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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΒΡΑΧΕΩΝ 

ΠΑΛΜΙΚΩΝ LASER ΑΠΟ ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παραγωγή υψηλών αρμονικών είναι μια διαδικασία παραγωγής χωρικά και χρονικά 

σύμφωνων (coherent) ακτίνων φωτός στην φασματική περιοχή του υπερ-υπεριώδους κενού (ΧUV) 

και του υπεριώδους κενού (VUV),καθώς και παλμών φωτός με διάρκεια έως και 10-18 δευτερολέπτων 

(περιοχή attosecond) από φως με μήκος κύματος που βρίσκεται στην υπέρυθρη ή στο ορατή περιοχή 

του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.1Για να υποστηριχτούν τέτοιου τύπου παλμοί χρειαζόμαστε 

φωτόνια με συχνότητα μεγαλύτερη (έως και 100 φορές) από το αντίστροφο της χρονικής διάρκειας 

του παλμού μέσω της σχέσης:  

𝑓 =
1

𝑇
  (1.1) 

όπου Τ η χρονική διάρκεια του παλμού και f η συχνότητα, 

Η παραπάνω συχνότητα αντιστοιχεί σε ενέργειες φωτονίων της τάξης των 100 eV (Ε=hf με h την 

σταθερά του Planck) που είναι αρκετά μεγαλύτερες από την ενέργεια ιονισμού των ατόμων των 

ευγενών αερίων (πχ για το αέριο αργό έχουμε ενέργεια ιονισμού ίση με 15.26 V) και έτσι είναι 

προφανές ότι κατά την διαδικασία παραγωγής είναι δυνατό να ιονίσουμε το άτομο. Τέτοιες 

συχνότητες αντιστοιχούν σε μήκη κύματος μερικές δεκάδες νανομέτρα και μικρότερων. Υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι παραγωγής των υψηλών αρμονικών, αλλά μια από τις συνηθέστερες είναι η 

παραγωγή μέσω αλληλεπίδρασης με ευγενή αέρια, όπου το laser αλληλοεπιδρά κατευθείαν με τα 

άτομα του αερίου. Η παραπάνω πειραματική μέθοδος προτιμάται σε σχέση με άλλες, όπως η 

αλληλεπίδραση του laser με μεταλλικές ή διηλεκτρικές επιφάνειες, λόγω μικρότερης 

πολυπλοκότητας και λόγω της ύπαρξης λιγότερων περιορισμών στις παραμέτρους του laser και στην 

επαναληψιμότητα της παραγωγής των αρμονικών. Οι υψηλές αρμονικές που παράγονται με αυτή 

την μέθοδο απαιτούν laser ισχύος της τάξης Ι=1014 W/cm2 και παρέχονται συνήθως από laser με 

χρονική διάρκεια παλμού της τάξης των femtosecond (τέτοιου τύπου παλμοί δίνουν υψηλές εντάσεις 

με ελεγχόμενη παραγωγή ισχύος). Ειδικότερα, ακριβώς εξαιτίας των ιδιοτήτων των ευγενών αερίων, 

τα χρησιμοποιούμε εκτενώς στα περάματα παραγωγής υψηλών αρμονικών, καθώς δεν 

αλληλοεπιδρούν ισχυρά με τα υλικά της πειραματικής διάταξης, έχουν σφαιρική συμμετρία, είναι 

εύκολο να αποκτηθούν και έχουν σχετικά υψηλές ενέργειές ιονισμού (ως έργο ιονισμού ορίζουμε το 

έργο που είναι αναγκαίο προκειμένου να υπερνικηθεί η έλξη που ασκείται στο «πιο 

απομακρυσμένο» ηλεκτρόνιο από τον πυρήνα που βρίσκεται κοντά του, κατά συνέπεια αν έχουμε 

χαμηλό έργο ιονισμού είναι δυνατό να διώξουμε ένα ηλεκτρόνιο στο συνεχές.2 

                                                             
1 Αn introduction in high harmonic generation: towards high harmonic spectroscopy 
2 High harmonics generation Wikipedia 



4 
 

1.1 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ULTRASHORT PULSED LASER 
 

Laser ονομάζεται μια συσκευή η οποία εκπέμπει φως μέσα από μια διαδικασία οπτικής 

ενίσχυσης βασισμένη στην εξαναγκασμένη εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το laser 

διαφέρει από διάφορες άλλες πήγες φωτός στο ότι εκπέμπει φως με χωρική και χρονική συμφωνία. 

Η χωρική συμφωνία επιτρέπει στο laser να εστιαστεί σε ένα μικρό όγκο στο χώρο αλλά και να 

παραμείνει η δέσμη του χωρικά συγκεντρωμένη λόγω της μικρής γωνιακής απόκλισης για μεγάλες 

αποστάσεις. Τα laser μπορούν να έχουν και χρονική συμφωνία φάσης που τους επιτρέπει να 

παράγουν φως με πολύ στενό φασματικό εύρος. Εναλλακτικά, μπορούν να παραχθούν παλμοί 

φωτός με ευρύ φάσμα αλλά εξαιρετικά μικρή χρονική διάρκεια.5  Παλμικά laser ονομάζονται τα laser 

των οποίων η αρχή λειτουργείας δεν βασίζεται σε ένα συνεχές κύμα αλλά η οπτική ισχύς τους 

εμφανίζεται σε παλμούς συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και ρυθμού επανάληψης. Η χρησιμότητα 

των παλμικών laser βασίζεται κυρίως στην μέγιστη ισχύ του παλμού και όχι στην ενέργεια τους, ώστε 

να μπορούν να εμφανίσουν μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα. Για δεδομένη ενέργεια αυτό απαιτεί 

την κατασκευή παλμών με την χαμηλότερη δυνατή χρονική διάρκεια.6 

Το οπτικό φασματικό εύρος του παλμού δεν μπορεί να είναι στενότερο από το αντίστροφο του 

πλάτους του παλμού (στις κατάλληλες μονάδες). Αυτό σημαίνει ότι για πολύ μικρής χρονικής 

διάρκειας παλμούς το laser αποκτά σημαντικό φασματικό εύρος, εν αντιθέσει με το στενά φάσματα 

των συνεχών (CW) laser, μάλιστα μερικά ενεργά υλικά επιτρέπουν την παραγωγή laser με πολύ 

πλατύ φάσμα και κατά συνέπεια με παλμούς διάρκειας μερικών femtoseconds. 

Στην επιστήμη της υπερταχείας οπτικής ορίζουμε ως υπερβραχή παλμό φωτός έναν 

ηλεκτρομαγνητικό παλμό, του οποίου η χρονική διάρκεια είναι της τάξης του picosecond ή και 

μικρότερη. Τέτοιοι παλμοί έχουν πολύ μεγάλο οπτικό φάσμα και χαρακτηρίζονται από υψηλή 

μέγιστη ένταση η οποία οδηγεί στην εμφάνιση μη γραμμικών οπτικών φαινομένων στα υλικά με 

ηλεκτρικά πεδία που είναι συγκρίσιμα με τα ηλεκτρικά πεδία που συγκρατούν τα ηλεκτρόνια 

δεσμευμένα γύρω από τους πυρήνες των ατόμων .7 

Οι υπερβραχείς παλμοί είναι πολύ χρήσιμοι καθώς μας επιτρέπουν να μετρήσουμε φαινόμενα ου 

γίνονται πολύ γρήγορα στη φύση, καθώς για να μετρήσουμε ένα γρήγορο φυσικό φαινόμενο 

χρειαζόμαστε ένα παλμό ποιο γρήγορο από αυτό φαινόμενο. Συνεπώς, τέτοιοι παλμοί είναι ιδανικοί 

για την μέτρηση φαινομένων  της τάξης του picosecond ή και femtosecond.  

Το πραγματικό ηλεκτρικό πεδίο που αντιστοιχεί σε ένα υπερβραχή παλμό ταλαντώνεται με γωνιακή 

φέρουσα συχνότητα ω0 που αντιστοιχεί στο κεντρικό μήκος κύματος του παλμού. 

Για την διευκόλυνση των υπολογισμών ένα μιγαδικό πεδίο εισάγεται E(t) και ορίζεται ως το 

αναλυτικό σήμα που αντιστοιχεί στο πραγματικό πεδίο. 

𝐸(𝑡) = √𝛪(𝑡)𝑒𝑖𝜔0𝑡𝑒𝑖𝜑(𝑡) (1.2) 

Όπου I(t) είναι η ένταση συναρτήσει του χρόνου και φ(t) η φάση. 

Η σχέση του μιγαδικού ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο των συχνοτήτων βρίσκεται με τον 
μετασχηματισμό Fourier 

                                                             
5 Laser Wikipedia 
6 Pulsed laser Wikipedia 
7 Ultrashort laser pulse Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Femtoseconds
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𝛦(𝜔) = 𝐹[𝐸(𝑡)] (1.3) 

Η σχέση που δίνει την ένταση του πεδίου στο χώρο των συχνοτήτων είναι  

𝐸(𝜔) = √𝑆(𝜔)𝑒𝑖𝜑(𝑡) (1.4) 

Όπου 𝑆(𝜔) είναι το φάσμα και φ(t) η φάση. 

 

Οι συναρτήσεις (χρονικές και φασματικές) της έντασης καθορίζουν την χρονική διάρκεια και το 
φασματικό εύρος του παλμού.  

 

 

Εικόνα 1.  Στην παραπάνω εικόνα παρατηρούμε έναν υπερβραχή παλμό laser στον χώρο του χρόνου που μάλιστα η 
συχνότητά του αλλάζει με τον χρόνο (chirp)(Wikipedia, ultra short pulses,definition) 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του laser που χρησιμοποιούμε στην 

παραγωγή των αρμονικών είναι εναλλασσόμενο. Αυτό σημαίνει ότι το πεδίο αλλάζει κατεύθυνση 

περιοδικά.  
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1.2 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΒΡΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ LASER KAI ΥΛΗΣ 
 

Το παλμικό laser είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο αλληλοεπιδρά με το άτομο 

σύμφωνα με τους κανόνες της ηλεκτροδυναμικής, ασκώντας στα ηλεκτρόνια και στον πυρήνα μια 

δύναμη, την δύναμη Lorentz η οποία δίνεται από την σχέση8 

𝐹 = 𝑞𝐸 + 𝑞𝑣 × 𝐵  (1.5) 

όπου q το φορτίο, Ε το ηλεκτρικό πεδίο Β το μαγνητικό πεδίο και v η ταχύτητα.  

Συνήθως για τις εντάσεις laser αυτής της εργασίας αγνοούμε το μαγνητικό πεδίο, επειδή το πλάτος 

του μαγνητικού πεδίου δίνεται από το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου διαιρεμένου με την ταχύτητα 

του φωτός ενώ η ταχύτητα του ηλεκτρονίου στο μέσο διάδοσης είναι σχετικά μικρή. Κάτω από αυτή 

την προσέγγιση το ηλεκτρόνιο μπορεί να θεωρηθεί ότι ταλαντώνεται μόνο από το ηλεκτρικό πεδίο 

και η αντίδραση του υλικού σχετίζεται μόνο από την εξέλιξη των ηλεκτρονιακών τροχιών στο χρόνο. 

Από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα έχουμε: 

𝑚
𝑑𝑥2

𝑑𝑡²
= 𝐹 (1.6) 

Συνάγουμε λοιπόν ότι η δύναμη που ασκεί το ηλεκτρικό πεδίο είναι αντιστρόφως ανάλογη της μάζας. 

Έτσι, συμπεραίνουμε ότι η επιτάχυνση και η μετατόπιση που αποκτά ο πυρήνας (2.000 φορές  

βαρύτερος από τα ηλεκτρόνια) εξαιτίας του πεδίου είναι αμελητέα σε σχέση με την αυτήν των 

ηλεκτρονίων, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε τον πυρήνα ακίνητο.  

Η ένταση του laser επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου του laser να 

είναι συγκρίσιμο με το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου των ατόμων. Πεδία τέτοιας έντασης δύνανται 

να αποκολλήσουν τα ηλεκτρόνια από τα άτομα τους μέσω ενός φαινομένου κβαντομηχανικής 

φύσεως που ονομάζεται φαινόμενο σήραγγας, η αποκόλληση αυτή του ηλεκτρονίου έχει σαν 

αποτέλεσμα τον ιονισμό των ατόμων του υλικού. Η μελέτη του φαινομένου της αλληλεπίδρασης του 

laser με τα άτομα του υλικού γίνεται με μια ημικλασσική αλλά εξαιρετικά ακριβή μέθοδο που 

ονομάζεται μοντέλο των τριών βημάτων. 9 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό το ηλεκτρόνιο απελευθερώνεται από το άτομο με την δράση του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του laser και ταξιδεύει επιταχυνόμενο στο ελεύθερο πεδίο μακριά από 

το άτομο, στη συνεχεία επιταχύνεται προς τα πίσω και σκεδάζεται με το άτομο παράγοντας ένα 

φωτόνιο συγκεκριμένης ενέργειας (η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί στην ενέργεια που απωλέστηκε κατά 

την κρούση). Η σύγκρουση αυτή περιγράφεται με την μετάβαση του ηλεκτρονίου από μια υψηλή 

ενεργειακά ελεύθερη κατάσταση στην θεμελιώδη.10  

Φωτόνιο παράγεται όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταβαίνει από μια διεγερμένη κατάσταση στην 

θεμελιώδη. Δεδομένου όμως ότι στην περίπτωση μας η μετάβαση γίνεται από μια εξαιρετικά υψηλή 

ενεργειακά κατάσταση (πχ περίπου 50 φορές μεγαλύτερη ενέργεια από τη ενέργεια σύνδεσης) και 

εξαιτίας του αρνητικού προσήμου του δυναμικού θα έχουμε πολύ υψηλή κινητική ενέργεια άρα και 

πολύ υψηλή ταχύτητα.  

                                                             
8 Lorenz force Wikipedia 
9 Chapter 13 high harmonic generation,CFL,USMFIR 
10 Αn introduction in high harmonic generation: towards high harmonic spectroscopy, three step model, Aaron von 
Conta. Physical chemistry 10 April 2013 
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Η υψηλή αυτή ταχύτητα υποδεικνύει ότι το ηλεκτρόνιο θα κινηθεί σε σχετικά μεγάλη απόσταση από 

το άτομο. 

Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου (ponderomotive) στο συνεχές δίνεται από την σχέση11 

𝑈 = [
𝑞𝐸

2𝑚𝜔
]2 (1.7) 

όπου q το φορτίο του ηλεκτρονίου m η μάζα του ω η συχνότητα του πεδίου και Ε το πλάτος του. Η 

ενέργεια αυτή ονομάζεται ponderomotive energy  

η σχέση (1.7) αποδεικνύεται εύκολα αν σκεφτούμε ότι το ηλεκτρόνιο φορτίου q αλληλοεπιδρά με 

ένα πεδίο της μορφής  

𝛦 = 𝛦0𝑒−𝑖𝜔𝑡 (1.8) 

H δύναμη που του ασκείται είναι της μορφής  

F=qE (1.9) 

Λύνοντας λοιπόν το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για την δύναμη (1.9) βρίσκουμε την εξίσωση κίνησης 

του σωματιδίου  

𝑋 =
−𝑞𝛦

𝑚𝜔2  𝑒−𝑖𝜔𝑡 (1.10) 

 

Με την μέση κινητική ενέργεια να δίνεται από την σχέση  

𝑈 =
1

2
𝑚 < 𝑥2 > (1.11) 

Αντικαθιστώντας λοιπόν την σχέση (1.10) στην σχέση (1.11) λαμβάνουμε την σχέση (1.7) για το 

ponderomotive energy. 

Ένα άτομο σε ένα ισχυρό παλμό λέιζερ μπορεί να απορροφήσει περισσότερα φωτόνια από τον 

ελάχιστο αριθμό n που είναι απαραίτητο για τον ιονισμό του .Για πιο στενούς χρονικά παλμούς, 

δηλαδή μερικά femtosecond, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια δημιουργούνται από τρείς φυσικές 

διεργασίες, τον πολυφωτονικό ιονισμό ,τον ιονισμό σήραγγας και, τον ιονισμό πάνω από το φράγμα 

δυναμικού (above barrier ionization).12 

Η διαδικασία του ιονισμού περιγράφεται ανάλογα με την τιμή που παίρνει η παράμετρος Keldysh  

𝛾𝜅 = [
𝐼𝑝

2𝑢𝑝
]

1
2 (1.12) 

όπου όπου Ip είναι το δυναμικό ιονισμού και Up η μέση ενέργεια του ελεύθερου ηλεκτρονίου που 

δημιουργείται λόγω της έντασης της ακτινοβολίας του λέιζερ (ponderomotive Energy). 

Το φαινόμενο σήραγγας είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα κβαντικό σωματίδιο διασχίζει ένα 

φράγμα δυναμικού, το οποίο στην κλασσική φυσική φαίνεται πως είναι απίθανο να ξεπεραστεί. 
                                                             
11 Αn introduction in high harmonic generation: towards high harmonic spectroscopy, three step model 
12 Chapter 13 high harmonic generation,CFL,USMFIR 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Σύμφωνα με την εξίσωση του Schrödinger  ένα σωματίδιο έχει πιθανότητα να βρεθεί σε μια περιοχή 

που απαιτεί ενέργεια  περισσότερη από αυτήν που έχει το σωματίδιο και να περάσει από ένα 

φράγμα δυναμικού. Όταν το φράγμα δυναμικού έχει άπειρο βάθος, τότε η πιθανότητα μηδενίζεται, 

δηλαδή είναι αδύνατον το σωματίδιο να βρεθεί έξω από στο φράγμα. Όταν όμως το μήκος είναι 

πεπερασμένο και από την άλλη μεριά του φράγματος υπάρχει μια περιοχή που απαιτεί λιγότερη 

ενέργεια από αυτήν που έχει το σωματίδιο, τότε το σωματίδιο έχει πιθανότητα να βρεθεί στην άλλη  

περιοχή έξω από το φράγμα εκτεινόμενο κυματικά όπως και μέσα στο φράγμα. Η πιθανότητα όμως 

μειώνεται εκθετικά μέσα στο φράγμα. Με άλλα λόγια αν ένας μεγάλος αριθμός σωματιδίων βρεθεί 

στη μία περιοχή ένα μικρό ποσοστό θα καταφέρει να διαπεράσει το φράγμα. Το φαινόμενο 

σήραγγας είναι η κυρίαρχη διαδικασία όταν U>I όπου Ι το δυναμικό ιονισμού του ατόμου, για να 

κυριαρχήσει η διαδικασία του ιονισμού πεδίου (above barrier ionization) πρέπει η ενέργεια του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου το laser να είναι τόσο μεγάλη ώστε να μην υπάρχει ενεργειακό φράγμα 

με τον ελεύθερο χώρο δηλαδή U>>I.13 

 

 

Εικόνα 2.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τα τρία βήματα του μοντέλου των τριών βημάτων δηλαδή τον ιονισμό την 
επιτάχυνση στον ελεύθερο χώρο και την επανασύνδεση (N. A. Papadogiannis, laser and matter interaction notes) 

 

Το μοντέλο τριών βημάτων μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την μέγιστη ενέργεια του 

εκπεμπόμενου, μετά την επανασύνδεση φωτονίου. Η ενέργεια αυτή καθορίζεται από την σχέση 

Εcutoff=Ιp+3.17Up (1.13) 

όπου Ιp το δυναμικό ιονισμού του ατόμου και Up η  ενέργεια  με τιμή ίση με 𝑈 = 9.33𝑥10−14𝐼𝜆2 

όπου I η ισχύ του laser σε W/cm2 και λ το μήκος κύματος σε μm. 

                                                             
13 Chapter 13 high harmonic generation UFSMIR,CFL 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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1.3  ELECTRON TRAJECTORIES (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ) 
 

Όταν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του laser δράσει πάνω στα ηλεκτρόνια του ατόμου αυτά, 

σύμφωνα πάντα με το ημικλασσικό μοντέλο των τριων βημάτων, εκτινάσσονται στο συνεχές και 

πραγματοποιούν μια τροχιά τα χαρακτηριστικά της οποίας εξαρτώνται από την στιγμή της περιόδου 

της ταλάντωσης του πεδίου του laserπου «γεννιόνται» τα ηλεκτρόνια..  

  Η τροχιά των ηλεκτρονίων μπορεί να υπολογιστεί επιλύοντας την δευτεροβάθμια διαφορική 

εξίσωση του Νεύτωνα για την δύναμη που ασκεί το γραμμικά πολωμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

στα ηλεκτρόνια. 

𝑦''[𝑡] =
𝑞𝐴

𝑚
𝑆𝑖𝑛[𝜔𝑡] (1.14) 

όπου q το φορτίο του ηλεκτρονίου Α το πλάτος του πεδίου του laser, m η μάζα του ηλεκτρονίου και 

ω η κυκλική συχνότητα του laser, και 𝑦''[𝑡] είναι η δεύτερη παράγωγος της θέσης δηλαδή η 

επιτάχυνση. 

Για την επίλυση της παραπάνω διαφορικής για διάφορες αρχικές συνθήκες λάβαμε υπόψιν ότι το 

πεδίο του laser είναι γραμμικό και δείχνει στον άξονα των z και δίνεται από την σχέση 

Ε=Asin[ωt] (1.15) 

και η αντίστοιχη δύναμη από την σχέση 

F=qE (1.16) 

Τέλος, για όλες τις τροχιές που υπολογίσαμε, θεωρήσαμε για αρχική θέση του ηλεκτρονίου την θέση 

μηδέν, καθώς και αρχική ταχύτητα μηδέν, αυτό που αλλάξαμε για κάθε λύση ήταν ο αρχικός χρόνος 

t0. 

 

Εικόνα 3.  Το παραπάνω γράφημα ελήφθη για φάση 0.66 π/ω όπου βλέπουμε ότι το ηλεκτρόνιο πραγματοποίει μια 
επανασύνδεση ,πριν διαφύγει στο άπειρο. 
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Εικόνα 4. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι το ηλεκτρόνιο ταλαντώνεται συνεχώς πραγματοποιώντας 

αλλεπάλληλες επανασυνδέσεις για φάση π/2. 

 

Εικόνα 5.  Το παραπάνω γράφημα ελήφθη για φάση 0.25 π/ω όπου βλέπουμε ότι το ηλεκτρόνιο διαφεύγει στο 
άπειρο, χωρίς ποτέ να επανασυνδέεται με τον πυρήνα και δεν έχουμε έτσι παραγωγή αρμονικών. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το ηλεκτρόνιου υπό την επίδραση του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του laser μπορεί είτε να ταλαντωθεί δίνοντας πληθώρα συμβάντων 

πιθανής επανασύνδεσης με τον πυρήνα (άρα αρμονικών) είτε να διαφύγει στο άπειρο χωρίς να 

δώσει υψηλές αρμονικές.. 

Τέλος από την θεωρία (three step model) γνωρίζουμε ότι όλες οι φάσεις από 0 το π/10 εμφανίζουν 

μακρινές τροχιές ενώ όλες οι φάσεις από π/10 το π/2 κοντινές τροχιές14 

                                                             
14 Chapter 1, high order harmonic generation an overview 
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1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
 

Η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να έχει ένα φωτόνιο των αρμονικών (οι οποίες παράγονται 

από την επανασύνδεση του ηλεκτρονίου με τον πυρήνα) δίνεται από την σχέση 

Εcutoff=Ιp+3.17Up (1.17) 

όπου Ιp το δυναμικό ιονισμού του ατόμου και Up η ενέργεια ponderomotive. 

Η ενέργεια αυτή που ονομάζεται cut off ενέργεια και είναι η ενέργεια της μέγιστης δυνατής 

αρμονικής που προσδιορίζεται ως εξής  

Η κινητική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου δίνεται από την γενική σχέση  

Τ=1/2 mu2 (1.18) 

όπου m η μάζα και u η ταχύτητα, η οποία προσδιορίζεται από την ολοκλήρωση του δεύτερου 

νόμου του Νεύτωνα με δύναμη την δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου του laser.  

Η ολοκλήρωση αυτή μας έδωσε την εξής σχέση για την ταχύτητα 

𝑢 =
𝑒𝐸0

𝑤𝑚
[𝑐𝑜𝑠[𝜔𝑡0] − 𝑐𝑜𝑠[𝜔𝑡]] (1.19) 

όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου, m η μάζα του, w η κυκλική συχνότητα του laser Ε0 το πλάτος 

του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και t0 η αρχική στιγμή δημιουργίας του ηλεκτρονίου. 

Ορίζουμε σαν ταχύτητα ολίσθησης του ηλεκτρονίου την ταχύτητα 

𝑢𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑒𝐸0

𝑤𝑚
𝑐𝑜𝑠[𝜔𝑡0] (1.20) 

Συνεπώς η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου δίνεται από την σχέση 

𝛵 =
𝑚

2
[𝑢𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 −

𝑒𝐸0

𝑤𝑚
𝑐𝑜𝑠[𝜔𝑡]]2 (1.21) 

Η μέση κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου δίνεται από την σχέση 

< 𝛵 >=
𝑚𝑢𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

2

2
+ 𝑈 (1.22) 

όπου U= [
𝑞𝐸

2𝑚𝜔
]

2
 η ponderomotive ενέργεια.  

Η μέγιστη κινητική ενέργεια δίνεται από την σχέση  

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 3𝑈=<U [2cos𝑤2𝑡 + 1] > (1.23) 

Επομένως η ενέργεια cut off δίνεται από την σχέση (1.17)15 

                                                             
15 Η απόδειξη της ενέργειας cut off βασίστηκε στην διάλεξη: laser-matter interaction του καθηγητή κ. Νεκτάριου 
Παπαδογιάννη. 
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1.5 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER ΚΑΙ ΠΑΛΜΟΙ ΦΩΤΟΣ  
 

Η περιγραφή ενός φαινομένου μέσο μιας συνάρτησης ονομάζεται σήμα. Το σήμα μπορεί να 
είναι είτε αναλογικό είτε ψηφιακό. Το πεδίο ορισμού ενός αναλογικού σήματος είναι όλος ο χώρος 
των πραγματικών ενώ το πεδίο ορισμού του ψηφιακού σήματος είναι διακριτό. 

Η σημαντικότερη διαδικασία στην ανάλυση ενός σήματος είναι η συνέλιξη δύο σημάτων για την 
δημιουργία τρίτου σήματος, πρόκειται την ολοκλήρωση στην χρονοκαθυστέρηση του 
πολλαπλασιασμό ενός σήματος με μια χρονικά καθυστερημένη έκδοση ενός άλλου σήματος. 

 

𝑓(𝑡) = 𝑓1 ∗ 𝑓2 = ∫ 𝑓1(𝜏)𝑓2(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
∞

−∞
  (1.24) 

 

Όπου f1 και f2 δυο συναρτήσεις που περιγράφουν δύο διαφορετικά σήματα και f μια νέα συνάρτηση. 

 

Έστω ότι έχουμε μια περιττή συνάρτηση f(t) αυτή μπορεί να γραφτεί σαν ένα άθροισμα ημιτόνων (το 
ημίτονο είναι περιττή συνάρτηση) 

𝑓(𝑡) =
1

𝜋
∑ 𝑓𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝑚𝑡)

∞

𝑚=0

 (1.25) 

Αντίστοιχα για μια άρτια συνάρτηση θα έχω ένα άθροισμα συνημίτονων (το συνημίτονο είναι άρτια 
συνάρτηση) 

𝑓(𝑡) =
1

𝜋
∑ 𝑓′𝑚 cos(𝑚𝑡)

∞

𝑚=0

 (1.26) 

 

οι συντελεστές fm και f’m βρίσκονται αντίστοιχα από τις σχέσεις 

 

𝑓𝑚 = ∫ 𝑓(𝑡) cos(𝑚𝑡)
𝜋

−𝜋
 (1.27) 

 

𝑓′𝑚 = ∫ 𝑓(𝑡) sin(𝑚𝑡)
𝜋

−𝜋
 (1.28) 

Ορίζουμε την συνάρτηση  

𝐹𝑚 = 𝑓𝑚 − 𝑖𝑓′
𝑚  (1.29) 

 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (1.27) και (1.28) στην σχέση (1.29) και ολοκληρώνοντας από το -∞ έως 
το ∞ έχουμε τον μετασχηματισμό Fourier (θέσαμε το m=ω) 

 

𝑓(𝜔) = ∫ 𝑑𝑡
∞

−∞

𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡  (1.30) 

 

Τα f(t) και f(ω) περιέχουν την ίδια πληροφορία, λέμε ότι το f(t) ζει στον χώρο των χρόνων ενώ το f(ω) 
ζει στο πεδίο των συχνοτήτων. 
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Ο ανάστροφος μετασχηματισμός Fourier δίνεται από την σχέση 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝑑𝜔

∞

−∞

𝑓(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡  (1.31) 

 

Σαν φάσμα του κύματος, δηλαδή τις συχνότητες που εμπεριέχονται σε αυτό, ορίζουμε τον 
μετασχηματισμό Fourier του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 

𝑆(𝜔) = |𝐹{𝐸(𝑡)}|2 (1.32) 
 
Για να υπάρχει μετασχηματισμός Fourier πρέπει οι συναρτήσεις να είναι τετραγωνικά 
ολοκληρώσιμες. 

