίνεται στο σχήµα 5 και γ) στο εγκάρσιο (transverse), όπως φαίνεται 
στο σχήµα 6.  

 
 

Σχήµα 4. ∆ιαµήκης SΜΟΚΕ [4]. 
 
 

 
Σχήµα 5. Πολικό SΜΟΚΕ [4]. 
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Σχήµα 6. Εγκάρσιο SΜΟΚΕ [4]. 

 
     Στο πολικό SΜΟΚΕ, η γωνία θ λαµβάνει την µεγαλύτερη τιµή, σε σχέση 
µε τις άλλες δυο κατηγορίες. Όµως στην περίπτωση αυτή η ενέργεια 
αποµαγνήτισης του υλικού τείνει να προσανατολίσει τις στοιχειώδης 
µαγνητικές ροπές του παράλληλα προς την επιφάνεια του και εάν το υλικό 
δεν έχει αρκετή ανισοτροπία για να διατηρήσει µια συνιστώσα της 
µαγνήτισης Μ κάθετα στην επιφάνεια του, τότε η τεχνική αυτή δεν µπορεί να 
δώσει κανένα αποτέλεσµα. Στο διαµήκης SΜΟΚΕ, η γωνία θ είναι 
συγκρίσιµη µε εκείνη του εγκάρσιου SΜΟΚΕ, αλλά µικρότερη από εκείνη 
του πολικού SΜΟΚΕ. 
     Το φαινόµενο Faraday εµφανίζεται όταν γραµµικά πολωµένο φως 
µεταδίδεται διαµέσου ενός µαγνητικού υλικού, όπως φαίνεται στην 
πειραµατική διάταξη του Faraday που ακολουθεί.  
 

 
 

Σχήµα 7. Πειραµατική διάταξη του Faraday και σχηµατική αναπαράσταση του µαγνητο-
οπτικού φαινοµένου [6]. 
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     Όπως βλέπουµε στο σχήµα 7, η πειραµατική διάταξη του Faraday 
αποτελείται από δυο πολωτές και από µια γυάλινη ράβδο περιτυλιγµένη 
σπειρόµορφα από ένα ρευµατοφόρο αγωγό. Όταν ο αγωγός διαρρέετε από 
ρεύµα, τότε γύρο από τη γυάλινη ράβδο δηµιουργείται ένα µαγνητικό πεδίο. 
Το πεδίο αυτό προκαλεί στη ράβδο µια µαγνήτιση Μ µε διεύθυνση 
παράλληλη µε την διεύθυνση του µαγνητικού πεδίου. Όταν πολωµένο φως 
εισέλθει εντός της γυάλινης ράβδου, τότε το ηλεκτρικό πεδίο του φωτός 
αλληλεπιδρά µε την µαγνήτιση του µέσου και τούτο έχει ως αποτέλεσµα την 
στροφή του επιπέδου ταλάντωσης του πολωµένου φωτός. Η στροφή αυτή 
µετατρέπετε στη συνέχεια σε µεταβολή εντάσεως του φωτός, θέτοντας 
σταυρωτά τις γωνίες πόλωσης των δυο πολωτών του πειράµατος. 
     Η ανάλυση που έγινε προηγουµένως για το φαινόµενο Kerr, µπορεί να 
γίνει και για το φαινόµενο Faraday, µε την διαφορά ότι αντικαθιστούµε το 
συντελεστή ανάκλασης r µε τον συντελεστή διαπερατότητας t και τον 
συντελεστή Kerr k µε τον συντελεστή Faraday f. Έτσι έχουµε την σχέση:  

t

f
ff E

E
i =+ εθ  

     Εάν το πάχος του µαγνητικού υλικού είναι d και η µαγνήτιση του Μ, τότε 
η γωνία θ για το φαινόµενο Faraday δίνεται από την σχέση θ = KMd, ενώ για 
το φαινόµενο Kerr δίνεται από τη σχέση θ = KrM. Στις προηγούµενες σχέσεις 
τα σύµβολα K και Kr είναι απλές σταθερές, χαρακτηριστικές για κάθε υλικό 
που έχει ή αποκτά παρουσία ισχυρού µαγνητικού πεδίου µαγνητικές 
ιδιότητες. 

