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Abstract  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παραγωγή συρμού από attosecond παλμούς μέσω 

παραγωγής υψηλών αρμονικών από ευγενή αέρια καθώς και η  μεγιστοποίηση και η μέτρηση 

της ενέργειας αυτών των παλμών. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα Ti:Sapphire 

σύστημα λέιζερ καθώς και κατάλληλη διάταξη από το εργαστήριο  Attosecond Science and 

Technology του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας. Στόχος ήταν η ενέργεια της XUV 

ακτινοβολίας των attosecond παλμών να προσέγγιζε τιμή της τάξεως των δεκάδων  𝜇𝐽. 
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Εισαγωγή  

 

Η παρατήρηση των υπερβραχέων κινήσεων του μικρόκοσμου σε πραγματικό χρόνο είναι 

ένας θεμελιώδης τρόπος για τη μελέτη και κατανόηση της εσωτερικής εξέλιξης των φυσικών, 

χημικών και βιολογικών διαδικασιών. Για την ανίχνευση τέτοιων φαινομένων 

χρησιμοποιούνται εκλάμψεις φωτός με χρονική διάρκεια συγκρίσιμη ή και μικρότερη από το 

χαρακτηριστικό χρόνο εξέλιξης του συστήματος υπό παρακολούθηση. Ενώ οι παλμοί 

χρονικής διάρκειας της τάξεως των femtosecond (fs) χρησιμεύουν επιτυχώς στην έρευνα των 

δονητικών κινήσεων σε μοριακά συστήματα, η παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο των 

κινήσεων των ηλεκτρονίων σε όλες τις καταστάσεις ύλης απαιτεί διακριτική ικανότητα 

τάξεως του attosecond (1 𝑎𝑡𝑡𝑜𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 = 10−18 𝑠) .  Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι 

συνεχείς προσπάθειες  στον τομέα παραγωγής υπερβραχέων παλμών έχουν οδηγήσει στην 

ανάπτυξη  επιτραπέζιων πηγών ικανών να παράγουν παλμούς με attosecond χρονική 

διάρκεια. Αυτοί οι παλμοί συνθέτονται χρησιμοποιώντας σύμφωνη και μεγάλου φασματικού 

εύρους ακτινοβολία στο ακραίο υπεριώδες (XUV), παραγόμενη από την αλληλεπίδραση ύλης 

με ισχυρούς fs παλμούς.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παραγωγή ισχυρών attosecond παλμών μέσω 

αλληλεπίδρασης μέσου σε αέρια κατάσταση και ισχυρών πεδίων λέιζερ ακτινοβολίας 

εκπομπής στο IR. H εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: 

Στην ενότητα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά η μαθηματική περιγραφή των παλμικών 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και δίνονται στοιχεία της Γκαουσιανής οπτικής τα οποία είναι 

απαραίτητα για την ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων της εργασίας. Στην ενότητα 

2 παρουσιάζεται συνοπτικά η αλληλεπίδραση των ισχυρών πεδίων λέιζερ με τα άτομα με 

έμφαση στο μοντέλο τριών σταδίων (three-step-model) που περιγράφει την παραγωγή 

υψηλών αρμονικών στην XUV φασματική περιοχή. Στην ενότητα 3 παρουσιάζεται 

συνοπτικά η διάδοση της XUV και IR ακτινοβολίας μέσα στο αέριο μέσο και δίνονται οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες υπάρχει μεγιστοποίηση της ενέργειας του XUV στην έξοδο 

από το αέριο μέσο. Στην ενότητα 4 περιγράφεται η πειραματική διάταξη παραγωγής των 

αρμονικών στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου attosecond science and technology  στο 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,  όπως και οι τεχνικές με τις οποίες παράγονται, 

ενισχύονται και ανιχνεύονται. Στην ενότητα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

πειράματος , οι μετρήσεις για την ακτίνα της δέσμης IR του λέιζερ παραγωγής και η 

μεταβολή στην ένταση των παραγόμενων αρμονικών  καθώς μεταβάλλονται διάφορες 

πειραματικές παράμετροι. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση του σήματος των αρμονικών και σαν 

τελικό βήμα η μέτρηση της ενέργειας τους.     
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1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 

1.1 Μαθηματική περιγραφή ηλεκτρομαγνητικών  παλμών 
 

Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα  το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο ταλαντώνονται σε 

άξονες κάθετους μεταξύ τους και αμφότεροι κάθετοι στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. 

Έστω ότι το κύμα κινείται στον άξονα 𝑥, το ηλεκτρικό πεδίο βρίσκεται στον άξονα  𝑦 και το 

μαγνητικό στον άξονα 𝑧. Τότε για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίου της ακτινοβολίας θα 

είναι αντίστοιχα  

 

�⃗� (𝑟 , 𝑡) = 𝛦0�̂�𝑒𝑖(�⃗� ∙𝑥 −𝜔𝑡)              �⃗� (𝑟 , 𝑡) = 𝐵0�̂�𝑒
𝑖(�⃗� ∙𝑥 −𝜔𝑡)                 (1.1.1) 

 

με 𝛦0  και 𝐵0  τα πλάτη των πεδίων, �⃗�  ο κυματάριθμος του κύματος και 𝜔  η γωνιακή 

συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται.  Η αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης γίνεται 

μέσω της απόκρισης των ηλεκτρονίων στα πεδία της ακτινοβολίας. Το μέγεθος των 

δυνάμεων που ασκούνται στα ηλεκτρόνια λόγω του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου είναι 

αντίστοιχα  𝑒𝐸0 και  𝑒𝐵0𝑢 = 𝑒𝐸0(𝑢/𝑐)  όπου 𝑒 το φορτίο των ηλεκτρονίων, 𝑢 η ταχύτητά 

τους και  𝑐   η ταχύτητα του φωτός. Για μη σχετικιστικές ταχύτητες  ηλεκτρονίων το 

μαγνητικό πεδίο μπορεί να αγνοηθεί. H ένταση ακτινοβολίας ενός επίπεδου κύματος που 

περιγράφεται από την παραπάνω εξίσωση ηλεκτρικού πεδίου σε μονάδες  𝑊
𝑐𝑚2⁄   είναι  

𝐼0 =
1

2
𝑐𝜀0𝐸0

2. 

Ένας ηλεκτρομαγνητικός παλμός μπορεί να περιγραφτεί χρονικά με το πλάτος του 

ηλεκτρικού του πεδίου σαν  

𝛦(𝑡) = 𝐸0(𝑡)𝑒
−𝑖[𝜔0𝑡−𝜑(𝑡)]                                        (1.1.2) 

με 𝐸0(𝑡) το χρονοεξαρτημένο πλάτος του πεδίου (envelope), 𝜔0 η κεντρική (carrier) γωνιακή 

συχνότητα και 𝜑(𝑡) η χρονική του φάση. Για γκαουσιανούς παλμούς, το πλάτος δίνεται από 

τη σχέση  𝐸0(𝑡) = 𝛦0𝑒
−

4 ln2  𝑡2

𝜏𝛦
2

   με 𝜏𝛦  η χρονική διάρκεια του παλμού στο FWHM του 

ηλεκτρικού πεδίου. Για την ένταση της ακτινοβολίας του παλμού θα είναι  

𝛪(𝑡) ∝ |𝛦(𝑡)|2 = 𝐼0|𝛦(𝑡)|2 = 𝛪0𝑒
−
8 ln2  𝑡2

𝜏𝛦
2

= 𝛪0𝑒
−
4ln 2  𝑡2

𝜏2                   (1.1.3) 

όπου  𝜏 είναι η χρονική διάρκεια του παλμού στο FWHM της έντασης ακτινοβολίας του 

παλμού ίση με 𝜏 = 𝜏𝛦 √2⁄ . 

Στη περίπτωση που η χρονική φάση είναι σταθερή ή γραμμική συνάρτηση του χρόνου ο 

παλμός ονομάζεται Fourier Transform Limited και η χρονική του διάρκεια είναι η ελάχιστη. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου και η ένταση ακτινοβολίας για 

έναν τέτοιο παλμό. 
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Σχήμα 1.1 Πλάτος ηλεκτρικού πεδίου και Ένταση ακτινοβολίας οπτικού παλμού στο 

χώρο του χρόνου 

Ένας παλμός μπορεί επίσης να περιγραφτεί στο χώρο των συχνοτήτων. Για να 

μεταφερθούμε από το χώρο του χρόνου στο χώρο των συχνοτήτων εκτελούμε 

μετασχηματισμό Fourier στο πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου 

�̃�(𝜔) = ∫ 𝛦(𝑡)
+∞

−∞

𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡 = 𝑈(𝜔)𝑒−𝑖𝜑(𝜔)                                   (1.1.4) 

Σαν αποτέλεσμα έχουμε το φάσμα του παλμού, το σύνολο δηλαδή των συχνοτήτων από τις 

οποίες αποτελείται με 𝑈(𝜔)  το φασματικό πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου και 𝜑(𝜔)  η 

φασματική του φάση.  

Για διακριτές συχνότητες και για χρονικό διάστημα [−
𝛵

2
,
𝛵

2
]   το παραπάνω ολοκλήρωμα 

μετατρέπεται σε σειρά Fourier με το ηλεκτρικό πεδίο στο χώρο του χρόνου να είναι 

𝛦(𝑡) =
1

𝛵
∑ �̃�(𝑛𝜔)

∞

𝑛=−∞

𝑒𝑖𝑛𝜔𝑡                                        (1.1.5) 

Ένα σύνολο παλμών ή συρμός παλμών  στο χώρο του χρόνου όπως στo σχήμα (1.2) 

μπορεί μέσω του μετασχηματισμού Fourier για πεπερασμένο αριθμό συχνοτήτων να αναλυθεί 

στις φασματικές συνιστώσες που το αποτελούν δηλαδή σε ημιτονοειδή κύματα με 

συγκεκριμένες συχνότητες και πλάτη. Τα κύματα αυτά στο χώρο των συχνοτήτων 

αντιστοιχούν ιδανικά σε διακριτές συχνότητες με πλάτη που δείχνουν την συμμετοχή τους στη 

δημιουργία των παλμών.  
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Σχήμα 1.2 Ανάλυση παλμικού συρμού στις φασματικές συνιστώσες του και    

αναπαράσταση του συρμού στο χώρο των συχνοτήτων. Για σύμφωνες αρμονικές, η 

χρονική απόσταση των παλμών αντιστοιχεί στο 
1

𝛥𝜈
  με 𝛥𝜈 η διαφορά των συχνοτήτων 

των αρμονικών διαδοχικής τάξεως. Η χρονική διάρκεια των παλμών αντιστοιχεί στο 
1

𝛥𝜔
 με 𝛥𝜔 το φασματικό εύρος των αρμονικών. 

 

Αυτές οι αναπαραστάσεις , του συρμού δηλαδή των παλμών στο χρόνο και του φάσματός 

του είναι ισοδύναμες και επομένως για την δημιουργία ενός συρμού από τέτοιους παλμούς 

απαιτείται ένα σύνολο από τέτοια κύματα με κατάλληλη συχνότητα. Η χρονική απόσταση 

μεταξύ των παλμών του συρμού εξαρτάται από τη διαφορά των συχνοτήτων των κυμάτων 

που τους συνθέτουν. Αν η διαφορά αυτή είναι  𝛥𝜈 = 𝜈2 − 𝜈1 τότε η χρονική απόσταση αυτή 

αντιστοιχεί στο  
1

𝛥𝜈
 . Όπως φαίνεται από την σχέση 1.1.5, η συχνότητα των κυμάτων που 

συνθέτουν τους παλμούς είναι πολλαπλάσια μιας αρχικής ή βασικής συχνότητας, με τη 

διαφορά δηλαδή 𝛥𝜈  μεταξύ διαδοχικών κυμάτων να είναι σταθερή. Τα κύματα αυτά 

ονομάζονται αρμονικές και η τάξη τους είναι ο παράγοντας ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με 

τη βασική έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότητά τους . Η χρονική διάρκεια των παλμών του 

συρμού εξαρτάται από το πλήθος των αρμονικών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 

του, από το εύρος των συχνοτήτων που αυτές εμπεριέχουν και από τη σχετική τους 

φασματική φάση. Αν το φασματικό εύρος των αρμονικών είναι  𝛥𝜔  και αυτές είναι 

σύμφωνες ,η χρονική διάρκεια των παλμών θα αντιστοιχεί στο 
1

𝛥𝜔
 .  

 

 

1.2 Γκαουσιανές δέσμες 

Η παραγωγή των αρμονικών, και επομένως και των συρμών από 

ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, γίνεται με την αλληλεπίδραση ισχυρών 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με την ύλη. Η ένταση του πεδίου που χρειάζεται για την 

παραγωγή υψηλών αρμονικών, δηλαδή με συχνότητα δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές 

μεγαλύτερη από τη βασική, είναι της τάξης των 1014 𝑊/𝑐𝑚2 όπως θα αναφερθεί και 

στην ενότητα 2. Τέτοιες τιμές έντασης επιτυγχάνονται με την εστίαση δεσμών λέιζερ 

στο μέσο παραγωγής. Η συχνότητα των  αρμονικών που παράγονται κατά αυτόν τον 

τρόπο είναι πολλαπλάσια της συχνότητας της ακτινοβολίας του λέιζερ. Η δέσμη του 
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λέιζερ, όπως και των αρμονικών που παράγονται από αυτή, θεωρείται πως έχουν 

Γκαουσιανή μορφή με το ηλεκτρικό πεδίο τους να περιγράφεται  από τη σχέση  

�⃗� 1(𝑟, 𝑧) = �⃗� 0
𝑤0

𝑤(𝑧)
𝑒

−𝑖
𝑘1𝑟2

2𝑅(𝑧)𝑒
−

𝑟2

𝑤2(𝑧)𝑒𝑖𝜓𝑒−𝑖𝑘𝑧                      (1.2.1) 

Τo 𝑧 είναι η απόσταση από το εστιακό σημείο στον άξονα διάδοσης της δέσμης και  𝑟  η 

ακτινική απόσταση από αυτόν. Τo   𝑤(𝑧)   είναι η ακτίνα της δέσμης κατά μήκος της 

κατεύθυνσης διάδοσης  𝑧 και 𝑅(𝑧) είναι η καμπυλότητα του κυματικού μετώπου της  στη 

θέση 𝑧.  Το μήκος 𝑤0  είναι ακτίνα της δέσμης για 𝑧 = 0 με  𝑧0 =
𝜋𝑤0

2

𝜆𝐿
. Το 𝑧0  ονομάζεται 

μήκος Rayleigh και 𝜆𝐿  είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας του λέιζερ. Το  𝜓 =

tan−1 (
𝑧

𝑧0
)  είναι η φάση Gouy. Η φάση Gouy σχετίζεται με τη μεταβολή του κυματικού 

μετώπου μιας γκαουσιανής δέσμης καθώς εστιάζεται. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 1.2.1 

μεταβάλλεται κατά π κατά μήκος της περιοχής της εστίας. Όπως θα αναφερθεί και στην 

ενότητα 4, η μεταβολή αυτή της φάσης Gouy έχει επίπτωση στις θέσεις σε σχέση με την 

εστία, για τις οποίες υπάρχει συμφωνία φάσης για κάθε αρμονική.       