ο μετασχηματισμός Fourier μιας συνάρτησης f(at) δίνεται από το θεώρημα της κλιμάκωσης δηλαδή, 

𝐹{𝑓(𝑎𝑡)} =
𝑓(

𝜔

𝛼
)

|𝑎|
 (1.33) 

Έστω f(x) συνάρτηση θέσης, μπορούμε να εφαρμόσουμε μετασχηματισμό Fourier, ο οποίος 
ονομάζεται χωρικός μετασχηματισμός Fourier που μας δίνει την χωρική συχνότητα k και δίνεται από 
την σχέση: 

𝑓(𝑘) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒−𝑖𝑘𝑥𝑑𝑥  (1.34)
∞

−∞

 

 

 

Εικόνα 6. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε των χωρικό μετασχηματισμό Fourier μιας τετραγωνικής συνάρτησης. 

 
Εν κατακλείδι, ο μετασχηματισμός Fourier είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επεξεργασία και 

την ανάλυση σημάτων καθώς μας επιτρέπει να απεικονίζουμε το φάσμα των συχνοτήτων ενός 

σήματος που έχουμε λάβει και να το επεξεργαζόμαστε ανάλογα.16 

                                                             
16 Όλες οι εξισώσεις του υποκεφαλαίου αυτού έχουν παρθεί από τις σημειώσεις του μαθήματος της οπτικής Fourier 
που διεξάγεται στο ΤΕΙ Κρήτης από τον καθηγητή κ. Νεκτάριο Παπαδογιάννη. 
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1.6 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΦΑΣΗΣ (PHASE MATCHING)  
 

Τα φαινόμενα της μη γραμμικής οπτικής, όπως η παραγωγή των υψηλών αρμονικών 

απαιτούν συμφωνία φάσης για να είναι αποδοτικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζουμε, 

στην διεξαγωγή ενός πειράματος ,ότι υπάρχει η κατάλληλη σχέση μεταξύ των φάσεων των διαφόρων 

κυμάτων, που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση καθόλο το μήκος διάδοσης. Μόνο όταν ικανοποιείται 

η παραπάνω συνθήκη οι συνεισφορές πλάτους από τις διάφορες θέσεις είναι όλες σε φάση. Έτσι 

πρέπει η βασική συχνότητα του laser να παράγει αρμονικές σε ένα σημείου του χώρου που δεν θα 

εξουδετερώνουν τις αρμονικές που παράγονται από το ίδιο laser σε άλλο σημείο του χώρου. 

Συνεπώς ασυμφωνίας φάσης  πρέπει να είναι στο μηδέν, δηλαδή: 17 

𝛥𝜅 = 𝑘𝑞 − 𝑞𝑘𝐿  (1.35) 

όπου kq είναι ο κυματάριθμος της q-αρμονικής και kL είναι ο κυματάριθμος του laser (βασική 

συχνότητα). Στην παραγωγή των υπέρ-υψηλών αρμονικών οι ενέργειες των φωτονίων είναι τόσο 

μεγάλες (π.χ. >100 eV) η χρονική διάρκεια του παλμού τόσο μικρή (femtosecond) και με την χωρική 

κλίμακα να είναι της τάξης του angstrom, ικανοποιούνται δύσκολα οι προϋποθέσεις για να έχω 

ελεγχόμενες συνθήκες παραγωγής αρμονικών με φασική συμφωνία. Παρόλα αυτά τα περισσότερα 

πειράματα παραγωγής αρμονικών παράγονται φωτόνια με ενέργειες αρκετά μικρότερες από 100eV 

και η φασική συμφωνία μπορεί να είναι ελέγξιμη. Αυτό συμβαίνει, επειδή, παρόλο που το άτομο 

μπορεί να εκπέμψει αρμονικές σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών φωτονίων, για να μπορέσουμε ένα 

έχουμε μια ισχυρή εξερχόμενη δέσμη πρέπει η εκπομπή των αρμονικών από μεγάλο αριθμό ατόμων 

του μη γραμμικού μέσου να προστίθεται φασικά. Η συνθήκη για το ταίριασμα φάσης των 

παραγόμενων αρμονικών ικανοποιείται όταν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του laser και οι 

παραγόμενες αρμονικές κινούνται στο μη γραμμικό μέσο με παρόμοια φασική ταχύτητα. Για 

ενέργειες αρμονικών <130eV οι αρμονικές συμφωνούν φασικά εύκολα με την εξισορρόπηση της 

διασποράς των ουδέτερων ατόμων και του πλάσματος που δημιουργείται όταν το μέσο ιονίζεται. 

Υπό τις παραπάνω συνθήκες έχουμε συμφωνία φάσεων σε μήκος άνω του 1 cm και την δημιουργία 

στο μέσο πηγής ακτινοβολίας XUV με ισχύ της τάξης των δεκάτων του μWatt χρησιμοποιώντας ένα 

fs laser ισχύος 1 Watt με επαληψιμότητα 1 KHz. Όμως, για ενέργειες φωτονίων πάνω από 130eV 

(που παράγονται από laser υψηλής ισχύος και μικρής χρονικής διάρκειας), έχουμε ισχυρό (και 

πολλαπλό) ιονισμό του αερίου. Η διασπορά του παραγόμενου πλάσματος αυξάνει την φασική 

ταχύτητα του laser και προκαλεί μετάπτωση φάσης σε σχέση με το πεδίο των αρμονικών. Συνεπώς 

οι παραδοσιακές μέθοδοι για την συμφωνία των φάσεων δεν μπορούν να εφαρμοστούν.18Για να 

λυθεί το πρόβλημα του phase matching για φωτόνια υψηλής ενέργειας εφαρμόζονται τεχνικές quasi-

phase matching (τεχνική της μη γραμμικής οπτικής που επιτρέπει την θετική ροή ενέργειας από την 

συχνότητα άντλησης στις αρμονικές με την δημιουργία περιοδικών φαινομένων στο μη γραμμικό 

μέσο) που είτε προσαρμόζουν την φάση είτε εξαφανίζουν την εκπομπή υψηλών αρμονικών από 

περιοχές του μέσου που θα παρήγαγαν αρμονικές που θα συνέβαλαν καταστρεπτικά. 

                                                             
17 Phase matching of high harmonic generation in the soft and hard x-ray region of the spectrum. Tenio Popmintcheva, 
Ming-Chang Chena, Alon Bahabada, Michael Gerritya, Pavel Sidorenkob, Oren Cohenb, Ivan P. Christovc, Margaret M. 
Murnanea,1, and Henry C. Kapteyna page 1 
18  Phase matching of high harmonic generation in the soft and hard x-ray region of the spectrum. Tenio Popmintcheva, 
Ming-Chang Chena, Alon Bahabada, Michael Gerritya, Pavel Sidorenkob, Oren Cohenb, Ivan P. Christovc, Margaret M. 
Murnanea,1, and Henry C. Kapteyna page 
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1.7 Η ΤEXNIΚΗ CPA (Chirp Pulse Amplification) 
 

Η ενίσχυση όμως των υπερβραχέων παλμών απαιτεί την χρήση μιας τεχνικής που 
ονομάζεται chirped pulse amplification, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή του ενεργού υλικού και 
των οπτικών του οπτικού ενισχυτή. .  

Η τεχνική CPA  (chirped pulse amplification) είναι μια μέθοδος ενίσχυσης των υπερβραχέων παλμών 

laser σε επίπεδο ισχύος μέχρι και petawatt με τον παλμό να επιμηκύνεται χωρικά και χρονικά πριν 

την ενίσχυση. Πριν την εφαρμογή της μεθόδου η ισχύς κορυφής των παλμών των gs laser ήταν 

περιορισμένο, καθώς οι ισχυροί παλμοί των GW/cm2 προκαλούσαν υλικές ζημιές στο μέσo 

ενίσχυσης, εξαιτίας μη γραμμικών φαινομένων, τα οποία επιπλέον αλλοιώνουν και τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά των laser. 19 

Αρχικά, ο παλμός υφίσταται μια διαδικασία που ονομάζεται chirped (ένας παλμός ονομάζεται 

chirped αν η συχνότητα του αυξομειώνεται με το χρόνο) και προσωρινά επιμηκύνεται χρονικά με 

ένα ισχυρό στοιχείο διασποράς. Έτσι μειώνεται η ισχύς κορυφής σε ένα επίπεδο που να μην έχουμε 

ανεπιθύμητα φαινόμενα στο μέσο ενίσχυσης. Στη συνέχεια, και μετά την ενίσχυση ένας συμπιεστής 

διασποράς (μηχάνημα με αντίθετη διασπορά) χρησιμοποιείται για να συμπιέσει τον παλμό σε 

χρονική διάρκεια ίδια με αυτή που είχε πριν την διασπορά και αφαιρεί και το chirp.20  

Ο συμπιεστής διασποράς είναι μια οπτική συσκευή που αποτελείται από δύο στοιχεία χρωματικής 

διασποράς (πρίσματα ή οπτικά φράγματα) και ένα (ή δύο) κάτοπτρο, η συσκευή αυτή επιτυγχάνει 

την συμπίεση των υπερβραχέων παλμών με θετικό chirp (συχνότητα που αυξάνει με τον χρόνο) με 

το να δίνει σε κάθε μήκος κύματος διαφορετική χρονοκαθυστέρηση. Παρόλο που η διασπορά 

υποχρεώνει τα διάφορα μήκη κύματος να ταξιδέψουν σε διαφορετικό οπτικό δρόμο, ο συμπιεστής 

είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε τα μήκη κύματος να εξέρχονται από αυτόν σε διαφορετική χρονική 

στιγμή και προς την ίδια κατεύθυνση. Αν τα μήκη κύματος του παλμού είναι είδη διαχωρισμένα στο 

χρόνο τότε ο συμπιεστής τα υποχρεώνει να επικαλυφθούν κατασκευάζοντας έτσι βραχύτερους 

παλμούς. Αξίζει να επισημανθεί, ότι καθώς το peak power γίνεται πολύ υψηλό στον συμπιεστή η 

διάμετρος της δέσμης πρέπει να είναι μεγάλη. Για τις ποιο ισχυρές διατάξεις πρέπει η διάμετρος της 

δέσμης να φτάνει το 1 μέτρο!21Η παραπάνω μέθοδος μας επέτρεψε να κατασκευάσουμε σχετικά 

μικρές διατάξεις ενίσχυσης που δύνανται να παράγουν σχετικά εύκολα mJ παλμούς με διάρκεια 

μερικά femtosecond που οδηγούν σε peak power στην περιοχή των TW. 

Εμείς στο πείραμά μας χρησιμοποιούμε την εξής διάταξη και μέθοδο CPA: αρχικά ο υπερβραχής 

παλμός επιμηκύνεται πριν εισέλθει στο μέσο ενίσχυσης με την βοήθεια ζευγαριού οπτικών 

φραγμάτων τα οποία είναι διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε το τμήμα του παλμού του laser με 

χαμηλές συχνότητες να διανύει μικρότερη διαδρομή από το τμήμα με τις υψηλές συχνότητες. Αφού 

ο παλμός του laser διέλθει από το ζευγάρι των grating αποκτά θετικό chirp, δηλαδή το τμήμα με τις 

υψηλές συχνότητες ακολουθεί το τμήμα με τις χαμηλές συχνότητες και έχει μεγαλύτερη διάρκεια 

παλμού κατά ένα παράγοντα 103-105 (από μερικές δεκάδες fs γίνεται εκατοντάδες ps).  

                                                             
19 Encyclopedia of laser physics, chirped pulsed amplification 

20 Maurice Pessot, Jeff Squier, Gerard Mourou, and Donald J. Harter, optic letters. Vol 14 pp.797-799 (1989) 

21 Encyclopedia of laser physics, chirped pulsed amplification 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chirped_pulse_amplification


16 
 

Στη συνέχεια, ο επιμηκυμένος παλμός εισάγεται, που έχει ικανοποιητικά χαμηλή ισχύ εισάγεται στο 

μέσο ενίσχυσης και ενισχύεται κατά ένα παράγοντα 106. Τέλος, ο ενισχυμένος παλμός 

επανασυμπιέζεται στον αρχικό με την αντίστροφη διαδικασία από αυτή που τον επιμήκυνε. 

 

 

Εικόνα 7. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το σύστημα CPA που περιγράφηκε  στο κείμενο (Wikipedia, chirped pulse 
amplification) 

 

 

Εικόνα 8.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την διάταξη του femtosecond laser που χρησιμοποιήσαμε πολλαπλών 

ενισχυτών με δύο εξόδους (συμπιεστής κενού με έξοδο 45 TW και συμπιεστής ατμοσφαιρικός 0.5 TW) . 
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1.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ KENOΥ 
 

 Ένα βασικό εργαλείο για την σωστή λειτουργία μιας πειραματικής διάταξης  παραγωγής 

αρμονικών υπεριώδους κενού και κατά συνέπεια για την αποτελεσματική εκτέλεση ενός τέτοιου 

πειράματος είναι ο θάλαμος υψηλού κενού, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς το κενό 

εξασφαλίζει ότι οι αρμονικές, που θα παραχθούν από την αλληλεπίδραση του laser με τον πίδακα 

αερίου, θα φτάσουν χωρίς να αλληλοεπιδράσουν με άλλο αέριο ή με τον ατμοσφαιρικό αέρα που 

θα υπήρχε ανάμεσα στον πίδακα και τον ανιχνευτή των αρμονικών. Επιπλέον, το υψηλό κενό 

διασφαλίζει την προστασία του ανιχνευτή πολλαπλών διάβλων (MCP) από φθορές ηλεκτρονικής 

φύσεως λόγω του τρόπου λειτουργίας του με υψηλές τάσεις. Επίσης μπορεί να προστατεύσει τις 

επιφάνειες των πειραματικών διατάξεων από ρύπους και να παράσχει μεγάλη ελεύθερη διαδρομή 

για άτομα, ιόντα και μόρια.  

Το κενό μετράτε σε mbar=100 pascal=100 N/m2 και χωρίζεται σε χαμηλό κενό (105-102 pascal), 

μεσαίο κενό (102-101 pascal), υψηλό κενό (10-1-10-4 pascal),  καλό υψηλό κενό (10-4-10-7 pascal),  και 

υπερύψηλό κενό (10-7-10-10 pascal). 

