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“In the fields of observation chance favours only the prepared mind” 

Louis Pasteur (1854) 

 

«Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 

να εύχεσαι να’ ναι μακρύς ο δρόμος, 

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 

Πάντα στον νου σου να’ χεις την Ιθάκη. 

Το φθάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου.» 

(Καβάφης 1897) 
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συμβουλευτικής επιτροπής, για τη συμπαράστασή της και την παρότρυνσή της κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της διατριβής μου. Ιδιαίτερα, η βοήθειά της κατά τη πραγματοποίηση 

των πειραμάτων οπτικής παγίδας πλασμονίων ήταν ουσιαστική. Επίσης, την ευχαριστώ για 

τις χρήσιμες και πολύτιμες υποδείξεις και παρατηρήσεις της στο τελικό στάδιο της διατριβής. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή Κώστα Ράπτη, τον Καθηγητή Ευθύμιο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκαν τα φαινόμενα πίεσης ακτινοβολίας 

που επάγει η δέσμη laser σε διηλεκτρικά σωματίδια και βιολογικά δείγματα. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε η δέσμη laser για τον οπτικό μικροχειρισμό κυττάρων, μικροσωματιδίων 

και νανοσωματιδίων.   

Οι οπτικές παγίδες αποτελούν ένα μη επεμβατικό εργαλείο για να επιταχύνουν, να 

επιβραδύνουν, να εκτρέψουν ή και να παγιδεύσουν σωματίδια των οποίων το μέγεθος 

ποικίλει, όπως άτομα, μικρές διηλεκτρικές σφαίρες, κύτταρα, βακτήρια, χρωμοσώματα και 

γονίδια. Πρόκειται για ένα υποσχόμενο βιοϊατρικό εργαλείο, που δίνει μία αξιοθαύμαστη 

ακρίβεια στον έλεγχο των κινήσεων μικροσωματιδίων ή/και νανοσωματιδίων, σε πολλούς 

τομείς όπου τέτοια σωματίδια είναι πρώτιστης σημασίας. Η μικροδέσμη laser είναι ένα 

εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς να αποδομεί, να κόβει ή και να «λιώνει» βιολογικό 

υλικό. Η οπτική παγίδα μπορεί να συνδυαστεί με τη μικροδέσμη laser για την αποδόμηση ή 

τη μικροχειρουργική επέμβαση βιολογικών δομών. Τα τελευταία χρόνια η μικροδέσμη laser 

αλλά και η οπτική παγίδα προσφέρουν μια πειραματική προσέγγιση στα βιολογικά 

προβλήματα που δεν παρέχει καμία άλλη τεχνική μικροχειρισμού, με αποτέλεσμα ο 

μικροχειρισμός με τη βοήθεια του φωτός να εξελίσσεται, σιγά σιγά, σε βασικό εργαλείο για 

πολλά πεδία της επιστήμης.  

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής αναπτύχθηκαν δύο συστήματα διπλής δέσμης (οπτική 

παγίδα-μικροδέσμη laser) στα εργαστήρια της ομάδας «Ανάπτυξης Laser και Εφαρμογών 

τους» του Τομέα Φυσικής της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε του Ε.Μ.Π. Το πρώτο σύστημα συνδυάζει 

διάταξη οπτικής παγίδας με laser He-Ne που εκπέμπει στα 632,8 nm με διάταξη μικροδέσμης 

laser από ένα παλμικό laser N2 με μήκος κύματος εκπομπής στα 337 nm. Το δεύτερο 

σύστημα συνδυάζει διάταξη οπτικής παγίδας με laser Nd:YAG που εκπέμπει στα 1064 nm με 

την ίδια διάταξη μικροδέσμης laser που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο σύστημα. Τα δύο 

συστήματα εφαρμόστηκαν σε κύτταρα μαγιάς, μικροσφαιρίδια PMMA (Poly-methyl-meth-

acrylate) και στα φύκια ectacarpus siliculosus. Η επέμβαση της μικροδέσμης laser στα υπό 

μελέτη σωματίδια, δημιούργησε μικροτομές μεγάλης ακρίβειας. Μετρήθηκε πειραματικά το 

κατώφλι αποδόμησης των παραπάνω δειγμάτων και μελετήθηκαν θεωρητικά οι μηχανισμοί 

αποδόμησης.  

Η οπτική παγίδα αποτελεί από μόνη της ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για το μικροχειρισμό 

ενός παγιδευμένου σωματιδίου. Η ανάγκη για ταυτόχρονη παγίδευση και μικροχειρισμό 

περισσοτέρων από ένα σωματίδια, μας οδήγησε στην ανάπτυξη μίας διάταξης πολλαπλής 

οπτικής παγίδας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της πολλαπλής οπτικής παγίδας που αποτελεί 
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μια απλή και ευέλικτη πειραματική διάταξη, δίνει την εμπειρία ανάπτυξης παρόμοιων 

συστημάτων αλλά και τη δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής σε πολυπλοκότερα 

συστήματα. Βασίζεται στη δημιουργία επιμέρους συνιστωσών της κύριας δέσμης της 

οπτικής παγίδας, όταν αυτή περάσει από ένα σύστημα διαχωριστών δέσμης, με τέτοια 

διαφορά οπτικών δρόμων, ώστε στο εστιακό επίπεδο του αντικειμενικού φακού να 

παρουσιάζονται κροσσοί συμβολής. Εφαρμόσαμε τη διάταξη της πολλαπλής οπτικής παγίδας 

σε νανοσωματίδια πολυστηρενίου και στο βακτηρίο zobellia galactanivorans. Μετρήσαμε 

δηλαδή, πειραματικά τις οπτικές δυνάμεις που επάγονται στα υπό μελέτη σωματίδια τα οποία 

είναι παγιδευμένα στους τρεις πρώτους κροσσούς συμβολής, προσδιορίσαμε τον μαθηματικό 

αλγόριθμο που πηγάζει από τη γεωμετρία της διάταξης και μπορέσαμε και προσδιορίσαμε 

την οπτική δύναμη που κρατά παγιδευμένο το σωματίδιο στον κύριο κροσσό συμβολής.   

Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε την πλούσια εμπειρία της ομάδας μας 

σε θέματα αποδόμησης ιστών με μήκος κύματος εκπομπής στα 2,94 μm, γνωρίζοντας ότι η 

ακτινοβολία αυτή συνδυάζει πολύ καλή αποδομητική δράση με ελαχιστοποίηση των βλαβών 

του υγιούς περιβάλλοντος ιστού, με σκοπό να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά αποδόμησης 

της μικροδέσμης laser στα 2,94 μm και σε μικροκυτταρικό επίπεδο. Για τη μεταφορά της 

μικροδέσμης laser από την έξοδο του laser στο σύστημα οπτικής παγίδας, χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά ίνα φθοριούχου γυαλιού ή οποία αντικαταστάθηκε αργότερα από κοίλο κυματοδηγό 

πυριτίας. Στη χρήση της οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού και του κοίλου κυματοδηγού 

πυριτίας καταλήξαμε μετά από διεξοδική μελέτη της κυματοδήγησης της μικροδέσμης laser 

στα 2,94 μm, μέσα από διάφορα υλικά. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν πειραματικά και 

θεωρητικά, αναπτύσσοντας κατάλληλο μαθηματικό αλγόριθμο, τα χαρακτηριστικά 

κυματοδήγησης της μικροδέσμης laser στα 2,94 μm μέσα από κοίλο κυματοδηγό πυριτίας, 

ενώ μελετήθηκαν μόνο πειραματικά τα ίδια χαρακτηριστικά μέσα από ίνες φθοριούχου 

γυαλιού και οξειδίου του γερμανίου. Η δέσμη εξόδου μελετήθηκε ως προς την εξασθένηση 

που εισάγει το κάθε υλικό, τη χρονική και χωρική κατανομή της εξερχόμενης ενέργειας σε 

συνθήκες ευθείας αλλά και υπό κάμψη διάδοσης. Επιπλέον, προκειμένου να δημιουργηθεί 

μία οπτική παγίδα που να μην περιορίζεται από τα χαρακτηριστικά διαπερατότητας του 

συστήματος παρατήρησης, με έναν απλό και οικονομικό τρόπο, αναπτύχθηκε η οπτική 

παγίδα ίνας. Η οπτική παγίδα ίνας συνδυάστηκε με τη μικροδέσμη laser στα 2,94 μm και το 

νέο σύστημα εφαρμόστηκε πάνω σε κύτταρα μαγιάς και μικροσφαιρίδια PMMA. Η επίδραση 

της μικροδέσμης laser στα 2,94 μm στα υπό μελέτη σωματίδια ήταν προφανής, αφού 

κατάφερε να δημιουργήσει αλλοιώσεις και μικροτομές στους κυτταρικούς πληθυσμούς. 

Ωστόσο, στο νέο σύστημα αντιμετωπίσαμε δυσκολία ισχυρής παγίδευσης, γιατί υπάρχει το 
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μειονέκτημα της αδυναμίας εστίασης της δέσμης οπτικής παγίδας στο μικρότερο δυνατό όριο 

(~0,7 μm), αφού πλέον ο αντικειμενικός φακός χρησιμοποιείται μόνο για την παρατήρηση 

του φαινομένου της παγίδευσης.   

Στα πλαίσια της διατριβής δημιουργήθηκε η ανάγκη ανίχνευσης της μικροδέσμης laser 

στα 2,94 μm και της δέσμης οπτικής παγίδας στα 1064 nm. Οι πιο διαδεδομένοι ανιχνευτές 

δεσμών laser  για τα συγκεκριμένα μήκη κύματος είναι οι ανιχνευτές photon drag και optical 

rectification. Τα φαινόμενα photon drag και optical rectification αποτελούν μία μορφή 

εκδήλωσης πίεσης ακτινοβολίας και παρουσιάζεται ως ηλεκτρικό πεδίο που μπορεί να 

μετρηθεί σε ημιαγωγούς όπως γερμάνιο (Ge), πυρίτιο (Si), αρσενίδιο γαλλίου (GaAs) και 

φωσφίδιο γαλλίου (GaP), στους οποίους έχουν γίνει οι κατάλληλες δύο ηλεκτρικές ωμικές 

επαφές. Προσδιορίσαμε πειραματικά τους συντελεστές του φαινομένου photon drag και 

optical rectification για τους ημιαγωγούς που αναφέρονται παραπάνω. Διαπιστώσαμε ότι οι 

πλέον αποδοτικοί ημιαγωγοί, στα υπόψη μήκη κύματος ήταν οι Ge και GaP και αυτοί 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως, ως ανιχνευτές ακτινοβολίας. Αντίθετα ο ημιαγωγός Si δεν 

χρησιμοποιήθηκε ως ανιχνευτής αλλά χρησιμοποιήθηκε μόνο στην προσπάθεια να 

αναπτυχθεί μία διάταξη ισχυρής οπτική παγίδας επιφανειακών πλασμονίων (plasmonic 

optical tweezers).     

Οι απλές οπτικές παγίδες έχουν μετατραπεί σε ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο για το 

μικροχειρισμό σωματιδίων διαστάσεων μερικών μικρομέτρων. Ωστόσο, εισάγουν 

περιορισμούς όταν οι διαστάσεις του σωματιδίου είναι μικρότερες από το μήκος κύματος της 

δέσμης του laser παγίδευσης.  Προκειμένου να αποτρέψουμε τη διαφυγή ενός σωματιδίου 

μερικών νανομέτρων, από την παγίδα, αναπτύξαμε διάταξη οπτικής παγίδας επιφανειακών 

πλασμονίων. Ένα επιφανειακό πλασμόνιο είναι συλλογικές ταλαντώσεις ηλεκτρονιακού 

νέφους επιφάνειας που διαδίδεται στη διεπιφάνεια μετάλλου και διηλεκτρικού. Στη νέα 

διάταξη οπτικής παγίδας, δημιουργήσαμε ένα κατάλληλο υπόστρωμα πάνω στο οποίο 

παγιδεύτηκαν τα σωματίδια πολυστυρενίου μερικών νανομέτρων. Το υπόστρωμα ήταν ένα 

δισκίο πυριτίου, το οποίο ακτινοβολήθηκε με μικροδέσμη laser στα 266 nm, ώστε να 

αναπτυχθούν στην επιφάνεια του, μικροδομές (ακίδες-spikes) κατάλληλης γεωμετρίας και 

περιοδικότητας. Στη συνέχεια εναποθέσαμε πάνω στις μικροδομές ένα πολύ λεπτό στρώμα 

αργύρου (~80 nm). Η παρουσία του αργύρου στην επιφάνεια των μικροδομών σε συνδυασμό 

με την περιοδικότητα τους δημιούργησε επιφανειακά πλασμόνια τα οποία ενίσχυσαν την 

οπτική παγίδα και μας εξασφάλισαν οπτικές δυνάμεις μερικών nN (αντί pN). 
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ABSTRACT 

This thesis studies the pressure forces of the laser beams, on biological samples and 

dielectric particles. Specifically, the laser beam is used for micromanipulation of cells, 

microparticles and nanoparticles. 

The optical tweezers are a non-contact tool to accelerate, slow down, deviate or trap 

particles, whose size varies, such as small dielectric spheres, cells, bacteria, chromosomes 

and genes. The optical tweezers are a promising biomedical tool, giving a remarkable 

accuracy in controlling the movement of microparticles and/or nanoparticles. The microbeam 

is a tool with which one can ablate, cut or "melt" biological material. The optical trap can be 

integrated with the microbeam, for ablation of biological structures. In recent years, the 

microbeam and the optical tweezers offer solutions to biological problems, which are not  

provided by any other micromanipulation technique.  