 

Σχήμα 1.2.1 Μεταβολή της φάσης Gouy στην περιοχή της εστίας της δέσμης. Η 

παράγωγός της εξαρτάται τόσο από το μήκος κύματος της δέσμης όσο και από την 

απόσταση από την εστία. Για κάθε παραγόμενη αρμονική η φάση Gouy είναι 

διαφορετική σε κάθε σημείο και τα αρμονικά κύματα συμβάλλουν σε διαφορετικές 

αποστάσεις από την εστία   

 

Η ένταση της ακτινοβολίας της δέσμης θα είναι λοιπόν  

𝐼1(𝑟, 𝑧) = 𝐼0 (
𝑤0

𝑤(𝑧)
)
2

𝑒
−

2𝑟2

𝑤2(𝑧)                                      (1.2.2) 

Η αναπαράσταση μιας Γκαουσιανής δέσμης στην περιοχή της εστίας της παρουσιάζεται στο 

σχήμα  1.2.2 
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Σχήμα 1.2.2 Αναπαράσταση Γκαουσιανής δέσμης. Τo   𝑤(𝑧)  είναι η ακτίνα της δέσμης 

στη θέση 𝑧,  𝑤0 η ελάχιστη ακτίνα της, 𝑧0 το μήκος Rayleigh, 𝛩 η γωνιακή απόκλιση 

της δέσμης 

 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα,  η δέσμη έχει την ελάχιστη ακτίνα 𝑤0 για  𝑧 = 0  όπου 

θεωρείται ότι είναι το εστιακό της σημείο. Σε απόσταση  ±𝑧0 από αυτό η ακτίνα της είναι 

√2𝑤0 και η απόσταση  𝑏 = 2𝑧0 ορίζεται ως εστιακή παράμετρο ή βάθος εστίασης. Για 𝑧 ≫

𝑧0  το  𝑤0 αυξάνεται γραμμικά με το 𝑧. Αυτό σημαίνει ότι μακριά από την εστία η δέσμη έχει 

μορφή “κώνου”. Η γωνία μεταξύ των πλευρών του κώνου ονομάζεται απόκλιση (divergence) 

της δέσμης και ορίζεται ως  

𝛩 ≈
2𝜆

𝜋𝑤0
                                                                 (1.2.3) 

 
 

2. Παραγωγή Αρμονικών Υψηλής Τάξεως  

 
Η παραγωγή υψηλών αρμονικών ανακαλύφθηκε το 1987[1,2]. Όταν ένα γραμμικά 

πολωμένο φως από παλμικό λέιζερ με ένταση πεδίου τάξεως των 1014 𝑊/𝑐𝑚2 αλληλεπιδρά 

με ευγενή αέρια, στην τελική δέσμη δημιουργούνται περιττές αρμονικές της τάξεως δεκάδων 

ή και εκατοντάδων της βασικής συχνότητας. Η ένταση των πρώτων αρμονικών τάξεων 

μειώνεται πολύ γρήγορα με την αύξησης της τάξης ενώ αργότερα η ένταση παραμένει 

σχετικά σταθερή για πολλές τάξεις δημιουργώντας ένα οροπέδιο (plateau) στο φάσμα των 

αρμονικών όπως φαίνεται στο σχήμα 2.5. Τελικά το σήμα σχεδόν εξαφανίζεται απότομα στην 

υψηλότερη τάξη. Όταν επιλεχτούν πολλές αρμονικές του οροπεδίου με σταθερή φάση, η 

υπέρθεσή τους δημιουργεί έναν  συρμό από παλμούς με χρονική διάρκεια ενός κλάσματος 

της περιόδου του λέιζερ που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή τους. Η παραγωγή υψηλών 

αρμονικών, που στη περίπτωση αυτή είναι ακτινοβολία XUV, και η δημιουργία συρμού 

παλμών είναι εκδήλωση του ίδιου μη γραμμικού φαινομένου.  Με αρκετές παραγόμενες 
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αρμονικές και με κατάλληλη μικρή περίοδο λέιζερ μπορούν να δημιουργηθούν παλμοί με 

διάρκεια της τάξης των 10−18 𝑠  ή attosecond παλμοί.  

Το 1993 αναπτύχθηκε ένα ημι-κλασικό μοντέλο για την περιγραφή του μηχανισμού  

δημιουργίας των υψηλών αρμονικών σε τρία στάδια (Three Step Model)[3,4].  Στο μοντέλο 

αυτό γραμμικά πολωμένο ηλεκτρικό πεδίο από δέσμη λέιζερ με μέγιστη ένταση ακτινοβολίας 

της τάξεως των 1014 𝑊/𝑐𝑚2 αλληλεπιδρά με άτομα. Η ένταση του πεδίου του λέιζερ στο 

μέγιστο της ταλάντωσής του είναι συγκρίσιμη με αυτή του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα άτομο 

υδρογόνου σε απόσταση από τον πυρήνα ίση με μια ακτίνα Bohr. Επίσης γίνεται η παραδοχή 

ότι η αλληλεπίδραση του λέιζερ και μέσου γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονίου το οποίο αρχικά 

βρίσκεται στο πηγάδι δυναμικού του ατόμου στη θεμελιώδη του κατάσταση. Το ενεργειακό 

διάγραμμα για ένα ηλεκτρόνιο  στη θεμελιώδη του κατάσταση στο άτομο του μέσου 

παραγωγής φαίνεται στο σχήμα 2.1.  

 

Σχήμα 2.1 Πηγάδι δυναμικού για ένα ηλεκτρόνιο στην θεμελιώδη στάθμη του ατόμου 

του μέσου παραγωγής 

 

 

Στο πρώτο στάδιο το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο του λέιζερ μετατρέπει το πηγάδι 

δυναμικού σε φράγμα δυναμικού όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. Το δέσμιο ηλεκτρόνιο 

ελευθερώνεται και το άτομο ιονίζεται μέσω στιγμιαίου φαινομένου σύραγγος (Τunneling) δια 

μέσω του φράγματος. 
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Σχήμα 2.2 Πρώτο στάδιο στο Three Step Model. Αλληλεπίδραση ατομικού δυναμικού 

με το ηλεκτρικό πεδίο του λέιζερ και δημιουργία φράγματος δυναμικού. Το ηλεκτρόνιο 

διαφεύγει από τη θεμελιώδη στάθμη του ατόμου μέσω φαινομένου σύραγγος.  

 

Το ηλεκτρόνιο αφού διαφύγει θεωρείται ότι κινείται μόνο υπό την επίδραση του 

ηλεκτρικού πεδίου του λέιζερ, με αυτήν του πεδίου του ιονισμένου ατόμου να παραλείπεται. 

Σε έναν οπτικό κύκλο του λέιζερ το ηλεκτρόνιο αρχικά απομακρύνεται από το ιόν και στη 

συνέχεια επιστρέφει πίσω όταν το εξωτερικό πεδίο αλλάξει διεύθυνση. Αυτό είναι το δεύτερο 

στάδιο.  Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, το ηλεκτρόνιο αποκτά ενέργεια μέχρι και 

εκατοντάδες  ηλεκτρονιβόλτ και τελικά , στο τρίτο στάδιο, επανασυνδέεται με το ιόν 

εκπέμποντας ένα φωτόνιο όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3. Η ενέργεια του φωτονίου εξαρτάται 

από την κινητική ενέργεια που απέκτησε το ηλεκτρόνιο κατά την κίνησή του στο εξωτερικό 

του ιόντος. Αυτή με τη σειρά της εξαρτάται από τη χρονική στιγμή του ιονισμού του ατόμου 

σε σχέση με τον οπτικό κύκλο του λέιζερ.  

 

Σχήμα 2.3 Δεύτερο και τρίτο στάδιο. Το ηλεκτρόνιο κινείται υπό την επίδραση του 

πεδίου του λέιζερ στο εξωτερικό του ιόντος και τελικά επανασυνδέεται με αυτό 

εκπέμποντας ένα φωτόνιο ακτινοβολίας XUV.   
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Το σύνολο των φωτονίων με διαφορετική ενέργεια και συχνότητα που παρήχθησαν κατά 

αυτή τη διαδικασία στη διάρκεια ενός οπτικού κύκλου , αποτελεί το φάσμα των υψηλών 

αρμονικών που εκπέμπονται από ένα άτομο. Σε κάθε οπτικό κύκλο του λέιζερ 

δημιουργούνται δύο παλμοί.  Για παλμό λέιζερ που αποτελείται από πολλούς κύκλους, 

παράγεται ένας συρμός παλμών attosecond όπως φαίνεται στο σχήμα 2.5. Ο συρμός αυτός 

αντιστοιχεί σε 5 αρμονικές του οροπεδίου  με το φάσμα τους στο χώρο των συχνοτήτων να 

φαίνεται στο σχήμα 2.4. Εξαιτίας της κεντροσυμμετρίας των ατόμων του μέσου παραγωγής, 

μόνο αρμονικές περιττής τάξης εμφανίζονται στο φάσμα ενώ οι αρμονικές άρτιας τάξης 

αλληλοεξουδετερώνονται[5].     

 

Σχήμα 2.4 Φάσμα Αρμονικών Υψηλής τάξεως που παράγονται κατά την 

αλληλεπίδραση ισχυρής δέσμης λέιζερ εντάσεως 𝛪0 με άτομα. Λόγω συμμετρίας μόνο 

αρμονικές περιττής τάξεως εμφανίζονται ενώ το οροπέδιο αποτελείται από 5 αρμονικές 

(Z.Chang,Fundamentals of Attosecond Optics,2011).      

   

Σχήμα 2.5 Συρμός από Attosecond παλμούς που συνθέτονται από τις 5 αρμονικές του 

οροπεδίου του φάσματος που παρουσιάζεται στο σχήμα 2.5(Z.Chang,Fundamentals of 

Attosecond Optics,2011).      

 

Το μοντέλο των Τριών Σταδίων ονομάζεται και ημικλασικό διότι  η περιγραφή του 

ηλεκτρικού πεδίου του λέιζερ γίνεται με τις κλασικές εξισώσεις ενώ η περιγραφή του ατόμου 

με την εξίσωση Schrödinger. Η κίνηση όμως του ηλεκτρονίου εξαρτάται από κβαντικά 
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φαινόμενα και έννοιες όπως  το φαινόμενο σύραγγος , η επανασύνδεση με το άτομο , ο 

ρυθμός φωτοϊονισμού και ο πληθυσμός της θεμελιώδους κατάστασης. Οι παράγοντες αυτοί 

είναι διαφορετικοί για κάθε μέσο παραγωγής και πρέπει να ληφθούν υπ όψιν για τον ακριβή 

υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των παλμών που δημιουργούνται.    

Στη δεκαετία του 1960 ο Keldysh ανέπτυξε την θεωρία του για τον φωτοϊονισμό ατόμων 

μετά από αλληλεπίδραση με λέιζερ ενέργειας φωτονίων  πολύ μικρότερη από την ενέργεια 

ιονισμού τους. Έτσι παρήγαγε την εξίσωση φωτοϊονισμού για την άμεση μετάβαση ενός 

ηλεκτρονίου από την θεμελιώδη κατάσταση σε κατάσταση Volkov στο συνεχές[6]. Αργότερα 

οι Faisal και  Reiss ανέπτυξαν πιο λεπτομερώς αυτό το μοντέλο που συνολικά ονομάζεται  

θεωρία Keldysh- Faisal- Reiss[7]. Στη θεωρία αυτή ο ρυθμός φωτοϊονισμού μπορεί να 

υπολογιστεί από το μοντέλο των Perelomov, Popov και Terent’ev (PPT)[8], και με ένα πιο 

απλό τρόπο από το μοντέλο των Ammosov, Delone και Krainov (ADK)[9].   

Η εκπομπή ακτινοβολίας από την επανασύνδεση ηλεκτρονίου με το ιόν στο τρίτο στάδιο 

είναι μια κβαντική διαδικασία. Όπως περιγράφεται από τη κβαντική θεωρία του 

Lewenstein[10], για την εκπομπή των αρμονικών είναι απαραίτητο ο πληθυσμός της 

θεμελιώδους κατάστασης του ατόμου να μην έχει εξαντληθεί εντελώς. Για κάθε είδος ατόμου 

υπάρχει μια μέγιστη ένταση πεδίου λέιζερ που η θεμελιώδη του κατάσταση μπορεί να 

ανταπεξέλθει. Αυτή η ένταση ονομάζεται ένταση κορεσμού  𝛪𝑆.     

 

3. Ενέργεια της XUV ακτινοβολίας στην έξοδο από το αέριο 

μέσο 

 
     Κατά την παραγωγή αρμονικών από αέριες πηγές, το μέγεθος της ενέργειας της 

ακτινοβολίας XUV που εξέρχεται από αυτές είναι ένας συνδυασμός τόσο της απόκρισης από 

τα μεμονωμένα άτομα, όσο και από τη συνολική μακροσκοπική απόκριση του μέσου. 