 Σε συνθήκες υψηλού κενού (όπως αυτό που χρησιμοποιήσαμε) η μέση ελεύθερη διαδρομή των 

μορίων (έξωθεν του πίδακα αερίου που παράγονται οι αρμονικές) είναι αρκετά μέτρα και τα μόρια 

του αερίου θα έχουν συγκρουστεί με τα τοιχώματα του θαλάμου πολλές φορές πριν συγκρουστούν 

μεταξύ τους, συνεπώς όλες οι μοριακές αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται πάνω στα τοιχώματα 

του θαλάμου. Επίσης, αέριο διαφεύγει από τα τοιχώματα, ενώ ο ρυθμός άντλησης εξαρτάται από τα 

τοιχώματα του θαλάμου, το υλικό κατασκευής και την θερμοκρασία του αερίου.  

  Το κενό κατασκευάζεται με την χρήση ειδικών αντλιών που διώχνουν τον αέρα από τον θάλαμο 

μας. Υπάρχουν διάφορα είδη αντλιών, εμείς όμως χρησιμοποιούμε στην πειραματική μας διάταξη 

μία μηχανική περιστροφική αντλία για το προ κενό και μία τουρμπομοριακή αντλία που μας 

επιτρέπουν να δημιουργήσουμε υψηλό κενό περίπου 105mbar με 10-6mbar που χρειαζόμαστε για 

την παραγωγή των αρμονικών. 

  Για να επιτευχθεί το υψηλό κενό χρησιμοποιούμε ειδικά υλικά και εξειδικευμένες τεχνικές 

άντλησης, ενώ με ειδικά υλικά που καθαρίζουμε όλα τα στοιχεία του θαλάμου κενού και της αντλίας, 

ώστε να αποφευχθούν οι διαρροές αερίων και άλλων υλικών από τα στοιχεία αυτά. Πρώτα 

χρησιμοποιήσουμε την μηχανική αντλία (rotary), ώστε να χαμηλώσουμε το κενό έως ~1Pa και στη 

συνέχεια χρησιμοποιούμε την turbomolecular για να φτάσουμε στις πιέσεις που χαρακτηρίζουν ένα 

υψηλό κενό. Έπειτα, ο θάλαμος θερμαίνεται μέσα σε ένα ειδικό φούρνο, ο οποίος περικλείεται από 

ανθεκτικά στην υψηλή θερμοκρασία υλικά και στη συνέχεια αφαιρούμε το θάλαμο και τον 

αφήνουμε να ψυχθεί. Η διαδικασία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού διαφυγής 

των αερίων και των υδρατμών που είναι εγκλωβισμένοι πάνω στα τοιχώματα του θαλάμου, που στη 

συνέχεια αντλούνται έξω από το θάλαμο. Ένα σύστημα κενού χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα 

άντλησης του, η οποία εξαρτάται από την πίεση, το κατώτερο όριο της οποίας καθορίζει αν το 

σύστημα μπορεί να λειτουργήσει.22 

 

                                                             
22 Σημειώσεις προχωρημένων εργαστηρίων φυσικής, τεχνικές κενού σελ. 4 
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Η εξίσωση του συστήματος κενού είναι: 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= −

𝑆

𝑉
(𝑃 − 𝑃𝑠) (1.36)23

 

όπου V ο συνολικός προς εκκένωση όγκος, S η ταχύτητα άντλησης, Ρ η στιγμιαία πίεση και 𝑃𝑠 η 

κατώτερη πίεση λειτουργείας. Αν υπάρχουν διαρροές στο σύστημα η ταχύτητα άντλησης θα 

ελαττωθεί και η εξίσωση συστήματος είναι: 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= −

𝑆

𝑉
(𝑃 − 𝑃𝑠)+QL/V (1.37)24 

με QL να είναι ο ρυθμός των διαρροών. 

Οι μηχανικές αντλίες λειτουργούν με βάση την αρχή της άντλησης με την χρήση εμβόλου. Τα αέρια 

έχουν χαμηλό ιξώδες και για αυτό το λόγο όλες οι μηχανικές αντλίες είναι περιστροφικές και τελείως 

εμβαπτισμένες σε λάδι, το οποίο δρα σαν στεγανοποίητής. Ο παραπάνω κύκλος εξαγωγής του 

αερίου γίνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να επαναλαμβάνεται από ένα επιπλέον τέτοιο σύστημα, το 

οποίο θα χρησιμοποιεί τον ίδιο άξονα κίνησης. Το μέγιστο κενό που μπορούν να επιτύχουν τέτοιου 

είδους αντλίες είναι συνάρτηση της στεγανότητας του συστήματος στα σημεία επαφής των αξόνων 

και του περιστροφέα με τα τοιχώματα της αντλίας.25Η turbomolecular pump είναι ένας τύπος 

αντλίας κενού σχεδιασμένος να δημιουργεί υψηλό κενό. Η λειτουργεία της βασίζεται στο ότι τα 

μόρια του αερίου αποκτούν ορμή σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μέσω της συνεχόμενης κρούσης 

με ένα κινούμενο στερεό υλικό. Διαθέτουν ένα ταχέως περιστρεφόμενο στροφέα που χτυπάει τα 

μόρια και τα εκτοξεύει στην εξάτμιση. Οι περισσότερες turbomolecular pumps δημιουργούν το κενό 

μέσα από διαφορά στάδια, καθένα από τα οποία αποτελείται από τάχεος περιστρεφόμενους 

στροφείς και μια διάταξη με ακίνητες λεπίδες. Το σύστημα συμπιέζει το αέριο και του μεταφέρει 

ενέργεια. Το αέριο που αιχμαλωτίζεται στα αρχικά στάδια από τους στροφείς σπρώχνεται προς τα 

κάτω, καθώς το αέριο κατεβαίνει  συμπιέζεται όλο και περισσότερο. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται 

έως ότου το αέριο αντληθεί από το κάτω μέρος του συστήματος με μια βοηθητική αντλία. 

 

 

Εικόνα 9.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την turbomolecular αντλία που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο. 

                                                             
23 Σημειώσεις προχωρημένων εργαστηρίων φυσικής, τεχνικές κενού σελ. 1 
24 Σημειώσεις προχωρημένων εργαστηρίων φυσικής, τεχνικές κενού σελ 3 
25 Σημειώσεις προχωρημένων εργαστηρίων φυσικής, τεχνικές κενού σελ 3 



19 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΙΔΑΚΑ ΑΕΡΙΟΥ ΑΡΓΟΥ ΜΕ 

ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 
 

 Για τον προσδιορίσουμε την πυκνότητα των μορίων του πίδακα αερίου και μάλιστα, όσο πιο 

κοντά γίνεται, στο σημείο εξόδου του από τον μηχανισμό εκτόξευσης χρησιμοποιούμαι το 

φαινόμενο της οπτικής συμβολής. 

Η συμβολή είναι ένα φυσικό φαινόμενο στο οποίο δύο ή και περισσότερα κύματα αθροίζονται ή 

αλληλοεξουδετερώνονται ανάλογα με την διαφορά φάσης τους ή την διαφορά δρόμων τους. Η 

περίπτωση άθροισης ονομάζεται ενισχυτική συμβολή, ενώ η περίπτωση εξουδετέρωσης ονομάζεται 

καταστρεπτική συμβολή.26 

Η διαφορά φάσης δίνεται από την σχέση 27 

 

𝛥𝜑 = 2𝜋𝜒
𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
 (2.1) 

όπου λ το μήκος κύματος, χ η απόσταση δύο διαδοχικών κυματικών μετώπων και θ η γωνία 

πρόσπτωσης 

Τα κύματα θα είναι σε φάση και θα πραγματοποιούν ενισχυτική συμβολή αν 28 

χ
𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
=2n (2.2) 

και καταστρεπτική συμβολή αν29 

2χ
𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
= (2n+1) (2.3) 

 

 

Εικόνα 10.  Στην παραπάνω εικόνα έχουμε καταστρεπτική και ενισχυτική συμβολή (Wikipedia,συμβολή). 

                                                             
26 Serway jewett φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς, οπτική σελ 554 
27 Wikipedia wave interference 
28 Wikipedia wave interference 
29 Wikipedia wave interference 
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Ένα βασικό οπτικό στοιχείο για την συμβολομετρία είναι ο διαχωριστής δέσμης (Beam splitter) όπου 

ονομάζεται το οπτικό στοιχείο που μπορεί να διαχωρίσει μια δέσμη φωτός τα δύο. Συνήθως έχει 

σχήμα κύβου και είναι κατασκευασμένη από δύο τριγωνικά γυάλινα πρίσματα κολλημένα με 

πολυεστέρα. Το πάχος του κύβου είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε για δεδομένο μήκος κύματος ένα 

μέρος της δέσμης να διαδίδεται και ένα μέρος να ανακλάται.30 

 

Εικόνα 11.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ένα σχεδιάγραμμα ενός κυβικού beam splitter σαν αυτόν που 
χρησιμοποιούμε στο πείραμα μας (Wikipedia beam spliter) 

O πίδακας του αερίου αργού ρυθμίζεται από μια μαγνητική βαλβίδα υψηλής πίεσης. Η μαγνητική 

βαλβίδα λειτουργεί σύμφωνα με το φαινόμενο Faraday. Ουσιαστικά έχουμε δυο ρευματοφόρα 

καλώδια που εισέρχονται στον θάλαμο που βρίσκεται το αέριο και καθώς το ρεύμα είναι 

εναλλασσόμενο έχουμε την κίνηση εμπρός πίσω ενός εμβόλου. Το έμβολο όταν μετακινείται προς 

τα πίσω επιτρέπει στο αέριο να διαφύγει στον θάλαμο κενού. Εμείς με μια κάρτα υπολογιστή 

ελέγχουμε την συχνότητα του ρεύματος και ρυθμίζουμε την χρονική διάρκεια και το μέγεθος του 

ανοίγματος που το έμβολο επιτρέπει την διαρροή του αερίου κανονίζοντας έτσι την ποσότητα του 

που διαρρέει στον θάλαμο κενού. 

 

 

Εικόνα 12. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τον μηχανισμό ελέγχου της μαγνητικής βαλβίδας. 

                                                             
30 Wikipedia beam splitter 
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Εικόνα 13. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τον μηχανισμό του πίδακα αερίου, όπου διακρίνονται τα σωληνάκια μου 
επιτρέπουν στο αέριο να εισέλθει στην μαγνητική βαλβίδα, καθώς και τα καλώδια από τα οποία διέρχεται το ρεύμα που 
μετακινεί το έμβολο. 



22 
 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιούμε για τον συμβολομετρικό χαρακτηρισμό του πίδακα 

αερίου αποτελείται από ένα κυβικό διαχωριστή δέσμης (beam splitter) πάνω στον οποίο πέφτει η 

δέσμη και διαχωρίζεται σε δύο τμήματα, το ένα τμήμα στη συνέχεια προσπίπτει σε ένα κάτοπτρο 

ανακλάται, προσπίπτει σε ένα δεύτερο κάτοπτρο και καταλήγει σε ένα δεύτερο beam splitter και 

εξέρχεται από την διάταξη με κάποια φάση. Το δεύτερο τμήμα της αρχικής δέσμης συνεχίζει 

γραμμικά την πορεία του και εξέρχεται της διάταξης μέσα από το δεύτερο beam splitter. Ο δεύτερος 

beam splitter διαχωρίζει και αυτός τις τελικές δέσμες που προσπίπτουν πάνω σε αυτόν σε δύο 

τμήματα. Η παραπάνω διάταξη ονομάζεται συμβολόμετρο Mach–Zehnder και το βασικό του 

πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα συμβολόμετρα είναι η ευκολία με την οποία μπορούν να 

προσαρμοστούν τα στοιχεία του για την εκτέλεση διαφόρων πειραμάτων 

Αυτό που συμβαίνει κατά την διάρκεια του πειράματος είναι ότι αν δεν υπάρχει ο πίδακας του 

αερίου στην διαδρομή της μιας από τις δέσμες του συμβολόμετρου οι δύο δέσμες που εξέρχονται 

της διάταξης έχουν την ίδια φάση, επομένως οι ακτίνες αν έχουν μια μικρή γωνία μεταξύ τους 

συμβάλουν είτε ενισχυτικά είτε καταστρεπτικά σε διαφορετικά σημεία του χώρου και παρατηρούμε 

μια εικόνα διαδοχικών κροσσών ενισχυτικής και καταστρεπτικής συμβολής που η χωρική τους 

συχνότητα καθορίζεται από εμάς με βάση την γωνία μεταξύ των δύο δεσμών. Για να εκτελέσουμε το 

πείραμα ουσιαστικά εισάγουμε τον πίδακα αέριου στο θάλαμο κενού μέσα και ρυθμίζουμε την 

ποσότητα του αέριου που εισάγεται στο θάλαμο είτε μέσα από τον έλεγχο της χρονικής διάρκειας 

που ο μηχανισμός είναι ανοικτός και το αέριο διαρρέεται είτε μέσα από την προσαρμογή της ισχύος 

της εφαρμοζόμενης στο μηχανισμό τάσης (όσο ποιο πολύ τάση έχω τόσο ποιο γρήγορα ανοιγοκλείνει 

ο μηχανισμός και τόσο ποιο πολύ αέριο εισέρχεται στο θάλαμο κενού), στην πράξη όμως εμείς 

ρυθμίζουμε μονάχα την χρονική διάρκεια και όχι την τάση καθώς η τάση που χρησιμοποιούμε είναι 

ιδανική ώστε να μην καταστρέφετε η διάταξη. Όταν όμως εισάγουμε το αέριο στο σύστημα με τον 

πίδακα τότε αλλάζει ο δείκτης διάθλασης και η πυκνότητα του οπτικού μέσου με αποτέλεσμα την 

διαφοροποίηση του οπτικού δρόμου και κατά συνέπεια παρατηρούμε παραμόρφωση των κροσσών 

συμβολής εφόσον ο πίδακας είναι τοποθετημένος στην πορεία της δέσμης του ενός βραχίονα του 

συμβολόμετρου . 

Αυτή η παραμόρφωση παρατηρείται στην συνέχεια στις αλλοιώσεις των κροσσών, οι οποίες 

λαμβάνονται με μια κάμερα CCD. Οι φωτογραφίες αυτές που παρατίθενται παρακάτω συνιστούν τα 

πειραματικά δεδομένα από τα οποία θα εξάγουμε την πυκνότητα του αερίου.  