Part of this thesis was dedicated to the development of two dual beam (optical tweezers-

microbeam) systems in the laboratories of our research group "Laser Development and 

Applications" of the School of Applied Sciences of N.T.U.A. The first system comprises a 

He-Ne laser, emitting at 632.8 nm, as optical tweezers with the pulsed N2 laser, with emission 

wavelength at 337 nm being used as microbeam. The second comprises a Nd:YAG laser 

emitted at 1064 nm as optical tweezers, with the pulsed N2 laser, with emission wavelength at 

337 nm being used as microbeam. Both systems were applied to yeast cells, microspheres of 

PMMA (Poly-methyl-meth-acrylate) and the algae ectacarpus siliculosus. The precise 

focusing of the microbeam creates minute holes onto the membrane of the floating cells. 

Experimentally, the threshold ablation of the above samples, was determined. Theoretically, 

the mechanisms of ablation were studied. 

The optical trap is a very useful tool for the micromanipulation of one trapped particle. 

The need for simultaneous trapping and micromanipulation of more than one particles, led us 

to develop a multiple optical trap. The design and the development of a multiple optical trap 

is  simple and flexible and gives the opportunity of developing similar, but more complex 

systems with greater potential, in the future. The multiple optical trap based on creating beam 

components, when passed via a series of beam splitters, induce optical path differences. Thus 

in the focal plane of the objective lens interference fringes patterns are created. We applied 

the multiple optical trap on nanoparticles and the bacteria zobellia galactanivorans. We 

measured experimentally the optical forces of the first three interference fringes. We 

identified the appropriate mathematical algorithm, for the geometry of the multiple optical 

trap and we identified the optical forces of the main fringes. 
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Then we exploited the experience of our research group on tissue ablation in the  

wavelength to 2.94 μm, a wavelength minimizes the damage of healthy tissue, in order to 

study the influence of 2.94 μm microbeam to the cells. The 2.94 μm laser microbeam was 

guided to the microscope through optical waveguides. As guiding tool we used a fluoride 

glass optical fiber and a hollow silica waveguide. The choice of the proper material for 

waveguiding the radiation, was made after detailed studies of several materials of hollow 

waveguides and optical fibers, able to transport mid infrared radiation. Thus, the attenuation 

induced by these waveguides at 2.94 μm, as well as the changes in the temporal and spatial 

profile and the mechanical behavior of each one of them, were examined. Furthermore, in 

order to create an optical trap, which is not limited by the transmission characteristics of the 

observation system, in a simple and economical way, we developed a fiber optical trap. The 

fiber optical trap was integrated with a microbeam at 2.94 μm and the new system was tested 

on yeast cells and microspheres of PMMA. However, the new system encountered strong 

trapping difficulties, as now the objective lens is used only to observe the trapping and not to 

created it. Thus it becomes very difficult to focus the trapping beam at the lowest possible 

waist (~0.7μm).  

In this thesis, there was the need for detection of the laser microbeam at 2.94 μm and the 

optical trap beam at 1064 nm. The most widely the used detectors, for the detection of these 

specific wavelengths are the photon drag and the optical rectification detectors. The photon 

drag and optical rectification effects are results of radiation pressure and are presented as  

electric fields that can be measured, in semiconductors, such as germanium (Ge), silicon (Si), 

gallium arsenide (GaAs) and gallium phosphide (GaP), when appropriate electrical ohmic 

contacts have been made on them. We determined experimentally the coefficients of the 

photon drag and optical rectification effects in the semiconductors mentioned above. We 

found that the most efficient semiconductors for these wavelengths were Ge and GaP and 

they were mainly used as radiation detectors. On the contrary the semiconductor Si was not 

used as a detector, but was used only to develop a strong plasmonic optical tweezers. 

The simple optical trap has become a powerful and flexible tool for the 

micromanipulation of particles with size of some micrometers. However, restrictions are 

induced when the particle size is smaller than the wavelength of the laser trapping beam. To 

prevent escaping of a particle of a few nanometers from the trap, we developed an optical 

trap based on surface plasmons. Surface plasmons are electromagnetic modes that arise from 

the interaction between light and mobile surface charges, typically the conduction electrons 

in metals. We created a suitable substrate on which polystyrene particles of a few nanometers 
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were trapped. The substrate was a silicon wafer, which has been irradiated with a laser 

microbeam, at 266 nm, to create on its surface, microstructures (spikes) of suitable geometry 

and periodicity. Then, we deposited on the microstructures a thin layer of silver (~80 nm). 

The presence of the silver on the surface of the microstructures, combined with the existence 

of surface plasmons, created an enhanced optical trap where the optical forces are a few nN 

(instead pN). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 : Βασικές αρχές της οπτικής παγίδας και του μικροχειρισμού της δέσμης 

laser. 

1.1 Εισαγωγή. 

Περίπου τριάντα χρόνια πριν, ο Arthur Ashkin, ο Steven Chu και οι συνεργάτες τους στα 

εργαστήρια AT & T Bell Laboratories παρουσίασαν μία νέα προσέγγιση της χρήσης 

φωτονίων για το χειρισμό διηλεκτρικών σωματιδίων διαστάσεων μερικών μικρομέτρων, 

βασιζόμενοι στη χρήση ανάλογων τεχνικών στην αστροφυσική [1,2]. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποίησαν μία καλά εστιασμένη δέσμη  μονοχρωματικού φωτός για να 

ακινητοποιήσουν μία αιωρούμενη σε υγρό διηλεκτρική σφαίρα σε τρεις διαστάσεις, με μια 

τεχνική γνωστή σε εμάς πλέον και ως οπτική παγίδα. 

Στις μέρες μας, η τεχνική αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επιστημονική 

κοινότητα, γιατί άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επεμβαίνουμε στο μικρο-νανόκοσμο. 

Σήμερα, η οπτική παγίδα βαθμίδας μονής δέσμης, όπως είναι ο πλήρης επιστημονικός όρος, 

ο οποίος αναφέρεται γενικά και ως οπτική «λαβίδα-παγίδα», έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα 

ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων, όπως στην κυτταρική βιολογία, στη χημεία, στην 

ηλεκτρονική και στην ιατρική [3-9]. Παρέχει δυνατότητες όπως η παγίδευση, ο χειρισμός, η 

επιμήκυνση και η ταξινόμηση των σωματιδίων-κυττάρων με βάση τις δυνάμεις που 

ασκούνται από το φως στο επίπεδο του μικρο-νανόκοσμου.  

Επιπλέον, οι δυνατότητες της οπτικής παγίδας μπορεί να ενισχυθούν σε μεγάλο βαθμό 

από τη δημιουργία πολλαπλών παγίδων με τη χρήση κατάλληλης πειραματικής διάταξης. Το 

1985 ο Chowdhury και οι συνεργάτες του παγίδευσαν σωματίδια σε κροσσούς συμβολής 

[10,11]. Το 1991, ο Misawa και οι συνεργάτες του παρουσίασαν ένα διαμεριστή χρόνου 

(Time Sharing Solution) χρησιμοποιώντας ένα γαλβανόμετρο προκειμένου  να 

δημιουργήσουν  πολλαπλές οπτικές παγίδες [12]. Περαιτέρω, συστήματα δημιουργίας 

πολλαπλών οπτικών παγίδων χρησιμοποιούν κυρίως πιεζοηλεκτρικά κάτοπτρα [13] ή 

ακουστοοπτικούς εκτροπείς [14].  Από την άλλη, η χρήση ενός περιθλαστικού οπτικού 

στοιχείου, για τη δημιουργία πολλαπλών δεσμών από μία δέσμη, προτάθηκε από τον Fourier 

το 1995 [15], ο οποίος άνοιξε το δρόμο για την ολογραφική οπτική παγίδα. Η εισαγωγή το 

1999 από τον Tiziani των χωρικών διαμορφωτών φωτός (Spatial Light Modulation) οδήγησε 

στo πιο κοινό σύστημα πολλαπλών οπτικών παγίδων [16-20]. Αυτό το σύστημα έχει το 

πλεονέκτημα να είναι δυναμικά ρυθμιζόμενο, με έλεγχο από υπολογιστή και εφαρμόσιμο σε 

συμβατικά οπτικά μικροσκόπια. Το ακρωνύμιο HOT (Holographic Optical Tweezers) για την 

ολογραφική οπτική παγίδα, χρησιμοποιείται συμβατικά και παραπέμπει σε συστήματα 

βασισμένα στην ολογραφία. Μια εναλλακτική χρήση των διαμορφωτών φάσεως για 
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παγίδευση  προτείνει ο Glückstad, βασισμένη στη δημιουργία αντίθεσης φάσης (GPC- 

Generalized Phase Contrast) προκειμένου να δημιουργήθουν πολλαπλές οπτικές παγίδες 

[21,22]. Έχει επίσης δημιουργηθεί στατική συστοιχία παγίδων από VCSEL (Vertical Cavity 

Surface Emitting Lasers) [23], από μικροφακούς [24-26] ή κάτοπτρα με υψηλό αριθμητικό 

άνοιγμα [27].  Ο Prentiss και η ομάδα του πρότεινε το 1993 την παγίδευση σωματιδίων 

μεταξύ δύο αντικριστών οπτικών ινών, ανοίγοντας το δρόμο για την ολοκληρωμένη οπτική 

παγίδα χωρίς τη χρήση του μικροσκοπίου [27-30]. Η επόμενη καινοτομία της παγίδευσης 

ήρθε από τους Kawata και Tani με χρήση διαλανθάνοντος πεδίου (evanescene field) [31], 

που οδηγεί σε μία άλλη προσέγγιση του πεδίου βαθμίδας [32,33]. Με βάση αυτήν την 

τεχνική η ταξινόμηση και η μελέτη  των βιολογικών κυττάρων γίνεται πιο εύκολη [34]. 

Στο φάσμα των τεχνικών που δεν χρησιμοποιούν οπτικές δυνάμεις για το χειρισμό των 

σωματιδίων, υπάρχουν τεχνικές που βασίζονται σε ηλεκτροκινητικές δυνάμεις 

(διηλεκτροφόρηση [35,36], στην ηλεκτροφόρηση [37]), στις μαγνητικές δυνάμεις [38], στις  

υδροδυναμικές  ροές [39], στα ηχητικά κύματα [40] ή στη γέλη παγίδευσης [41]. Μεταξύ 

αυτών των τεχνικών, η διηλεκτροφόρηση χρησιμοποιείται ευρέως για τη μεταφορά και το 

χειρισμό των σωματιδίων. Ο συνδυασμός της οπτικής παγίδας με το φαινόμενο της 

διηλεκτροφόρησης αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον καθορισμό των οπτικών δυνάμεων 

[42].  

Επιπλέον ο μη επεμβατικός έλεγχος και ο μικροχειρισμός βιολογικών κυττάρων και 

μικροοργανισμών, χωρίς ανεπιθύμητες βλάβες ή φυσική επαφή, μετατρέπουν την οπτική 

παγίδα σε ένα ελκυστικό εργαλείο στην κυτταρική βιολογία. Ο ταυτόχρονος συνδυασμός της 

με τη μικροδέσμη την μετατρέπουν σε μία πολλά υποσχόμενη τεχνική με επαναστατικές 

εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως η ιατρική.  

Από την εισαγωγή αυτήν φαίνεται ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η έρευνά και η 

ανάπτυξη της τεχνικής αυτής, προκειμένου και να λάβει κανείς την πλούσια επιστημονική 

γνώση αλλά και τις ευκαιρίες εφαρμογών που παρέχονται από την οπτική παγίδα laser. 

1.2   Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας laser-Οπτικές Δυνάμεις.  

1.2.1  Πίεση ακτινοβολίας.  

Η οπτική παγίδα σχηματίζεται από μία ισχυρά εστιασμένη δέσμη laser μέσα από έναν 

αντικειμενικό φακό μεγάλου αριθμητικού ανοίγματος (NA). Κάθε ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

κατά τη διάδοση του σε ένα μέσο μεταφέρει ενέργεια και ορμή. Η μεταφερόμενη ορμή της 

δέσμης του laser, 
nE

p
c

 , είναι ανάλογη της ενέργειας Ε και του δείκτη διάθλασης, n, του 
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περιβάλλοντος μέσου, στο οποίο διαδίδεται η ακτινοβολία, ενώ c είναι η ταχύτητα του φωτός 

στο κενό. Όταν μία δέσμη laser συναντήσει τη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο μέσων με 

δείκτες διάθλασης n1 (για το περιβάλλον) και n2 (για το σωματίδιο) κάποιο κλάσμα της 

ενέργειας ανακλάται. Αν θεωρήσουμε ότι n2>n1 και ότι n2/n1≈1, όπως συμβαίνει στα 

περισσότερα βιολογικά υλικά, τότε με βάση τις εξισώσεις Fresnel, το κλάσμα της ενέργειας 

που ανακλάται προκύπτει ίσο με R≈10
-3

. Η ορμή της ανακλώμενης δέσμης δίνεται από τη 

σχέση: 1
R

n RE
p

c


 
και η ορμή της διαδιδόμενης δέσμης προσδιορίζεται από τη σχέση: 

2 (1 )
T

n R E
p

c


  [43,44]. Η αρχική ορμή, p, πρέπει να διατηρείται σταθερή στη διεπιφάνεια 

σωματιδίου-περιβάλλοντος μέσου. Η διαφορά της ορμής μεταξύ της προσπίπτουσας, της 

ανακλώμενης και της διαδιδόμενης δέσμης, 
R Tp p p p

  

    , μεταφέρεται στην επιφάνεια  

του σωματιδίου όπου αναπτύσσεται δύναμη. 

 

 

Σχήμα 1.1: Δυνάμεις που επάγονται σε 

μία σφαίρα εξαιτίας της ανάκλασης και 

της διάθλασης από μία μονοχρωματική 

δέσμη φωτός. Η    και η   
  είναι η 

ορμή της δέσμης της διαδιδόμενης στο 

κενό και η ορμή της δέσμης μετά την 

αλληλεπίδραση της με το αντικείμενο, 

αντίστοιχα. Η μεταβολή της ορμής 

επάγει δύναμη στο αντικείμενο. 