Θεωρώντας ότι η πιθανότητα εκπομπής ενός φωτονίου XUV από ένα άτομο είναι σταθερή 

για συγκεκριμένη ένταση ακτινοβολίας λέιζερ 𝛪𝐿 , είναι φανερό ότι για την ενίσχυση της 

ενέργειας της δέσμης XUV που εξέρχεται  από το μέσο, πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των 

ατόμων που εκπέμπουν ακτινοβολία ΧUV και έτσι να ληφθεί υπ’ όψιν η μακροσκοπική 

απόκριση του μέσου. Για συγκεκριμένη τιμή  𝛪𝐿 η μεγιστοποίηση του αριθμού των εκπομπών 

XUV μπορεί να επιτευχθεί μέσω αύξησης του όγκου αλληλεπίδρασης και παραγωγής με 

ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της ενέργειας του εξωτερικού πεδίου και της ατομικής 

πυκνότητας του μέσου. Συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις της διάδοσης στο αέριο μέσο, στην 

μακροσκοπική απόκρισή του έχει δειχθεί [11] ότι για 𝐿𝑐𝑜ℎ ≫ 𝐿𝑎𝑏𝑠 και 𝐿𝑐𝑜ℎ ≫ 𝐿𝑚𝑒𝑑  (όπου 

𝐿𝑐𝑜ℎ = 𝜋 𝛥𝑘⁄ , 𝐿𝑎𝑏𝑠 = 1 𝜌𝜎⁄  και  𝐿𝑚𝑒𝑑  είναι το μήκος συμφωνίας, το μήκος απορρόφησης 

της ακτινοβολίας XUV και το μήκος του αέριου μέσου αντίστοιχα με 𝛥𝑘 = 𝑞𝑘𝐿 − 𝑘𝑞[12], 𝑞 

η αρμονική τάξη, 𝑘𝐿  και 𝑘𝑞  ο κυματάριθμος του πεδίου του λέιζερ και των αρμονικών 

τάξεως 𝑞 αντίστοιχα, 𝜌 η ατομική πυκνότητα του μέσου με πίεση 𝑃 και 𝜎 η ενεργός διατομή 

μονοφωτονικού ιονισμού των ατόμων του μέσου από την ακτινοβολία XUV), η απόδοση 

παραγωγής της ακτινοβολίας XUV είναι 𝛶𝑋𝑈𝑉 ∝ 𝐴(𝑃 ∙ 𝐿𝑚𝑒𝑑)2  όπου 𝐴  το εμβαδόν της 

περιοχής αλληλεπίδρασης (ή το εμβαδόν της τομής της δέσμης του εξωτερικού πεδίου). Το 

γινόμενο αυτό  αποτελεί τον κύριο μεταβαλλόμενο παράγοντα για την μεγιστοποίηση της 

ενέργειας της XUV ακτινοβολίας. Για σταθερή 𝛪𝐿 η απόδοση παραγωγής εξαρτάται γραμμικά 

από το 𝐴 ενώ η εξάρτησή της από τα 𝑃 και 𝐿𝑚𝑒𝑑 [13] φαίνεται στο διάγραμμα του σχήματος 
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3.1. Η εξάρτησή της από το 𝑃 σχετίζεται με το είδος του μέσου παραγωγής όπως και από την 

ένταση της ακτινοβολίας του εξωτερικού πεδίου.     

    

 
Σχήμα 3.1. α) Αριθμός εκπεμπόμενων φωτονίων (σε αυθαίρετες μονάδες) ως 

συνάρτηση του μήκους του μέσου παραγωγής (σε μονάδες μήκους απορρόφησης). Η 

διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί σε περίπτωση μηδενικής απορρόφησης.b)Αριθμός 

φωτονίων της αρμονικής Η15 παραγόμενα από Xe σαν συνάρτηση της πίεσης του 

αερίου για αρκετές εντάσεις ακτινοβολίας παλμού χρονικής διάρκειας 40 fs.  (E. 

Constant et al., PRL 82, 1688 (1999))   

 

 
Ο κορεσμός της εκπομπής ακτινοβολίας XUV για “μεγάλου” μήκος και “υψηλής” πίεσης 

μέσο σχετίζεται με φαινόμενα απορρόφησής της και με τη μη συμφωνία φάσης μεταξύ των 

ακτινοβολιών XUV-IR που προκαλούν τα ουδέτερα άτομα και η παραγωγή πλάσματος στο 

μέσο. Τα όρια αυτά μπορούν να ξεπεραστούν σύμφωνα με τις συνθήκες του quazi-phase 

matching [14,15] σε αέρια μέσα ρυθμιζόμενης πίεσης. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να 

επιτευχθούν χρησιμοποιώντας διατάξεις αποτελούμενες από πολλαπλά παλμικά ακροφύσια 

αερίου (GasJets) με ελεγχόμενη απόσταση μεταξύ τους. Το αέριο εκτοξεύεται από κάθε 

ακροφύσιο κάθετα στη πορεία της δέσμης και στην περιοχή αλληλεπίδρασης παράγονται οι 

αρμονικές από όπου και διαδίδονται στη διεύθυνση διάδοσης της δέσμης του λέιζερ όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3.2.  

 

 

 
Σχήμα 3.2 Αναπαράσταση της δημιουργίας των αρμονικών χρησιμοποιώντας αέριο 

εκτοξευόμενο από GasJet στην πορεία μιας δέσμης λέιζερ. Η γωνιακή απόκλιση της 

δέσμης των αρμονικών είναι μικρότερη από αυτήν του λέιζερ εφόσον και μικρότερο 

μήκος κύματος 

 

Από το σχήμα 3.2 διακρίνεται ότι η διάμετρος της δέσμης της ακτινοβολίας XUV είναι 

μικρότερη από αυτήν της ακτινοβολίας IR του λέιζερ. Αυτό εξηγείται μέσω της εξίσωσης  
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(1.2.3). Η γωνιακή απόκλιση της δέσμης είναι ανάλογη του μήκους κύματος της 

ακτινοβολίας. Εφόσον οι αρμονικές που παράγονται έχουν μικρότερο μήκος κύματος από την 

ακτινοβολία του λέιζερ, θα έχουν και μικρότερη απόκλιση.       

 Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η διασπορά (dispersion)(που εισάγεται από 

τα ουδέτερα άτομα και από τον σχηματισμό πλάσματος στο μέσο παραγωγής υψηλών 

αρμονικών) και η μετατόπιση λόγω της φάσης Gouy επηρεάζουν τις συνθήκες του phase 

matching πρέπει να αναλυθεί περεταίρω η εξίσωση φασικής συμφωνίας 𝛥𝑘 = 𝑞𝑘𝐿 − 𝑘𝑞 .            

Οι κύριοι παράγοντες λοιπόν οι οποίοι επηρεάζουν το phase matching είναι η διαφορά φάσης  

λόγω διασποράς από ουδέτερα άτομα  𝛥𝑘𝑛 , λόγω της διασποράς από πλάσμα, 𝛥𝑘𝑃𝑙 , λόγω 

της γεωμετρίας της δέσμης του λέιζερ 𝛥𝑘𝑔 και λόγω διαφορετικής διπολικής φάσης  𝛥𝑘𝑑 [16, 

17]. Δηλαδή  

 

 𝛥𝑘𝑞 = 𝑞𝑘𝐿 − 𝑘𝑞 = 𝛥𝑘𝑛 + 𝛥𝑘𝑃𝑙 + 𝛥𝑘𝑔 + 𝛥𝑘𝑑                               (3.1) 

 

Η διαφορά φάσης εξαιτίας της διασποράς από ουδέτερα άτομα είναι θετική ενώ αυτή 

εξαιτίας του πλάσματος είναι αρνητική. Και οι δύο αυτοί όροι εξαρτώνται γραμμικά από την 

πυκνότητα ατόμων του αέριου μέσου παραγωγής ή ισοδύναμα  από την πίεσή του. Η διαφορά 

φάσης λόγω δίπολου είναι η παράγωγος της φάσης που αποκτά ένα ηλεκτρόνιο κατά τη 

μετάβασή του σε άλλη ενεργειακή κατάσταση. Μεταβάλλεται προσεγγιστικά γραμμικά με την 

ένταση της ακτινοβολίας του λέιζερ ενώ είναι αρνητική πριν από το εστιακό σημείο και 

θετική μετά. Η γεωμετρική διαφορά φάσης είναι η παράγωγος της  φάσης Gouy της 

γκαουσιανής δέσμης του λέιζερ. Η διαφορά φάσης αυτή είναι πάντα αρνητική , εξαρτάται από 

την απόσταση από την εστία, ενώ η επίδρασή της είναι πολύ μικρή μακριά από αυτή.  

 Οι όροι του phase matching εξαρτώνται από τις παραμέτρους της διάταξης, τη γεωμετρία 

της δέσμης και το μέσο παραγωγής. Η γεωμετρική διαφορά φάσης εξαρτάται από τη θέση 

σχετικά με την εστία του μέσου παραγωγής και το μήκος Rayleigh. Η διαφορά φάσης εξαιτίας 

των ουδέτερων ατόμων και του πλάσματος μπορεί να ρυθμιστεί μεταβάλλοντας την πίεση του 

μέσου παραγωγής και του βαθμού ιονισμού που εξαρτάται από την ένταση της δέσμης του 

λέιζερ. Τέλος η διαφορά φάσης δίπολου μεταβάλλεται με την ενέργεια παλμού του λέιζερ και 

από την απόσταση από το εστιακό σημείο. Για σχετικά ασθενώς εστιασμένες δέσμες μπορεί 

να παραβλεφθεί. Η ρύθμιση αυτών των παραμέτρων έτσι ώστε οι κάθε όροι να 

εξουδετερώνουν την επίδραση των υπολοίπων έχει ως αποτέλεσμα το μηδενισμό του  𝛥𝑘𝑞, 

την ενισχυτική συμβολή των πεδίων αρμονικών και του λέιζερ και την μεγιστοποίηση της 

ενέργειας της ακτινοβολίας XUV.   
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4. Πειραματική Διάταξη Παραγωγής Υψηλής Έντασης 

XUV Ακτινοβολίας  

 

Για την μεγιστοποίηση του όγκου παραγωγής της ακτινοβολίας XUV και την αξιοποίηση 

των συνθηκών για quasi-phase matching κατασκευάστηκε μια γραμμή που αποτελείται από 6 

θαλάμους συνολικού μήκους 18 𝑚, που περιλαμβάνει κοίλο κάτοπτρο εστιακής απόστασης 

9 𝑚 και συνολικά 5 GasJets. Ως εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο χρησιμοποιήθηκε η δέσμη ενός 

Ti:Sapphire λέιζερ μεγάλης ισχύος ενώ ως μέσα παραγωγής τα ευγενή αέρια Αργό (Ar), Ξένο 

(Xe) και Ήλιο (He) . Η διάταξη παρουσιάζεται στο σχήμα 4.1, χωρίζεται σε 4 μονάδες και 

κάθε μία από αυτές εμπεριέχει έναν ή δύο θαλάμους.  Η δέσμη του λέιζερ είχε κεντρικό 

μήκος κύματος στα  800 𝑛𝑚  , ρυθμό επανάληψης 10 𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 , διάρκεια παλμού 25 𝑓𝑠 , 

διάμετρο 4 𝑐𝑚  και ενέργεια παλμού μέχρι και  400 𝑚𝐽 . Η ενέργεια παλμού που 

χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα επιλέχτηκε έτσι ώστε η ένταση ακτινοβολίας στην περιοχή της 

παραγωγής των αρμονικών να μην υπερέβαινε την τιμή 1014 𝑊/𝑐𝑚2 , κάτω από το όριο 

δηλαδή στο οποίο υπάρχει κορεσμός στα αέρια Xe και Ar.  

 

 

Σχήμα 4.1 Σχεδιάγραμμα πειραματικής διάταξης παραγωγής XUV ακτινοβολίας 

 

Η λεπτομερής λειτουργία των μονάδων και των θαλάμων τους περιγράφεται στις παρακάτω 

παραγράφους 4.1 με 4.4.   
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4.1 Μονάδα 1 : Θάλαμος Ευθυγράμμισης και Θάλαμος 

Εστίασης 

 

Η μονάδα 1 που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2 χρησιμοποιήθηκε για την ευθυγράμμιση 

και εστίαση της IR δέσμης στην περιοχή παραγωγής των αρμονικών.   

 

Σχήμα 4.2 Μονάδα 1:Θάλαμος ευθυγράμμισης και θάλαμος εστίασης. 𝐼:  Ίριδα,     

Μ:Κάτοπτρο,   F: Κοίλο κάτοπτρο 

 

Η δέσμη του λέιζερ μετά τον θάλαμο παραγωγής της εισερχόταν στο θάλαμο στον οποίο 

γινόταν η ευθυγράμμισή της. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 3 κάτοπτρα (M) με 

ανακλαστικότητα 98 %  στη φασματική περιοχή 750 − 800 𝑛𝑚 . Όλα τα οπτικά είχαν 

τοποθετηθεί στο θάλαμο έτσι ώστε η δέσμη να ανακλάται ή να διέρχεται από το κέντρο τους. 

Επίσης είχαν τοποθετηθεί ίριδες (I) στην είσοδο και στην έξοδο της μονάδας, των οποίων η 

διάμετρος μπορούσε να μεταβληθεί. Η παρατήρηση της δέσμης γινόταν από ψηφιακές 

κάμερες συνδεμένες σε υπολογιστή και τοποθετημένες στα παράθυρα των θαλάμων. Τo 2% 

της ενέργειας της δέσμης που διερχόταν από τα κάτοπτρα προσέπιπτε σε φωτοδίοδο, το σήμα 

της οποίας χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της ενέργειας της δέσμης του λέιζερ και για 

τον συγχρονισμό των διατάξεων όλης της XUV γραμμής. Ειδικότερα με χρήση του σήματος 

από τη φωτοδίοδο γινόταν ο συγχρονισμός της λειτουργίας των GasJets που υπήρχαν στο 

θάλαμο παραγωγής με τη δέσμη του λέιζερ, όπως θα περιγραφτεί παρακάτω,  με την έννοια 

ότι τα Jets εκτόξευαν  αέριο τη στιγμή που οι παλμοί του λέιζερ διέρχονταν ακριβώς από 

μπροστά τους.   

Μετά τον θάλαμο ευθυγράμμισης η δέσμη διερχόταν από το θάλαμο εστίασης. Στο θάλαμο 

αυτό υπήρχαν 4 κάτοπτρα εκ των οποίων το ένα ήταν κοίλο και χρησιμοποιούταν για την 

εστίαση της δέσμης με εστιακή απόσταση 9 μέτρα. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αστιγματισμός 
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στο εστιακό σημείο της δέσμης, τα κάτοπτρα ήταν τοποθετημένα σε διάταξη που 

ελαχιστοποιούσε την γωνία πρόσπτωσης στο σφαιρικό κάτοπτρο εστίασης. Στη συνέχεια η 

δέσμη κατευθυνόταν  στο θάλαμο παραγωγής όπου και εστιαζόταν στο μέσο παραγωγής, 

αφού πρωτίστως διέλθει από σωλήνα μήκους 6,30 μέτρων. Οι θάλαμοι βρίσκονταν και οι δύο 

σε κενό της τάξης των 10−5 𝑚𝑏𝑎𝑟 μέσω άντλησης από τούρμπο αντλίες. Η ύπαρξη υψηλού 

κενού ήταν απαραίτητη σε αυτήν και στις υπόλοιπες μονάδες για την αποφυγή της 

απορρόφησης της IR ακτινοβολίας και ιδιαιτέρως της XUV από τον αέρα, τη σκόνη και άλλα 

μικροσωματίδια.     