Η µεταβολή της γωνίας θ εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: 
1) Από το µέγεθος της µαγνήτισης. Όσο πιο µεγάλη είναι η µαγνήτιση τόσο 

πιο έντονη είναι η µεταβολή της γωνίας θ. 
2) Από τον προσανατολισµό της µαγνήτισης του υλικού. Όπως αναφέραµε 

και προηγουµένως, στο πολικό SΜΟΚΕ η γωνία θ λαµβάνει την 
µεγαλύτερη τιµή σε σχέση µε τις άλλες δυο κατηγορίες.  

3) Από την θερµοκρασία του υλικού. Όταν η θερµοκρασία του υλικού 
βρίσκεται κοντά στην θερµοκρασία αποµαγνήτισης του, τότε η µαγνήτιση 
του γίνεται πολύ µικρή και εποµένως το φαινόµενο Kerr ή Faraday 
εκµηδενίζεται.  

4) Από τις σταθερές Κ και Κr. Όσο πιο µεγάλες είναι οι σταθερές αυτές τόσο 
πιο έντονη είναι η µεταβολή της γωνίας θ. 

5) Από το πάχος του υλικού, για το φαινόµενο Faraday. Όταν το πάχος του 
υλικού είναι σχετικά µεγάλο, τότε το φαινόµενο Faraday γίνεται πιο 
έντονο µε αποτέλεσµα και την έντονη µεταβολή της γωνίας θ. Όµως όταν 
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το πάχος του υλικού υπερβεί µια συγκεκριµένη τιµή, τότε το φαινόµενο 
Faraday εξασθενεί λόγω της απορρόφησης του φωτός από το υλικό.  

6) Από την γωνία πρόσπτωσης του γραµµικά πολωµένου φωτός, για το 
φαινόµενο Kerr. Όσο πιο µικρή είναι η γωνία πρόσπτωσης, τόσο πιο 
έντονη είναι η µεταβολή της γωνίας θ. Ας σηµειωθεί ότι ως µηδενική 
γωνία πρόσπτωσης λαµβάνεται εκείνη για την οποία η διεύθυνση 
πρόσπτωσης της ακτινοβολίας είναι παράλληλη µε εκείνη της µαγνήτισης 
Μ του µέσου.  