 

Η δύναμη σύμφωνα με το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα προσδιορίζεται από τη σχέση [45]: 

1 1           (1.1),
n n QPp

F
t c t c


  
 

 

όπου P είναι η προσπίπτουσα ισχύς της δέσμης του laser και Q είναι ο παράγοντας που 

περιγράφει το ποσοστό της ορμής που μεταφέρθηκε τελικά στο σωματίδιο. Η δύναμη αυτή 

μπορεί να αναλυθεί σε μία μη συντηρητική και σε μία συντηρητική συνιστώσα.  Μπορούμε 

να προσδιορίσουμε την πίεση που ασκεί το φως πάνω σε ένα διηλεκτρικό σωματίδιο, από τη 

σχέση:  

'

1p
1p

pp 2  

Δύναμη 

1

'

1 ppp 

1p

'

1p

'

1p

1p
Δύναμη 

pp 2  

1

'

1 ppp 

1p
'

1p

α) Ανάκλαση β) Διάθλαση 
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1 1
.        (1.2),pres

n QP n QIF
P

S cS c
    

όπου Ι είναι η ένταση της δέσμης του laser. Επομένως, γνωρίζοντας την ένταση της δέσμης 

του laser και το δείκτη διάθλαση του περιβάλλοντος χώρου μπορούμε να εκτιμήσουμε τη 

δύναμη και κατά συνέπεια την πίεση της ακτινοβολίας που μπορεί να ασκηθεί σε ένα 

διηλεκτρικό σωματίδιο. Την πίεση της ακτινοβολίας που εμφανίζεται κατά την πρόσπτωση 

του ηλεκτρομαγνητικού κύματος σε μία διεπιφάνεια εκμεταλλευόμαστε για να 

ακινητοποιήσουμε ένα διηλεκτρικό σωματίδιο με το φως. 

1.2.2  Δυνάμεις βαθμίδας-Δυνάμεις σκέδασης.  

Η οπτική δύναμη μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες, μία δύναμη σκέδασης, στη 

διεύθυνση διάδοσης του φωτός και μια δύναμη βαθμίδας, στη διεύθυνση της χωρικής 

βαθμίδας του φωτός [46,47]. Η συνιστώσα σκέδασης είναι μία μη συντηρητική δύναμη. Το 

φως προσπίπτει στο διηλεκτρικό σωματίδιο από τη μία διεύθυνση, αλλά σκεδάζεται σε 

διάφορες κατευθύνσεις, ενώ κάποια φωτόνια μπορεί να απορροφηθούν. Όταν έχουμε 

ισότροπη σκέδαση, οι συνιστώσες αλληλοαναιρούνται σε όλες τις διευθύνσεις εκτός από τη 

διεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας. 

 

 

Σχήμα 1.2: Σε μια οπτική παγίδα η δέσμη laser προκαλεί τη δημιουργία παλλόμενων 

δίπολων στο διηλεκτρικό σωματίδιο. Η δύναμη βαθμίδας έχει τη διεύθυνση της χωρικής 

βαθμίδας του φωτός, ενώ η δύναμη σκέδασης βρίσκεται στη διεύθυνση της διάδοσης του 

φωτός. 

 

Η δύναμη βαθμίδας εμφανίζεται όταν υπάρχει απότομη βαθμίδα πεδίου όπως, για 

παράδειγμα, στην εστία μιας δέσμης laser. Η δύναμη αυτή είναι το αποτέλεσμα τη συμβολής 

του πεδίου του σκεδαζομένου φωτός με αυτό του προσπίπτοντος. Σε μια οπτική παγίδα η 

δέσμη laser προκαλεί τη δημιουργία παλλόμενων διπόλων στο διηλεκτρικό σωματίδιο. Η 
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αλληλεπίδραση των διπόλων αυτών με το ανομοιογενές πεδίο στην εστία της δέσμης 

δημιουργεί τη δύναμη βαθμίδας που παγιδεύει το σωματίδιο. Η δύναμη αυτή είναι ανάλογη 

της πολωσιμότητας του διηλεκτρικού σωματιδίου και της έντασης του πεδίου βαθμίδας στην 

εστία. Η συνιστώσα της βαθμίδας είναι συντηρητική δύναμη. Για να έχουμε σταθερή παγίδα 

στις τρεις διαστάσεις, η αξονική συνιστώσα βαθμίδας της οπτικής δύναμης, που τραβάει το 

σωματίδιο στην περιοχή της εστίασης της δέσμης, πρέπει να υπερισχύει της συνιστώσας 

σκέδασης που σπρώχνει το σωματίδιο μακριά από την εστία. Αποτέλεσμα της ισορροπίας 

μεταξύ δύναμης σκέδασης και δύναμης βαθμίδας, είναι η μετατόπιση της θέσης ισορροπίας 

του παγιδευμένου σωματιδίου λίγο πιο κάτω από την εστία του αντικειμενικού φακού. Από 

την άλλη, ο μηχανισμός δημιουργίας δύναμης σκέδασης και βαθμίδας εξαρτάται από τις 

διαστάσεις του σωματιδίου σε σχέση με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που επιδρά.     

1.3 Θεωρητική ανάλυση του φαινομένου οπτικής παγίδας-Σωματιδιακή προσέγγιση.  

Η θεωρητική προσέγγιση για την περιγραφή της οπτικής παγίδας εξαρτάται από το 

μέγεθος του σωματιδίου στόχου. Υπάρχουν τρεις περιοχές για τις οποίες η δύναμη σε ένα 

σφαιρικό σωματίδιο μπορεί εύκολα να υπολογιστεί.  

 

 

Σχήμα 1.3:  Σωματιδιακή προσέγγιση σε σχέση με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Στην 

περίπτωση που το μήκος κύματος είναι πολύ μεγαλύτερο από το σωματίδιο, η σκέδαση 

Rayleigh επικρατεί. Στην ενδιάμεση περιοχή, οι διαστάσεις του σωματιδίου είναι συγκρίσιμες  

με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας του laser. Στη γεωμετρική περιοχή που επικρατεί η 

σκέδαση Mie, το σωματίδιο έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από το μήκος κύματος.  

 

Η πρώτη περιοχή αναφέρεται σε σωματίδια στόχου των οποίων η ακτίνα είναι πολύ 

μεγαλύτερη από το μήκος κύματος του φωτός στο περιβάλλον μέσο, (α>>λeff, όπου α η 

ακτίνα του σωματιδίου), η δεύτερη περιοχή αναφέρεται σε σωματίδια των οποίων η ακτίνα 
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είναι συγκρίσιμη με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας (α ≈ λeff) και η τρίτη είναι αυτή στην 

οποία ισχύει α<<λeff. Το μήκος κύματος ακτινοβολίας στο περιβάλλον μέσο ορίζεται από τη 

σχέση: 

o
eff

mn


 

, όπου λο το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στο κενό και nm ο δείκτης 

διάθλασης του περιβάλλοντος  μέσου. 

1.3.1  Σκέδαση Mie-Γεωμετρική οπτική.  

Όταν η ακτίνα του σωματιδίου είναι πολύ μεγαλύτερη από το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας στο μέσο, οι συνθήκες για σκέδαση Mie ικανοποιούνται και οι οπτικές 

δυνάμεις μπορούν να υπολογιστούν μέσω απλής γεωμετρικής οπτικής. Στο μοντέλο της 

γεωμετρικής οπτικής, το φως μπορεί να θεωρηθεί ως άθροισμα πολλών φωτεινών ακτίνων. 

Ας θεωρήσουμε ένα σωματίδιο στόχου, του οποίου ο δείκτης διάθλασης είναι μεγαλύτερος 

από αυτόν του μέσου. Η διάθλαση του προσπίπτοντος φωτός από τη σφαίρα αντιστοιχεί σε 

μια μεταβολή της ορμής του φωτός και με βάση τον τρίτο νόμο του σε Νεύτωνα, μία ίση και 

αντίθετης φοράς μεταβολή της ορμής του σωματιδίου.  

 

Σχήμα 1.4:  Ποιοτική αναπαράσταση της δύναμης βαθμίδας σε διηλεκτρική σφαίρα. α) Αναπαράσταση 

της δύναμης βαθμίδας από μία μη ομοιόμορφη δέσμη laser, β και γ) η εγκάρσια βαθμίδα οπτική δύναμης. 

Για να έχουμε οπτική παγίδα θα πρέπει η δύναμη βαθμίδας να υπερτερεί της δύναμης σκέδασης, η οποία 

δεν είναι σχεδιασμένη. Οπτική παγίδα με δυνάμεις σκέδασης δεν υπάρχει. Όταν ο δείκτης διάθλασης του 

σωματιδίου είναι μεγαλύτερος από αυτόν του μέσου, η κατεύθυνση της δύναμης βαθμίδας είναι αυτή της 

βαθμίδας του πεδίου. Έτσι η σφαίρα τείνει να κινηθεί είτε προς τα πάνω β) είτε προς τα κάτω γ) ή σε 

οποιαδήποτε άλλη θέση [45].   

 

Όταν ο δείκτης διάθλασης του σωματιδίου στόχου είναι μεγαλύτερος από αυτόν του 

περιβάλλοντος μέσου, η οπτική δύναμη που προκύπτει από τη διάθλαση του φωτός είναι στη 

διεύθυνση της βαθμίδας του πεδίου όπως φαίνεται στο σχήμα 1.4.  Να σημειώσουμε ότι, για 
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δείκτη διάθλασης μικρότερο από αυτόν του μέσου, η δύναμη βαθμίδας έχει αντίθετη 

διεύθυνση από αυτήν της βαθμίδας του πεδίου. 

 Επιπλέον, για μικρές μετατοπίσεις από τη θέση ισορροπίας (~100 nm), η δύναμη 

βαθμίδας είναι ανάλογη της μετατόπισης από τη θέση ισορροπίας. Με άλλα λόγια η οπτική 

παγίδα δρα ως ένα ελατήριο που υπακούει στο νόμο του Hooke και του οποίου η σταθερά 

είναι ανάλογη της έντασης του φωτός. Η ολική δύναμη μπορεί να αναλυθεί σε δύο 

συνιστώσες, μία κατά την αξονική διεύθυνση διάδοσης, (Fz,z), και μία κατά την εγκάρσια 

διεύθυνση διάδοσης (Fy,y).  

Έτσι αθροίζοντας όλες τις σκεδαζόμενες ακτίνες χωριστά, οι δυνάμεις προσδιορίζονται 

από τις παρακάτω σχέσεις [45]:  

 2

1

2

cos(2 2 ) cos 2
1 cos 2

1 2 cos 2

 


  
    

  
scat z

T r Rn P
F F R

c R R r
  (1.3), 

 

 2

1

2

sin(2 2 ) sin 2
sin 2

1 2 cos 2

 


  
   

  
grad y

T r Rn P
F F R

c R R r
   (1.4), 

όπου θ και r είναι οι γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης αντίστοιχα, Τ και R είναι οι 

συντελεστές Frensel για ανάκλαση και διαπερατότητα αντίστοιχα, P η ισχύς της 

ακτινοβολίας, n1 ο δείκτης διάθλασης του μέσου και c η ταχύτητα του φωτός στο κενό. 

Άρα η συνολική δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο από τη μία ακτίνα είναι ίση με: 

 

2 2 1
scat grad

n PQ
F F F

c
     (1.5), 

 

όπου μπορούμε να προσδιορίσουμε τον αδιάστατο παράγοντα Q, ο οποίος μας παρέχει στά 

ένα εύκολο τρόπο περιγραφής της δύναμης. 

1.3.2 Ενδιάμεση περιοχή.    

Στην περιοχή αυτή, οι διαστάσεις του σωματιδίου είναι συγκρίσιμες με το μήκος κύματος 

της ακτινοβολίας στο μέσο που διαδίδεται. Για μέγεθος των σωματιδίων γύρω από το μήκος 

κύματος του φωτός αρκετές θεωρητικές μελέτες, με υπολογισμούς βασισμένους στην 

ηλεκτρομαγνητική θεωρία, έχουν δώσει μία πιο ακριβή προσέγγιση στις συνοριακές 

συνθήκες που περιγράφουν το φαινόμενο της οπτικής παγίδας σε αυτήν την περιοχή.  

 Πιο συγκεκριμένα, ο Gouesbet με τη χρήση της γενικευμένης θεωρίας Lorentz-Mie, που 

περιγράφει τη σκέδαση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος από μία σφαίρα οποιουδήποτε 
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μεγέθους, έδωσε μία λύση στο πρόβλημα στην περίπτωση γκαουσιανών δεσμών [48]. Το 

1989, ο Barton  και οι συνεργάτες του, προχώρησαν σε πέμπτης τάξης διορθώσεις στη 

θεμελιώδη εξίσωση της γκαουσιανής δέσμης για να εξάγουν το προσπίπτον και το 

σκεδαζόμενο πεδίο από μία σφαίρα και να υπολογίσουν την οπτική δύναμη μέσω του 

τανυστή Maxwell [49]. Το 1994, ο Ren με τον Gouesbet αναλύουν την προσπίπτουσα δέσμη 

σε μία άπειρη σειρά από παραμέτρους σχετικές με το σχήμα της δέσμης, από την οποία 

μπορεί να υπολογιστούν διατομές πίεσης ακτινοβολίας [50].   

Οι θεωρητικές οπτικές δυνάμεις που υπολογίστηκαν από αυτές τις παραδοχές έρχονται σε 

συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα άλλων ερευνητών. Το 2001, ο Rohrbach, 

επέκτεινε τη θεωρία σκέδασης Rayleigh σε μεγαλύτερα σωματίδια περιλαμβάνοντας όρους 

σκέδασης δεύτερης τάξης, που ισχύουν για σφαίρες, οι οποίοι εισάγουν διαφορά φάσης 

koΔnD μικρότερη από π/3, όπου 
2

ok





  είναι το κυματάνυσμα στον κενό χώρο, Δn= n2-n1, 

η διαφορά των δεικτών διάθλασης σφαίρας και  μέσου, ενώ D η διάμετρος της σφαίρας [51]. 