     

4.2 Μονάδα 2: Θάλαμος Παραγωγής Αρμονικών  

Στον θάλαμο αυτόν γινόταν η παραγωγή της XUV ακτινοβολίας από την 

αλληλεπίδραση της δέσμη IR του λέιζερ με τα ευγενή αέρια. Το σχεδιάγραμμα του 

θαλάμου φαίνεται στο σχήμα 4.3. 

 

Σχήμα 4.3 Μονάδα 2: Θάλαμος παραγωγής ακτινοβολίας XUV 

 

Στο εσωτερικό του θαλάμου υπήρχαν 4 GasJets  που εκτόξευαν αέριο το καθένα κινούμενο 

ανεξάρτητα στους τρεις άξονες παράλληλα και κάθετα ως προς τη δέσμη μέσω μοτέρ. 

Συνολικά τα Jets μπορούσαν να μετακινηθούν σε απόσταση περίπου 127 𝑐𝑚 κατά μήκος της 

δέσμης, μεμονωμένα 25 𝑐𝑚 , 35 𝑐𝑚 , 31 𝑐𝑚  και 25 𝑐𝑚  αντίστοιχα για τα Jet 1,2,3,4. 

Τροφοδοτούνταν με αέριο παραγωγής μέσω πλαστικών σωληνώσεων που κατέληγαν σε 

φιάλες υπό πίεση. Όπως αναφέρθηκε ως μέσο παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν τα αδρανή 

αέρια Ar , Xe και He που κατέληγαν στα Jets υπό πίεση μερικών 𝑏𝑎𝑟. Το κάθε Jet συνδεόταν 

με μια μονάδα τροφοδοσίας ακροφυσίου υψηλής τάσης. Αυτή συνδεόταν με μια μονάδα 

τροφοδοσίας υψηλής τάσης η οποία παρείχε την απαιτούμενη διαφορά δυναμικού, περίπου 

στα 600 𝑉 . Μέσω αυτών μπορούσε να μεταβληθεί η χρονική διάρκεια της παλμικής 

εκτόξευσης αερίου παραγωγής. Επίσης  κάθε μονάδα τροφοδοσίας συνδεόταν με την 

ψηφιακή γεννήτρια καθυστέρησης . Η γεννήτρια αυτή συγχρόνιζε την εκπομπή αερίου από 

κάθε Jet έτσι ώστε να εκτοξεύει όταν ο παλμός του λέιζερ βρισκόταν  ακριβώς μπροστά του 

με χρόνο αναφοράς από το σήμα της φωτοδιόδου του θαλάμου ευθυγράμμισης. Από τη 

στιγμή που ένας παλμός του λέιζερ θα προσέπιπτε στη φωτοδίοδο, η γεννήτρια 

καθυστερούσε την εισαγωγή διαφοράς δυναμικού στα Jet και άρα τη λειτουργία τους κατά 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ο επόμενος παλμός να βρίσκεται στο μέγιστο της 

έντασής του ακριβώς μπροστά από το στόμιο των Jets. Η πίεση στον θάλαμο όταν τα GasJets 

ήταν εκτός λειτουργίας ρυθμιζόταν στα 10−6 𝑚𝑏𝑎𝑟 , ενώ όταν αυτά εκτόξευαν αέριο 

κυμαινόταν στα 10−3 𝑚𝑏𝑎𝑟.    
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4.3 Μονάδα 3 : Θάλαμος διαχωρισμού IR και XUV και 

Θάλαμος Φίλτρων και Φωτοδιόδου 

Στη συνέχεια οι δέσμες της IR και XUV ακτινοβολίας διαχωριζόντουσαν  στον πρώτο 

θάλαμο της μονάδας 3 η οποία παρουσιάζεται στο σχήμα 4.4.  

 

 

Σχήμα 4.4 Μονάδα 3:Θάλαμος διαχωρισμού δέσμης IR και XUV και Θάλαμος 

Φίλτρων και Φωτοδιόδου στην ΧUV φασματική περιοχή 

 

Στο εσωτερικό του θαλάμου αυτού (που επικρατούσε κενό τάξεως 10−6 𝑚𝑏𝑎𝑟), βρισκόταν 

πλάκα από πυρίτιο (Si) τοποθετημένη υπό γωνία Brewster (76°) ως προς την προσπίπτουσα 

IR ακτινοβολία η οποία είναι πολωμένη στο οριζόντιο επίπεδο (p-polarized). Το πυρίτιο 

επιλέχθηκε ως υλικό γιατί στη συγκεκριμένη γωνία έχει μεγάλη ανακλαστικότητα για την 

XUV ακτινοβολία (ανακλαστικότητα 60 %  στην φασματική περιοχή των 15 𝑒𝑉  μέχρι 

60 𝑒𝑉). Με τον τρόπο αυτό η IR δέσμη απορροφάται σχεδόν ολοκληρωτικά από την πλάκα, 

ενώ η XUV ακτινοβολία ανακλάται χωρίς μεγάλες απώλειες. Πιο συγκεκριμένα στην 

φασματική περιοχή  34,78 𝑛𝑚 − 61,5 𝑛𝑚 , για τις αρμονικές δηλαδή τάξεως από Η13 με 

Η23, ο συντελεστής ανάκλασης είναι περίπου 0,6 για μια επίπεδη πλάκα καθαρού πυριτίου 

χαμηλής επιφανειακής τραχύτητας στη συγκεκριμένη γωνία [18]. Ο αντίστοιχος συντελεστής 

για την ακτινοβολία του IR στα 800 𝑛𝑚  είναι της τάξης του 10−4 . Με αυτό τον τρόπο 

γινόταν ο διαχωρισμός της XUV και IR ακτινοβολίας. Η πλάκα βρισκόταν πάνω σε 

πλατφόρμα που μπορούσε να μετακινηθεί στον οριζόντιο άξονα στη πορεία της δέσμης με 

μοτέρ ενώ η γωνία κλίσης της μπορούσε να μεταβληθεί από το εξωτερικό του θαλάμου, για 

την κατάλληλη στόχευση της δέσμης στο αέριο ανίχνευσης, στον τελευταίο θάλαμο της 

γραμμής.  

 Μετά από τον θάλαμο της πλάκας πυριτίου η δέσμη εισερχόταν στο θάλαμο με τα φίλτρα 

και την φωτοδίοδο. Με αυτή τη φωτοδίοδο γινόταν η μέτρηση της ενέργειας της XUV 

ακτινοβολίας, όπως θα περιγραφτεί παρακάτω, ενώ τα φίλτρα υπήρχαν 1) για την επιλογή του 

φάσματος της XUV ακτινοβολίας, 2) για την απορρόφηση της τυχόν μικρής έντασης IR 

ακτινοβολίας που ανακλώνταν από την πλάκα πυριτίου και 3) για την προστασία της 

φωτοδιόδου από ζημιά λόγω υψηλής οπτικής ένταση και για να λειτουργεί εκτός κορεσμού. 

Τα φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα ήταν φίλτρα κασσιτέρου (Sn) πάχους 

150 𝑛𝑚 . Το διάγραμμα του συντελεστή διέλευσης από το συγκεκριμένο φίλτρο 

παρουσιάζεται στο σχήμα 4.5.  
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Σχήμα 4.5 Συντελεστής διέλευσης ακτινοβολίας από φίλτρο Sn πάχους 150 nm     

(Υπολογίστηκε μέσω  Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Lab, 

http://henke.lbl.gov/optical_constants/filter2.html) 

 
 

Το σήμα της φωτοδιόδου καταγραφόταν από έναν παλμογράφο και τα δεδομένα 

αποθηκεύονταν σε υπολογιστή για κάθε παλμό του λέιζερ. Τα φίλτρα και η φωτοδίοδος 

μπορούσαν να απομακρυνθούν ανεξάρτητα από την πορεία της δέσμης για να κατευθυνθεί 

αυτή στο θάλαμο ανίχνευσης. Επίσης όπως και στα υπόλοιπα οπτικά, μπορούσε να γίνει η 

κίνηση τους και στον άλλο άξονα κάθετο στη δέσμη για ακριβέστερη ευθυγράμμιση.  Στο 

θάλαμο αυτό επικρατούσε κενό τάξεως 10−6 𝑚𝑏𝑎𝑟.     
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4.4 Μονάδα 4 : Θάλαμος ανίχνευσης 

Το τελευταίο στάδιο της διαδρομής της δέσμης ήταν στη μονάδα 4 στο θάλαμο 

ανίχνευσης που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.6. 

 

Σχήμα 4.6 Θάλαμος αλληλεπίδρασης της XUV ακτινοβολίας με αέρια μέσα (άτομα-

μόρια) 

 

Στο εσωτερικό του θαλάμου υπήρχε ένα GasJet που εκτόξευε αέριο Ar στην πορεία της 

XUV ακτινοβολίας. Το Jet συνδεόταν  με τροφοδοσία ακροφυσίου υψηλής τάσης, και με 

ψηφιακή γεννήτρια παλμών καθυστέρησης. Ήταν δυνατή η κίνησή του στους δύο κάθετους 

άξονες ως προς τη δέσμη για καλύτερη ευθυγράμμιση και μεγιστοποίηση του σήματος. Το 

εσωτερικό του θαλάμου διατηρούνταν περίπου στα 10−7 𝑚𝑏𝑎𝑟.  

 

Σχήμα 4.7 GasJet ανίχνευσης και Time Of Flight (TOF Magnetic Bottle) 

 

  Η XUV ακτινοβολία, έχοντας υψηλή ενέργεια φωτονίων, ιόνιζε τα άτομα του αερίου 

ανίχνευσης, παράγοντας φωτοηλεκτρόνια. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που προέκυπταν από τον 

ιονισμό καταγράφονταν από μια μαγνητική φιάλη γεωμετρίας 2𝜋 και μήκους ελεύθερης 

διαδρομής  𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡. Ο ανιχνευτής των ηλεκτρονίων αποτελούνταν από δύο MCPs, μεταξύ των 

οποίων αναπτυσσόταν ηλεκτρικό πεδίο, και μια άνοδο. Μια ΜCP (μικροκαναλικό πλακίδιο) 

είναι μια κυκλική πλάκα από ανθεκτικό υλικό  με συστοιχίες μικροσκοπικών σωλήνων πυκνά 

κατανεμημένες σε όλη την επιφάνειά της. Αυτοί οι μικροσωλήνες έχουν διάμετρο περίπου 
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10 𝜇𝑚 και απέχουν μεταξύ τους 15 𝜇𝑚. Κάθε μικροκανάλι λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής 

ηλεκτρονίων εφόσον αυτά καθώς τα διασχίζουν, συγκρούονται με τα τοιχώματα και 

απελευθερώνουν και δευτερογενή ηλεκτρόνια. Ένα ηλεκτρόνιο πολλαπλασιάζεται κατά 106 

φορές από τις MCPs ενισχύοντας το αρχικό σήμα. Το σύνολο αυτών των ηλεκτρονίων 

κατέφτανε στην άνοδο και δημιουργούσε ρεύμα και διαφορά δυναμικού σε έναν 

παλμογράφο. Από τον παλμό της τάσης αυτής συναρτήσει του χρόνου πτήσης, που μπορούσε 

να μεταφραστεί σε ενέργεια, προέκυπτε το φάσμα των αρμονικών  της XUV ακτινοβολίας 

όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4.4.1. και 4.4.2.   

 

4.4.1 Φασματογράφος Χρόνου Πτήσης Μαγνητικής Φιάλης 

Η αρχή λειτουργίας του φασματογράφου χρόνου πτήσης (Time of Flight Spectrometer, 

TOF)  βασίζεται στο ότι τα ηλεκτρόνια με διαφορετική κινητική ενέργεια έχουν διαφορετικό 

χρόνο πτήσης  𝑇𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡  μέχρι να φτάσουν στις MCPs. Για ένα ηλεκτρόνιο που κινείται κατά 

μήκος του άξονα του TOF χωρίς την επίδραση εξωτερικού πεδίου με ταχύτητα 𝜐, ο χρόνος 

που απαιτείται για να διασχίσει τον σωλήνα με μήκος 𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡  είναι 

𝛵𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝜐
=

𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

√2𝛫 𝑚𝑒⁄
                                        (4.4.1.1) 

όπου 𝑚𝑒 είναι η μάζα του ηλεκτρονίου και 𝛫 η κινητική του ενέργεια. 

 

Για δύο ηλεκτρόνια με διαφορά κινητικής ενέργειας  𝛥𝛫, η διαφορά στο χρόνο πτήσης τους 

θα είναι  

 

𝛥𝛵𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑑

𝑑𝑘
(

𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

√2𝛫 𝑚𝑒⁄
) = −

√𝑚𝑒

2√2
𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝛥𝛫

𝛫
3

2⁄
                     (4.4.1.2) 

 

Η περιοχή αλληλεπίδρασης της δέσμης XUV και του αερίου ανίχνευσης τοποθετούνταν 

ανάμεσα σε δύο μόνιμους μαγνήτες που δημιουργούσαν μαγνητικό πεδίο 𝐵𝑖 της τάξεως του  

1 𝛵 . Ο ένας μόνιμος μαγνήτης βρίσκόταν στο στόμιο του GasJet ενώ ο δεύτερος στην είσοδο 

του TOF  . Επίσης κατά μήκος του TOF υπήρχε ηλεκτρομαγνήτης που δημιουργούνταν μέσω 

σπειρωμάτων καλωδίων που περιτύλιγαν τον σωλήνα του TOF.  Το μαγνητικό πεδίο που 

δημιουργούσαν καθώς διαρρέονταν από ρεύμα μεταβαλλόταν και μειωνόταν κατά μήκος του 

TOF μέχρι μιας ελάχιστης τιμής 𝐵𝑓 της τάξης των 1 𝑚𝑇. Η δύναμη Lorentz επιδρούσε σε 

κάθε εκπεμπόμενο ηλεκτρόνιο με αποτέλεσμα αυτά να εκτελούν σπειροειδή τροχιά μέσα στο 

μαγνητικό πεδίο. 