Στη συνέχεια εισάγαμε τις φωτογραφίες των κροσσών που λάβαμε με την κάμερα στο υπολογιστικό 

πρόγραμμα IDEA. Το πρόγραμμα αυτό μας επιτρέπει να αναλύσουμε και να επεξεργαστούμε τις 

εικόνες που λάβαμε από τον φασματογράφο, καθώς διαθέτει αλγόριθμους που μας επιτρέπουν την 

εκτέλεση μαθηματικών πράξεων και την εφαρμογή συναρτήσεων προς εξαγωγή πληροφοριών που 

αφορούν την φάση. 

Τέλος, ορίζουμε σαν φάση του κενού φ0 και σαν φάση στην περιοχή με ο αέριο φ1. Τα μεγέθη αυτά 

θα μας χρειαστούν παρακάτω. (θεωρούμε ότι η ακτίνα του laser διέρχεται από μια νοητή 

ισοεπιφανειακή με τον πίδακα του αερίου περιοχή και αποκτά την φάση της). 
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Εικόνα 14.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ολόκληρη την συμβολομετρική διάταξη συνεχούς laser για τον 
χαρακτηρισμό του πίδακα αερίου 

 

 

Εικόνα 15.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την πειραματική διάταξη για τον συμβολομετρικό χαρακτηρισμό του 
πίδακα αερίου αργού, με καλή ακρίβεια βλέπουμε τους φακούς από τους οποίους διέρχεται η δέσμη πριν προσπέσει 

στον αρχικό beam splitter και διαχωριστεί. Επίσης βλέπουμε τον θάλαμο κενού μέσα στον οποίο βρίσκεται το τζέτ 
αερίου. 
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Εικόνα 16.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τον δεύτερο beam splitter που διαχωρίζει την τελική δέσμη που 
εξέρχεται από τον θάλαμο σε δύο τμήματα, που το ένα από αυτά καταγράφουμε με την κάμερα και βλέπουμε τους 

κροσσούς. 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17 . Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε μια σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης όπου με 
βελάκια αναπαρίστανται οι ακτίνες της δέσμης, επίσης φαίνετε η θέση των κατόπτρων και των beam splitter, το τζέτ 

που εκτοξεύει το αέριο τοποθετείται ανάμεσα στους beam spliter. 

Αρχικά πήραμε μετρήσεις για πίεση αερίου για πίεση 100 bar και 40 bar, εφαρμόζοντας τάση 100V 

στον μαγνητικό μηχανισμό και για διάρκεια 20msec και 10 msec αντίστοιχα. Οι μετρήσεις 

ελήφθησαν με την κάμερα ακριβώς μετά το πέρας του ανοίγματος του τζέτ και τα αποτελέσματα 

τους ήταν φωτογραφίες που απεικονίζουν τους κροσσούς συμβολής. 

 

 

Εικόνα 18.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τους κροσσούς συμβολής και την παραμόρφωση τους για πίεση αερίου 
100bar (άνοιγμα 20 ms), επίσης διακρίνεται και το ίδιο το τζέτ (σκοτεινή περιοχή). 
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Εικόνα 19.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τους κροσσούς συμβολής και την παραμόρφωση τους για πίεση αερίου 
40bar (10 ms), επίσης διακρίνεται και το ίδιο το τζέτ (σκοτεινή περιοχή). 

 

 

Εικόνα 20. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τους κροσσούς συμβολής χωρίς την παρουσία αερίου, κατά συνέπεια 
δεν παρατηρούμε παραμόρφωση επίσης διακρίνεται και το ίδιο το τζέτ (σκοτεινή περιοχή). 
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Το πρώτο βήμα στην επεξεργασία των εικόνων είναι η εφαρμογή μασκών με στόχο την απαλοιφή 

της σκιάς του τζέτ. Το δεύτερο βήμα συνίσταται στην εφαρμογή του ευθύ μετασχηματισμού Fourier 

ώστε να λάβουμε το σήμα στον χώρο των χωρικών συχνοτήτων, αφού λάβουμε την εικόνα των 

χωρικών συχνοτήτων επιλέγουμε μια περιοχή και υπολογίζουμε την φάση. Ο υπολογισμός της 

φάσης μας επιτρέπει μέσο του αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier να χρησιμοποιήσουμε τον 

μετασχηματισμό Abel31, ο οποίος μας δίνει την πυκνότητα σε σχέση με την γωνία του πίδακα του 

αερίου. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι για την απαλοιφή αλλοιώσεων των κροσσών που 

οφείλονται σε τεχνικούς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, η παραπάνω διαδικασία 

πραγματοποιείται και σε μια εικόνα με μη παραμορφωμένους από αέριο κροσσούς. και η οποία στη 

συνέχεια χρησιμοποιείτε από το σύστημα σαν εικόνα αναφοράς.32 

Η μέθοδος με την οποία λαμβάνουμε την φάση είναι η μέθοδος phase unwrap with brunchcuts η 

μέθοδος αυτή ουσιαστικά είναι μια μέθοδος wrapped (μετασχηματισμός Fourier ή μέθοδος 

μετατόπισης φάσης) αλλά στη φάση σε κάθε σημείο φ(χ,y) έχει προστεθεί ένας όρος που είναι το 2π 

πολλαπλασιασμένο με έναν ακέραιο αριθμό και εφαρμόζεται γιατί οι μέθοδοι wrapped δίνουν 

μεγάλα σφάλματα καθώς το εκτυλίσσεται το unwrap. 33 

𝜑(𝜒, 𝑦) = 𝜑𝑤𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑑(𝑥, 𝑦) + 2𝜋𝜅 (2.4) 

ό𝜋𝜊𝜐 𝜅 𝛼𝜅έ𝜌𝛼𝜄𝜊𝜍 

Ο μετασχηματισμός Abel είναι ένας εσωτερικός μετασχηματισμός που χρησιμοποιείτε στην ανάλυση 

σφαιρικά συμμετρικών συναρτήσεων. Στην ανάλυση εικόνων ο ευθύς μετασχηματισμός μας δίνει 

μια οπτικά λεπτή αξονικά συμμετρική συνάρτηση εκπομπής σε ένα επίπεδο, ενώ ο αντίστροφος 

μετασχηματισμός μας επιτρέπει τον υπολογισμό της συνάρτησης εκπομπής αν μας δοθεί μια 

προβολή της. Η εξίσωση (2.5) 34, (2.6) 35 δίνουν τον ευθύ και τον αντίστροφο μετασχηματισμό Abel 

συνάρτηση f(r) αντίστοιχα.36 

𝐹(𝑟) = 2 ∫
𝑓(𝑟)𝑟

√𝑟2−𝑦2
𝑑𝑟

∞

𝑦
 (2.5) 

 

𝐹(𝑟) =
−1

𝜋
∫

𝑑𝐹

𝑑𝑦

𝑑𝑦

√𝑦2−𝑟2

∞

𝑟
 (2.6) 

Στο πρόγραμμα μας χρησιμοποιούμε τον μετασχηματισμό Abel με την μέθοδο επίλυσης Backus-

Gilbert37 υποθέτοντας σφαιρική συμμετρία και προσδιορίζοντας έτσι την φάση σε συνάρτηση με την 

ακτίνα την οποία διασχίζει το laser.  

                                                             
31 Idea tutorial review 2 
32 Idea tutorial review 2 
33 Phase unwrapping with brunchcut method: clustering of discontinuity sources and reverse simulating annealing, Bernt 
Gutman and Herbert Weber introduction 
34 Manual idea version 17 page 58 
35 Manual idea version 17 page 58 
36 Manual idea version 17 page 58 
37 Manual idea version 17 page 
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Εικόνα 21. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το σήμα της εικόνας των κροσσών για πίεση 40bar στο χώρο των 
χωρικών συχνοτήτων που λάβαμε μετά από ευθύ μετασχηματισμό Fourier. 

 

 

Εικόνα 22. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το σήμα της εικόνας των κροσσών για πίεση 40bar στο χώρο των 
χωρικών συχνοτήτων που λάβαμε μετά από ευθύ μετασχηματισμό Fourier 



29 
 

 

Εικόνα 23. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τον πίδακα του πίδακας αργού έπειτα από την επεξεργασία (phase 
unwrapped with brunchcut method), ουσιαστικά βλέπουμε την φάση (ανάλογη της πυκνότητας του αερίου) που 

προκύπτει εκεί όπου υπάρχει αέριο (μαύρο χρώμα) στο πρόγραμμα IDEA για πίεση 40bar. 

 

 

Εικόνα 24.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τον πίδακα του πίδακας αργού έπειτα από την επεξεργασία (phase 
unwrapped with brunchcut method) ), ουσιαστικά βλέπουμε την φάση που προκύπτει εκεί όπου υπάρχει αέριο (μαύρο 

χρώμα στο πρόγραμμα IDEA για πίεση 100bar. 
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Εικόνα 25.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το διάγραμμα φάσης του αερίου αργού συναρτήση της ακτίνας για 
πίεση 40bar. το διάγραμμα αυτό προέκυψε από την εφαρμογή της μεθόδου abel inversion και Backus gilbert. 

 

 

Εικόνα 26.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το διάγραμμα πυκνότητας αερίου αργού συναρτήση της ακτίνας για 
πίεση 100bar. το διάγραμμα αυτό προέκυψε από την εφαρμογή της μεθόδου abel inversion και Backus gilbert. 
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Γνωρίζουμε ότι η σχέση που δίνει την πυκνότητα συναρτήση του δείκτη διάθλασης είναι38 

𝑛 − 1 = 𝐾𝜌 (2.8) 

Όπου n o δείκτης διάθλασης, ρ η πυκνότητα και k η σταθερά του gladstein dale η οποία δίνεται από 

την σχέση39 

𝐾 =
1

2𝜀𝜊

𝑎

𝑚
 (2.9) 

Όπου ε0 η ηλεκτρική διαπερατότητα του κενού m η μάζα του αερίου αργού και α η πολικότητα του 

αερίου. 

Η φάση δίνεται από την σχέση  

𝛥𝜑 = 𝜑1 − 𝜑0 (2.10) 

Και γνωρίζουμε ότι η φάση συνδέεται με τον δείκτη διάθλασης από την σχέση  

𝜑 = ∫ 𝑘𝑑𝑧
𝑧

0
 (2.11) 

Όπου κ ο κυματάριθμος, ο οποίος συνδέεται με το μήκος κύματος μέσω της σχέσης  

𝑘 =
2𝜋

𝜆
 (2.12) 

Επίσης γνωρίζω ότι η σχέση που συνδέει τα μήκη κύματος των φάσεων με τον δείκτη διάθλασης 

είναι 

𝜆1 =
𝜆𝜊

𝑛
 (2.13) 

Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (2.8), (2.9), (2.11), (2.12), (2.13) στην (2.10) και λαμβάνοντας υπόψιν 

ότι το πρόγραμμα μας δίνει φάση ανα pixel καταλήγουμε στην σχέση που δίνει την πυκνότητα του 

αερίου συναρτήσει της φάσης που μας υπολογίζει το πρόγραμμα 

𝜌 =
𝜆0

2𝜋𝐾

𝛥𝜑𝑎𝑏𝑒𝑙

𝑆𝑅
 (2.14) 

Όπου SR η spatial resolution του οπτικού μας συστήματος. 

Για την πειραματική μας διάταξη γνωρίζουμε ότι οι τιμές των παραπάνω μεγεθών είναι 

K=1.2472X1028 m3kg-1 , λ0=532Χ10-9nm , SR=0.0192307692𝑋10−3𝑚/𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 , α=1.46504Χ10-8 (F m2) , 

m=6.633520910−26𝑘𝑔 , Δφabel=0.04 rad/pixel για τα 40bar και Δφabel=0.04 rad/pixel για τα 100bar. 

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιμές και υπολογίζοντας για το κέντρο του πίδακα βρίσκουμε: 

𝜌100𝑏𝑎𝑟 = 1.5 × 1018 𝑐𝑚−3 

𝜌40𝑏𝑎𝑟 = 2.5 × 1017 𝑐𝑚−3
 

                                                             
38 G.S sclieren and shawdography techniques page 26 
39 Institute for aerospace studies page 11 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 
 

3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 
 

Αρχικά παλμοί από το laser με μέγιστο ενέργειας ανά παλμό 10 mJ και χρονοδιάρκειας 25 fs 

οδηγείτε με κατάλληλα οπτικά (κάτοπτρα και ίριδες) στον φακό εστίασης με εστιακή απόσταση 30 

cm. Η διάμετρος της δέσμης πριν τον φακό εστίασης είναι περίπου 1.7 cm και στο σημείο της 

εστίασης μετριέται να είναι περίπου 60 μm. O φακός εστίασης είναι κατάλληλα λεπτός ώστε να μην 

διαπλατύνει την χρονοδιάρκεια του παλμού του laser σε σημείο που να επηρεάσει το πείραμά μας 

και είναι τοποθετημένος κοντά στο παράθυρο (λεπτό κατάλληλο παράθυρο από Fused Silica) 

εισόδου του μικρού θαλάμου του τζετ ώστε να μην δημιουργήσει μη γραμμικά φαινόμενα πάνω του 

που μπορούν να καταστρέψουν τα χαρακτηριστικά του παλμού.  Ο φακός μπορεί να κινείται και στις 

τρεις διαστάσεις με ένα τρισδιάστατο μικρομετρικό σύστημα και έτσι να μπορεί κανείς να εστιάσει 

το laser στο σημείο που επιθυμεί (δηλαδή στον αέριο πίδακα). 

Στη συνέχεια το laser διασχίζει τον θάλαμο και αλληλοεπιδρά με τον πίδακα του αερίου ο οποίος 

βρίσκεται στην βάση του μικρού θαλάμου (το αέριο εισέρχεται στον μικρό θάλαμο κενού με την 

βοήθεια του μαγνητικού μηχανισμού, με τον οποίο ελέγχουμε την ποσότητα του αερίου και τη 

λειτουργεία του οποίου έχουμε αναλύσει στο κεφάλαιο 2). Στο πείραμα μας, ενδιαφερόμαστε να 

εισέρχεται μικρή ποσότητα αερίου στο θάλαμο, ενώ η τάση θέλουμε να είναι αρκετά υψηλή ώστε 

το αέριο να αποκτά υψηλή πίεση καθώς εισέρχεται στο θάλαμο υπερύψηλού κενού 

 Οι υψηλές αρμονικές που παράγονται στο πείραμα μας από την αλληλεπίδραση αυτήν του laser με 

το αέριο του Αργού (Ar) και εισέρχονται μαζί με το laser σε δεύτερο θάλαμο κενού από μια πολύ 

μικρή οπή μέσα στον οποίο βρίσκονται σε συνθήκες υψηλού κενού ανακλαστήρες πυριτίου (Si), το 

φράγμα περίθλασης, και ο ανιχνευτής MCP (multichannel plane detector) και το βηματικό μοτέρ. 