Οι οπτικές δυνάμεις που υπολογίστηκαν από αυτήν τη θεωρία βρέθηκαν να συμφωνούν με 

τα πειραματικά αποτελέσματα ερευνητών [52,53]. 

1.3.3  Σκέδαση Rayleigh-Ηλεκτροδυναμική προσέγγιση.  

Στην περίπτωση που η ακτίνα του σωματιδίου είναι πολύ μικρότερη από το μήκος 

κύματος του μέσου, οι συνθήκες σκέδασης Rayleigh ικανοποιούνται και οι δυνάμεις 

μπορούν να υπολογιστούν με βάση την ηλεκτροδυναμική προσέγγιση. 

Στη σκέδαση Rayleigh, το σωματίδιο στόχος θεωρείται ως σημειακό δίπολο το οποίο 

επάγεται από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του φωτός. Η δύναμη σκέδασης οφείλεται στην 

απορρόφηση και στην επανεκπομπή της ακτινοβολίας από το δίπολο. Για σωματίδιο ακτίνας 

r η δύναμη αυτή ισούται με [54]: 

     

1 O
scat

n I
F

c


            (1.6), 

  

5 6 2

4 2

128 1

3 2

r m

m







 


    (1.7),                                                             

                                                                                        

όπου σ είναι η ενεργός διατομή σκέδασης της σφαίρας, n1 ο δείκτης διάθλασης του 

περιβάλλοντος μέσου, Ιο η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, c η ταχύτητα του φωτός 

στο κενό, λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στο μέσο και m (σχετικός δείκτης 

διάθλασης) το κλάσμα του δείκτη διάθλασης του σωματιδίου προς το δείκτη διάθλασης του 
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μέσου, ( 2

1

n
m

n
 ). Η δύναμη σκέδασης έχει τη διεύθυνση διάδοσης του προσπίπτοντος φωτός 

και είναι ανάλογη της εντασής του. 

Η δύναμη βαθμίδας που ασκείται στο δίπολο λόγω της αλληλεπίδρασης του με το πεδίο 

της ακτινοβολίας, είναι η δύναμη Lorentz και δίνεται από τη σχέση [46]: 

2

1

2grad o

a
F I

cn
      (1.8),                                      

2
2 3

1 2

1

2

m
a n r

m

 
  

 
    (1.9),  

 

όπου α είναι η πολωσιμότητα του σωματιδίου. Η δύναμη βαθμίδας έχει φορά προς τη 

βαθμίδα του πεδίου, όταν ισχύει η συνθήκη m>1, δηλαδή για την περιοχή υψηλότερης 

εστίασης της δέσμης. 

Για να έχουμε σ’ αυτήν την περίπτωση οπτική παγίδευση στη θέση της μέγιστης τιμής 

της βαθμίδας της έντασης του πεδίου, αξονικά, (για το σημείο 

2

3

ow
z




 ), θα πρέπει το 

πηλίκο της δύναμης βαθμίδας προς την αντίστοιχη δύναμη σκέδασης να είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο της μονάδας. Τότε ο λόγος R δίνεται μετά από λίγες αλγεβρικές πράξεις από τη σχέση 

1.10 [3]: 

                                      1

2
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          (1.10), 

 

όπου λ είναι το μήκος κύματος του προσπίπτοντος φωτός, m ο σχετικός δείκτης διάθλασης 

και r η ακτίνα του σωματιδίου. Η εξίσωση αυτή ισχύει μόνο για την Rayleigh περιοχή, όπου 

2r 0,2λ 80 nm   και για δέσμη με γκαουσιανό προφίλ. Όπως έχει πειραματικά αποδειχθεί, 

για σφαίρες πολυστυρενίου μέσα σε νερό, με σχετικό δείκτη διάθλασης 24,133,165,1 m  

και διάμετρο κηλίδας mw  58,05,12 0   βρίσκουμε ότι για R 3 θα πρέπει να 

παγιδεύονται σφαίρες που ικανοποιούν τη συνθήκη 2r 95 nm [3]. Το γεγονός ότι για 

2r d 95 nm  έχουμε R 3  δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η οπτική παγίδευση δεν 

επιτυγχάνεται για μεγαλύτερα σωματίδια, απλώς τα σωματίδια αυτά δεν ανήκουν στην 

περιοχή Rayleigh. 
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1.4   Μέτρηση δυνάμεων στην οπτική παγίδα.  

Οι δυνάμεις στην οπτική παγίδα σπάνια μετριούνται απευθείας. Οι βασικές μέθοδοι 

προσδιορισμού των οπτικών δυνάμεων είναι τέσσερις: η μέθοδος διαφυγής [8], η μέθοδος 

ακαμψίας της παγίδας [55,56] η βαθμονόμηση με βάση τη θερμική κίνηση των σωματιδίων 

στο μέσο [57] και η μέθοδος της διηλεκτροφόρησης. Ωστόσο, στην παρούσα διατριβή, για τη 

μέτρηση των δυνάμεων χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της διηλεκτροφόρησης, η οποία 

αναπτύχθηκε και μελετήθηκε στο εργαστήριο «Ανάπτυξη Laser και Εφαρμογών τους» της 

Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του ΕΜΠ, στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της Ειρήνης-

Χρυσοβαλάντη Παπαγιάκουμου, καθώς και τη μέθοδο διαφυγής. Στη συνέχεια θα 

παρουσιάσουμε περιληπτικά τις μεθόδους μέτρησης δυνάμεων σε οπτική παγίδα. 

1.4.1  Διάφορες μέθοδοι προσδιορισμού οπτικών δυνάμεων. 

Στη μέθοδο της ακαμψίας της παγίδας, η δύναμη προσδιορίζεται ως συνάρτηση της 

μετατόπισης από τη θέση παγίδευσης. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται το μηχανικό 

ανάλογο του απλού εκκρεμούς. Η σφαίρα τίθεται σε ταλάντωση από μία εξωτερική πηγή 

διέγερσης ή από την περιοδική μεταβολή της ισχύος της δέσμης laser και συμπεριφέρεται ως 

αρμονικός ταλαντωτής. Η σφαίρα αρχίζει να ταλαντώνεται και η συχνότητα ταλάντωσης 

σχετίζεται με την σταθερά επαναφοράς του ελατηρίου ή αλλιώς την ακαμψία της παγίδας. 

Εφόσον έχει υπολογιστεί η σταθερά της ακαμψίας της παγίδας συναρτήσει της ισχύος του 

laser, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε την οπτική δύναμη.  

Η μέθοδος προσδιορισμού οπτικής δύναμης που εκμεταλλεύεται τη θερμική κίνηση 

Brown των σωματιδίων χρησιμοποιείται επίσης διεθνώς. Ένα σωματίδιο παγιδευμένο δέχεται 

τυχαίες δυνάμεις λόγω θερμικών διακυμάνσεων. Αν κανείς μετρήσει το πλάτος των 

ταλαντώσεων των σωματιδίων συναρτήσει της συχνότητας, λαμβάνει το φάσμα ισχύος του 

σωματιδίου. Από το φάσμα ισχύος προσδιορίζεται η συχνότητα γονάτου, δηλαδή την τιμή 

της συχνότητας στην οποία παύουμε να έχουμε περιοδική κίνηση, η οποία συσχετίζεται με τη 

σταθερά ακαμψίας της παγίδας. Αυτή η σταθερά μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τη 

δύναμη παγίδευσης. 

Από τις μεθόδους που περιγράψαμε εν συντομία, οι οποίες  χρησιμοποιούνται στα 

περισσότερα ερευνητικά εργαστήρια, καμία δεν χαρακτηρίζεται ως γρήγορη και εύκολη 

μέθοδος. Στην παρακάτω παράγραφο περιγράφεται εν συντομία η μέθοδος της 

διηλεκτροφόρησης και ακολουθεί η μέθοδος διαφυγής, οι οποίες εφαρμόστηκαν για τον 

προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων στην εργασία μας.  
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1.4.2 Μέθοδος διηλεκτροφόρησης.  

Το 1950 o Pohl  απέδωσε τον όρο διηλεκτροφόρηση στο φαινόμενο της κίνησης των 

σωματιδίων ως αποτέλεσμα της πόλωσής τους, η οποία επάγεται σε αυτά από ένα μη 

ομογενές ηλεκτρικό πεδίο [58,59] . 

 

 

Σχήμα 1.5:  Κίνηση σωματιδίων σε ομογενές και σε μη ομογενές  ηλεκτρικό πεδίο. Φαίνεται 

ότι η δύναμη που ασκείται στα σωματίδια υπό την επίδραση μη ομογενούς πεδίου έχει 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

 

Θεωρούμε το σωματίδιο ως δίπολο που αποτελείται από δύο ίσα σε μέγεθος και αντίθετα 

φορτία σε ορισμένη απόσταση μεταξύ τους. Όταν ένα δίπολο βρεθεί σε ένα μη ομογενές 

πεδίο, το ένα άκρο του θα βρεθεί σε ασθενέστερο πεδίο, σε σχέση με το άλλο, με 

αποτέλεσμα να ασκηθούν πάνω του δυνάμεις που παρουσιάζουν διαφορά στο μέτρο τους. Το 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι η συνισταμένη δύναμη στο δίπολο ή στο 

σωματίδιο το αναγκάζει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης έντασης του 

πεδίου. Ακόμη κι αν αλλάξουμε την κατεύθυνση του πεδίου, το σωματίδιο θα κινηθεί και 

πάλι προς την αρχική κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι στη διηλεκτροφόρηση συμβαίνει 

κίνηση προς μία αρχική κατεύθυνση, είτε έχουμε συνεχές είτε εναλλασσόμενο πεδίο, σε 

αντίθεση με το φαινόμενο της ηλεκτροφόρησης. 

Για ένα σφαιρικό σωματίδιο ακτίνας r, το οποίο αιωρείται σε ένα διάλυμα, η διπολική  

ροπή δίνεται από τη σχέση [59]: 

        )(
*2*

**
4),( 3 rErrp

mp

mp
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        (1.11), 

όπου ε*p και ε*m είναι οι μιγαδικές διηλεκτρικές σταθερές του σωματιδίου και του 

διαλύματος, αντίστοιχα με: 

                 )/(*  i                (1.12), 

+ 

- 

ΜΗ-ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
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όπου ω η γωνιακή συχνότητα του εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου, ε η διηλεκτρική 

επιδεκτικότητα και σ η αγωγιμότητα του σωματιδίου ή του μέσου. 

Ο παράγοντας Clausius-Mossotti (fCM), δίνεται από τη σχέση [59]: 

 

             

















mp

mp

CMf




2
      (1.13), 

 

Το πρόσημο του παράγοντα fCM καθορίζει το είδος της διηλεκτροφόρησης. Για μία ομογενή 

σφαίρα ακτίνας r, η δύναμη διηλεκτροφόρησης δίνεται από την εξίσωση [59]: 

 

                        
23 )Re(2)( rmsCMm EfrF  



         
(1.14), 

 

όπου Εrms είναι η χρονική μέση τιμή του ηλεκτρικού πεδίου. Το πραγματικό μέρος του 

παράγοντα Clasusius-Mossotti παίρνει τιμές 
CM1/ 2 Re(f ) 1    και αλλάζει σύμφωνα με τη 

συχνότητα του εφαρμοζόμενου πεδίου και τη μιγαδική διηλεκτρική επιδεκτικότητα του 

μέσου. Η εξάρτηση του παράγοντα fCM από τη συχνότητα καθιστά τη διηλεκτροφόρηση 

ισχυρό εργαλείο στο μικροχειρισμό σωματιδίων. Όταν ισχύει Re(fCM)>0 έχουμε θετική 

διηλεκτροφόρηση και η δύναμη έχει κατεύθυνση προς τις περιοχές υψηλής έντασης του 

πεδίου, άρα το σωματίδιο κινείται προς τις άκρες των ηλεκτροδίων. Το αντίθετο συμβαίνει 

όταν ισχύει Re(fCM)<0, δηλαδή αρνητική διηλεκτροφόρηση όπου η δύναμη έχει κατεύθυνση 

προς τις περιοχές χαμηλής ή μηδενικής έντασης πεδίου και τα σωματίδια κινούνται μακριά 

από τα άκρα των ηλεκτροδίων. Σε αυτήν την περίπτωση στο σωματίδιο δεν ασκείται καμία 

δύναμη από το εφαρμοζόμενο πεδίο, ενώ κινείται λόγω κίνησης Brown καθώς και από τις 

δυνάμεις ιξώδους λόγω της ροής του μέσου. 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η μέθοδος της διηλεκτροφόρησης προσδιορίζει την 

εγκάρσια συνιστώσα της οπτικής δύναμης, ως προς τον άξονα διάδοσης της δέσμης. Κι αυτό 

γιατί η βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου στη διάταξη μας είναι τέτοια, που στην περιοχή που 

πραγματοποιούνται οι μετρήσεις το ηλεκτρικό πεδίο μεταβάλλεται κατά την κάθετη 

διεύθυνση ως προς τη διάδοση της δέσμης laser.  

1.4.3 Μέθοδος  διαφυγής.  

Στις περισσότερες εφαρμογές, οι οπτικές δυνάμεις προσδιορίζονται από τις δυνάμεις 

ιξώδους που ασκούνται από τη ροή που προκαλείται στο υγρό περιβάλλον του σωματιδίου. 
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Συνήθως χρησιμοποιείται ένας θάλαμος ροής, το υγρό ρέει προς μία ακίνητη παγιδευμένη 

σφαίρα που έχει παγιδευτεί από δέσμη laser προκαθορισμένης ισχύος, με συνεχώς 

αυξανόμενη ταχύτητα μέχρι το σωματίδιο να διαφύγει από την οπτική παγίδα. 