     Το µέγεθος της γωνίας θ  κυµαίνεται από 0.0001 έως 1 µοίρα, ανάλογα µε 
το είδος του υλικού που εξετάζεται. Στα φεροµαγνητικά υλικά, η γωνία θ 
λαµβάνει σχετικά µεγάλες τιµές και µπορεί να φθάσει και την 1 µοίρα, ενώ 
στα διαµαγνητικά και παραµαγνητικά υλικά, η γωνία θ λαµβάνει πολύ µικρές 
τιµές, µε µέγιστη τιµή µερικά δέκατα του χιλιοστού της µοίρας.  
     Το φαινόµενο Faraday χρησιµοποιείται για την εύρεση της µαγνητικής 
ανισοτροπίας και για την µέτρηση του βρόγχου υστέρησης µαγνητικών 
υλικών, για την ανάλυση µειγµάτων υδρογονανθράκων (κάθε συστατικό έχει 
µια χαρακτηριστική γωνία περιστροφής) και της για την κατασκευή οπτικών 
διαµορφωτών (optical modulators). Το µειονέκτηµα που υπάρχει στη 
χρησιµοποίηση του φαινοµένου αυτού είναι ότι περιορίζεται από το πάχος του 
υπό εξέταση υλικού. Ας σηµειωθεί ότι µε βάση το φαινόµενο Faraday έχει 
επινοηθεί και µια άλλη διάταξη για την ανίχνευση µαγνητικών ιδιοτήτων 
ιχνοστοιχείων που βρίσκονται σε αέρια ή στερεή κατάσταση. Η διάταξη αυτή 
ονοµάζεται Polarization dependent cavity ring down spectroscopy (PD-
CRDS) και χαρακτηρίζεται κυρίως για την υψηλή της ευαισθησία. 
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την PD-CRDS έχουν δοθεί στο πρώτο 
κυρίως µέρος αυτής της εργασίας.     
     Το φαινόµενο Kerr, αν και δεν περιορίζεται από το πάχος του υπό εξέταση 
υλικού, εντούτοις µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε µαγνητικά υλικά που έχουν 
στην επιφάνεια τους υψηλό συντελεστή ανάκλασης. Χρησιµοποιείται για την 
παρατήρηση των µικροσκοπικών µαγνητικών πεδίων (domains) του υλικού, 
για την εύρεση της µαγνητικής ανισοτροπίας και για την µέτρηση του 
βρόγχου υστέρησης µαγνητικών υλικών. 
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3.2 Μακροσκοπική και µικροσκοπική εξήγηση των µαγνητο-οπτικών 
φαινοµένων Kerr και Faraday. 
         Επειδή τα µαγνητο-οπτικά φαινόµενα Kerr και Faraday διαφέρουν 
µεταξύ τους µόνο ως προς την πορεία που ακολουθεί το φως µετά την 
αλληλεπίδραση του µε την ύλη, είναι αρκετό να αναφερθούµε µόνο στην 
εξήγηση του µαγνητο-οπτικού φαινοµένου Kerr, αφού και στο µαγνητο-
οπτικό φαινόµενο Faraday συµβαίνουν τα ίδια ακριβώς πράγµατα. Πριν όµως 
προχωρήσουµε στην εξήγηση του µαγνητο-οπτικού φαινοµένου Kerr, είναι 
χρήσιµο για την καλύτερη κατανόηση του να αναφέρουµε λίγα λόγια για τα 
διηλεκτρικά υλικά.  
     ∆ιηλεκτρικά, ονοµάζονται τα µονωτικά υλικά (υλικά που δεν επιτρέπουν 
την ελεύθερη κίνηση των ηλεκτρονίων), στα οποία όταν εφαρµοστεί ένα 
εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο εντάσεως Ε, αποκτούν ηλεκτρική πόλωση P. Η 
πόλωση P ορίζεται ως ο λόγος του διανυσµατικού αθροίσµατος των 
επιµέρους ηλεκτρικών ροπών των µορίων του υλικού προς την µονάδα του 
όγκου [7]. 
     Το κάθε διηλεκτρικό υλικό χαρακτηρίζεται από την διηλεκτρική του 
σταθερά ε, η οποία εκφράζει το πόσο εύκολα µπορεί να πολωθεί το υλικό 
αυτό. Στο κενό το ε ισούται µε τη µονάδα, επειδή δεν υπάρχουν φορτία και 
άρα πόλωση. Το ε δίνεται από τη σχέση: ε = 1+4πχe όπου χe ονοµάζεται 
ηλεκτρική επιδεκτικότητα του µέσου. Αν το χe δεν εξαρτάται από τη θέση του 
µέσα στο υλικό, τότε το µέσο ονοµάζεται οµογενές. Αν το χe είναι ανεξάρτητο 
του µέτρου του Ε, τότε το µέσο ονοµάζεται γραµµικό και αν το χe είναι 
ανεξάρτητο της διεύθυνσης του Ε, τότε το µέσο ονοµάζεται ισοτροπικό.   
     Το µέγεθος το οποίο συνδέει τη διηλεκτρική σταθερά του µέσου ε, µε την 
ένταση Ε του εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου, ονοµάζεται διηλεκτρική 
µετατόπιση D και δίνεται από τη σχέση D = εΕ. Σε ένα γραµµικό και 
ισοτροπικό διηλεκτρικό µέσο, το D δίνεται από τη σχέση [8]: 

 

ED















=
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010
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ε     

 
Η προηγούµενη σχέση µπορεί να γραφτεί και ως [D] = [ε] [Ε] όπου το [ε] 
ονοµάζεται και διηλεκτρικός τανυστής. Σε ένα µαγνητικό υλικό, η σταθερά ε 
µετατρέπεται σε ε~  σύµφωνα µε την σχέση: 
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Q  ονοµάζεται διάνυσµα Voigh και εκφράζει την µιγαδική µαγνητο-