Αρχικά οι υψηλές αρμονικές που παρήχθησαν καθώς και η δέσμη laser προσπίπτουν πάνω σε ένα Si 

wafer. Το πλακίδιο του πυριτίου (Si wafer) είναι ουσιαστικά ένας καθρέπτης που κατασκευάζεται με 

επιταξιακές μεθόδους και από ημιαγωγικα υλικά όπως το πυρίτιο και διαθέτει μια ημιαγώγιμη 

επιφάνεια πάνω στην οποία συμβαίνει η ανάκλαση. Στο πείραμά μας η τοποθέτηση του Si-wafer σε 

γωνία Brewster αποσκοπεί στην εξασφάλιση της απορρόφησης της υπέρυθρης ακτινοβολίας και 

στην ανάκλαση των αρμονικών. Δρα δηλαδή σαν ένα είδος φίλτρου. Στη συνέχεια οι αρμονικές 

προσπίπτουν πάνω σε ένα κατάλληλο φράγμα περίθλασης επίπεδου πεδίου (Hitachi flat field 

aberration corrected concave grating) και περιθλώνται (τα διάφορα μήκη κύματος διαχωρίζονται, 

καθώς περιθλώνται υπό διαφορετικές γωνίες) και τελικά η ακτινοβολία μετά τον διαχωρισμό της 

προσπίπτει  πάνω στον ανιχνευτή MCP που είναι κινούμενος με βηματικό μοτερ ελεγχόμενο με 

υπολογιστή πάνω σε μια ευθεία γραμμή (την γραμμή που εστιάζονται και διαχωρίζονται οι 

αρμονικές από το φράγμα περίθλασης).  

Το φράγμα περίθλασης που χρησιμοποιήσαμε είναι κατασκευασμένο από την εταιρία Hitachi και 

έχει κωδικό προϊόντος 001.639 είναι κατασκευασμένο από γυαλί pylex και έχει επιστρωθεί με 

άργυρο, οι διαστάσεις του είναι (50±0.2)mm X (30±0.2)mm X (10±0.2)mm και η ακτίνα καμπυλότητας 

του είναι 5649±20mm η περιοχή περίθλασης έχει διαστάσεις (48Χ28) mm αλλά η αποδοτική περιοχή 
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περίθλασης έχει διαστάσεις (45Χ25mm) και είναι κατάλληλο για μήκη κύματος ακτινοβολίας από 

130 nm έως 20 nm. 40H απόσταση μεταξύ των ραβδώσεων στο κέντρο είναι (1/600) mm και η γωνία 

blaze βρίσκεται στις (3.7±0.5) mm.  

O στόχος του μηχανικά κινούμενου βηματικού μοτέρ είναι να μας επιτρέψει να διαβάσουμε το σήμα 

που καταγράφει ο MCP με πολύ υψηλή χωρική ανάλυση αφού πάνω σε αυτόν είναι, έχοντας 

προσαρμοσμένη μια σχισμή, την οποία μετακινούμε κατά βούληση και η οποία μας επιτρέπει να 

διαλέξουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του φάσματος των αρμονικών, μετά την περίθλαση και 

εστιάση πάνω στην γραμμή κίνησης από το οπτικό φράγμα. Η διαλογή αυτή γίνεται, καθώς η σχισμή 

επιτρέπει μόνο ένα μικρό μέρος του φάσματος να διέλθει και να προσπέσει στον MCP. Ένας 

παλμογράφος καταγράφει το σήμα από το MCP.   

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πώς για την εκτέλεση της πειραματικής διαδικασίας (τα στάδια της 

οποίας, καθώς και τα διαφορά μηχανήματα που χρησιμοποιεί, περιεγράφηκαν παραπάνω) 

χρειαζόμαστε ένα τρόπο με τον οποίο να ξέρουμε πότε θα θέσουμε σε λειτουργεία το σύστημα (π.χ. 

συχρονίζοντας κατάλληλα τον πίδακα αερίου) ώστε να λάβουμε μέτρηση. Ο τρόπος που το 

επιτυγχάνουμε αυτό είναι με μια φωτοδίοδο η οποία καταγράφει πότε το ανακλούμενο από το φακό 

τμήμα της δέσμης του laser θα πέσει πάνω της.  

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ένα διάγραμμα έντασης αρμονικών συναρτήσει της τάξης τους, 

όπου παρατειρούμε αρχικά ότι για χαμηλή τάξη (έως περίπου την 15 τάξη) η ένταση των αρμονικών 

είναι σχετικά υψηλή και μειώνεται όσο αυξάνετε η τάξη (κάτι που υποδεικνύει ισχυρή ενισχυτική 

άθροιση του πεδίου) στη συνέχεια έχουμε μια περιοχή όπου η ένταση είναι σχετικά σταθερή (17-71 

τάξη) (plateau, εξηγείται με το κβαντομηχανικό μοντέλο του lewestein) και στην συνέχεια έχουμε 

έναν απότομο μηδενισμό της έντασης στην περιοχή του cut off. 

 

Εικόνα 27. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το διάγραμμα ισχύος-τάξης αρμονικών, όπου διακρίνονται οι 3 περιοχές 
των αρμονικών (Dr. N. Papadogiannis, laser matter interaction) 

 

Στις επόμενες παραγράφους θα περιγράψουμε ποιο αναλυτικά ορισμένα όργανα της πειραματικής 

διάταξης (MCP και φράγμα περίθλασης) που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 

                                                             
40 Hitachi grating manual 
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3.2 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΒΛΩΝ ΜCP (ΜULTICHANNEL 

PLAΤE DETECTOR)  
 

Ο ανιχνευτής MCP χρησιμοποιείται για την καταγραφή σωματιδίων και προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας ενισχύοντας το σήμα τους μέσω της πολύ-ηλεκτρονιακής 

δευτερεύουσας εκπομπής (φαινόμενο χιονοστιβάδας), η ύπαρξη πολλών καναλιών μας επιτρέπει 

την ενίσχυση στου σήματος αλλά και υπό-συνθήκες την χωρική ανάλυση του σήματος. 

Ένας κλασσικός MCP αποτελείται από πολλαπλούς  διατεταγμένους σε σειρά μικρούς διάβλους 

ενίσχυσης των ηλεκτρονίων. . Τα κανάλια τοποθετούνται συνήθως σε μικρή γωνία ως προς το 

επίπεδο πρόσπτωσης του ανιχνευτή. Οι μήτρες των καναλιών κατασκευάζονται συνήθως από γυαλί 

μόλυβδου με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιούνται τα χαρακτηριστικά της δευτερογενούς 

εκπομπής, καθώς και να μετατρέπουν τα τοιχώματα του καναλιού σε ημιαγωγούς ώστε να 

πραγματοποιείτε η αναπλήρωση φορτιού από εξωτερική τάση. Ο MCP τοποθετείται μέσα στο 

θάλαμο κενού. Η Καταγραφή του σήματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας γίνεται ως εξής: τα 

σωματίδια της ακτινοβολίας, που θέλουμε να καταγράψουμε διαπερνούν μια πολύ λεπτή μεμβράνη 

στην οποία η παραγωγή των δευτερευόντων ηλεκτρονίων λαμβάνει χώρα. Στη συνέχεια το 

σωματίδια επιταχύνονται με την εφαρμογή διαφοράς δυναμικού ανάμεσα στα στοιχεία του MCP με 

κατεύθυνση τον ανιχνευτή MCP, ο οποίος βρίσκεται έξω από την τροχιά των σωματιδίων ώστε να 

μην τα αναχαιτίσει. Ο αριθμός των προσπιπτόντων ηλεκτρονίων αυξάνεται κατά 106 από δυο 

πολυκαναλικές πλάκες και μεταφέρεται σε μια συσκευή καταγραφής θέσης. Το σωματίδιο που 

εισέρχεται στα κανάλια θα χτυπήσει με πολύ μεγάλη πιθανότητα τα τοιχώματα του καναλιού καθώς 

αυτό βρίσκεται υπό γωνία, η κρούση προκαλεί ένα «χείμαρρο» ηλεκτρονίων που κινούνται μέσα στο 

κανάλι ενισχύοντας το αρχικό σήμα. Η απόδοση της ενίσχυσης εξαρτάται από την γεωμετρία του 

MCP και την ισχύ του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που εφαρμόσαμε.41 

 

 

Εικόνα 28 . Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την διατομή ενός πολυκαναλικού ενισχυτή όπου διακρίνονται τα 
κανάλια (Microchannel plate detectors, Joseph ladislas Wiza page 1) 

                                                             
41 Microchannel plate detectors, Joseph ladislas Wiza page 1 
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Εικόνα 29. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το μηχανισμό μετακινούμενου ανιχνευτη με την οποία επιλέγουμε τις 
αρμονικές που θα καταγράψουμε (σύστημα του MCP και σχισμής). 
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Εικόνα 30. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε σε λεπτομέρεια τομής τον κινούμενο ανιχνευτή  που χρησιμοποιήσαμε 
στην διάταξη. 
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3.3 ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
 

Το φράγμα περίθλασης  χρησιμοποιείται για την διασπορά του φωτός, δηλαδή για τον χωρικό 

διαχωρισμό των διαφόρων μηκών κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Αποτελείται από ένα 

υπόστρωμα κατασκευασμένο από κάποιο οπτικό υλικό και διαθέτει μεγάλο αριθμό παράλληλων 

ραβδώσεων οι οποίες δημιουργήθηκαν διαδοχικά με κάποια ολογραφική ή λιθογραφική μέθοδο και 

επικαλύφθηκαν με κάποιο ανακλαστικό υλικό όπως το αλουμίνιο. 

 Η συμπεριφορά του grating και της προσπίπτουσας σε αυτό ακτινοβολίας κυβερνάται από 

την εξίσωση του grating: 

𝛼(𝑠𝑖𝑛𝑙 + 𝑠𝑖𝑛𝐷) = 𝑚𝜆 (3.1)42 

όπου λ το μήκος κύματος, 𝑙 είναι η γωνία πρόσπτωσης, D η γωνία ανάκλασης, α η απόσταση των 

ραβδώσεων και m είναι ένας ακέραιος αριθμός που αντιστοιχεί στην τάξη περίθλασης (παρόλο που 

εξίσωση εξήχθη για 2 ραβδώσεις δίνει σωστό αποτέλεσμα ακόμα και αν ληφθούν υπόψιν όλες 

ραβδώσεις). 

Όταν μια παράλληλη δέσμη πολυχρωματικού φωτός προσπέσει σε ένα φράγμα περίθλασης τότε το 

φως διασπείρεται έτσι ώστε κάθε μήκος κύματος να ικανοποιεί τη εξίσωση του grating.Όταν μια 

μονοχρωματική δέσμη προσπέσει πάνω στο grating ένα μέρος της περιθλάτε σε κάθε τάξη, το μέρος 

αυτό μπορεί να ορισθεί σαν απόδοση περίθλασης. Η απόδοση αυτή δεν είναι ίδια για κάθε μήκος 

κύματος, μπορούμε όμως να την επηρεάσουμε αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά του grating όπως τις 

γωνίες των ραβδώσεων, το σχήμα τους και το βάθος τους. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται blazing και 

το μήκος κύματος για το οποίο έχω μέγιστη απόδοση ονομάζεται blaze wavelength. 43 Στους 

μονοχρωμάτωρες μόνο τα μήκη κύματος που ικανοποιούν την εξίσωση του grating περιθλώνται με 

τα υπόλοιπα να απορροφώνται από τα υλικά του μονοχρωμάτωρα. 

Η εξίσωση του grating για έναν μονοχρωμάτωρα είναι: 

𝑚 𝜆 = 2 𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃 (3.2)44 

Όπου m η τάξη λ το μήκος κύματος, φ η μίση της γωνίας που περιέχεται ανάμεσα στην προσπίπτουσα 

και την περιθλώμενη δέσμη και θ η γωνία του grating συναρτήσει της θέσης της μηδενικής τάξης. 

Συνήθως στα πειράματα παραγωγής αρμονικών χρησιμοποιείται flat field aberration corrected 

concave grating. Τα συγκεκριμένα grating έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιάζουν το 

προσπίπτον φως πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, που τα καθιστά ιδανικά για χρήση με γραμμικούς 

ή δισδιάστατα διατεταγμένους ανιχνευτές. Τα grating αυτά διαθέτουν ραβδώσεις, οι οποίες δεν 

ισαπέχουν μεταξύ τους και δεν βρίσκονται σε παράλληλη διάταξη. Αντίθετα, έχουν σχεδιαστεί με 

υπολογιστή με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται η δημιουργία σχεδόν τέλειων εικόνων της 

σχισμής εισόδου και της επιφάνειας του ανιχνευτή. Τέλος, τα flat field aberration corrected concave 

grating έχουν μεγάλο αριθμό οπτικών ανοιγμάτων που σε συνδυασμό με τις διορθώσεις των 

                                                             
42 Οriel instruments, grating physics page 1 
43 Οriel instruments, grating physics page 1 
44 Οriel instruments, grating physics page 1 
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εκτροπών τους, μας παρέχουν καλύτερη απόδοση συλλογής φωτός και καλύτερο λόγω σήματος 

θορύβου. 

 

Εικόνα 31.  Οι φωτεινές ακτίνες Α και Β και μήκους κύματος λ προσπίπτουν πάνω στις ραβδώσεις υπό γωνία Ι ως προς 
το επίπεδο του grating και ανακλώνται. Οι ακτίνες Α1 και Β1 ανακλάστηκαν υπό γωνία D. Η διαφορά δρόμου ανάμεσα 

στην Α1 και Β1 δίνεται από την σχέση 

𝛼(𝑠𝑖𝑛𝑙 + 𝑠𝑖𝑛𝐷) (3.2) 

η άθροισή τους αντίστοιχη σε ενισχυτική συμβολή και ισούται με τα ακέραια πολλαπλάσια του μήκους κύματος. 