Επαναλαμβάνοντας το πείραμα για διάφορες τιμές ισχύος του laser, παίρνουμε την καμπύλη 

βαθμονόμησης που σχετίζεται με την ασκούμενη οπτική δύναμη. Η τεχνική της διαφυγής 

μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση που η αντικειμενοφόρος πλάκα, στην οποία είναι 

τοποθετημένο το δείγμα, κινείται με την κίνηση της πλατφόρμας του μικροσκοπίου και 

μετριέται η ταχύτητα της πλατφόρμας στην οποία διαφεύγει το παγιδευμένο σωματίδιο. Σε 

αυτήν την περίπτωση η οπτική δύναμη προσδιορίζεται από τη σχέση [56]: 

 

3 4 5

6

9 1 45 1
1 ( / ) ( / ) ( / ) ( / )

16 8 256 16

F

h h h h



   


 
    

 

   (1.15), 

 

όπου α είναι η ακτίνα του σωματιδίου, η ο συντελεστής ιξώδους του υγρού (για το νερό η= 

0,001025 Nsm
-2

), υ η ταχύτητα της ροής του υγρού ή του σωματιδίου και h η απόσταση του 

κέντρου του σωματιδίου από την επιφάνεια της καλυπτρίδας. Η σχέση 1.15 δεν ισχύει όταν 

υπάρχουν στο υγρό δίνες (τυρβώδη ροή). Αυτό συμβαίνει όταν ο αριθμός Reynolds 

(Re=υαρ/η, ρ η πυκνότητα του υγρού), είναι μεγαλύτερος του 1200 [56]. Για τα σωματίδια 

που μελετήσαμε, τα οποία είναι αραιωμένα σε νερό, η τιμή του αριθμού Reynolds (Re=10
-5

), 

είναι πολύ μακριά από το όριο για τυρβώδη ροή.  

1.5 Γενικά χαρακτηριστικά μιας οπτικής παγίδας. 

Τα laser που χρησιμοποιούνται ως οπτικές παγίδες είναι συνεχούς λειτουργίας με μέτριες 

εντάσεις. Συνήθως χρησιμοποιούνται μήκη κύματος μεταξύ 0,6 και 1,1 μm, καθώς εκεί 

βρίσκεται και το οπτικό παράθυρο απορρόφησης για τα περισσότερα βιολογικά υλικά. Με 

αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η καταστροφή του δείγματος από την ισχυρή απορρόφηση της 

ακτινοβολίας παγίδευσης και τα ανεπιθύμητα φωτοχημικά φαινόμενα.  

Το κατάλληλο laser για οπτική παγίδευση βιολογικών δομών φαίνεται να είναι το laser 

στερεάς κατάστασης Nd:YAG με μήκος κύματος εκπομπής στα 1064 nm καθώς και το 

κοντινό του Nd:YLF με κορυφές εκπομπής στα 1047 και 1053 nm, με αρκετά υψηλή ισχύ για 

παγίδευση. Επιπλέον, υπάρχουν εμπορικά συστήματα υπέρυθρων διοδικών lasers που 

εκπέμπουν στην περιοχή μήκους κύματος από 780 nm έως 1330 nm, με την περιοχή 820-860 

nm να είναι από τις τυπικές που χρησιμοποιούνται για παγίδευση.  
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Ωστόσο, το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας εξαρτάται κάθε φορά από 

την εκάστοτε εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, από το φάσμα απορρόφησης των βιολογικών 

δειγμάτων του σχήματος 1.6, διαπιστώνουμε ότι το DNA απορροφά κυρίως στην υπεριώδη 

περιοχή του φάσματος (περίπου στα 260 nm). Στην ορατή περιοχή του φάσματος η 

απορρόφηση πραγματοποιείται κυρίως από την αιμοσφαιρίνη και τη μελανίνη, ενώ στην 

υπέρυθρη περιοχή του φάσματος μετά τα 800 nm η απορρόφηση εξασθενεί πλήρως. 

Εντούτοις, στην περιοχή του υπέρυθρου σημαντικός είναι ο ρόλος του νερού, το οποίο 

παρουσιάζει υψηλή απορρόφηση σε όλη τη περιοχή του υπέρυθρου με την υψηλότερη 

κορυφή στα 3 μm.   

 

Σχήμα 1.6: Το φάσμα απορρόφησης των βασικών χρωστικών ουσιών των βιολογικών 

υλικών. Το Η2Ο απορροφά ισχυρά μετά τα 2 μm. Σημειώνονται τα μήκη κύματος διαφόρων 

laser [τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 57].  

 

Η ισχύς της δέσμης laser πρέπει να κυμαίνεται από μερικά mW έως και 500 mW με τη 

δέσμη να εστιάζεται ισχυρά από αντικειμενικό φακό διαμέτρου από 0,5 έως 1,0 μm. Αυτές οι 

συνθήκες επάγουν δυνάμεις μερικών pN ικανές να παγιδεύσουν και να οδηγήσουν διάφορα 

κύτταρα και βιομόρια. 

Σημαντικό ρόλο, για την επιλογή του κατάλληλου μήκους κύματος και τη βιωσιμότητα 

του βιολογικού δείγματος, παίζει ο χρόνος έκθεσης του δείγματος στην αντίστοιχη 

ακτινοβολία. Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, φάνηκε ότι η έκθεση κυττάρων, για 

μεγάλο χρόνο, σε λ= 1,06 μm, προκάλεσε φωτοδυναμική βλάβη στα κύτταρα, πιθανότατα 

από οπτική άντληση του μονήρους οξυγόνου, μιας τοξικής ελεύθερης ρίζας [60]. Από την 

άλλη, από πειράματα που έγιναν για τη μελέτη της χρωμοσωματικής αλλοίωσης που επιφέρει 

ένα Ti:sapphire laser σε κύτταρα την ώρα της μίτωσης, παρατηρήθηκε ότι τα κύτταρα είναι 
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λιγότερο ευαίσθητα στην ακτινοβολία γύρω στα 700 nm και 820 nm, αλλά πολύ ευαίσθητα 

στα 760 nm [61]. 

Για να αναπτυχθεί ένα απλό σύστημα οπτικής παγίδας σε ένα συμβατικό μικροσκόπιο 

απαιτείται μία μονορυθμική δέσμη laser που πρέπει να εισαχθεί μέσα στο μικροσκόπιο με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να μην έχει καμία επίδραση στη βασική λειτουργία του μικροσκοπίου 

και ένας αντικειμενικός φακός μεγάλου αριθμητικού ανοίγματος, συνήθως μεγαλύτερο του 

1,00, ώστε να εστιασθεί στο επίπεδο του δείγματος. 

Η μονορυθμική δέσμη με γκαουσιανό προφίλ είναι η πιο διαδεδομένη δέσμη που 

χρησιμοποιείται για οπτική παγίδα. Η ένταση της ακτινοβολίας μιας δέσμης laser με 

γκαουσιανό συμμετρικό προφίλ έντασης, μειώνεται εκθετικά δημιουργώντας με αυτόν τον 

τρόπο ισχυρή εγκάρσια βαθμίδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την παγίδευση σωματιδίων σε 

ένα τρισδιάστατο επίπεδο. Η ενεργός διάμετρος της δέσμης laser πρέπει να ρυθμιστεί έτσι 

ώστε να «γεμίζει», ακριβώς ή λίγο παραπάνω, την είσοδο του αντικειμενικού φακού. 

Κατανομή έντασης με διάμετρο μεγαλύτερη της εισόδου του αντικειμενικού φακού σημαίνει 

απώλειες ισχύος, ενώ μικρότερη σημαίνει ασθενέστερη εστίαση της δέσμης. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, έχουμε ισχυρή οπτική παγίδα όταν η δύναμη βαθμίδας υπερτερεί της δύναμης 

σκέδασης και αυτό συμβαίνει όταν η δέσμη εστιάζεται μέσω ενός αντικειμενικού φακού 

μεγάλου αριθμητικού ανοίγματος. 

Το μέγιστο αριθμητικό άνοιγμα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή εστίαση της οπτικής 

δέσμης (σχήμα 1.7). Η μεγιστοποίηση των οπτικών δυνάμεων σημαίνει βελτιστοποίηση του 

βάθους της οπτικής παγίδας.  Για δεδομένη ισχύ δέσμης, η μέγιστη εστίαση η οποία μπορεί 

να επιτευχθεί περιορίζεται από την περίθλαση του φωτός που δημιουργείται, λόγω ακριβώς 

του ίδιου του φαινομένου της εστίασής του. Για έναν ιδανικό φακό εστιακής απόστασης f, 

μια οπτικά ομοιόμορφη παράλληλη δέσμη διαμέτρου D και μήκους κύματος λo μπορεί να 

εστιαστεί δίνοντας ένα εύρος wtrap για το οποίο ισχύει [62]: 

             1)(
22,1

2

22,1 2 
NA

n

nD

f
w oo

trap


       (1.16),   

όπου n ο δείκτης διάθλασης του μέσου εστίασης και ΝΑ το αριθμητικό άνοιγμα του 

αντικειμενικού φακού. Η σχέση 1.16 μας δίνει μια τυπική τιμή του μεγέθους κηλίδας 

εστίασης.  

Επιπλέον, οι κατασκευαστές μικροσκοπίων κατασκευάζουν αντικειμενικούς φακούς με 

διαπερατότητα στο ορατό μέρος του φάσματος, με αποτέλεσμα όλες οι ανακλαστικές 

επιφάνειες να έχουν βέλτιστη απόδοση στο ορατό και να εξασθενούν ισχυρά στο κοντινό 

υπέρυθρο, στο οποίο ανήκουν μήκη κύματος ευρέως διαδεδομένα στις εφαρμογές οπτικής 
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παγίδας στα βιολογικά δείγματα. Έτσι, πολύ καλής ποιότητας αντικειμενικοί φακοί μπορούν 

να φτάσουν σε διαπερατότητα περίπου 75%. Συμπερασματικά η επιλογή του αντικειμενικού 

φακού, η οποία δίνει τη μέγιστη δυνατή εστίαση, είναι αναγκαία αλλά όχι και η μοναδική 

προϋπόθεση για οπτική παγίδα. 

 

Σχήμα 1.7: Απεικόνιση μιας σειράς από αντίστροφους κώνους φωτός που προέρχονται από 

αντικειμενικούς φακούς με διαφορετικά αριθμητικά ανοίγματα. Καθώς ο κώνος φωτός αυξάνεται, 

το γωνιακό άνοιγμα παίρνει τιμές από 7ο έως 60ο ενώ το αριθμητικό άνοιγμα από 0,12 έως 0,87. 

Υψηλότερο αριθμητικό άνοιγμα μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση του δείκτη διάθλασης (n) 

μεταξύ του δείγματος και του αντικειμενικού φακού [τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 62].  

  

1.6  Η δέσμη laser ως δέσμη αποδόμησης-Μικροδέσμη laser.  

Με τον όρο μικροδέσμη laser εννοούμε μία ισχυρή παλμική πηγή φωτός εστιασμένη από 

ένα μικροσκόπιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποδόμηση βιολογικών δειγμάτων. 

Το πρώτο σύστημα μικροδέσμης laser αναπτύχθηκε από τον Bessis και αποτελείται από ένα 

παλμικό laser ρουβινίου στα 694,3 nm και με διάρκεια παλμού στα 500 μs [63,64]. 

Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε ένα παλμικό laser ιόντων αργού, στα 514 ή 488 nm, για την 

προσεκτική αποδόμηση χρωμοσωμάτων [65]. Η επόμενη σημαντική εξέλιξη ήταν η 

εισαγωγή των laser στερεάς κατάστασης στην επιλεκτική μικρο-χειρουργική των κυττάρων. 

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα συστήματα, αυτά παράγουν παλμούς μερικών ns ή ps με 

εκατοντάδες mJ ανά παλμό [66]. Πολλές από τις επιπτώσεις της μικροδέσμης laser στα 

κύτταρα οφείλονται στη μη γραμμική πολυφωτονική διαδικασία που εισάγεται κυρίως από 

υπεριώδεις παλμούς laser. Για παράδειγμα, η φωτοχημική ή οπτική κατάρρευση (optical 

breakdown), που προέρχεται κυρίως από τη δημιουργία μικροπλάσματος υπό την επίδραση 

του ηλεκτρικού πεδίου της δέσμης και έχει επακόλουθο τη δημιουργία διαφόρων 

ακουστικών και μηχανικών αποτελεσμάτων [67]. Ο συνδυασμός της μικροδέσμης laser με 

την οπτική παγίδα επιτρέπει ακόμη πιο ενδιαφέροντα πειράματα, όχι μόνο κυτταρικής 
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βιολογίας αλλά στο σύνολο του τομέα της μοριακής ιατρικής. Ο πρώτος συνδυασμός αυτής 

της τεχνικής έγινε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύμφυση δύο κυττάρων μαγιάς [68]. 

Αυτός ο συνδυασμός χρησιμοποιήθηκε εκτενέστερα στο μικροχειρισμό των χρωμοσωμάτων 

[69], στην αλληλεπίδραση πρωταρχικών κυττάρων [70] και σε πλήθος άλλων εφαρμογών. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η οπτική παγίδα και η μικροδέσμη laser βρίσκει πολλές 

ενδιαφέρουσες σύγχρονες εφαρμογές, μερικές από τις οποίες θα παρουσιάσουμε στην 

επόμενη παράγραφο. 

1.7  Πρόσφατες εφαρμογές της οπτικής παγίδας και της μικροδέσμης laser.  