οπτική σύζευξη, η οποία περιγράφει το φαινόµενο kerr [9]. 
     Το πραγµατικό µέρος των διαγωνίων στοιχείων περιγράφουν την κοινή 
οπτική απορρόφηση, η οποία είναι πάντοτε θετική, ενώ το φανταστικό µέρος 
των εκτός της διαγωνίου στοιχείων περιγράφει την απορρόφηση Kerr, η οποία 
είναι άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική, ανάλογα µε το αν το φως είναι 
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα πολωµένο.   
     Μακροσκοπικά, το φαινόµενο Kerr εξηγείται ως εξής [2]: Όταν γραµµικά 
πολωµένο φως προσπέσει πάνω στην επιφάνεια ενός µαγνητικού υλικού, µε 
επίπεδο πόλωσης κάθετο ή παράλληλο ως προς το επίπεδο πρόσπτωσης, τότε 
οι συνιστώσες Qx, Qy και Qz, οι οποίες είναι ανάλογες µε της τρις συνιστώσες 
της µαγνήτισης του υλικού, αλλάζουν την ταχύτητα µετάδοσης του φωτός. 
Τούτο έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή του δείκτη διάθλασης του υλικού, ως 
προς τις τρις διευθύνσεις x, y και z και κατά συνέπεια την αλλαγή της 
πόλωσης του φωτός. Η πόλωση του φωτός αλλάζει για τον εξής λόγο: Το 
γραµµικά πολωµένο φως είναι µια υπέρθεση από µια αριστερόστροφη και 
από µια δεξιόστροφη συνιστώσα AL και AR αντίστοιχα, οι οποίες έχουν 
διαφορά φάσης µεταξύ της 00 ή 1800. Επειδή η AL µεταδίδεται µε διαφορετική 
ταχύτητα απ’ότι η AR, δηµιουργείται µια διαφορά φάσης µεταξύ τους, 
διάφορη των 00 ή 1800. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή της πόλωσης 
του φωτός.         
     Μικροσκοπικά, η εξήγηση του φαινοµένου Kerr αποδίδεται στην 
ενεργειακή αλληλεπίδραση µεταξύ της µαγνητικής ροπής µ του ηλεκτρονίου 
µε το µαγνητικό πεδίο που αυτό βλέπει καθώς εκτελεί τροχιακή κίνηση µε 
ορµή ρ µέσα στο υλικό, διαµέσου του ηλεκτρικού πεδίου που 
δηµιουργεί το προσπίπτον φως. Η ανωτέρω αλληλεπίδραση περιγράφεται από 
τη σχέση 

V∇−

ρµ ⋅∇× V  [10]. Βλέπουµε αµέσως ότι µια τέτοια αλληλεπίδραση 
παρέχει µια σχέση ανάµεσα στην κίνηση ρ και την µαγνητική ροπή µ του 
ηλεκτρονίου. Η τιµή του ρ διαφέρει για αριστερόστροφο και για δεξιόστροφο 
πολωµένο φως, επειδή η ταχύτητα µετάδοσης του φωτός είναι διαφορετική σε 
κάθε περίπτωση. Τούτο εξηγείται στη συνέχεια. 
     Όταν µια δέσµη φωτός διαδίδεται µέσα σε ένα µέσο, τότε το ηλεκτρικό 
πεδίο του φωτός εξαναγκάζει τα ηλεκτρόνια του µέσου να κινηθούν. Χωρίς 

 80



την επίδραση της εξωτερικού µαγνητικού πεδίου, είναι φανερό ότι ένα 
αριστερόστροφα κυκλικά πολωµένο ηλεκτρικό πεδίο, θα οδηγήσει τα 
ηλεκτρόνια σε αριστερόστροφη κυκλική κίνηση και ένα δεξιόστροφα κυκλικά 
πολωµένο ηλεκτρικό πεδίο, θα οδηγήσει τα ηλεκτρόνια σε δεξιόστροφη 
κυκλική κίνηση. Και της δυο προηγούµενες περιπτώσεις η ακτίνα της 
κυκλικής τροχιάς του ηλεκτρονίου θα είναι η ίδια. Επειδή η ηλεκτρική 
διπολική ροπή είναι ανάλογη µε την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του 
ηλεκτρονίου, συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρχει καµία αλλαγή στην διηλεκτρική 
σταθερά του µέσου για αριστερόστροφα και για δεξιόστροφα πολωµένα 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Έτσι δεν θα υπάρχει και καµία περιστροφή Kerr ή 
Faraday. 
     Αν ένα εξωτερικό µαγνητικό πεδίο εφαρµοστεί πάνω στο µέσο, κατά 
µήκος της διεύθυνσης µετάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, τότε θα 
υπάρχει µια επιπρόσθετη δύναµη Lorentz6 [1], η οποία θα ενεργεί πάνω σε 
κάθε ηλεκτρόνιο. Η δύναµη αυτή, για αριστερόστροφη κυκλική κίνηση, έχει 
φορά της το κέντρο της κυκλικής τροχιάς, ενώ για δεξιόστροφη κυκλική 
κίνηση, θα έχει φορά µακριά από το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. Έτσι η 
ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του ηλεκτρονίου για αριστερόστροφα κυκλικά 
πολωµένο ηλεκτρικό πεδίο θα ελαττωθεί και για δεξιόστροφα κυκλικά 
πολωµένο ηλεκτρικό πεδίο θα αυξηθεί (αντιστρέφοντας την διεύθυνση του 
εφαρµοζόµενου εξωτερικού µαγνητικού πεδίου, θα ανταλλάσσαµε της 
ακτίνες που αντιστοιχούν στην αριστερόστροφη και δεξιόστροφη πόλωση). 
Τούτο θα έχει ως συνέπεια την αλλαγή της διηλεκτρικής σταθεράς του µέσου 
για αριστερόστροφα και για δεξιόστροφα πολωµένα ηλεκτροµαγνητικά 
κύµατα, µε τελικό αποτέλεσµα την περιστροφή Kerr ή Faraday.  
     Για µη µαγνητικά υλικά, η αλληλεπίδραση ρµ ⋅∇× V  αν και υπάρχει, δεν 
έχει έντονο χαρακτήρα, γιατί τα ίσα σε αριθµό spin up και  spin-down 
ηλεκτρόνια εξουδετερώνουν το συνολικό φαινόµενο. 
    