Ένα ηλεκτρόνιο αρχικά εκπέμπεται υπό γωνία  𝛩𝑖  στη διεύθυνση 𝑧 , στον άξονα δηλαδή 

του σωλήνα εκτροπής του TOF,  με ενέργεια 𝛫 και ταχύτητα 𝜐 και εκτελεί σπειροειδή τροχιά 

μέσα στο μαγνητικό πεδίο 𝛣𝑖. Η μαγνητική δύναμη Lorentz θα είναι ίση με την κεντρομόλο 

δύναμη που ασκείται στο ηλεκτρόνιο. Θα είναι δηλαδή 

𝑚𝑒𝜐
2

𝑟
= 𝑞𝐵𝑖𝜐 →

𝑚𝑒𝜐

𝑟
= 𝑞𝐵𝑖 → 𝜐 =

𝑞𝑟𝐵𝑖

𝑚𝑒
                          (4.4.1.3) 

Η συχνότητα της κίνησης αυτής είναι 
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𝑓 =
𝜐

2𝜋𝑟
=

𝑞𝑟𝐵𝑖

𝑚𝑒

1

2𝜋𝑟
=

𝑞𝐵𝑖

𝑚𝑒2𝜋
                                    (4.4.1.4)  

και η γωνιακή συχνότητα της κίνησής του θα είναι 

𝜔𝑖 = 2𝜋𝑓 =
𝑒

𝑚𝑒
𝐵𝑖                                                    (4.4.1.5)  

με 𝑒 το φορτίο του ηλεκτρονίου 

Η ακτίνα της τροχιάς του ηλεκτρονίου θα δίνεται από 

𝑟𝑖 =
𝜐𝛵𝑖

𝜔𝑖
=

𝜐 sin𝛩𝑖

𝜔𝑖
                                                   (4.4.1.6)  

όπου 𝜐𝑃𝑖 η ταχύτητα του ηλεκτρονίου κάθετη στον άξονα του σωλήνα. 

Η ορμή του κάθε ηλεκτρονίου είναι  𝑚𝑒𝑟𝑖
2. Η στροφορμή του λοιπόν στην κυκλική κίνηση 

στο ισχυρό μαγνητικό πεδίο 𝛣𝑖 θα είναι 

𝑙𝑖 = (𝑚𝑒𝑟𝑖
2)𝜔𝑖 =

𝑚𝑒
2𝜐2𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖

𝑒𝐵𝑖
                                      (4.4.1.7)    

Η τελική τιμή του μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου στο τέλος του TOF είναι 𝐵𝑓 όπως 

αναφέρθηκε. Αν η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου κατά μήκος του άξονα  z θεωρηθεί 

αδιαβατική, με την έννοια ότι αλλάζει ελάχιστα μεταξύ των περιστροφών της σπειροειδής 

κίνησης του ηλεκτρονίου, τότε η στροφορμή διατηρείται και θα ισχύει 

𝑚𝑒
2𝜐2𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖

𝑒𝐵𝑖
=

𝑚𝑒
2𝜐2𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑓

𝑒𝐵𝑓
→

𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖

𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑓
=

𝐵𝑖

𝐵𝑓
≈ 103              (4.4.1.8) 

Η κάθετη δηλαδή συνιστώσα της ταχύτητας μειώνεται. Εφόσον η ολική ταχύτητα μένει 

σταθερή η παράλληλη συνιστώσα της ως προς τον άξονα θα πρέπει να αυξηθεί. Θα είναι 

λοιπόν 

𝜐𝐿𝑓 = 𝜐 cos𝛩𝑓 = 𝜐√1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑓 = 𝜐√1 −
𝐵𝑓

𝐵𝑖
𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖 = 𝜐√1 − 10−3𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖 ≈ 𝜐      

 (4.4.1.9) 

Η κάθετη συνιστώσα λοιπόν της ταχύτητας που είναι  𝜐𝑇𝑓 = 𝜐 𝑠𝑖𝑛𝛩𝑓  θα είναι σχεδόν 

μηδενική , τα ηλεκτρόνια έχουν κυρίως παράλληλη με τον άξονα του TOF ταχύτητα , 

επομένως οι σχετικές τροχιές τους είναι παράλληλες. Η σχέση ανάμεσα στην ενέργεια των 

ηλεκτρονίων και τον χρόνο πτήσης τους γίνεται τώρα 

𝛵𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝜐𝐿𝑓
=

𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝜐√1 −
𝐵𝑓

𝐵𝑖
𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖

=
𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

√2𝛫 𝑚𝑒⁄

1

√1 −
𝐵𝑓

𝐵𝑖
𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖

      (4.4.1.10) 

Ισχύει 
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1

√1 −
𝐵𝑓

𝐵𝑖
𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖

≈ √1 +
𝐵𝑓

𝐵𝑖
𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖 ≈ 1 +

1

2

𝐵𝑓

𝐵𝑖
𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖              (4.4.1.11) 

Άρα 

𝛵𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

√2𝛫 𝑚𝑒⁄
(1 +

1

2

𝐵𝑓

𝐵𝑖
𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖)                          (4.4.1.12)  

με το χρόνο πτήσης λοιπόν να εξαρτάται από την ενέργεια του ηλεκτρονίου αλλά λόγω της 

σχεδόν παράλληλης τελικής τροχιάς του, ο πρώτος να είναι στην ουσία ανεξάρτητος  της 

γωνίας αποδοχής.  

Για την ενέργεια των ηλεκτρονίων θα είναι  

𝛫 =
𝑚𝑒

2

𝐿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
2

𝑇𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
2 (1 +

1

2

𝐵𝑓

𝐵𝑖
𝑠𝑖𝑛2𝛩𝑖)

2

                           (4.4.1.13)  

ή   

𝛫 =
𝐴

𝑇𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
2                                                    (4.4.1.14) 

με 𝐴 σταθερά που μπορεί να προσδιοριστεί πειραματικά. 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος η διαφορά δυναμικού μεταξύ των MCPs ήταν 2100 𝑉 ενώ 

η διαφορά τάσης και αντίστοιχα και το ρεύμα που διέρρεε τα πηνία του TOF ήταν περίπου 

12,5 𝑉. 
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4.4.2 Φάσμα Αρμονικών και βαθμονόμηση 

Ένα παράδειγμα του φάσματος φωτοηλεκτρονίων που παράχθηκε κατά την 

αλληλεπίδραση της XUV ακτινοβολίας με τα άτομα του Ar φαίνεται  στο σχήμα 4.5.2.1 . 

 

Σχήμα 4.4.2.1 Φάσμα φωτοηλεκτρονίων που παρήχθη από μονοφωτονικό ιονισμό 

στην περιοχή της αλληλεπίδρασης των αρμονικών με άτομα Ar  

 

Στον άξονα x φαίνεται ο χρόνος πτήσης των φωτοηλεκτρονίων στο ΤOF και στον άξονα  

y το σήμα που προκαλούν στον παλμογράφο. Χρησιμοποιώντας τη σχέση (4.4.1.14) που 

συνδέει τον χρόνο πτήσης των φωτοηλεκτρονίων με την κινητική τους ενέργεια μπορεί να 

υπολογιστεί ο αριθμός των φωτοηλεκτρονίων συγκεκριμένης κινητικής ενέργειας που 

προσπίπτουν στην άνοδο.  Τα ηλεκτρόνια αυτά παρήχθησαν κατά τον ιονισμό του αερίου Ar 

στο θάλαμο ανίχνευσης από τα φωτόνια της ακτινοβολίας XUV των αρμονικών. Επειδή η 

ενέργεια ιονισμού του Ar είναι 15,76 eV η αρμονική κορυφή που εμφανίζεται με μεγαλύτερο 

χρόνο πτήσης θα αντιστοιχεί στην αρμονική χαμηλότερης τάξης που μπορεί να ιονίσει το 

άτομο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 11η αρμονική. Η επόμενη κορυφή πλησιέστερα 

στο 0 θα αντιστοιχεί  στην ενέργεια φωτονίου της αρμονικής  Η13, η επόμενη στην Η15 

κ.ο.κ. Κατά αυτόν τον τρόπο, συνδέοντας τις τιμές ενέργειας φωτονίων των αρμονικών με 

τους χρόνους πτήσης των φωτοηλεκτρονίων, μπορεί  να γίνει κατάλληλη βαθμονόμηση και 

να προσδιοριστεί η σταθερά Α στην εξίσωση (4.4.1.14). Για την μετατροπή του φάσματος 

των φωτοηλεκτρονίων 𝑆𝑝ℎ(𝛦𝑝ℎ) του σχήματος 4.5.2.1 στο φάσμα των αρμονικών 𝑆𝑒(𝛵𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡) 

(σχήμα 4.4.2.2),  χρησιμοποιήθηκε η σχέση  𝑆𝑝ℎ(𝛦𝑝ℎ) ∝
1

𝛢
𝑇𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

3 𝑆𝑒(𝛵𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡) που παράχθηκε 

μέσω μετασχηματισμού της Ιακωβιανής.  
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Σχήμα 4.4.2.2 Βαθμονομημένο Φάσμα υψηλών αρμονικών 

 

5.  Πειραματική Διαδικασία και Αποτελέσματα 

5.1 Ακτίνα και προφίλ της δέσμης IR 

Για τη μέτρηση της διαμέτρου της IR δέσμης του λέιζερ στην περιοχή παραγωγής των 

αρμονικών χρησιμοποιήθηκε ψηφιακή κάμερα (μάρκας Winced της εταιρίας Datary Inc.) με 

διακριτική ικανότητα 10 𝜇𝑚 . Η κάμερα τοποθετήθηκε στο εξωτερικό του θαλάμου 

παραγωγής όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1.1.  

      

 

Σχήμα 5.1.1 Διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του ΙR beam profile.  𝐼: Ίριδα,  Μ: 

Κάτοπτρο, F: Focusing Mirror 

Η διάμετρος της πρώτης ίριδας στο θάλαμο ευθυγράμμισης μπορεί να μεταβάλλεται από 

το εξωτερικό του θαλάμου. Έτσι μπορεί να μεταβληθεί και η αρχική διάμετρος της δέσμης 

πριν προσπέσει στο κοίλο κάτοπτρο, κάτι που επηρεάζει το πόσο έντονα εστιάζεται στην 

περιοχή της εστίασης. Στο πείραμα πήραμε μετρήσεις για το προφίλ της δέσμης για τρείς 
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τιμές αρχικής διαμέτρου ίριδας και δέσμης :  4,75 𝑐𝑚, 2,25 𝑐𝑚 και 0,8 𝑐𝑚   και σε 

διαφορετικές θέσεις στην κατεύθυνση διάδοσης της δέσμης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

διαγράμματα για την ακτίνα της δέσμης όπως και οι εικόνες από την κάμερα  για αρχική 

διάμετρο δέσμης 4,75 𝑐𝑚 (σχήμα 5.1.2) και 2,25 𝑐𝑚 (σχήμα 5.1.3). 

 

Σχήμα  5.1.2  Beam Profile και ακτίνα δέσμης IR στην περιοχή της εστίας για αρχική 

διάμετρο 4,75 𝑐𝑚. Οι τιμές του άξονα 𝑦 αντιστοιχούν στο 1 𝑒2⁄  της κατανομής.   

 

Από το διάγραμμα του σχήματος 5.1.2 μπορούμε να εξάγουμε ότι η ακτίνα της δέσμης 

στο εστιακό σημείο είναι  𝑤0𝑦 = 150 ± 100 𝜇𝑚 για τον άξονα 𝑦 και 𝑤0𝑥 = 500 ± 40 𝜇𝑚 

για τον άξονα 𝑥. Τα μήκη Rayleigh για αυτές τις τιμές είναι αντίστοιχα   𝑧𝑦0 =
𝜋𝑤0

2

𝜆1
= 9,2 ±

12,2  𝑐𝑚   και 𝑧𝑥0 = 99,5 ± 14,9 𝑐𝑚 . Η απόσταση 2𝑧0 , το βάθος εστίασης,  μπορεί να 

θεωρηθεί ως η απόσταση στην οποία η δέσμη είναι εστιασμένη γύρω από το εστιακό σημείο. 

Επομένως σε απόσταση  
9,21+99,5

2
= 54,4 ± 13,5 𝑐𝑚 πριν και μετά το focus η δέσμη  μπορεί 

να θεωρηθεί εστιασμένη για αρχική διάμετρο 4,75 𝑐𝑚. 

 

Σχήμα 5.1.3  Beam Profile και ακτίνα δέσμης IR στην περιοχή της εστίας για αρχική 

διάμετρο 2,25 𝑐𝑚 
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Για αρχική διάμετρο 2,25 𝑐𝑚,  η ακτίνα της δέσμης στο εστιακό σημείο στους δύο άξονες 

μετρήθηκε ως  𝑤0𝑦 = 270 ± 20 𝜇𝑚  και 𝑤0𝑥 = 440 + 10 𝜇𝑚. Τα μήκη Rayleigh για αυτές 

τις τιμές είναι αντίστοιχα   𝑧𝑦0 = 28,6 ± 5,06 𝑐𝑚  και 𝑧𝑥0 = 76,12 ± 4,5 𝑐𝑚  , oπότε για 

αρχική διάμετρο 2,25 𝑐𝑚 η δέσμη είναι πλήρως εστιασμένη για  52,36 ± 4,78 𝑐𝑚  μπροστά 

και πίσω από το εστιακό σημείο. Τέλος για διάμετρο 0,8 𝑐𝑚, η ακτίνα στον άξονα 𝑥 λοιπόν 

μετρήθηκε ως  𝑤0𝑥 = 1035,18 ± 11,04 𝜇𝑚  και το μήκος Rayleigh 𝑧𝑥0 = 4,2 ± 9,08 𝑚 . 

Επομένως 4,2 𝑚 εκατέρωθεν του σημείου εστίασης η δέσμη μπορεί να θεωρηθεί εστιασμένη 

για αρχική διάμετρο 0,8 𝑐𝑚.  

Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις συμπεραίνεται ότι: 1) Για αρχική διάμετρο 4,75 𝑐𝑚 η 

δέσμη είναι αστιγματική 2) για διάμετρο 0,8 𝑐𝑚  ο στιγματισμός είναι αμελητέος αλλά η 

ένταση της δέσμης δεν είναι αρκετή για την παραγωγή αρμονικών. Η ιδανική διάμετρος 

δέσμης είναι αυτή των 2,25 𝑐𝑚. Στην περίπτωσή της ο αστιγματισμός είναι πολύ μικρός και 

η ένταση της δέσμης αρκετή για την παραγωγή αρμονικών   

 Στο σχήμα 5.1.4 παρουσιάζεται η ακτίνα της διατομής της δέσμης συναρτήσει της 

απόστασης από την εστία για διάμετρο πρώτης ίριδας  2,25 𝑐𝑚. Επίσης φαίνονται οι περιοχές 

στο θάλαμο παραγωγής και οι σχετικές αποστάσεις από την εστία της δέσμης στις οποίες 

μπορούν να κινηθούν τα κάθε GasJets.  