(Οriel instruments, grating physics) 

 

 

Εικόνα 32.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το αποτέλεσμα της εφαρμογής της εξίσωσης του grating για παράλληλη 
στο επίπεδο του grating ακτίνα.(Οriel instruments, grating physics) 

 

Η αποστάσεις των ραβδώσεων δίνονται από την σχέση 

𝜎(𝑤) =
𝜎0

1+
2𝑏2𝑤

𝑅
+

3𝑏3𝑤2

𝑅2 +
4𝑏4𝑤3

𝑅3

 (3.3)46 

Όπου b2=-8.9 b3=86.3 b4=-1349  R η ακτίνα σ0 η απόσταση των ραβδώσεων στο κέντρο και w η θέση 

της ράβδωσης. 

                                                             
46 Hitachi grating manual 



39 
 

 

Εικόνα 33. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε μια σχηματική αναπαράσταση της ράβδωσης του grating όπου 
διακρίνονται οι διαστάσεις του. (Hitachi grating information). 

 

 

Εικόνα 34, Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε μια σχηματική αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο το φράγμα 
περίθλασης, περιθλά την προσπίπτουσα ακτινοβολία, οι τιμές των αναπαριστούμενων γωνιών και αποστάσεων 

δίνονται από το εγχειρίδιο και είναι α=85.3 r=350mm β1=-79.56 β2=-67.26 r;=469mm L=110.6mm και το εύρος μηκών 
κύματος είναι 22 με 124nm το μήκος κύματος blaze είναι 31nm.(Hitachi grating information). 

 

Εικόνα 35.  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τους διαχωρισμούς της δέσμης από flat field aberration corrected 
concave grating , το slit που βρίσκεται πάνω στο βηματικό μοτέρ μας επιτρέπει να διαλέξουμε ποιο τμήμα του 

παραπάνω φάσματος των αρμονικών (το οποίο λάβαμε από την περίθλαση της προσπίπτουσας δέσμης που οδήγησε 
στον διαχωρισμό των διαφόρων μηκών κύματος) θα περάσει στον MCP και θα καταγραφεί.  
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3.4 ΑΠΟΔΟΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 
 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση των αρμονικών που 

θέλουμε να καταγράψουμε είναι η αποδοτικότητα του συστήματος καταγραφής τους. Δηλαδή, το 

ποσοστό των φωτονίων των αρμονικών που θα καταγράψει ο ανιχνευτής πολλαπλών δίαυλων. Η 

αποδοτικότητα αυτή εξαρτάται και από την αποδοτικότητα του επίπεδου φράγματος περίθλασης 

(δηλαδή το ποσοστό των φωτονίων που περιθλά το φράγμα για δεδομένο μήκος κύματος, με το 

υπολειπόμενο ποσοστό φωτονίων να απορροφάται από το υλικό του φράγματος) και από την 

απορρόφηση των φωτονίων των ίδιων των παραγόμενων αρμονικών από το αέριο που 

χρησιμοποιούμε σαν μέσο παραγωγής τους, δηλαδή από την απόσταση διάδοσης τους.. Είναι 

φανερό ότι όσο πιο έντονα απορροφάει το αέριο ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος τόσο μικρότερος 

θα είναι ο αριθμός των φωτονίων της αντίστοιχης αρμονικής και κατά συνέπεια τόσο ασθενέστερο 

θα είναι και το σήμα της. Οι παραπάνω παράγοντες είναι λογικό να επηρεάζουν την συνολική 

αποδοτικότητα του συστήματος καθώς καθορίζουν τον συνολικό αριθμό φωτονίων που τελικά 

φτάνουν στο σύστημα καταγραφής για κάθε μήκος κύματος και κάθε αρμονική. 

Η αποδοτικότητα του επίπεδου φράγματος περίθλασης υπολογίζεται από την καμπύλη απόδοσης 

που συσχετίζει την απόδοση περίθλασης του φράγματος με το μήκος κύματος της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. 
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Εικόνα 36. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την καμπύλο απόδοσης του φράγματος περίθλασης, όπου η μπλε 
καμπύλη αναπαριστά την απόδοση του συστήματος για την πρώτη τάξη της περίθλασης, ενώ οι διακεκομμένες 

αφορούν υψηλότερες τάξεις.47 

                                                             
47 Efficiency curve for grating 001-0639 hitachi 
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Παρατηρούμε λοιπόν ότι η αποδοτικότητα του φράγματος περίθλασης (για πρώτη τάξη) αυξάνεται 

όσο αυξάνεται το μήκος κύματος έως ότου μεγιστοποιηθεί περίπου στα 30-33nm πράγμα που 

συμφωνεί με την τιμή του μήκους κύματος blaze (μήκος κύματος που μεγιστοποιείται η απόδοση 

της περίθλασης) , δηλαδή τα 31nm48. Έπειτα, από αυτό το μήκος κύματος παρατηρούμε την απότομη 

πτώση της απόδοσης για μεγαλύτερα μήκη κύματος 

 

Στη συνέχεια θέλουμε να υπολογίσουμε το ποσοστό των φωτονίων των αρμονικών που απορροφάει 

το αέριο. Για να το κάνουμε αυτό σχεδιάζουμε την καμπύλη της πιθανότητας διάδοσης, η οποία μας 

δίνει την πιθανότητα διάδοσης, δηλαδή την απόσταση που μπορούν να διανύσουν τα ηλεκτρόνια 

στο αέριο χωρίς να απορροφηθούν. Ισχύει ότι όσο μικρότερη η απόσταση που διανύουν, δηλαδή 

όσο πιο διαδίδεται διαδίδεται ένα μήκος κύματος, τόσο πιθανότερο είναι τα άτομα του αερίου να 

απορροφάνε τα φωτόνια του δεδομένου μήκους κύματος. 

Η καμπύλη σχεδιάστηκε με την βοήθεια υπολογιστικού προγράμματος49, στο οποίο εισάγουμε το 

επιθυμητό αέριο (Αr), την πίεση του στην περιοχή του στομίου (10 torr) και το εύρος των μηκών 

κύματος και το εκτελούμε και λαμβάνουμε το παρακάτω διάγραμμα. 

 

Εικόνα 37. Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε την καμπύλη διάδοσης (transmission)  του φωτός συναρτήση του 
μήκους κύματος για αέριο αργού. 

 

 

                                                             
48 Hitachi grating information 0639&0640 
49 http://henke.lbl.gov/optical_constants/gastrn2.html 

http://henke.lbl.gov/optical_constants/gastrn2.html
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Παρατηρούμε ότι η πιθανότητα να απορροφηθούν φωτόνια αρμονικών  είναι πολύ μικρή (για μήκη 

κύματος από 10 έως περίπου 30 νανόμετρα και έχουμε ισχυρή διάδοση, αντίθετα για μήκη κύματος 

από περίπου 30 έως 45 νανόμετρα έχουμε την απότομη μείωση της πιθανότητας διάδοσης άρα και 

ισχυρή απορρόφηση. Από τα 45 έως τα 75 νανόμετρα έχουμε μία σταδιακή αύξηση της πιθανότητας 

διάδοσης με το μήκος κύματος. Τέλος, από το 80 νανόμετρα και πάνω  έχουμε τον ισχυρό ιονισμό 

του αερίου από τις παραγόμενες αρμονικές, δηλαδή την σχεδόν πλήρη απορρόφηση των αρμονικών 

από τα άτομα του αερίου.50 

Έτσι λοιπόν για να κατασκευάσουμε το διάγραμμα της ολικής αποδοτικότητας του συστήματος 

συναρτήσει του μήκους κύματος, πολλαπλασιάζουμε για την απόδοση περίθλασης με την 

πιθανότητα διάδοσης άρα και το ποσοστό απορρόφησης για κάθε μήκος κύματος και λαμβάνουμε 

το παρακάτω διάγραμμα: 

 

Εικόνα 38. Στο παραπάνω διάγραμμα διακρίνουμε την καμπύλη ολικής αποδοτικότητας του συστήματος μας 
συναρτήσει του μήκους κύματος. 

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει ότι η απόδοση του συστήματος πέφτει έντονα για μήκη 

κύματος αρμονικών πάνω από τα 60 νανόμετρα, έτσι συνάγουμε ότι οι αρμονικές με αριθμό 7,9 που 

αντιστοιχούν σε μήκη κύματος 114 και 88.9 νανόμετρα αντίστοιχα δεν θα μπορούν να καταγραφούν 

από τον αισθητήρα μας, καθώς η απόδοση του σε αυτά τα μήκη κύματος είναι πάρα πολύ μικρή (για 

αντίστοιχο λόγω δεν παρατηρούνται και οι αρμονικές με αριθμό >79). Επίσης παρατηρούμε ότι η 

μέγιστη απόδοση του συστήματος είναι περίπου στα 30 νανόμετρα, μήκος κύματος που αντιστοιχεί 

στο blaze wavelength. 

                                                             
50 http://henke.lbl.gov/optical_constants/gastrn2.html 

http://henke.lbl.gov/optical_constants/gastrn2.html
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3.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 
 

  Για την παραγωγή των αρμονικών από ευγενή αέρια χρησιμοποιήσαμε αέριο αργού και laser με 

ενέργεια πεδίου <3X10-3 Joule και χρονική διάρκεια παλμού t=30X10-15second και κεντρικό μήκος 

κύματος 800nm πριν το φακό και το παράθυρο. Όμως τα παραπάνω όργανα προκαλούν μεγέθυνση 

του εύρους του παλμού και μείωση της ισχύος του πεδίου και  

Για τον χαρακτηρισμό των αρμονικών, δηλαδή για τον εντοπισμό στο παραπάνω φάσμα ποια 

κορυφή αντιστοιχεί σε ποια αρμονική βρήκαμε πρώτα ποιες αρμονικές μπορεί να καταγράψει το 

grating ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία 

Αρχικά μέσω της σχέσης:51 

𝑃 = 0.94
𝐸

𝑡
 (3.4) 

Βρίσκουμε (έχουμε υποθέσει περίπου Gaussian παλμό και ενέργεια laser 10-3 joule) την peak power 

του laser να είναι ίση με περίπου P=8Χ1010w. Η παραπάνω σχέση μεταβάλλεται αν οι παλμοί 

υπόκειντο σε ισχυρές μη γραμμικές παραμορφώσεις οπότε σημαντικό μέρος της ενέργειας του 

παλμού περιορίζεται στα temporal wings του παλμού52.  Γνωρίζοντας το peak power και την διάμετρο 

της εστίας, μπορούμε να προσδιορίσουμε την ισχύ του laser μας μέσω της σχέσης: 

𝐼 =
𝑃

𝜋𝑅2 (3.5) 

όπου P είναι το peak power και R η ακτίνα της εστίας.  

Παρόλο που η εστία έχει ακτίνα 30μm, το γεγονός ότι η δέσμη έχει πολύ μεγάλη ένταση η δέσμη 

παρουσιάζει φαινόμενα αυτοεστίασης πράγμα που επηρεάζει το όριο κατωφλιού 

τετραπλασιάζοντας την ακτίνα της δέσμης, καθώς το ταχέος ιονιζόμενο αέριο αλλάζει την χρονική 

δομή του παλμού λόγω της φασικής επαναδιαμόρφωσης.53 Άρα η δέσμη έχει ακτίνα 120μm. Έτσι, 

υπολογίσαμε την μέγιστη ένταση του laser Ι=1.77X1014w/cm 2 Το laser εστιάζεται με ένα φακό πάνω 

στο πίδακα αερίου αργού με πίεση 0.1mbar. 

Γνωρίζουμε ότι η ενέργεια κατωφλιού δίνεται από την σχέση: 

𝐸𝑐𝑢𝑡 𝑜𝑓𝑓 = 𝐼𝑝 + 3.17𝑈𝑝 (3.6) 

Όπου 𝐼𝑝 το δυναμικό ιονισμού του ατόμου του αργού με τιμή 15.8ev ενώ το ponderomotive 

potential υπολογίζεται από την σχέση:54 

𝑈𝑝 = 9.337 10−5𝛪𝜆𝜆2 (3.7) 

Όπου Ιλ η ένταση του laser και λ το μήκος κύματος του. 

Αντικαθιστώντας τις γνωστές τιμές για την ένταση και το μήκος κύματος στην παραπάνω εξίσωση 

έχουμε το ponderomotive potential Up=10.577ev55.  

                                                             
51 Photonics encyclopedia peak intensity 
52 Photonics encyclopedia laser intensity 
53 Nonlinear optical properties in materials, Rashid A. Ganeev, springer series in optical sciences 
54 Keldysh parameter calculator 
55 Keldysh parameter calculator 
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Συνεπώς από την σχέση (3.6) συνάγουμε ότι η ενέργεια κατωφλιού είναι Εcutoff=49.3ev άρα η 

έχουμε εκπομπή αρμονικών μέχρι την 31 και βρίσκονται μέσα στο όριο των αρμονικών που μπορεί 

το φράγμα να καταγράψει (το grating μας μπορεί να καταγράψει μήκη κύματος από 22-124nm 

δηλαδή έως την 35 αρμονική). 

Επίσης, η ένταση του laser είναι αρκετά υψηλότερη από το φράγμα ιονισμού του ατόμου του αργού 

και έτσι τα άτομα του είναι πλήρως ιονισμένα πολύ πριν την peak intensity του παλμού. Όμως, η 

παραπάνω ένταση βρίσκεται στην περιοχή ιονισμού μέσο του φαινομένου σήραγγας για τα ιόντα 

του αργού, επιπλέον λύση της χρονοεξαρτόμενης εξίσωσης του Schrodinger έδειξε ότι ένα ποσοστό 

της ενέργειας των αρμονικών του αργού προέρχεται από την παραγωγή αρμονικών από τα ιόντα 

του.56 

Επιπλέον γνωρίζουμε ότι το μήκος κύματος και η συχνότητα συνδέεται με την σχέση: 

𝜆 =
𝑐

𝑓
  (3.6) 

Όπου c η ταχύτητα του φωτός και f η συχνότητα. 

Επίσης η συχνότητα ανάγεται στην κυκλική συχνότητα μέσο της σχέσης: 

𝜔 = 2𝜋𝑓 (3.7) 

Αντικαθιστώ την σχέση (3.7) στην σχέση (3.6) και εξάγω την εξίσωση που συνδέει το μήκος κύματος 

με την κυκλική συχνότητα: 

𝜆 =
2𝜋𝑐

𝜔
 (3.8) 

το αρχικό μήκος κύματος του συστήματος μας λ0 αντιστοιχεί σε μια κυκλική συχνότητα ω0. 

Οι αρμονικές που παράγονται είναι (για λόγους σφαιρικής συμμετρίας του ατόμου του αερίου) τα 

περιττά πολλαπλάσια της αρχικής αυτής συχνότητας, δηλαδή 3ω0, 5ω0, 7ω0, (2n+1)ω0 με n ακέραιο. 