 
 
 
 
                                                 

6 Η δύναµη Lorentz  F δίνεται από τη σχέση: F BqvqE ×+=  όπου: q είναι το φορτίο του σωµατιδίου, E 
είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, v είναι η ταχύτητα του σωµατιδίου και B είναι η µαγνητική 
επαγωγή. Όπως βλέπουµε η δύναµη Lorentz αποτελείται από µια ηλεκτρική και από µια µαγνητική 
δύναµη. Η ηλεκτρική δύναµη ασκείται πάντοτε επάνω στο φορτισµένο σωµατίδιο, ενώ η µαγνητική 
δύναµη ασκείται στο σωµατίδιο µόνο όταν αυτό κινείται. Επειδή η µαγνητική δύναµη είναι κάθετη στο 
επίπεδο που σχηµατίζουν τα διανύσµατα v και B, αυτή δεν µπορεί να αλλάξει την ορµή του κινούµενου 
σωµατιδίου παρά µόνο την τροχιά του.  

 

 81



 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
4. Εισαγωγή. 
     Στο µέρος αυτό θα αναφερθούµε στην πειραµατική διάταξη SMOKE για 
την µέτρηση των βρόγχων υστέρησης µαγνητικών υλικών, στη διαδικασία 
λήψης των µετρήσεων και επεξεργασίας των δεδοµένων και τέλος στα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων. 
 
5. Πειραµατική διάταξη SMOKE για την µέτρηση των βρόγχων 
υστέρησης µαγνητικών υλικών. 
     Η πειραµατική διάταξη SMOKE για την µέτρηση των βρόγχων υστέρησης 
µαγνητικών υλικών, φαίνεται στην απλοποιηµένη της µορφή στο σήµα 8 και 
αποτελείται από τα εξής µέρη: 
α) από ένα CW Laser µικρής ισχύς (λίγα mW), β) από δυο πολωτές Glan 
Thompson, γ) από ένα φωτοανιχνευτή (φωτοδίοδο), δ) από ένα 
ηλεκτροµαγνήτη µε κατάλληλα διαµορφωµένους πόλους, ε) από το 
τροφοδοτικό του ηλεκτροµαγνήτη, ζ) από ένα αµπερόµετρο συνδεµένο 
µεταξύ του τροφοδοτικού και του ηλεκτροµαγνήτη και η) από µια µηχανική 
διάταξη στήριξης του δείγµατος. Για λόγους απλούστευσης του σχήµατος 8, ο 
ηλεκτροµαγνήτης, το τροφοδοτικό και η µηχανική διάταξη στήριξης του 
δείγµατος δεν φαίνονται στο σχήµα. 

 
Σχήµα 8. Απλοποιηµένη πειραµατική διάταξη SMOKE για την µέτρηση των βρόγχων 
υστέρησης µαγνητικών υλικών [2]. 