 

Σχήμα 5.1.4 Ακτίνα της δέσμης IR ως συνάρτηση της απόστασης από το εστιακό 

σημείο και στις περιοχές των GasJets 

 

Η περιοχή στην οποία  η δέσμη είναι κυρίως εστιασμένη, με την ελάχιστη ακτίνα και άρα με 

τη μέγιστη ένταση ακτινοβολίας, βρίσκεται στη θέση που μπορούν να κινηθούν τα GasJet 2  

και GasJet 3. Αυτό που περιμένουμε δηλαδή είναι η κύρια παραγωγή αρμονικών να γίνεται 

από αυτά τα  Jets. 
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5.2 Βελτιστοποίηση της παλμικής εκτόξευσης αερίου 

παραγωγής από τα GasJets 

Το λέιζερ παραγωγής που χρησιμοποιήθηκε είναι παλμικό με repetition rate 10 𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 . Η 

εκπομπή του αερίου παραγωγής από τα ακροφύσια των GasJets ήταν επίσης παλμική. Έτσι 

έγινε συγχρονισμός της εκτόξευσης του αερίου ακριβώς τη στιγμή που ο παλμός της δέσμης 

του λέιζερ διερχόταν  μπροστά από τα GasJets.  Κάθε Jet καθυστερούσε ως προς το σήμα της 

φωτοδιόδου του θαλάμου ευθυγράμμισης 99 𝑚𝑠  συν κάποιες εκατοντάδες 𝜇𝑠 . Η 

καθυστέρηση εισαγόταν από τη γεννήτρια παλμών καθυστέρησης. Ο ακριβής αριθμός των 𝜇𝑠 

που έπρεπε να καθυστερήσει το κάθε Jet βρισκόταν καταγράφοντας το harmonic yield που 

παράγεται από το κάθε GasJet για σταθερή θέση και για διαφορετικές τιμές καθυστέρησης. 

Αφού  έγινε ευθυγράμμιση της δέσμης και δημιουργήθηκαν ικανοποιητικά κενά σε όλους 

τους θαλάμους, τέθηκε σε λειτουργία ένα από τα GasJet του θαλάμου παραγωγής, του 

παρεχόταν δηλαδή αέριο και διαφορά δυναμικού. Το ίδιο ίσχυε και για το GasJet του 

θαλάμου ανίχνευσης ενώ παράλληλα διοχετεύτηκε ρεύμα και τάση στις MCPs του  TOF και 

στα πηνία του. Η αλληλεπίδραση της δέσμης με το αέριο παραγωγής παρήγαγε τις αρμονικές 

οι οποίες ιόνισαν τα φωτοηλεκτρόνια από το αέριο ανίχνευσης. Τα ηλεκτρόνια δημιούργησαν 

φάσμα όπως του διαγράμματος 4.4.2.1 ενώ μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή υπολογίστηκε το 

harmonic yield. Στη συνέχεια το GasJet του θαλάμου παραγωγής κινήθηκε πάνω στην 

πλατφόρμα του, κατά μήκος της δέσμης μέχρι το σημείο, πλησιέστερα στην εστία, στο οποίο 

το harmonic yield μεγιστοποιούνταν. Μετά μετακινήθηκε στους δύο άλλους άξονες κάθετα 

στη δέσμη έως ότου πλησιάσει περισσότερο σε αυτήν. Τέλος μεταβλήθηκε η διαφορά 

δυναμικού και η διάρκεια της παλμικής εκτόξευσης του αερίου από  το GasJet έτσι ώστε να 

μεγιστοποιηθεί το σήμα.  Η διαδικασία αυτή αποσκοπούσε στην ύπαρξη όσο το δυνατόν 

περισσότερα άτομα αερίου στην πορεία τη δέσμης κάτω του ορίου που υπερισχύει η 

απορρόφηση ή έχουμε κορεσμό. Με παρόμοιο τρόπο ρυθμίστηκαν και οι παράμετροι του Jet 

ανίχνευσης όπως και των υπόλοιπων Jet παραγωγής. Η τάση στην MCP ήταν 2100 𝑉 και στα 

coils του TOF 12,41 𝑉. Η διάμετρος της αρχικής ίριδας 2,5 𝑐𝑚, η ενέργεια της δέσμης 70 𝑚𝐽 

και το κενό στο θάλαμο ανίχνευσης 1,5 × 10−6 𝑚𝑏𝑎𝑟. Η διαφορά δυναμικού σε όλα τα Jets 

ήταν  500 𝑉 εκτός του Jet1 που η διαφορά δυναμικού ήταν 490 𝑉. Στο Jet ανίχνευσης η 

διαφορά δυναμικού ήταν 511 𝑉.  

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των ρυθμίσεων έγιναν μετρήσεις του harmonic yield 

συναρτήσει της καθυστέρησης (delay) που εισαγόταν στα Jets. Αυτές οι μετρήσεις 

παρουσιάζονται στο σχήμα 5.2.1 για κάθε GasJet. Οι μετρήσεις στον άξονα y αντιστοιχούν 

στο ολοκλήρωμα του φάσματος του harmonic yield για όλες τις αρμονικές όπως 

περιγράφτηκε στην παράγραφο 4.4.2.   
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Σχήμα 5.2.1 Εξάρτηση του σήματος των αρμονικών ή Integrated Harmonic Yield 

(ολοκλήρωμα του φάσματος των φωτοηλεκτρονίων) από την καθυστέρηση(delay) των 

GasJets σε σχέση με τον παλμό του λέιζερ 

 

Μετά από προσαρμογή συνάρτησης κατανομής Gauss στα δεδομένα ,βρέθηκε η τιμή της 

καθυστέρησης για την οποία μεγιστοποιούνταν το harmonic yield για κάθε Jet. Ήταν 

αντίστοιχα για τα Jet1, Jet2, Jet3 και Jet4,  534 ± 9  , 610 ± 2 , 600,0 ± 3 και 541 ± 1 𝜇𝑠.  

 

5.3 Μέτρηση της παραγωγής της XUV ακτινοβολίας ως 

συνάρτηση της θέσης των GasJets στο θάλαμο παραγωγής   

Αφού έχουν οριστεί οι υπόλοιποι παράγοντες που μεγιστοποιούν το σήμα και την ένταση 

των αρμονικών, σειρά έχει η εύρεση της βέλτιστης θέσης για κάθε Jet ως προς το εστιακό 

σημείο της δέσμης IR, για την οποία έχουμε τη μεγαλύτερη ενέργεια ακτινοβολίας XUV. Η 

θέση αυτή δεν συμπίπτει απαραίτητα με αυτήν στην οποία έχουμε μέγιστη ένταση 

ακτινοβολίας της δέσμης IR εφόσον όπως έχει αναφερθεί με πολύ ισχυρή ένταση 

δημιουργείται κορεσμός στο μέσο παραγωγής και το σήμα εξασθενεί. Έτσι λοιπόν η 

διαδικασία που εκτελούμε είναι να μεταβάλλουμε τη θέση στο θάλαμο παραγωγής του κάθε 

Jet , βρίσκοντας την θέση στην οποία το σήμα είναι μέγιστο.  
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5.3.1 Εύρεση βέλτιστης θέσης μεμονωμένων GasJet  

Αρχικά καταγράφεται η μεταβολή του φάσματος του harmonic yield και του αντίστοιχου 

ολοκληρώματός του σαν συνάρτηση της θέσης για κάθε Jet ξεχωριστά. Το σήμα αρχικά 

μεγιστοποιείται για μια συγκεκριμένη θέση με βήματα όπως παρουσιάστηκαν στην 

παράγραφο 5.2 . Μετά θέτεται σε κίνηση το Jet και καταγράφονται μετρήσεις κατά τακτά 

μικρά βήματα στη πορεία του, οι οποίες παρουσιάζονται και αποθηκεύονται ψηφιακά. Στο 

σχήμα 5.3.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα του ολοκληρώματος του harmonic yield ως προς 

την απόσταση από την εστία της δέσμης, για κάθε Jet. 

 

Σχήμα 5.3.1 Integrated Harmonic Yield (χρησιμοποιώντας το φάσμα των 

φωτοηλεκτρονίων από το TOF) σαν συνάρτηση της θέσης των μεμονωμένων GasJets 

για αέριο παραγωγής Αργό. Καφέ γραμμή: Μετακίνηση του GasJet1 στην απόσταση -

71,7 cm μέχρι -39,2 cm από την εστία της δέσμης του λέιζερ. Κόκκινη γραμμή: 

Μετακίνηση του GasJet2 από -35,7 cm μέχρι -4,72 cm. Πράσινη γραμμή : Μετακίνηση 

του GasJet3 από -1,22 cm  μέχρι 34,3 cm. Μπλε γραμμή: Μετακίνηση του GasJet4 από 

37,8 μέχρι 62,8 cm.        

Με προσαρμογή συνάρτησης κατανομής Gauss μπορεί να βρεθεί η θέση του εστιακού 

σημείου. Από το διάγραμμα του σχήματος 5.3.1 διακρίνεται ότι μεγαλύτερο yield παράγεται 

πλησιέστερα στην εστία, στην αρχή και στο τέλος αντίστοιχα της διαδρομής του Jet 3 και Jet 

2. Το  Jet 2 λοιπόν παράγει μεγαλύτερο yield όταν βρίσκεται 4,7 𝑐𝑚 πριν το εστιακό σημείο 

και το Jet 3 όταν βρίσκεται 1,5 𝑐𝑚 πριν από την εστία. Το σήμα των υπόλοιπων Jets δεν είναι 

αρκετά ισχυρό επειδή βρίσκονται μακριά από την περιοχή που εστιάζεται η δέσμη IR.  Οι 

μετρήσεις αυτές έγιναν με κενό στο θάλαμο ανίχνευσης 1,55 × 10−6 𝑚𝑏𝑎𝑟 , διάμετρο 

αρχικής ίριδας 2,25 𝑐𝑚 και ενέργεια δέσμης 70 𝑚𝐽. H διαφορά δυναμικού στις MCPs ήταν 

2100 𝑉, στα coils του TOF 12,78 𝑉, ενώ τα delay στα Jets 1,2,3 και 4 600, 600, 550 και 

550 𝜇𝑠  αντίστοιχα.  
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5.3.2 Χρήση πολλαπλών GasJet μαζί για μεγιστοποίηση του σήματος  

Ως επόμενο βήμα τέθηκαν σε λειτουργία πολλαπλά Jets για περαιτέρω βελτίωση του 

σήματος. Όπως περιγράφτηκε στη παράγραφο 1.7 η διαφορά φάσης μεταξύ του πεδίου του 

λέιζερ και των παραγόμενων από αυτό αρμονικών έχει επίπτωση στην ένταση της τελικής 

ακτινοβολίας XUV. Η ένταση κατά τη διεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας περιοδικά 

αυξάνεται στις περιοχές όπου γίνεται ενισχυτική συμβολή του πεδίου του λέιζερ και των 

αρμονικών και μειώνεται στις περιοχές που γίνεται καταστροφική συμβολή.  Το σήμα 

ενισχύεται μέχρις ότου η διαφορά φάσης φτάσει τιμή  
𝜋

2
  και ακολούθως μειώνεται με 

καταστρεπτική συμβολή μέχρι την τιμή φάσης  𝜋. Αυτό επαναλαμβάνεται σε όλο τον  όγκο 

του μέσου που αλληλεπιδράμε τη δέσμη του λέιζερ.  

Ένας τρόπος να αυξηθεί το τελικό σήμα είναι να επαλειφθεί η παραγωγή των αρμονικών 

στις τις περιοχές που γίνεται καταστρεπτική συμβολή.  Αντίστοιχα οι περιοχές στις οποίες το 

αέριο παραγωγής εκτοξεύεται από τα GasJets  και αλληλεπιδρά με την ακτινοβολία του 

λέιζερ, ρυθμίζονται έτσι ώστε να αντιστοιχούν σε αυτές στις οποίες γίνεται ενισχυτική 

συμβολή. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεταβολή της πίεσης του αερίου για κάθε 

μεμονωμένο Jet και μεγιστοποίηση του σήματος όπως περιγράφτηκε στην παράγραφο 5.3.1. 

Το κάθε Jet στη συνέχεια τοποθετείται σε συγκεκριμένες αποστάσεις από τα υπόλοιπα. Οι 

περιοχές μεταξύ τους αντιστοιχούν σε αυτές που γίνεται καταστροφική συμβολή και δεν 

υπάρχει μέσο παραγωγής. Εκεί μόνο οι όροι  λόγω της γεωμετρίας της δέσμης του λέιζερ 𝛥𝑘𝑔 

και λόγω διαφορετικής διπολικής φάσης  𝛥𝑘𝑑 έχουν επίδραση στην ασυμφωνία της φάσης η 

οποία είναι σχετικά μικρή.  Σαν αποτέλεσμα  αυτής της τεχνικής που ονομάζεται quasi-phase-

matching το σήμα των αρμονικών ενισχύεται [14,19].   

Στο πείραμα λοιπόν, τα GasJet2 και GasJet3 τοποθετήθηκαν στις θέσεις που παρήγαγαν 

μέγιστη ακτινοβολία XUV μεμονωμένα, δηλαδή στις θέσεις −4,7 𝑐𝑚  και −1,5 𝑐𝑚 

αντίστοιχα . Αφήνοντας σταθερό το ένα Jet στη θέση αυτή, καταγράφτηκαν μετρήσεις 

μετακινώντας το άλλο Jet στην περιοχή του μέχρις ότου το σήμα να μεγιστοποιηθεί. Οι 

υπόλοιπες μεταβλητές του πειράματος ρυθμίστηκαν ξανά  για τη μεγιστοποίηση του σήματος 

λίγο πριν του ορίου του κορεσμού του μέσου παραγωγής. Ειδικότερα η καθυστέρηση σε όλα 

τα Jets παραγωγής μεταβλήθηκε στα 550 𝜇𝑠 , άλλαξαν οι αποστάσεις των Jets από τη δέσμη 

ενώ οι διαφορές δυναμικού που ασκούνταν στα άκρα τους παρέμειναν ίδιες. Συγκριτικά η 

βελτίωση του σήματος με τη χρήση αυτού του συνδυασμού φαίνεται στο διάγραμμα του 

σχήματος 5.3.2. οι μέγιστες τιμές του harmonic yield επιτυγχάνονται στα αντιδιαμετρικά 

σημεία του εστιακού σημείου,  δηλαδή για τα GasJet2 και GasJet3 στις θέσεις −6 𝑐𝑚, 10 𝑐𝑚  

και −8 𝑐𝑚,−2 𝑐𝑚 αντίστοιχα.  
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Σχήμα 5.3.2  Integrated Harmonic yield (χρησιμοποιώντας το φάσμα των 

φωτοηλεκτρονίων από το TOF) από αέριο Αργό σαν συνάρτηση της απόστασης από το 

εστιακό σημείο. H μπλε γραμμή αντιστοιχεί στο σήμα των αρμονικών παραγόμενες από 

μεμονωμένα GasJets, από το GasJet2 για x<0 και από το GasJet3 για x>0. Η κόκκινη 

γραμμή αντιστοιχεί στο σήμα των αρμονικών χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τα δύο 

GasJets. Για x<0 το GasJet3 βρίσκεται στη θέση -2 cm ενώ το GasJet2 κινείται σε 

απόσταση από -35,7 cm μέχρι -4,72 cm. Για x>0 το GasJet2 βρίσκεται στη θέση -6 cm 

και το GasJet3 κινείται σε απόσταση από -1,22 cm  μέχρι 34,3 cm.  