Συνεπώς, κατασκευάζουμε την παρακάτω σχέση που συνδέει τα μήκη κύματος των αρμονικών με 

τις αντίστοιχες κυκλικές τους συχνότητες: 

𝜆(2𝑛+1) =
2𝜋𝑐

(2𝑛+1)𝜔0
 (3.9) 

Επειδή, όμως ισχύει: 

𝜆0 =
2𝜋𝑐

𝜔0
 (3.10) 

 

Θα έχω μετά από αντικατάσταση της (3.10) στην (3.9) την παρακάτω σχέση: 

𝜆(2𝑛+1) =
𝜆0

(2𝑛+1)
 (3.11) 

                                                             
56 Efficient soft x-ray high harmonic generation in multiple ionized plasmas: the ultraviolet surprise 
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Όμως το σύστημα του grating μας μπορεί να καταγράψει μήκη κύματος από 22-124nm57, κατά 

συνέπεια για να βρω ποιες αρμονικές μπορώ να καταγράψω εισάγω στην εξίσωση (3.11) διάφορα n 

και υπολογίζω τα αντίστοιχα μήκη κύματος, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το αρχικό μήκος κύματος που 

δουλεύει το laser για να παράξει τις αρμονικές είναι λ0=800nm. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι οι αρμονικές 

που μπορώ να καταγράψω από το grating είναι οι εξής: 

7ω0, 9ω0 , 11ω0, 13ω0, 15ω0, 17ω0, 19ω0, 21ω0, 23ω0, 25ω0, 27ω0, 29ω0, 31ω0, 33ω0, 35ω0 

Καθώς ισχύει και η παρακάτω σχέση, που προκύπτει από την αντικατάσταση της (3.8) στην (3.9) 

και την επίλυση της τελευταίας ως προς την ζητούμενη κυκλική συχνότητα: 

𝜔(2𝑛+1) = (2𝑛 + 1)𝜔0 (3.12) 

Το επόμενο βήμα στον χαρακτηρισμό των αρμονικών είναι να εντοπίσουμε αν προσπίπτουν κατά 

αύξουσα ή κατά φθίνουσα σειρά στον ανιχνευτή. Αυτό γίνεται μέσα από την εξίσωση του grating 

(εξίσωση (3.1)). 

Γνωρίζουμε λοιπόν από την εξίσωση (3.1) ότι: 

𝑠𝑖𝑛𝐷 =
𝜆

𝑎
− 𝑠𝑖𝑛𝐼 (3.13) 

Όπου λ το μήκος κύματος, α η θέση της ράβδωσης , I η γωνία πρόσπτωσης ως προς το επίπεδο του 

grating και D η γωνία ανάκλασης ως προς το επίπεδο του grating. 

Η εξίσωση (3.13) μετασχηματίζεται μέσο της σχέσης (3.8) ως εξής: 

𝑠𝑖𝑛𝐷 =
2𝜋𝑐

𝜔𝑎
− 𝑠𝑖𝑛𝐼 (3.14) 

Γνωρίζουμε ότι το φάσμα που πήραμε έγινε στο κέντρο του grating κατά συνέπεια η θέση της 

ράβδωσης δίνεται από το εγχειρίδιο του grating και είναι α=1/60mm058, επίσης από το εγχειρίδιο 

γνωρίζουμε την γωνία πρόσπτωσης που την θεωρούμε σταθερή και ίση με Ι=4.7 μοίρες59.  

Από την θεωρία για το grating γνωρίζουμε ότι οι γωνίες πρόπτωσης και ανάκλασης πρέπει να έχουν 

αντίθετο πρόσημο60, άρα βάζω με το χέρι ένα μείον στην τιμή της γωνίας ανάκλασης και έχω Ι=-4.7 

μοίρες. Με τα παραπάνω δεδομένα μπορώ λοιπόν να μετασχηματίσω την εξίσωση (3.14) ως εξής: 

𝑠𝑖𝑛𝐷 =
𝐴

𝜔
+ 0.082 (3.15) 

Όπου Α=2πc/α σταθερό και θετικό. 

Η εξίσωση (3.15) με την βοήθεια της εξίσωσης (3.12) μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

                                                             
57 Hitachi grating manual 
58 Hitachi grating manual 
59 Hitachi grating manual 
60 Grating physics, oriel instruments 
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𝑠𝑖𝑛𝐷(2𝑛+1) =
𝐴

(2𝑛 + 1)𝜔0
+ 0.082 (3.16) 

Μελετώντας την εξίσωση (3.16) για διάφορα n , παρατηρώ ότι όσο αυξάνεται το n άρα και όσο 

αυξάνεται η τάξη της αρμονικής τόσο το ημίτονο της γωνίας ανάκλασης μειώνεται. Όμως η 

εφαπτομένη της γωνίας ανάκλασης δίνεται και από την σχέση : 

𝑡𝑎𝑛𝐷(2𝑛+1) =
𝑠𝑖𝑛𝐷(2𝑛+1)

𝑐𝑜𝑠𝐷(2𝑛+1)
 (3.17) 

Επειδή, σύμφωνα με την εξίσωση (3.16) το ημίτονο πρέπει να μειώνεται καταλαβαίνουμε ότι και η 

εφαπτομένη πρέπει να μειώνεται όσο αυξάνεται η τάξη της αρμονικής .Η εφαπτομένη δίνεται 

όμως και από την σχέση: 

𝑡𝑎𝑛𝐷(2𝑛+1) =
𝑠

𝑑
 (3.18) 

Όπου s και d η απέναντι και η προσκείμενη πλευρά του τριγώνου που σχηματίζεται από το ύψος  της 

θέσης πρόσπτωσης της ανακλούμενης δέσμης στον ανιχνευτή, την ανακλούμενη δέσμη και την 

απόσταση της ράβδωσης και του ανιχνευτή. 

Γνωρίζουμε ότι η πλευρά d παραμένει σταθερή61 άρα για να μειωθεί η εφαπτομένη πρέπει να 

μειωθεί η πλευρά s. 

Από την παραπάνω ανάλυση συμπαιρένουμε λοιπόν ότι όσο αυξάνεται η τάξη της αρμονικής, τόσο 

μειώνεται το ύψος του σημείου πρόσπτωσης. Συνδυάζοντας το παραπάνω δεδομένα με το γεγονός 

ότι γνωρίζουμε το εύρος των αρμονικών που μπορεί να καταγράψει ο ανιχνευτής μπορούμε να 

συγκρίνουμε την εικόνα 43 (που συνιστά τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας) με την εικόνα 39 και 

να χαρακτηρίσουμε τις αρμονικές. 

Τέλος, όσον αφορά τις εντάσεις των αρμονικών που παράγονται, αυτές επηρεάζονται από τις 

συνθήκες συμφωνίας φάσης κατά την διάρκεια της κίνησης τους στο μέσα στο αέριο. Αν η φασική 

ταχύτητα της βασικής ακτινοβολίας του laser είναι ίδια με την φασική ταχύτητα των αρμονικών τότε 

το πεδίο των περιττών υψηλών αρμονικών προστίθεται ενισχυτικά καθόλο το μήκος του μέσου και 

η ισχύ ένταση των αρμονικών θα αυξηθεί ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης του μέσου 

διάδοσης. Καθώς όμως ο συντελεστής διάθλασης της βασικής ακτινοβολίας του laser και των 

υψηλών αρμονικών είναι διαφορετικός οι φασικές ταχύτητες των αρμονικών και του αρχικού πεδίου 

είναι διαφορετικές. Αυτή η διαφορά στις φασικές ταχύτητες οδηγεί σε ασυμφωνία της φάσης και η 

οποία περιορίζει την τετραγωνική αύξηση της έντασης των αρμονικών.62  

Επιπροσθέτως η διασπορά των αρμονικών γίνεται μεγαλύτερη όσο μεγαλώνει η τάξη των αρμονικών  

και δίνεται από την σχέση: 

𝛥𝜅 = 𝜅𝑞[𝑛(𝜔) − 𝑛(𝑞𝜔)]   (3.19) 

Όπου q η τάξη της αρμονικής, κ ο κυματάριθμος του laser και n(ω) ο δείκτης διάθλασης. 

                                                             
61 Hitachi grating manual 
62 Chapter 1 high harmonics generation: an overview  
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Το πλάσμα που δημιουργείται έχει δείκτη διάθλασης που εξαρτάται από την συχνότητα σύμφωνα 

με την σχέση: 

𝑛(𝜔) = √1 −
𝜔0

2

𝜔2
  (3.19) 

Κατά συνέπεια η ένταση των αρμονικών μειώνεται όσο αυξάνεται η τάξη τους.63 Καθώς η αύξηση 

της διασποράς των αρμονικών οδηγεί σε υψηλή ασυμφωνία φάσης με αποτέλεσμα να έχουμε και 

καταστρεπτική άθροιση του πεδίου των αρμονικών στο μήκος του μέσου διάδοσης και έτσι η ολική 

ένταση της αρμονικής να μειώνεται. 

Κατά συνέπεια δεν καταγράφουμε στο φάσμα μετά την 25 αρμονική (δηλαδή τις 27,29,31) γιατί η 

ένταση τους έχει μειωθεί πολύ λόγο διασποράς και ασυμφωνίας φάσης, που δεν μπορούν να 

καταγραφούν από το σύστημα μας, παρόλο που λόγω αποδοτικότητας θα μπορούσαμε να έχουμε 

καταγράψει έως την 79. 

 

Εικόνα 39. το παραπάνω διάγραμμα περιέχει τον χαρακτηρισμό του φάσματος των αρμονικών που λάβαμε στις 

μετρήσεις μας (εικόνα 42) που έχουμε λάβει υπόψιν την διαδικασία που περιεγράφηκε παραπάνω, δηλαδή την αύξηση 
της τάξης των αρμονικών με το displacement (s) και την συμπεριφορά της έντασης τους συναρτήση της τάξης τους. 

 

 

                                                             
63 High harmonic generation physics 208A presentation Tom Allison UC Berkeley 
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Εικόνα 40 Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το φάσμα της έντασης των αρμονικών συναρτήσει του μήκους κύματος. 
το διάγραμμα αυτό προέκυψε με το καλιμπράρισμα της θέσης των αρμονικών συναρτήσει του displacement κάνοντας 
χρήση της 19 αρμονικής. Το σφάλμα προκύπτει προσεγγιστικά από την αδυναμία μας να διαβάσουμε με περισσότερη 

ακρίβεια την τιμή της κάθε αρμονικής από το διάγραμμα 35. 

 

Συμπερασματικά λοιπόν παρόλο που το επίπεδο φράγμα περίθλασης μπορεί να καταγράψει από 

την 7 έως την 35 αρμονική, δεν παρατηρούμε τις 7,9,11 για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος, 

την 35 επειδή η ενέργεια κατωφλιού μας περιορίζει μέχρι την 31, ενώ οι 27,29,31 δεν καταγράφονται 

γιατί έχουν πολύ χαμηλή ένταση λόγο ασυμφωνίας φάσης και διασποράς λόγο ιονισμού του αερίου. 

Τέλος, η σύγκριση της εικόνας 39 με την εικόνα 35 μας δίνουν την διαδοχή τους και μας 

προσδιορίζουν την τάξη τους στο φάσμα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελέτησα την παραγωγή υψηλών αρμονικών από αέριο με 

συμβολομετρική μέθοδο. Αρχικά, χρησιμοποίησα ένα συμβολόμετρο Max-zhenter και μια κάμερα 

ccv για να παρατηρήσω και να καταγράψω κροσσούς συμβολής από αέριο αργού (το οποίο εισάγω 

σε ένα θάλαμο κενού με ένα μαγνητικό μηχανισμό), το οποίο χτυπάω με ένα laser 800nm και τους 

καταγράφω με την κάμερα. Από τους κροσσούς αυτούς μπορώ να εξάγω την πυκνότητα του πίδακα 

μέσα από ένα υπολογιστικό πρόγραμμα που εκτελεί ευθύ και αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier 

και abel και μας δίνει αρχικά την φάση και στη συνέχεια την πυκνότητα. Έπειτα, χρησιμοποίησα ένα 

laser 3mj , 30fs , το οποίο αλληλοεπίδρασε με το αέριο, που έδωσε τις αρμονικές, οι οποίες 

χαρακτηρίστηκαν με ένα επίπεδο φράγμα περίθλασης με την βοήθεια και μίας σχισμής 

προσαρμοσμένης μαζί με ένα ανιχνευθεί πολλαπλών διάβλων πάνω σε ένα μηχανικά κινούμενο 

βηματικό μοτέρ. Στη συνέχεια χαρακτηρίσαμε τις αρμονικές του φάσματος που βγάλαμε κάνοντας 

χρήση της αποδοτικότητας του συστήματος μας, την οποία υπολογίσαμε κάνοντας χρήση των 

διαγράμματων αποδοτικότητας περίθλασης του φράγματος και του διαγράμματος της πιθανότητας 

μετάβασης ηλεκτρονίων λόγω απορρόφησης φωτονίων των αρμονικών από το αέριο. Επίσης, 

κάναμε μια ποιοτική ανάλυση της διαφοράς των εντάσεων των παρατηρούμενων αρμονικών μέσο 

συμφωνίας φάσης και διασποράς. Τέλος, υπολογίσαμε μερικές τροχιές ηλεκτρονίων στο πεδίο του 

laser καθώς και αποδείξαμε και υπολογίσαμε την ενέργεια κατωφλιού των αρμονικών. 

Ο στόχος της εξαγωγής του φάσματος των αρμονικών και του χαρακτηρισμού τους είναι να τα 

χρησιμοποιήσουμε σε διάφορες εφαρμογές όπως τα μικροσκόπια. 

Εν κατακλείδι, κατά την διάρκεια της συγγραφής της πτυχιακής ήρθα σε επαφή και έμαθα την 

λειτουργεία των διαφόρων οργάνων που χρησιμοποιούμε στα εργαστήρια είτε για την παραγωγή 

αρμονικών είτε για την λήψη διαφόρων μετρήσεων, απέκτησα πολύτιμες γνώσεις γύρω από την 

φυσική της αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ύλης και την δημιουργία πλάσματος, 

επίσης έμαθα διάφορα υπολογιστικά προγράμματα που με βοήθησαν στην εκτέλεση υπολογισμών 

και την ποσοτική κατανόηση της φυσικής και τέλος μου ξύπνησε το ενδιαφέρον για να μελετήσω σε 

μεγαλύτερο βάθος τον τομέα της φυσικής των υψηλών αρμονικών και της αλληλεπίδρασης laser 

ύλης και πλάσματος. 
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