Μία από τις ενδιαφέρουσες εφαρμογές της οπτικής παγίδας αναφέρεται στην προσπάθεια 

μελέτης του τρόπου ανάπτυξης του νευρικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος που 

έγινε από την ομάδα του Ehrlicher [71]. Η δέσμη laser εστιάζεται στο άκρο ενός νευρώνα 

και καθορίζει την πορεία ανάπτυξης των κυττάρων. Επίσης το 2001 χρησιμοποιήθηκαν δύο 

οπτικές ίνες προκειμένου να παγιδευτούν σωματίδια ή ερυθροκύτταρα, όπως παρουσιάζεται 

στο σχήμα 1.8 [72]. Μεταβάλλοντας την ισχύ του laser για κάθε οπτική ίνα, τα σωματίδια 

κινούνται προς την πλευρά της μικρότερης ισχύος. Επιπλέον, η ίδια ερευνητική ομάδα 

μελέτησε την επιμήκυνση ερυθροκυττάρων. Αρχικά, τα παγίδευσαν ανάμεσα στις δύο ίνες 

και στη συνέχεια απομακρύνοντας τις οπτικές ίνες μελετήθηκε η  επιμήκυνσή τους. 

 

 

Σχήμα 1.8: Απεικόνιση της οπτικής παγίδευσης σφαιρών μεταξύ του πεδίου που δημιουργείται από 

της δύο οπτικές ίνες. Όσο αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των δύο οπτικών ινών, τόσο αυξάνεται ο 

αριθμός των σφαιρών που παγιδεύονται [τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 72].  

 

Την ίδια τεχνική χρησιμοποίησε ο Taguchi προκειμένου να ερευνήσει την αναπαραγωγή 

κυττάρων μαγιάς [73]. Αφού παγίδευσε ένα κύτταρο μαγιάς με την επίδραση των οπτικών 

δυνάμεων, παρατήρησε ύστερα από 60 λεπτά την αναπαραγωγή του. To 2007 o Taguchi 
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χρησιμοποιώντας μία κατάλληλη γεωμετρία από τρεις οπτικές ίνες τις οποίες 

«τροφοδοτούσε» περιοδικά με κατάλληλη ισχύ από ένα συνεχούς λειτουργία laser, 

προκάλεσε περιστροφή κυττάρων μαγιάς όπως φαίνεται στο σχήμα 1.9 [74]. Ενδιαφέρουσα 

εφαρμογή αποτελεί η επίδραση της οπτικής παγίδας σε μύκητες. Το 2007 ο Wright και η 

ομάδα του μελέτησαν την επιρροή της δέσμης laser σε Neurospora crassa και σε 

Spitzenkorper [75]. Παγίδευσαν ένα σωματίδιο στην επιφάνεια του κυττάρου και το 

μετατόπισαν υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων όπως φαίνεται στο σχήμα 1.10. Στη 

συνέχεια παρατήρησαν την αναπαραγωγή του κυττάρου Spitzenkorper στο σημείο που 

επιδρούσαν οι οπτικές δυνάμεις.  

 

 

Σχήμα 1.9: Διαδοχικά στιγμιότυπα από την 

περιστροφή ενός κυττάρου μαγιάς υπό την επίδραση 

της ακτινοβολίας laser δια μέσου οπτικών ινών. Οι 

ίνες εισήλθαν στο επίπεδο του δείγματος υπό γωνία 

35ο, ενώ ανά δύο τους, σχημάτιζαν γωνία 120ο. Το 

παγιδευμένο κύτταρο μαγιάς περιστρέφεται με τη 

φορά των δεικτών του ρολογιού, ενώ περιοδικά 

μεταβάλλεται η ισχύς της δέσμης laser για κάθε 

οπτική ίνα [τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 74]. 

  

 

Σχήμα 1.10: α) Παγίδευση ενός σωματιδίου του κυττάρου Neurospora crassa και μετακίνηση του υπό την 

επίδραση των οπτικών δυνάμεων. Ο κύκλος καθορίζει το σημείο της παγίδας, ενώ ο σταυρός το σημείο στο 

οποίο θα μετακινηθεί το σωματίδιο. β) Αναπαραγωγή του κυττάρου  Spitzenkorper. Υπό την επίδραση των 

οπτικών δυνάμεων, το κύτταρο αναπτύσσεται [τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 75]. 

 

α) 

β) 



                                                   Βασικές Αρχές της Οπτικής Παγίδας και του Μικροχειρισμού της Δέσμης Laser 

 

19 

 

Με τη χρήση του laser ως μικροδέσμη επιδιώχθηκε το 2008 σύμφυση (cell fusion trap) 

δύο κυττάρων Prhodozyma με παλμούς διάρκειας μερικών fs. Δύο παγιδευμένα κύτταρα 

έρχονται σε επαφή και με την επίδραση ενός παλμού laser, στη διαχωριστική επιφάνειά τους, 

αρχίζει η διαδικασία σύμφυσης προς σχηματισμό ενός μεγάλου κυττάρου (σχήμα 1.11) [76]. 

Από την άλλη, ο Lucio μέτρησε την αλλαγή στον όγκο ενός κυττάρου υπό την επίδραση των 

οπτικών δυνάμεων [77]. Μία άλλη εφαρμογή της οπτικής παγίδας αποτελεί η μελέτη της 

κίνησης λεμφοκυτάρρων (leukocytes from whole blood) [78]. Με την ακινητοποίηση ενός 

κυττάρου από το laser παγίδας και με τη χρήση της φασματοσκοπίας Raman έγινε 

διαχωρισμός των ζωντανών από τα νεκρά κύτταρα [79]. 

 

 

 

Σχήμα 1.11: Εικόνες από τη διαδικασία 

κυτταρικής σύμφυσης (cell fusion trap) δύο 

κυττάρων Prhodozyma, ύστερα από την 

ακτινοβόλησή τους από femtosecond laser 

[τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 76]. 

 

Επίσης, η ταξινόμηση των κυττάρων πραγματοποιείται με τη χρήση μιας απλής οπτικής 

παγίδας [80]. Ο Grigorenko και οι συνεργάτες του, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν 

μία ισχυρή οπτική παγίδα βασισμένη στα επιφανειακά πλασμόνια, ανέπτυξαν πάνω σε ένα 

υπόστρωμα γυαλιού «κολώνες-(pillars)» χρυσού συγκεκριμένων διαστάσεων και 

συγκεκριμένης περιοδικότητας [81,82].  

 

 

Σχήμα 1.12: Στιγμιότυπα από τη δημιουργία 

φυσαλίδων στην επιφάνεια των δομών χρυσού 

λόγω της παρουσίας επιφανειακών πλασμονίων, 

τα οποία ενισχύονται από τη δέσμη παγίδευσης. 

Η παρουσία φυσαλίδων ενισχύεται από τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομών χρυσού 

[τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 82]. 
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Συμπερασματικά, η οπτική παγίδα και η μικροδέσμη laser έχουν εκτενώς χρησιμοποιηθεί 

για το μικροχειρισμό και το χαρακτηρισμό βιολογικών δειγμάτων. Έχουν το πλεονέκτημα να 

μην επάγουν δυνάμεις επαφής στο κύτταρο-στόχο ενώ οι οπτικές δυνάμεις ανέρχονται σε 

μερικά pN ή και nN [81]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
o
: Ανάπτυξη διάταξης οπτικής παγίδευσης και μικροδέσμης laser-

Εφαρμογές  

2.1  Εισαγωγή. 

Η μικροδέσμη laser είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς να αποδομεί, να κόβει 

και να «λιώνει» βιολογικό υλικό. Για το λόγο αυτό συχνά ονομάζεται και «οπτικό ψαλίδι». 

Οι διαδικασίες αυτές της αποδόμησης, της κοπής και της τήξης απαιτούν ισχυρή 

απορρόφηση της φωτεινής δέσμης από το βιολογικό υλικό. Δύο επιπλέον βασικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια πηγή φωτός για να χρησιμοποιηθεί ως μικροδέσμη 

laser είναι να εστιάζει σε πολύ μικρή διάμετρο και να έχει μικρή απόκλιση, δηλαδή η 

φωτεινή δέσμη να είναι σχεδόν παράλληλη. 

Για να έχουμε λεπτή εστίαση της δέσμης χρειάζεται φακός με μεγάλο αριθμητικό 

άνοιγμα, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται αντικειμενικός φακός μικροσκοπίου, ο οποίος μπορεί 

να έχει αριθμητικό άνοιγμα μέχρι και ΝΑ=1,3. Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές στη διεθνή 

βιβλιογραφία, το μήκος κύματος της ακτινοβολίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερο. Αυτή η απαίτηση  προκύπτει από το γεγονός ότι το υπεριώδες (UV) φως 

αλληλεπιδρά πολύ καλύτερα με βιολογικά υλικά, όπως οι κυτταρικές μεμβράνες, απ’ ότι το 

φώς σε μεγαλύτερα μήκη κύματος [1]. Από την άλλη μεριά, η ακτινοβολία με μήκη κύματος 

στο UV, ειδικά μικρότερα από 300 nm, είναι γνωστό ότι μπορεί να «δηλητηριάσει» τα 

βιολογικά υλικά. Στην προσπάθεια συμβιβασμού της μεγάλης ακρίβειας και της αποφυγής 

βλάβης των κυττάρων, χρησιμοποιούνται για πρακτικούς λόγους δέσμες με μήκη κύματος 

από 320 έως 350 nm. Εστιάζοντας μια παλμική δέσμη laser μπορούμε να πάρουμε τεράστιες 

εντάσεις. Τα δέσμες lasers που χρησιμοποιούνται ως μικροδέσμες laser, συνήθως παράγουν 

παλμούς διάρκειας ns. Ο κάθε παλμός δίνει μια ενέργεια από μJ έως mJ. Έχοντας υπόψη ότι 

η ενέργεια παρέχεται σε διάρκεια μερικών ns, έπεται ότι ένα mJ ανά ns δίνει ισχύ ενός MW. 

Επιπλέον, καθώς μας ενδιαφέρει η ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας, εστιάζοντας τη δέσμη σε 

διαμέτρους μικρομέτρων ή και ακόμα μικρότερες, μπορούμε να συγκεντρώσουμε μια δέσμη 

laser σε πυκνότητες ισχύος της τάξης από 10
6
 έως 10

8
 W/cm

2
. 

Με τόσο μεγάλες τιμές ισχύος ανά μονάδα επιφάνειας είναι λογικό να αναπτύσσονται 

μεγάλες θερμοκρασίες. Οπότε είναι εύλογο να απορεί κανείς πως μπορεί η μικροδέσμη laser 

να επεμβαίνει στις δομές χωρίς να τις καταστρέφει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το 

φαινόμενο της θέρμανσης είναι τοπικό. Μπορεί να αποδειχθεί ότι η στιγμιαία τιμή της 

έντασης της δέσμης στο σημείο που εστιάζει το laser μειώνεται στο 1/1000 της τιμής 

κορυφής της μέσα στα μερικά ns που διαρκεί ο παλμός laser [2]. Ωστόσο, παραμένει το 

ερώτημα για το τι μπορεί να προκαλέσει ένα τόσο σύντομο, αλλά εξαιρετικά έντονο θερμικό 
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σοκ σε ένα βιολογικό υλικό. Πειραματικά δεδομένα για το φαινόμενο δεν υπάρχουν, μιας και 

είναι δύσκολο να μετρήσει κανείς τόσο σύντομες διαδικασίες. Υπάρχουν όμως τουλάχιστον 

κάποιες πληροφορίες για πρωτεϊνικά μόρια, από τις οποίες εξάγεται το συμπέρασμα ότι το 

κύμα θερμότητας είναι πολύ σύντομο ώστε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στο δείγμα 

[3,4]. Εντούτοις, μπορεί να υπάρξει βλάβη που να προέρχεται από το σκεδαζόμενο φως. 

Γενικά, τα πειράματα δείχνουν ότι η μικροδέσμη laser δουλεύει με μεγάλη ακρίβεια. 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της μικροτομής των χρωμοσωμάτων, η εξέταση του δείγματος με 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ή Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM), για δευτερεύουσες 

βλάβες έδειξε ότι αυτές είναι πολύ μικρές [5,6].Με τα σημερινά δεδομένα, τα lasers που 

επιλέγονται ως μικροδέσμες laser είναι το laser αζώτου (με μήκος κύματος λειτουργίας στα 

337 nm), το XeCl laser διηγερμένων διμερών (λ=308 nm) ή ένα laser χρωστικής που 

αντλείται από το προηγούμενο, καθώς και η δεύτερη και η τρίτη αρμονική του Nd:YAG laser 

(λ=532 nm και 355 nm αντίστοιχα).  

Για τον πλήρη μικροχειρισμό μικροδομών με το φως απαιτείται ο συνδυασμός της 

μικροδέσμης laser από την οπτική παγίδα: τα αντικείμενα μπορούν τότε να κρατηθούν 

σταθερά σε μια θέση ή να μεταφέρονται με την οπτική παγίδα και στη συνέχεια να 

επεμβαίνουμε σ’ αυτά με τη μικροδέσμη laser. Τέτοιοι συνδυασμοί έχουν γίνει από 

διάφορους ερευνητές και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται κάθε μηχανική επαφή με το 

δείγμα, ελαττώνοντας έτσι τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στο βιολογικό υλικό [1,7-9].  

 

2.2  Σχεδιασμός και ανάπτυξης διάταξης-Εφαρμογή. 