     Για την σωστή µέτρηση του βρόγχου υστέρησης θα πρέπει: 
α) Ο λόγος της οπτικής έκλειψης (extinction ratio) των δυο πολωτών να είναι 
όσο το δυνατόν µικρότερος (περίπου 1 x 10-5). 
β) Η ένταση της δέσµης του Laser, να είναι όσο το δυνατόν σταθερή. 
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γ) Η δέσµη του Laser, να περνάει από το κέντρο των δυο πολωτών και να 
προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια τους και στην επιφάνεια του δείγµατος.   
δ) Τα µεταλλικά µέρη των διαφόρων εξαρτηµάτων του πειράµατος να είναι 
από µη µαγνητικό υλικό. 
ε) Όλα τα εξαρτήµατα της πειραµατικής διάταξης πρέπει να είναι πολύ καλά 
σταθεροποιηµένα. 
ζ) Κατά την διάρκεια των µετρήσεων, θα πρέπει στο περιβάλλοντα χώρο να 
υπάρχει σκοτάδι. 
η) Το δείγµα µας, πριν εισέλθει στο µαγνητικό πεδίο του ηλεκτροµαγνήτη, θα 
πρέπει να είναι πλήρως αποµαγνητισµένο. 
θ) Η κατανοµή της πυκνότητας των µαγνητικών γραµµών του πεδίου, που 
δηµιουργεί ο ηλεκτροµαγνήτης, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
οµοιόµορφη και κυρίως στο χώρο εντός του οποίου βρίσκεται το δείγµα και 
προσπίπτει η ακτινοβολία. 
ι) Το ρεύµα διαρροής των περιελίξεων του ηλεκτροµαγνήτη πρέπει να είναι 
σταθερό. 
 
6. ∆ιαδικασία λήψης των µετρήσεων. 
     Για την λήψη των βρόγχων υστέρησης ακολουθούµε τα εξής βήµατα: 
1) θέτουµε τον αρχικό πολωτή ( αυτός που βρίσκεται µπροστά από το Laser) 

σε γωνία 900  και τον αναλυτή ( πολωτής που βρίσκεται πριν τον 
ανιχνευτή) σε γωνία 10. 

2) Στην συνέχεια µεταβάλουµε την ένταση της δέσµης του Laser έτσι ώστε η 
ένδειξη των µw στην οθόνη του power meter7 να είναι µηδέν.  

3) Κατόπιν µεταβάλουµε βηµατικά την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει 
τον ηλεκτροµαγνήτη και καταγράφουµε τις µεταβολές που παρατηρούµε 
στην οθόνη του ανιχνευτή µας, µαζί µε τις αντίστοιχες τιµές του ρεύµατος. 

4) Η µεταβολή του ρεύµατος ξεκινάνε από το µηδέν, φθάνει µια µέγιστη τιµή 
12.5 Α. Στην συνέχεια ελαττώνεται ξανά στο µηδέν και αφού 
αντιστρέφουµε µε ένα διακόπτει την φορά της έντασης του µαγνητικού 
πεδίου, αυξάνουµε ξανά το ρεύµα µέχρι τα –12.5 Α. Κατόπιν ελαττώνεται 
ξανά στο µηδέν και αφού αντιστρέφουµε µε τον διακόπτει την φορά της 
έντασης του µαγνητικού πεδίου, αυξάνουµε ξανά το ρεύµα µέχρι τα 12.5.     

                                                 
7 Το power meter είναι ένας φωτοανιχνευτής ο οποίος για λόγους ευκολίας έχει αντικαταστήσει την 
φωτοδίοδο.    
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5) Κατόπιν µετατρέπουµε τις τιµές των ρευµάτων, στις αντίστοιχες τιµές 
εντάσεως Η του µαγνητικού πεδίου και τις τιµές του power meter στις 
αντίστοιχες γωνίες θκ (Kerr rotation).   

6) Ο βρόγχος υστέρησης σχηµατίζεται κάνοντας την γραφική παράσταση των 
τιµών της γωνίας θκ συνάρτηση των αντίστοιχων τιµών της έντασης Η του 
εφαρµοζόµενου µαγνητικού πεδίου.  