 

Τοποθετώντας τα Jet2 και Jet3 στις βέλτιστες θέσεις και σε λειτουργία, καταγράφτηκαν 

μετρήσεις και για τα δύο υπόλοιπα Jets. Αν και παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του 

σήματος  σε σχέση με το όταν λειτουργούσαν μεμονωμένα τα  Jet1 και Jet4 , οι τιμές 

harmonic yield που παρήγαγαν είναι μικρότερες από αυτές των δύο υπόλοιπων Jets. Έτσι η 

χρήση των δύο αυτών Jets δεν επέφερε σημαντική αύξηση του σήματος και η λειτουργία του 

συνδυασμού  Jet2 και Jet3 ήταν αρκετή.  

Παρατηρείται ότι το σήμα βελτιώθηκε με τη χρήση των δύο Jets μαζί κατά έναν 

παράγοντα 1,7 αν και στο εστιακό σημείο το harmonic yield είχε υποστεί μια μεγάλη 

πτώση. Αυτό συνέβη διότι στο σημείο αυτό τα GasJets πλησίαζαν πολύ μεταξύ τους με 

αποτέλεσμα η πυκνότητα του αερίου παραγωγής να είναι πολύ μεγάλη. Επομένως εκεί 

αυξανόταν και η πυκνότητα του πλάσματος και των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια μετέβαλλαν τη φάση των αρμονικών, το phase matching 

καταστρεφόταν και η ένταση των αρμονικών μειωνόταν.  
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5.3.3 Μεταβολή του harmonic yield ως προς απόσταση από την εστία 

για κάθε αρμονική 

Στα διαγράμματα του σχήματος 5.3.3 διακρίνεται η μεταβολή στην ένταση των 

αρμονικών Η13 μέχρι Η25 που παράγονταν από τα GasJets καθώς μεταβαλλόταν η σχετική 

θέση τους ως προς το εστιακό σημείο. Στην εικόνα α) φαίνεται η μεταβολή του συνολικού 

σήματος των αρμονικών όταν μεμονωμένα GasJets βρισκόντουσαν σε λειτουργία στις 

περιοχές που μπορούσαν να κινηθούν. Στην εικόνα c) παρουσιάζεται η αντίστοιχη μεταβολή 

της έντασης της κάθε αρμονικής κατά μήκος του θαλάμου παραγωγής. Στα σχήματα b) και d) 

φαίνεται η μεταβολή του συνολικού σήματος της ακτινοβολίας XUV και των αντίστοιχων 

αρμονικών που μπορούν να ανιχνευτούν χρησιμοποιώντας συνδυασμό των GasJets 2 και 3 

όπως περιγράφτηκε στην παράγραφο 5.3.2.        

 

Σχήμα 5.3.3 α) Συνολικό Integrated Harmonic yield για τις αρμονικές τάξεως Η13 με 

Η25 με αέριο παραγωγής Ar με χρήση μεμονωμένων GasJets σαν συνάρτηση της 

απόστασής τους από το εστιακό σημείο. b) Παρόμοιο διάγραμμα για συνδυασμό των  

GasJet2 και GasJet3. c) Integrated Harmonic yield για κάθε μια από τις αρμονικές 

Η13 με Η25 με αέριο παραγωγής Ar με χρήση μεμονωμένων GasJets σαν συνάρτηση 

της απόστασής τους από το εστιακό σημείο. d) Παρόμοιο διάγραμμα για  συνδυασμό 

των  GasJet2 και GasJet3  

 

Στην εικόνα d) μπορούν να παρατηρηθούν οι περιοχές μεγιστοποίησης και 

ελαχιστοποίησης του σήματος. Αυτές οι θέσεις αντιστοιχούν στις περιοχές ενισχυτικής και 

καταστροφικής συμβολής των αρμονικών που παραγόντουσαν από τα δύο GasJets. Στις 

θέσεις με μέγιστο σήμα  επιτυγχανόταν το phase matching και το σήμα ενισχυόταν. Φαίνεται 

επίσης η πτώση της έντασης κοντά στην εστία, όπου τα GasJets πλησίαζαν μεταξύ τους όπως 

αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3.2. Τέλος παρατηρείται μια μετατόπιση στις αποστάσεις από 
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την εστία για τις οποίες παράγεται μέγιστο σήμα για κάθε αρμονική. Αυτό είναι συνέπεια της 

επίδρασης στο phase matching του γεωμετρικού όρου 𝛥𝑘𝑔. Η διαφορά φάσης  αυτή όπως 

αναφέρθηκε εξαρτάται από την φάση Gouy  𝜓 = tan−1 (
𝑧

𝑧0
)  με  𝑧0 =

𝜋𝑤0
2

𝜆
 .  Η φάση  Gouy  

μεταβάλλεται με την απόσταση από το εστιακό σημείο και το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας. Επομένως οι αρμονικές διαφορετικής συχνότητας που παράγονται από τα δύο 

GasJets θα συμβάλλουν ενισχυτικά σε διαφορετικές αποστάσεις από την εστία. 

5.3.4 Σύγκριση παραγωγής αρμονικών με χρήση Ar, Xe και He  

Εκτός από μετρήσεις με Ar ως μέσο παραγωγής , χρησιμοποιήθηκαν επίσης Ξένο (Χe) και 

Ήλιο (He). Τα αέρια αυτά διοχετεύτηκαν στα GasJets 2 και GasJet3 και καταγράφτηκαν 

μετρήσεις της έντασης των αρμονικών που παραγόντουσαν σύμφωνα με τη διαδικασία της 

παραγράφου 5.3.2. Το διάγραμμα με αυτά τα δεδομένα παρουσιάζεται στο σχήμα 5.3.4. 

 

Σχήμα 5.3.4 Σύγκριση Integrated Harmonic Yields από παραγωγή υψηλών αρμονικών από 

τα GasJet2 και GasJet3 χρησιμοποιώντας αέριο παραγωγής  Ar,Xe και He. Ο άξονας x 

δείχνει την μετακίνηση των GasJets σε σχέση με την εστία της δέσμης του λέιζερ. Για x<0  

κινείται το GasJet2 ενώ το GasJet3 βρίσκεται σε σταθερή θέση. Για x>0 κινείται το GasJet3 

ενώ το GasJet2 βρίσκεται σε σταθερή θέση  

 

Στις μετρήσεις με Xe η ενέργεια παλμού της δέσμης ήταν 70 𝑚𝐽, η διάμετρος της αρχικής 

ίριδας 2,25 𝑐𝑚 και η πίεση στο εσωτερικό των Jets παραγωγής 5 𝑏𝑎𝑟. Σε αυτές με He και Ar, 

η ενέργεια παλμού της δέσμης ήταν 85 𝑚𝐽 και η διάμετρος της αρχικής ίριδας 3 𝑐𝑚.     

Μπορεί να παρατηρηθεί ότι το μέγιστο σήμα που παράχθηκε με χρήση Xe είναι κατά 2 με 

5 φορές μεγαλύτερο από αυτό με χρήση Ar. Αντίθετα με χρήση He το μέγιστο σήμα που 

παράχθηκε είναι κατά 2 τάξεις μεγέθους ασθενέστερο. Η διαφορετική παραγωγή από τα 

αέρια οφείλεται στη διαφορετική πιθανότητα ιονισμού των ατόμων τους από την ακτινοβολία 

IR του λέιζερ, λόγω διαφορετικής ηλεκτρονιακής διάταξης. Στα άτομα του Xe τα ηλεκτρόνια 

εκτελούν tunneling δια μέσω του φράγματος δυναμικού που δημιουργείται κατά την 

αλληλεπίδραση των ατόμων με την δέσμη του IR με μεγαλύτερο ρυθμό. Έτσι σύμφωνα με το 

Semiclassical model θα ιονιστούν περισσότερα ηλεκτρόνια και περισσότερα φωτόνια 

αρμονικών. Το αντίθετο ισχύει για το He.  
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Παρότι διακρίνεται πάλι πτώση του Harmonic Yield στην εστία χρησιμοποιώντας Xe, η 

πτώση αυτή δεν είναι εμφανής κατά τη χρήση He. Το He έχει χαμηλό ρυθμό ιονισμού λόγω 

φαινομένου σήραγγας με αποτέλεσμα να μην παράγει πολύ σήμα αλλά ταυτόχρονα και να 

μην υπόκειται σε υψηλό ιονισμό. Έτσι η πυκνότητα του πλάσματος στο σημείο αυτό δεν 

είναι τόσο υψηλή και το η ασυμφωνία φάσης λόγω διασποράς από πλάσμα να μην είναι τόσο 

σημαντική όσο στα υπόλοιπα αέρια.        

 

5.4 Υπολογισμός της ενέργειας της ακτινοβολίας XUV  

Τελικό στάδιο στο πείραμα είναι η μέτρηση της ενέργειας της παραγόμενης ακτινοβολίας 

XUV. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η φωτοδίοδος και τα φίλτρα στο θάλαμο πριν τον 

θάλαμο ανίχνευσης. Η φωτοδίοδος είναι μια επαφή p-n  και όταν η ακτινοβολία προσπέσει σε 

αυτή δημιουργεί  ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής. Οι φορείς που δημιουργούνται στην περιοχή 

απογύμνωσης της επαφής  ωθούνται προς τα άκρα της από το ηλεκτρικό πεδίο και παράγουν 

φωτόρευμα. Το φωτόρευμα αυτό , μεταφραζόμενο σε διαφορά δυναμικού, μπορεί να 

ανιχνευτεί από έναν παλμογράφο συναρτήσει του χρόνου. Ένα ενδεικτικό διάγραμμα του 

σήματος που καταγράφει η φωτοδίοδος μετά την πρόσπτωση σε αυτήν των φωτονίων των 

αρμονικών παρουσιάζεται στο σχήμα 5.4.1. Από το ολοκλήρωμα του σήματος αυτού είναι 

δυνατόν να υπολογιστεί το ολικό φορτίο το οποίο έρευσε στο φωτόρευμα ή τον αριθμό των 

ηλεκτρονίων που παρήχθησαν στην φωτοδίοδο. Γνωρίζοντας τον αριθμό των ηλεκτρονίων ο 

αριθμός των φωτονίων κάποιας συγκεκριμένης ενέργειας που προσέπεσαν στη φωτοδίοδο 

μπορεί να υπολογιστεί μέσω της κβαντικής απόδοσής της. Η κβαντική απόδοση της 

φωτοδιόδου εκφράζει το ποσοστό των φωτονίων που παράγουν φορείς στη φωτοδίοδο ή τον 

αριθμό των ηλεκτρονίων που παράγονται από ένα φωτόνιο συγκεκριμένης ενέργειας. Στο 

σχήμα 5.4.1 παρουσιάζεται η τιμή της κβαντικής απόδοσης της φωτοδιόδου σαν συνάρτηση 

της ενέργειας φωτονίου. Αναλόγως το ποσοστό συμμετοχής της κάθε αρμονικής στο τελικό 

σήμα , άρα και το ποσοστό των φωτονίων με ενέργεια αυτής της αρμονικής μπορεί να 

εξαχθεί η συνολική ενέργεια της ακτινοβολίας  XUV.  Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 

απορρόφηση από τα φίλτρα μέσω του συντελεστή απορρόφησής του και να αφαιρεθεί το 

σήμα IR που έχει απομείνει. Η γενική σχέση που δίνει την ενέργεια της ακτινοβολίας XUV 

είναι η παρακάτω.  

𝐸𝑞𝑋𝑈𝑉 = 𝑎𝑞 × 𝐸𝑞 ×
[∫ 𝑉𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑑𝑡

𝑡

0
− ∫ 𝑉𝐼𝑅𝑑𝑡

𝑡

0
]

𝑅 × 𝑒 × 𝜂𝑞 × 𝑡𝑞
                           (5.4.1) 

με 𝑎𝑞  ο συντελεστής συνεισφοράς της κάθε αρμονικής 𝑞, 𝐸𝑞  η ενέργεια του κύματος της 

κάθε αρμονικής, 𝑅 = 50 𝛺  η αντίσταση του κυκλώματος του παλμογράφου, 𝑒 το φορτίο του 

ηλεκτρονίου, 𝜂𝑞 ο συντελεστής κβαντικής απόδοσης και 𝑡𝑞 ο συντελεστής διέλευσης από τα 

φίλτρα. Ο πρώτος όρος στον αριθμητή της εξίσωσης (5.4.1) σχετίζεται με το σήμα της 

φωτοδιόδου όταν τα GasJets είναι σε λειτουργία και παράγονται αρμονικές. Ο δεύτερος όρος 

είναι το αντίστοιχο σήμα όταν τα Gasjets δεν λειτουργούν και στη φωτοδίοδο προσπίπτει 

μόνο όση ακτινοβολία IR έχει απομείνει μετά την ανάκλαση από την πλάκα πυριτίου και τη 

διέλευση από το φίλτρο. Αυτό το σήμα αφαιρείται από το συνολικό και το τελικό οφείλεται 

μόνο στη δέσμη XUV των αρμονικών.    
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Σχήμα  5.4.1 α) Κβαντική απόδοση της φωτοδιόδου σαν συνάρτηση της ενέργειας του 

φωτονίουb) Ενδεικτικό σήμα φωτοδιόδου χρησιμοποιώντας 2 Jets με αέριο Xe και 

φίλτρο Sn   

 

Αρχικά θεωρείται η περίπτωση των μεμονωμένων GasJets. Έχοντας τροφοδοτηθεί λοιπόν 

τα Jets 1 και 2 με αέριο Ar και με τις υπόλοιπες παραμέτρους να είναι βέλτιστες, 

τοποθετούνται στις θέσεις στις οποίες παράγουν το μεγαλύτερο harmonic yield. Αφού 

ανιχνευτούν οι αρμονικές  μέσω του TOF, τοποθετούνται  στον άξονα διέλευσης της δέσμης, 

τα φίλτρα. Η κάθε αρμονική λόγω διαφορετικής ενέργειας φωτονίου έχει διαφορετική 

απορρόφηση από τα φίλτρα με αποτέλεσμα κάποιες να διέρχονται από αυτά με μεγαλύτερη σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι υπόλοιπες. Στο σχήμα 5.4.3 φαίνεται ένα τέτοιο παράδειγμα 

με το φάσμα των αρμονικών παραγόμενες από Αργό πριν και μετά τη διέλευση από φίλτρο 

κασσιτέρου (Sn).  