Η διάταξη που χρησιμοποιήσαμε ως οπτική παγίδα αποτελείται από ένα κοινό 

μικροσκόπιο (Motic F-1125) τροποποιημένο κατάλληλα ώστε να παρεμβάλλεται στο σωλήνα 

του μικροσκοπίου ένας διχρωïκός καθρέφτης. Ως laser παγίδευσης χρησιμοποιήθηκε ένα 

ΤΕΜ00 laser He-Ne με μήκος κύματος εκπομπής στα 632,8 nm, μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύ 

περίπου 8 mW και διάμετρο δέσμης περίπου 2 mm στην έξοδο του laser. Η σχηματική 

αναπαράσταση της διάταξης αυτής φαίνεται στο σχήμα 2.1. Η σύζευξη της δέσμης στο 

μικροσκόπιο γίνεται απ’ ευθείας μέσω του φακού  L, ο οποίος με τη θέση του ρυθμίζει τη 

διάμετρο της δέσμης του laser He-Ne, ώστε αυτή να γεμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το 

αριθμητικό άνοιγμα του αντικειμενικού φακού. Ο φακός L τοποθετείται σε τέτοια θέση, ώστε 

να εστιάζει τη δέσμη σε απόσταση κατάλληλη για το σχηματισμό του ειδώλου αυτής από τον 

αντικειμενικό φακό στο επίπεδο απεικόνισης, όπου θεωρητικά βρίσκεται και το προς 

παγίδευση σωματίδιο.  
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Θεωρώντας ότι η εστιακή απόσταση του αντικειμενικού φακού είναι f και μετρώντας τις 

αποστάσεις φακού-αντικειμένου (α) και φακού-ειδώλου (β) βρέθηκε ότι η δέσμη πρέπει να 

διευρυνθεί  τουλάχιστον κατά έναν παράγοντα  3.  Ο λόγος των διαμέτρων της δέσμης στην 

είσοδο του αντικειμενικού προς την αρχική διάμετρο θα πρέπει να είναι περίπου 3
f


, 

όπου f΄ η εστιακή απόσταση του φακού L, η οποία θα πρέπει να επιλεγεί περίπου β/3, ώστε 

σύμφωνα με τα παραπάνω να διευρύνει ικανοποιητικά τη δέσμη. 

Η απόσταση β μεταξύ της εισόδου του αντικειμενικού φακού και της κάμερας σε αυτήν 

τη διάταξη είναι 260 mm, οπότε επιλέξαμε φακό με εστιακή απόσταση  f΄ =100 mm. 

Χρησιμοποιήθηκε αντικειμενικός φακός καταδυτικός με αριθμητικό άνοιγμα 1,25 και 

μεγέθυνση 100x, αλλά και ξηροί φακοί μεγέθυνσης 60x και 40x με αριθμητικό άνοιγμα 0,85 

και 0,65 αντίστοιχα. Ο αντικειμενικός φακός εισάγει απώλειες περίπου 15% στην ισχύ του 

laser που δέχεται. Ο μικροχειρισμός των σωματιδίων πραγματοποιείται με την κίνηση της 

τράπεζας του μικροσκοπίου. Παρά τη χαμηλή ισχύ του  laser He-Ne, η οπτική παγίδα ήταν 

σταθερή. 

Για τους λόγους που ήδη έχουμε αναφέρει (η απορρόφηση της ακτινοβολίας μήκους 

κύματος 337 nm από βιολογικούς ιστούς έχει αβλαβείς επιδράσεις στα κύτταρα αυτών), 

κρίθηκε σκόπιμη η προσπάθεια συνδυασμού ενός συστήματος οπτικής παγίδας laser He-Ne 

με την επεμβατική χρήση της μικροδέσμης laser Ν2. Στο σχήμα 2.1 φαίνεται μια άποψη της 

διάταξης του συνδυασμού οπτικής παγίδας laser He-Ne με μικροδέσμη laser Ν2. Το παλμικό 

laser N2 με μήκος κύματος στα 337 nm, μέγιστη ενέργεια εξόδου στα 290 μJ, διάρκεια 

παλμού 7 ns, επαναληπτικότητα 1 Ηz και απόκλιση δέσμης 4 mrad στο κάθετο επίπεδο και 7 

mrad στο οριζόντιο επίπεδο διάδοσης, εισέρχεται στο μικροσκόπιο με τη χρήση κάτοπτρων 

  

 

0 Σχήμα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση και φωτογραφία της διάταξης οπτικής παγίδευσης με laser 

He-Ne και μικροδέσμη με laser Ν2. 

 

N2 

He-Ne 
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UV [10]. Χρησιμοποιώντας διχρωïκό κάτοπτρο υψηλής ανακλαστικότητας (99,5%) στα 337 

nm και υψηλής διαπερατότητας στα 632,8 nm πετύχαμε τη σύζευξη της οπτικής παγίδας και 

της μικροδέσμης laser. Το φως από το δείγμα συγκεντρώνεται από τον αντικειμενικό φακό, 

διέρχεται μέσα από το διχρωïκό κάτοπτρο, εστιάζει από τον προσοφθάλμιο και η εικόνα 

σχηματίζεται πάνω στην περιοχή της CCD (Charge Coupled Device) κάμερας (Μoticam 480 

P). Σκοπός μας είναι η δέσμη του laser Ν2 να εστιαστεί σε όσο το δυνατόν μικρότερη 

διάμετρο, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή επέμβαση σε μικροσωματικό επίπεδο. Η 

διάμετρος του δίσκου Airy στο επίπεδο της εστίας δίνεται από τη σχέση:  

 

    
min

1,22
d

NA


         (2.1), 

 όπου λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στο κενό και ΝΑ το αριθμητικό άνοιγμα του 

αντικειμενικού φακού. Για αντικειμενικό φακό με αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ=1,25 και μήκος 

κύματος λ=337 nm το θεωρητικό όριο εστίασης που δίνεται από τη σχέση (2.1) είναι 329 nm. 

Προκειμένου να εξασφαλίζουμε το γέμισμα του αριθμητικού ανοίγματος του αντικειμενικού 

φακού, τοποθετήσαμε στο εσωτερικό της κοιλότητας της μικροδέσμης laser μία οπή 

διαμέτρου 4 mm. Με αυτόν τον τρόπο μειώσαμε τη μέγιστη ενέργεια του laser Ν2 στα 110 μJ 

ανά παλμό, αλλά πετύχαμε μία πιο ομοιόμορφη κατανομή της ενέργειας.   

Εστιάσαμε τη μικροδέσμη laser μέσω του αντικειμενικού φακού του μικροσκοπίου πάνω 

στην αντικειμενοφόρo πλάκα, στην οποία είχε τοποθετηθεί ένα φύλλο ζελατίνης, 

προκειμένου να μετρήσουμε τη διάμετρο της δέσμης παίρνοντας το ίχνος που αφήνει στη 

ζελατίνη. Το ίχνος που πήραμε ήταν σχεδόν κυκλικό ομοιογενές και μετρήθηκε με τη 

βοήθεια του λογισμικού προγράμματος του μικροσκοπίου (σχήμα 2.2). Η  διάμετρο του 

κύκλου μετρήθηκε κοντά στα 4 μm και, παρόλο που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι 

και η πραγματική διάσταση της δέσμης στην εστία, καθώς δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για 

τη διάμετρο του ίχνους, η μέτρηση αυτή μας δίνει μια ένδειξη για το μέγεθος της 

μικροδέσμης.  

 

 Σχήμα 2.2:  Ίχνος της δέσμης laser N2 όπως αποτυπώθηκε σε  φύλλα ζελατίνης  μέσω μικροσκοπίου. 
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Σχήμα  2.3:  α) Τρισδιάστατη κατανομή ενέργειας του laser Ν2, β) δισδιάστατη κατανομή του laser Ν2. 

Η κατανομή της ενέργειας είναι ομογενής. 

  

Επιπλέον, με τη χρήση της πυροηλεκτρικής κάμερας Spiricon Pyrocam Ι και το 

λογισμικό LBA Beam Analyzer LBA-300PC, απεικονίσαμε την κατανομή της ενέργειας του 

laser N2 πριν εισέλθει στο μικροσκόπιο. Στην εικόνα που λάβαμε φαίνεται να έχει σχεδόν 

γκαουσιανή (Gaussian) κατανομή (σχήμα 2.3). Αρχικά η διάταξη δοκιμάστηκε σε κύτταρα 

μαγιάς. Τα κύτταρα μαγιάς είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, που ανήκουν στην 

κατηγορία των μυκήτων. Τα κύτταρα μαγιάς μετρήθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού του 

μικροσκοπίου με ακρίβεια της τάξης του 5%.   

Στο σχήμα 2.4 παρουσιάζουμε εικόνες από τις διάφορες δοκιμές σε κύτταρα μαγιάς. Στο 

σχήμα 2.4α φαίνεται ένα πλήθος παγιδευμένων κυττάρων πριν την ακτινοβόληση με το laser 

Ν2. Στο σχήμα 2.4β φαίνεται ο αυτοφθορισμός των κυττάρων αφού έχουν ακτινοβοληθεί με 

2 παλμούς ενέργειας 32 μJ. Το φως του laser επάγει διάφορα φωτοχημικά φαινόμενα σε 

διάφορα υλικά, ενώ για μεγάλες εντάσεις μπορεί ακόμα να προκαλέσει και τη φωτοχημική 

αποδόμησή τους. H απορρόφηση της ακτινοβολίας προκαλεί τη διέγερση των μορίων του 

υλικού. Τα μόρια κατά την αποδιέγερση τους, όταν αυτή γίνεται με μη ακτινοβολητικό 

τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν θέρμανση του υλικού. Στην περίπτωση ακτινοβολητικής 

αποδιέγερσης συνήθως εκπέμπεται ακτινοβολία φθορισμού.  

Από όλες τις δοκιμές της διάταξης που έγιναν σε κύτταρα μαγιάς παρατηρήθηκε γενικά 

ότι για ενέργειες παλμού μέχρι τα 0,2 μJ στα κύτταρα δεν είχαμε εμφανείς αλλαγές. Ύστερα 

το σύστημα δοκιμάστηκε σε επιθηλιακά κύτταρα με μέση διάμετρο περίπου 20 μm. Τα 

επιθηλιακά κύτταρα είχαν διαλυθεί σε αποσταγμένο νερό. 
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Σχήμα 2.4: Αυτοφθορισμός παγιδευμένων κυττάρων μαγιάς μετά την ακτινοβόληση τους με 

δέσμη laser N2. Στις εικόνες φαίνεται το πλήθος των παγιδευμένων κυττάρων α) χωρίς την 

επίδραση της μικροδέσμης laser, β) μετά από ακτινοβόληση με 2 παλμούς ενέργειας 32 μJ, 

φαίνεται ο φθορισμός τους. 

 

Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζουμε εικόνες από τις δοκιμές σε επιθηλιακά κύτταρα γλώσσας. 

Στο στιγμιότυπο 2.5α φαίνεται το κύτταρο πριν την ακτινοβόληση με το laser Ν2. Στο 

στιγμιότυπο 2.5β φαίνεται το κύτταρο αφού έχει ακτινοβοληθεί με 10 παλμούς ενέργειας 32 

μJ. Αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν στη μεμβράνη του κυττάρου.  

 

             

Σχήμα 2.5: α) Επιθηλιακό κύτταρο διαστάσεων 20 μm βρίσκεται παγιδευμένο υπό την 

επίδραση της οπτικής παγίδας, β) ύστερα από την ακτινοβόληση του με τη χρήση του laser 

N2 παρουσιάστηκαν αλλοιώσεις στην επιφάνειά του.  

 

Όλες οι αλλοιώσεις που δημιουργήθηκαν στη μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων 

παρατηρήθηκαν με τη χρήση οπτικού μικροσκοπίου χωρίς να γίνει η χρήση ειδικών 

βιοφυσικών μεθόδων για τη χρώση των υποκυτταρικών δομών.   

α) β) 

α) β) 
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Σχήμα  2.6: Ακτινοβόληση παγιδευμένων κυττάρων μαγιάς με δέσμη laser Ν2. Στις εικόνες 

φαίνονται τρία παγιδευμένα κύτταρα α) χωρίς την επίδραση της μικροδέσμης laser, β) μετά 

από ακτινοβόληση με 10 παλμούς ενέργειας 15,4 μJ γ) και δ) αφού δεχτεί ακόμη 

περισσότερους παλμούς, οπότε αρχίζει  η καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης και η διάλυση 

των κυττάρων. 

 

Στο σχήμα 2.6 φαίνεται μία σειρά από στιγμιότυπα από τη διαδικασία εφαρμογής της 

μικροδέσμης laser σε παγιδευμένα κύτταρα μαγιάς. Αρχικά τρία κύτταρα μαγιάς 

παγιδεύονται υπό την επίδραση του laser οπτικής παγίδας. Τα παγιδευμένα κύτταρα 

ακτινοβολήθηκαν με 10 παλμούς ενέργειας 15,4 μJ ανά παλμό και παρέμειναν παγιδευμένα, 

ενώ δημιουργήθηκαν ορισμένες αλλοιώσεις στη μεμβράνη. Περαιτέρω ακτινοβόληση έχει ως 

αποτέλεσμα την καταστροφή της ομάδας των κυττάρων. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

διάφορες τιμές ενέργειες, μεταξύ των 9,5 μJ έως  32 μJ.  Για  τη μέγιστη τιμή της ενέργειας 

(~ 32 μJ), τα κύτταρα διαφεύγουν από την οπτική παγίδα, ενώ για τις χαμηλές τιμές 

ενέργειας δεν παρατηρήθηκαν εμφανείς αλλοιώσεις στην κυτταρική μεμβράνη. Να 

σημειωθεί ότι η «απουσία» εμφανών αλλοιώσεων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν 

αλλοιώσεις, αλλά ότι χωρίς κατάλληλη χρώση δεν τις βλέπουμε. 