 
7) ∆ιαδικασία επεξεργασίας των µετρήσεων για την εξαγωγή των 

βρόγχων υστέρησης. 
     Η διαδικασία αυτή αποτελείται από δυο µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά την 
διαδικασία µετατροπής της µετρούµενης, από τον φωτοανιχνευτή εντάσεως Ι 
του φωτός, σε γωνία περιστροφής Kerr θκ και το δεύτερο µέρος αφορά την 
διαδικασία µετατροπής των τιµών του ρεύµατος τροφοδοσίας του 
ηλεκτροµαγνήτη, σε τιµές εντάσεως Η µαγνητικού πεδίου. Παρακάτω 
αναφερόµαστε ξεχωριστά σε κάθε ένα µέρος. 
Μέρος πρώτο: 
     Για να µετρήσουµε την γωνία θκ, θα πρέπει να µετρήσουµε τις εντάσεις 
των συνιστωσών Ek και Er. Η Er µετριέται τοποθετώντας τους δυο πολωτές 
παράλληλα µεταξύ τους. Η Ek µετριέται τοποθετώντας τους δυο πολωτές 
κάθετα µεταξύ τους. Όµως στις περιπτώσεις αυτές θα έχουµε τα εξής δυο 
προβλήµατα: α) επειδή ο φωτοανιχνευτής µετράει το τετράγωνο της έντασης 
του φωτός, η µετρούµενη γωνία θκ, θα είναι ανάλογη µε το τετράγωνο του 
µέτρου της µαγνήτισης του δείγµατος και β) είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιήσουµε  την απόλυτη τιµή της θκ. 
     Τα δυο ανωτέρω προβλήµατα αντιµετωπίζονται θέτοντας τον αναλυτή 
κατά µια πολύ µικρή γωνία δ (10 ) πιο πάνω από τον άξονα της συνιστώσας 
Εκ. Με τον τρόπο αυτό, η ένταση του φωτός που θα µετράει ο 
φωτοανιχνευτής, µετά τον αναλυτή θα είναι [2]: 

22cossin krkr EEEEI +≈+= δδδ  

Λαµβάνοντας υπόψιν την σχέση 
r

k

E
E

i =+ κκ εθ  η προηγούµενη σχέση γίνεται: 
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όπου  22
0 δrEI =  είναι η ένταση Kerr για µηδενική µαγνήτιση. Εποµένως η 

γωνία θκ δίνεται από την σχέση: 
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Iδθκ  Έτσι η γωνία θκ µπορεί να µετρηθεί κατά απόλυτες τιµές και 

η µεταβολή της να είναι γραµµική συνάρτηση του µέτρου της µαγνήτισης του 
δείγµατος. Ας σηµειωθεί ότι η τιµή της γωνίας δ επηρεάζει το θόρυβο του 
µετρούµενου σήµατος. Για µικρές γωνίες δ (<40) ο θόρυβος του σήµατος 
οφείλεται κυρίως στον φωτοανιχνευτή, ενώ για µεγάλες γωνίες δ (>150) ο 
θόρυβος του σήµατος οφείλεται κυρίως στον τεχνικό θόρυβο [11]. Ο τεχνικός 
θόρυβος περιλαµβάνει όλες εκείνες τις πηγές θορύβου που προκαλούν 
µεταβολή στην ένταση της ακτινοβολίας, όπως µεταβολές στην απολαβή του 
φωτοανιχνευτή, µηχανικές δονήσεις και αστάθειες στην ίδια τη δέσµη του 
Laser.   
Μέρος δεύτερο: 
     Για την µετατροπή των τιµών του ρεύµατος τροφοδοσίας του 
ηλεκτροµαγνήτη, σε τιµές εντάσεως Η µαγνητικού πεδίου κάνουµε την εξής 
διαδικασία: 
1) Μεταβάλουµε βηµατικά την τιµή του ρεύµατος τροφοδοσίας του 

ηλεκτροµαγνήτη και σε κάθε βήµα µετρούµε την τιµή του ρεύµατος, µε τη 
βοήθεια ενός αµπεροµέτρου και την αντίστοιχη τιµή της εντάσεως του 
επαγόµενου µαγνητικού πεδίου, µε τη βοήθεια ενός γκαουσοµέτρου. 

2) Στην συνέχεια φτιάχνουµε την γραφική παράσταση των µετρούµενων 
τιµών της έντασης του µαγνητικού πεδίου, συνάρτηση των αντίστοιχων 
τιµών του εφαρµοζόµενου ρεύµατος, όπως βλέπουµε στο σχήµα 9. 
 