 

Σχήμα 5.4.3 Φάσμα αρμονικών παραγόμενες από Ar α) χωρίς τη χρήση Sn φίλτρου   b) 

με χρήση του φίλτρου Sn. Το φίλτρο έχει πάχος 150 nm και οι αρμονικές Η13 και Η15 

έχουν συντελεστή διέλευσης 0,31 και 0,25 αντίστοιχα. Οι αρμονικές μεγαλύτερης 

συχνότητας έχουν συντελεστή διέλευσης μικρότερο από 0,01 

 

Όπως παρατηρείται μόνο οι αρμονικές τάξης H13 και H15 διέρχονται από το φίλτρο αν 

και με μεγάλη απορρόφηση. Η ενέργεια λοιπόν της ακτινοβολίας XUV που θα ανιχνεύει η 

φωτοδίοδος θα οφείλεται μόνο σε αυτές τις δύο αρμονικές. Με σύγκριση αυτών των δύο 

διαγραμμάτων, υπολογίζοντας τα ολοκληρώματα του harmonic yield κάθε κορυφής 

αρμονικής, τον σχετικό αριθμό δηλαδή των φωτονίων των αρμονικών ανά μονάδα χρόνου, 
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μπορεί να βρεθεί  τόσο ο συντελεστής διέλευσής τους από το φίλτρο όσο και το ποσοστό 

συνεισφοράς τους στην ενέργεια της ακτινοβολίας. 

Αφού απενεργοποιηθούν  τα Jets και καταγραφτεί και το σήμα μόνο της IR ακτινοβολίας 

στη φωτοδίοδο,  μέσω της σχέσης  (5.4.1) υπολογίζεται η  ενέργεια που αντιστοιχεί σε κάθε 

αρμονική. Το σύνολο αυτό των ενεργειών αποτελεί την ενέργεια της XUV ακτινοβολίας των 

αρμονικών 13 και 15. Το αποτέλεσμα είναι ότι στη θέση στην οποία μεγιστοποιείται το 

σήμα για το GasJet2 τροφοδοτούμενο με Αργό ,η ενέργεια της XUV ακτινοβολίας από τις 

αρμονικές 13 και 15 είναι 13,8 𝜇𝐽  ενώ χρησιμοποιώντας το GasJet3 η μέγιστη ενέργεια που 

καταγράφεται είναι 9,8  𝜇𝐽. Αυτές οι τιμές ενέργειας αντιστοιχούν στην ακτινοβολία XUV 

ακριβώς πριν προσπέσει στα φίλτρα ή ακριβώς μετά την ανάκλαση από την πλάκα πυριτίου . 

Θεωρώντας ότι η πλάκα πυριτίου είναι κατά ένα ποσοστό οξειδωμένη  και ότι ο 

συντελεστής ανάκλασης για τις αρμονικές  Η13-Η23 προσεγγίζει το 0,6 [18] , η μέγιστη 

ενέργεια των αρμονικών Η13 και Η15 που παρήχθησαν στο θάλαμο παραγωγής ήταν 

περίπου ~24 𝜇𝐽 . Θεωρώντας επίσης ότι ο παλμός XUV που παράχθηκε αποτελούνταν 

κυρίως από τις αρμονικές Η13 με Η21 και ότι επίσης αυτές είχαν  παρόμοια ένταση σαν 

αρμονικές του plateau, μπορεί να συνοψιστεί ότι με χρήση μεμονωμένου Gasjet και αερίου 

παραγωγής  Ar επιτεύχθηκε παραγωγή XUV ακτινοβολίας με ενέργεια ~12 𝜇𝐽  ανά 

αρμονική ή ~60 𝜇𝐽    ανά παλμό (H11-H21). Στις μετρήσεις με χρήση του GasJet3 η 

ενέργεια της δέσμης του λέιζερ ήταν 100 𝑚𝐽,  και η διάμετρος της αρχικής ίριδας 2,25 𝑐𝑚. 

Στις μετρήσεις με χρήση του GasJet2 η ενέργεια της δέσμης του λέιζερ ήταν 70 𝑚𝐽 και η 

διάμετρος της αρχικής ίριδας 2 𝑐𝑚.  

Αντικαθιστώντας στα Jets το Ar με Xe ως αέριο παραγωγής, τοποθετώντας τα στη θέση 

μέγιστου σήματος και βελτιστοποιώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους, βρίσκονται, με την ίδια 

διαδικασία όπως και με το Αργό, οι ενέργειες της XUV ακτινοβολίας. H μέγιστη ενέργεια 

λόγω των αρμονικών 13 και 15 που επετεύχθησαν με χρήση μόνο ενός Jet ήταν  35,2 𝜇𝐽. Το 

φάσμα των αρμονικών από παραγωγή με χρήση Xe αποτελούνταν κυρίως από τις αρμονικές 

Η11 με Η17 οπότε η ακτινοβολία XUV που παράχθηκε με χρήση Xe σαν αερίου παραγωγής 

εκτοξευόμενο από μεμονωμένο GasJet ήταν ~34 𝜇𝐽  ανά αρμονική και ~140 𝜇𝐽  ανά 

παλμό(H11-H17).  Οι μετρήσεις αυτές εκτελέστηκαν με ενέργεια δέσμης λέιζερ  70 𝑚𝐽 και 

διάμετρο αρχικής ίριδας 2 𝑐𝑚.  

Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τα GasJet2 και GasJet3 όπως αναφέρθηκε η συνολική 

ένταση των αρμονικών άρα και η συνολική ενέργεια της ακτινοβολίας XUV αυξανόταν.  

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως και με το κάθε GasJet μεμονωμένα υπολογίζεται η 

ενέργεια των αρμονικών H13 και H15 συναρτήσει της απόστασης των Gasjets που τις 

παράγουν από το εστιακό σημείο. Τα διαγράμματα αυτά φαίνονται στο σχήμα 5.4.4. 
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Διαγράμματα 5.4.4 Ενέργεια XUV των αρμονικών Η13,Η15  που παράχθηκαν με Ar και Xe και 

με χρήση δύο GasJets (GasJet2 και GasJet3). Οι τιμές του άξονα y αφορούν την ενέργεια των  

Η13,Η15  ακριβώς πριν από το φίλτρο Sn.  Ο άξονας x δείχνει την μετακίνηση των GasJets σε 

σχέση με την εστία της δέσμης του λέιζερ τοποθετημένη στο 0. Για x<0  κινείται το GasJet2 ενώ 

το GasJet3 βρίσκεται σε σταθερή θέση. Για x>0 ισχύει το αντίστροφο   

 

Παρατηρείται ότι με συνδυασμό των δύο GasJets για αέριο Αr, επιτυγχάνεται ενέργεια 

XUV 20,4 𝜇𝐽  για τις αρμονικές Η13 και Η15 ,ενώ με χρήση Xe η μέγιστη ενέργεια φτάνει 

τιμές 49,8 𝜇𝐽. Δηλαδή με χρήση των GasJets 2 και 3 και με χρήση Ar παράγεται ακτινοβολία 

XUV ενέργειας ~20 𝜇𝐽  ανά αρμονική ή ~100 𝜇𝐽  ανά παλμό (Η11-Η21). Για αέριο Xe η 

αντίστοιχη ενέργεια της ακτινοβολίας XUV ήταν ~54 𝜇𝐽 ανά αρμονική ή ~230 𝜇𝐽 ανά παλμό 

(Η11-Η17). Στις μετρήσεις αυτές η ενέργεια της δέσμης λέιζερ ήταν  70 𝑚𝐽 και η διάμετρος 

της αρχικής ίριδας 2 𝑐𝑚. 

6.  Σύνοψη και Συμπεράσματα  

Για την παραγωγή υψηλών αρμονικών και ακτινοβολίας XUV αρχικά ρυθμίζονται όλες οι 

παράμετροι  που σχετίζονται με τα GasJets και τη δέσμη του λέιζερ έτσι ώστε η ενέργεια της 

παραγόμενης XUV ακτινοβολίας να μεγιστοποιείται. Πιο συγκεκριμένα η αρχική διάμετρος 

της δέσμης επιλέχθηκε ως  2,25 𝑐𝑚 ενώ η ελάχιστη διάμετρός της στο εστιακό σημείο ήταν 

~270 𝜇𝑚 και το μήκος Rayleigh ~28,6 𝑐𝑚. Το delay των Jets1 2 3 και 4  ρυθμίστηκε στα 

~534, 610, 600  και 540 𝜇𝑠  αντίστοιχα ενώ η διαφορά δυναμικού στα άκρα τους  στα 

~500 𝑉. Παρατηρήθηκε ότι στην  παραγωγή των αρμονικών συνεισέφεραν κυρίως τα Jet2 

και Jet3 και με συνδυασμό τους το harmonic yield αυξανόταν κατά ένα παράγοντα 1,7. Το 

μέγιστο σήμα ανιχνεύτηκε αντιδιαμετρικά του εστιακού σημείου  8 𝑐𝑚  πριν και 10 𝑐𝑚 μετά 

από αυτό. Χρησιμοποιώντας  Xe ως αέριο παραγωγής το harmonic yield ήταν 2,1 φορές 

μεγαλύτερο από ότι με χρήση Ar και 2 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο από ότι με χρήση He.  

Τέλος η μέγιστη ενέργεια των αρμονικών H13 και H15 με βέλτιστο συνδυασμό των Jets 2 και 

3 και χρήση Ar υπολογίστηκε στα ~20 𝜇𝐽 ανά αρμονική ή ~100 𝜇𝐽 ανά παλμό(Η11-Η21).  

Mε χρήση Xe η αντίστοιχη ενέργεια ήταν  ~54 𝜇𝐽 ανά αρμονική ή ~230 𝜇𝐽 ανά παλμό (Η11-

Η17).  

 

  



41 
 

Ευχαριστίες  

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους και συμβούλους μου, καθηγητή κ. 

Χαραλαμπίδη Δημήτριο και ερευνητή κ. Τζάλλα Παρασκευά που με εισήγαγαν στον τομέα 

της επιστήμης των attosecond παλμών και με την καθοδήγησή τους έγινε δυνατή η 

κατανόηση του αντικειμένου και η συγγραφή της εργασίας αυτής. Επίσης ευχαριστώ τους 

διδακτορικούς ερευνητές Μάκο Γιάννη και Ορφανό Γιάννη που με τη συνεργασία τους και 

τις συμβουλές τους εκτελέστηκε η πειραματική διαδικασία και η επεξεργασία των 

δεδομένων. Τέλος θέλω να εκφράσω την ευχαρίστησή μου στους Σκαντζάκη Μανόλη και 

Παππαδάκη Νίκο που με τις τεχνικές γνώσεις τους βοήθησαν στη συλλογή των μετρήσεων 

και στα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στο πείραμα.   

 

 

 

Βιβλιογραφία  

 
[1] A. McPherson, G. Gibson, H. Jara,U. Johann, T.S. Luk, I.A. 

McIntyre,K.Boyer,C.K.Rhodes, Studies of multiphoton production of vacuum-ultraviolet 

radiation in the rare gases. J. Opt. Soc. Am. B 4, 595–601 (1987) 

 

[2] M Ferray, A L'Huillier, X F Li, L A Lompre, G Mainfray and C Manus, Multiple-

harmonic conversion of 1064 nm radiation in rare gases, Journal of Physics B: Atomic, 

Molecular and Optical Physics, Vol 21, Nο 3, (1988) 

 

[3] J.L. Krause, K.J. Schafer, K.C. Kulander, High-order harmonic generation from atoms and 

ions in the high intensity regime. Phys. Rev. Lett. 68, 3535–3538 (1992) 

 

[4] P.B. Corkum, Plasma perspective on strong field multiphoton ionization. Phys. Rev. Lett. 

71, 1994–1991 (1993) 

 

[5] G.G.Paulus, Classical Nonlinear Optics, 55-63, December 2014 

 

[6] S V Popruzhenko, Keldysh theory of strong field ionization: history, applications, 

difficulties and perspectives, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical 

Physics, Vol 47, No 20, October 2014 

 

[7] C. J. Joachain, N. J. Kylstra, R. M. Potvliege, Atoms In Intense 

Laser Fields, Cambridge University Press, 2012 

 

[8] Carsten Brée, Nonlinear Optics in the Filamentation Regime, Doctoral Thesis accepted by 

the Humboldt University Berlin, Germany, 2012 

 

[9] X. M. Tong, Z. X. Zhao, and C. D. Lin, Theory of molecular tunneling ionization, 

Physical Review A, 66, 033402 (2002) 

 

[10] Zenghu Chang, Fundamentals of Attosecond Optics, 223-277, 2011 



42 
 

 

[11] K. Midorikawa et al., Prog. Quant. Electr. 32, 43 (2008) 

 

[12] A. Rundquist, C.G. Durfee, Z. Chang, C. Herne, S. Backus, M.M. Murnane, H.C. 

Kapteyn, Science 280 (1998) 1412 

 

[13] E. Constant et al., PRL 82, 1688 (1999) 

 

[14] J. Seres, V. S. Yakovlev, E. Seres, Ch. Streli, P. Wobrauschek, Ch. Spielmann and F. 

Krausz, Coherent superposition of laser-driven soft-X-ray harmonics from successive sources, 

Nature Physics Vol 3 December 2007 

 

[15] Y. Tao et al., Opt. Express 25, 3621 (2017) 

 

[16] Emeric Balogh, Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond 

pulse generation in noble gases 

 

[17] S. Kazamias, D. Douillet, F.Weihe, C. Valentin, A. Rousse, S. Sebban, G. Grillon, 

F. Augé, D. Hulin and Ph. Balcou. Global Optimization of High Harmonic 

Generation. Phys. Rev. Lett. 90, 193901 (2003). 

 

[18] Eiji J. Takahashi, Hirokazu Hasegawa, Yasuo Nabekawa, and Katsumi Midorikawa, 

High-throughput, high-damage-threshold broadband beam splitter for high-order harmonics in 

the extreme-ultraviolet region, Optics Letters. Vol. 29, No. 5, March  2004 

 

[19] A. Willner, F. Tavella, M. Yeung, T. Dzelzainis, C. Kamperidis, M. Bakarezos, D. 

Adams, M. Schulz, R. Riedel, M. C. Hoffmann, W. Hu, J. Rossbach, M. Drescher, N. A. 

Papadogiannis, M. Tatarakis, B. Dromey, and M. Zepf, Coherent Control of High Harmonic 

Generation via Dual-Gas Multijet Arrays, PRL 107, 175002 (2011) 

 

 

 