 
Σχήµα 9. Γραφική παράσταση της έντασης του µαγνητικού πεδίου συνάρτηση του 
εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και πολυονυµική προσαρµογή αυτής. 
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3) Κατόπιν κάνουµε µια πολυονυµική προσαρµογή (polynominal fitting) σε 
όλα τα σηµεία του γραφήµατος (σχήµα 9) και καταλήγουµε στην 
παρακάτω σχέση, η οποία µετατρέπει την εκάστοτε τιµή του 
εφαρµοζόµενου ρεύµατος, σε τιµή εντάσεως µαγνητικού πεδίου: 

32 *3*2*1 XBXBXBAY +++=  όπου: Α=-5.26501, Β1=0.10088, Β2=-
6.09456Ε-6, Β3=1.40265Ε-10, X: τιµή ρεύµατος σε mA και Υ: ένταση 
µαγνητικού πεδίου σε Oersted.  
 
8) Αποτελέσµατα µετρήσεων. 
     Τα υλικά που µετρήθηκαν ήταν: α) ένα φύλλο νικελίου µε πάχος 1mm, β) 
καθρέπτες χρωµίου µε πάχος επίστρωσης 40, 80 και 150 nm, γ) λεπτό φιλµ 
νικελίου µε προσµίξεις κοβαλτίου και αντιµονίου, δ) οξείδια βαναδίου και ε) 
οξείδια του χρωµίου. 
     Οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν έγιναν µε βάση το φαινόµενο Kerr, 
σε πολικό και διαµήκης SMOKE. Στις µετρήσεις αυτές η ισχύ του Laser ήταν 
3 mW και το µήκος κύµατος 780 nm. Επίσης ο πολωτής που βρισκόταν πριν 
το δείγµα µας ήταν σε θέση 900 και ο αναλυτής σε θέση 10. Στο παρακάτω 
σχήµα βλέπουµε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών.  
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Σχήµα 9. Βρόγχοι υστέρησης δειγµάτων νικελίου σε πολικό και διαµήκης SMOKΕ καθώς 
επίσης και χρωµίου (πάχος επίστρωσης 150 nm) σε διαµήκης SMOKE. 
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     Στις µετρήσεις που έγιναν µόνο το νικέλιο και το χρώµιο (µε πάχος 
επίστρωσης 150 nm) έδωσαν βρόγχο υστέρησης.  
 
9. Παρατηρήσεις – Συµπεράσµατα. 
      Από τα παραπάνω αποτελέσµατα των µετρήσεων παρατηρούµε τα εξής: 
1) Tο νικέλιο έδωσε βρόγχο υστέρησης σε πολικό και διαµήκης SMOKE. Το 

χρώµιο, παρά το γεγονός ότι είναι παραµαγνητικό υλικό, έδωσε βρόγχο 
υστέρησης και συγκεκριµένα µόνο σε διαµήκης SMOKE. Το γεγονός ότι 
το χρώµιο έδωσε βρόγχο υστέρησης οφείλεται στην ύπαρξη 
φεροµαγνητικών προσµίξεων µέσα στο δείγµα του χρωµίου.      

2) Σε υλικά των οποίο η επιφάνεια τους δεν έχει υψηλό συντελεστή 
ανάκλασης, όπως το λεπτό φιλµ νικελίου µε προσµίξεις κοβαλτίου και 
αντιµονίου, δεν µπορούν να γίνουν µετρήσεις για την λήψη βρόγχων 
υστέρησης µε το φαινόµενο Kerr. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µε την επικαθίσει επάνω στο δείγµα µας ενός πολύ λεπτού 
στρώµατος ουσίας υψηλής ανακλαστικότητας.      

3) Τα οξείδια του βαναδίου και του χρωµίου, δεν έδωσαν βρόγχο υστέρησης 
λόγω του πολύ µικρού πάχους επίστρωσης τους. Όταν το πάχος του υλικού 
δεν είναι αρκετά µεγάλο, τότε το φαινόµενο kerr είναι πολύ ασθενικό και 
δεν οδηγεί σε µεταβολή της γωνίας πόλωσης του προσπίπτοντος φωτός.   

4) Tο µικρότερο πάχος που µπορεί να έχει να µαγνητικό υλικό για να 
µετρηθεί ο βρόγχος υστέρησης του, από την πειραµατική διάταξη µας, µε 
βάση το φαινόµενο SΜΟΚΕ είναι γύρω στα 150 nm.  

     Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά (πάχος και στιλπνότητα υλικού) και τα οπτικά 
χαρακτηριστικά (επιφανειακή ανακλαστικότητα και συντελεστής 
απορρόφησης)  των δειγµάτων, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα 
και στον τρόπο µέτρησης του βρόγχου υστέρησης τους, µε βάση το 
φαινόµενο SΜΟΚΕ. 
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