Οι πολλαπλές κόκκινες κηλίδες που εμφανίζονται στο σχήμα 2.6α οφείλονται στις 

πολλαπλές ανακλάσεις που δημιουργεί το laser οπτικής παγίδας με τα οπτικά που 

παρεμβάλλονται στην πορεία της δέσμης. Ως αποτέλεσμα αυτών των ανακλάσεων είναι η 

δημιουργία πολλαπλών οπτικών παγίδων μικρότερης ισχύος και η παγίδευση αρκετών 

κυττάρων σε αυτές. Γι’ αυτόν το λόγο, το laser He-Ne αντικαταστάθηκε με ένα συνεχούς 
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λειτουργίας laser Nd:YAG, μέγιστης εκπεμπόμενης ισχύος 500 mW, ρυθμού ΤΕΜ00, με 

διάμετρο εξόδου δέσμης 1 mm. Η διάταξη τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε η δέσμη της 

οπτικής παγίδας να γεμίσει το αριθμητικό άνοιγμα του αντικειμενικού φακού.  

 

2.3 Εφαρμογή της οπτικής παγίδας και της μικροδέσμης laser σε πολυμερικά 

σωματίδια μικρομετρικών διαστάσεων.   

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε το παραπάνω σύστημα μικροδέσμης laser Ν2 και οπτικής 

παγίδας He-Ne σε πολυμερικά σωματίδια διαστάσεων μερικών μικρoμέτρων. Γι’ αυτόν το 

λόγο χρησιμοποιήθηκαν PMMA σφαιρίδια διαμέτρου 1-10 μm, αιωρούμενα σε  μέσα με 

διαφορετικούς δείκτες διάθλασης. 

2.3.1   Μορφολογική μελέτη με Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (AFM).  

Το υλικό PMMA (poly-methyl-meth-acrylate) είναι ευρέως διαδεδομένο εξαιτίας των 

εξαιρετικών ιδιοτήτων του, όπως του εύκολου χειρισμού και επεξεργασίας του, καθώς και 

του χαμηλού κόστους του. Από τις βασικές ιδιότητές του, αυτές που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον είναι η χαμηλή πυκνότητα του (1,150–1,190 kg/m
3
) σε σχέση με παρόμοια υλικά, 

η υψηλή αντοχή του, η ικανότητα να διαδίδει το ορατό φάσμα κατά 92% και η ικανότητα να 

μην επιτρέπει τη διέλευση υπεριώδους ακτινοβολίας κάτω από 300 nm, ενώ επιτρέπει την 

διέλευση υπέρυθρης ακτινοβολίας πάνω από 2800 nm [11]. 

 Στην ιατρική χρησιμοποιείται εξαιτίας της συμβατότητάς του με πολλούς ανθρώπινους 

ιστούς, όπως για παράδειγμα για την αντικατάσταση του οφθαλμικού φακού. Στην αισθητική 

χειρουργική, μικροσφαιρίδια PMMA χρησιμοποιούνται αιωρούμενα σε συγκεκριμένο 

βιολογικό υγρό και εισάγονται στην επιδερμίδα προκειμένου να μειώσουν ρυτίδες ή μόνιμες 

ουλές. Η παραπάνω ανάλυση δικαιολογεί τη χρήση και τη περαιτέρω μελέτη των 

μικροσφαιριδίων PMMA. 

Πριν προχωρήσουμε στα πειράματα αποδόμησης του συγκεκριμένου υλικού 

χρησιμοποιήσαμε τη Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (Atomic Force Microscopy-ΑFM) για 

να μελετήσουμε τη μορφολογία του και την τάση να δημιουργεί συσσωματώματα. Οι 

μετρήσεις AFM πραγματοποιήθηκαν με ένα μικροσκόπιο Nanoscope diInnova της εταιρίας 

Veeco Μetrology. Το μικροσκόπιο αποτελείται από ένα Innova Scanner του οποίου η 

περιοχή σάρωσης έχει όρια 100x100x7,6 μm. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε επίσης μία 

ακίδα πυριτίου με φορείς φωσφόρου τύπου n (Phosphorus n doped silicon tip), όπου η 

σταθερά επιμήκυνσης κυμαίνεται από 20 έως 80 N/m. Η μέθοδος με την οποία 

πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις είναι ο παλλόμενος τρόπος λειτουργίας (tapping mode). 
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Με τον παλλόμενο τρόπο λειτουργίας η ακίδα ακουμπάει την προς μελέτη επιφάνεια 

προσεκτικά και ταλαντώνεται με συχνότητα κοντά στη συχνότητα συντονισμού (~300 kHz). 

 

 

  

 

Σχήμα  2.7: α) Τοπογραφία μικροσφαίρας PMMA με διάμετρο 3,2 μm. β), γ) Οι υψομετρικές 

διαφορές για τρία διαφορετικά σημεία  του άξονα x και y της σφαίρας, αντίστοιχα.  Η σχεδόν 

ομοιομορφία της σφαίρας είναι εμφανής. 

 

Μία ποσότητα από 20 μℓ διάλυμα μικροσφαιριδίων PMMA σε απιονισμένο νερό 

τοποθετήθηκε στην επιφάνεια 1 cm
2
 μίκας, αφού πρώτα είχε υποστεί τέτοια διεργασία ώστε 

να μειωθεί η τραχύτητα στην επιφάνεια της. Με αυτόν τον τρόπο αποφύγαμε τα 

συσσωματώματα των σφαιριδίων, φαινόμενο που εμφανίζεται στη διάρκεια της 

προσρόφησης του νερού από τη μίκα λόγω των δυνάμεων συνάφειας  που αναπτύσσονται 

από μικροτροχοειδικά φαινόμενα. 

Στο σχήμα 2.7 φαίνεται η μορφολογία μίας σφαίρας διαμέτρου 3,2 μm και οι 

υψομετρικές διαφορές που υπολογίστηκαν με το λογισμικό του μικροσκοπίου (Spa 

Analysis). Επίσης στην επιφάνεια της μικροσφαίρας διακρίνεται ένα μικρό «εξόγκωμα», το 

οποίο οφείλεται στον τρόπο παρασκευής της. Το μικρό αυτό «εξόγκωμα» είχε διάμετρο 

περίπου (175 ± 3) nm. Ανάλογα «εξογκώματα» παρατηρήθηκαν σε σφαίρες διαστάσεων 2,0 

έως 3,5 μm. Η προσπάθεια να παρατηρήσουμε τη μορφολογία σφαιρών μεγαλύτερης 

διαμέτρου ήταν άκαρπη. Πρώτον γιατί το όριο ταλάντωση της ακίδας ήταν στα  ±3,8 μm και 

  α) 

β) γ) 
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δεύτερον τις μεγάλες σφαίρες τις παρέσερνε η ακίδα με αποτέλεσμα να μετατοπίζονται ή και 

να φεύγουν από την περιοχή μελέτης.  

 

2.3.2  Μετρήσεις του ρυθμού αποδόμησης.  

Αρχικά, τα πολυμερικά σωματίδια PMMA, διαμέτρου 1-10 μm, αραιώθηκαν σε διάλυμα 

αποσταγμένου νερού. Η αραίωση έγινε χρησιμοποιώντας 20 μℓ από το δείγμα με 20 mℓ 

αποσταγμένο νερό.  Κρατήσαμε την ίδια τάξη μεγέθους για την ποσότητα του δείγματος με 

αυτήν που χρησιμοποιήσαμε για τις μετρήσεις AFM, προκειμένου να μειώσουμε τις 

πιθανότητες συσσωματώματος. Η διάμετρος των σωματιδίων δίνεται από την εταιρία 

Polysciences Inc. με απόκλιση 1% και συμφωνεί και με τις μετρήσεις AFM. Στη συνέχεια, το 

αραιωμένο δείγμα τοποθετήθηκε σε αντικειμενοφόρο πλάκα πάνω στο κενό που 

δημιουργήθηκε από ένα λεπτό στρώμα αυτοκόλλητης ταινίας, ώστε να διαχωρίζεται 

επιπλέον από το πλακίδιο και καλύφθηκε από μία καλυπτρίδα πάχους 0,13-0,17 mm. Το 

στρώμα της αυτοκόλλητης ταινίας έχει πάχος 40 μm και βοηθάει στην εύκολη κίνηση των 

σωματιδίων μέσα στο μέσο αραίωσης χωρίς αυτά να κολλάνε σε κάποια από τις επιφάνειες, 

είτε του πλακιδίου είτε της καλυπτρίδας. Μία σταγόνα κεδρέλαιου, με δείκτη διάθλασης 

1,404, τοποθετήθηκε πάνω στην καλυπτρίδα και ο αντικειμενικός φακός καταδύθηκε σε 

αυτό.   

Με προσεκτική οπτική  ευθυγράμμιση  των δύο δεσμών laser (οπτική παγίδα και 

μικροδέσμη laser) παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στην επιφάνεια των σφαιριδίων μέσω της 

CCD κάμερας που συνδέεται με τον υπολογιστή. Σε μια σειρά από πειράματα που έγιναν 

διαπιστώθηκε ότι η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί αλλοιώσεις στην επιφάνεια των 

πολυμερικών μικροσωματίδιων, οι οποίες εξαρτώνται μεν από τον αριθμό των 

ακτινοβολήσεων και το προφίλ της μικροδέσμης laser αλλά και από τη βέλτιστη οπτική 

ευθυγράμμιση της οπτικής παγίδας με τη μικροδέσμη laser. Η αποτελεσματική παγίδευση 

και αποδόμηση έγινε μόνο για μικροσφαιρίδια PMMA με διάμετρο από 3 έως 8 μm, εξαιτίας 

των περιορισμών που εισάγει η ισχύς της οπτικής παγίδας και της βέλτιστης εστίαση της 

μικροδέσμης laser. 

 Στο σχήμα 2.8 παρουσιάζονται ορισμένα αντιπροσωπευτικά στιγμιότυπα τα οποία 

απεικονίζουν μορφολογικές αλλαγές του παγιδευμένου μικροσφαιριδίου κατά  την 

ακτινοβόληση του με παλμικό laser με μήκος κύματος 337 nm και διάρκεια παλμού 7 ns.  
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Σχήμα 2.8 : Ακτινοβόληση παγιδευμένου σωματιδίου PMMA. α)  Παγιδευμένο σωματίδιο διαμέτρου 3,5 

μm  μετά την ακτινοβόληση του από τη μικροδέσμη laser N2 (λ= 337 nm) με αρκετούς παλμούς ενέργειας 

30 μJ και διάρκειας 7 ns. β) Αφού δεχτεί ακόμη περισσότερους παλμούς, οπότε οι αλλοιώσεις στην 

επιφάνεια του είναι εμφανείς. γ) Παγιδευμένο σωματίδιο διαμέτρου 6,0 μm που έχει υποστεί μερική 

καταστροφή ύστερα από την ακτινοβόληση του με ενέργειας 95 μJ. δ) Μικρή αλλοίωση στην επιφάνεια 

παγιδευμένου σωματιδίου PMMA διαμέτρου 4,5 μm ύστερα από την προσεκτική ακτινοβόληση του με 

πυκνότητα ενέργειας 18 Jcm-2. Το έντονο λευκό φως οφείλεται στο σύστημα φωτισμού του μικροσκοπίου 

ενώ το έντονο κόκκινο φως οφείλεται στο laser της οπτικής παγίδας (He-Ne, λ= 632,8 nm). 

 

Πλήρης ή μερική καταστροφή του παγιδευμένου σωματιδίου παρατηρήθηκε ανάλογα με 

τον αριθμό των παλμών ακτινοβόλησης  (σχήμα 2.8α,β,γ) ενώ μία ακτινοβόληση από τη 

μικροδέσμη laser με πυκνότητας ενέργειας 18 Jcm
-2

 οδήγησε στη δημιουργία μίας «τρύπας-

αλλοίωσης» στην επιφάνεια του σωματιδίου (σχήμα 2.8δ). Με προσεκτικό έλεγχο της 

ενέργειας ισχύος της μικροδέσμης laser μπορούμε να ελέγξουμε τις μικροτομές στην 

επιφάνεια μίας σφαίρας PMMA.  

Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι η ακτινοβόληση στην 

οποία υποβάλλεται κάθε μικροσωματίδιο, προκαλούσε μικρή σχετικά μετατόπιση, από το 

σημείο παγίδευσης κατά μήκος του άξονα της δέσμης της οπτικής παγίδας. Ωστόσο, η 

α) β) 

γ) δ) 2 μm 
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ακτινοβολούμενη μικροσφαίρα επανερχόταν εκ νέου στο αρχικό σημείο παγίδευσης ύστερα 

από τη διακοπή της  ακτινοβόλησης. 

Στη συνέχεια, έγιναν πειράματα μέτρησης της πυκνότητας ενέργειας της μικροδέσμης 

laser που προκαλεί την πλήρη καταστροφή των παγιδευμένων πολυμερικών σωματιδίων 

PMMA. Στο σχήμα 2.9 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα της πυκνότητας 

ενέργειας σε σχέση με τη διάμετρο της ακτίνας του σωματιδίου. Κάθε πειραματικό σημείο 

στο σχήμα 2.9 αναφέρεται στο ελάχιστο μέγεθος σωματιδίων που πραγματοποιείται επιτυχής 

αποδόμηση για την συγκεκριμένη πυκνότητα ενέργειας. Οι αλλοιώσεις στην επιφάνεια του 

κάθε μικροσφαιρίδιου παρατηρήθηκαν οπτικά κατά την διάρκεια των πειραμάτων, χωρίς να 

γίνεται η χρήση ειδικών διαγνωστικών μεθόδων. 

 

Σύμφωνα με το σχήμα 2.9, το όριο αποδόμησης για σωματίδια διαστάσεων από 3,5 έως 7 

μm, αιωρούμενα σε απιονισμένο νερό, μπορεί να επιτευχθεί με πυκνότητες ενέργειας της 

μικροδέσμης laser να κυμαίνονται μεταξύ 3,6 έως 17 Jcm
-2

, αντίστοιχα. Οι Misawa και 

Juodkazis υπολόγισαν το κατώτατο όριο αποδόμησης για μικροσφαιρίδια ΡΜΜΑ ίσο με 3,75 

Jcm
-2 

[12]. Με την αλλαγή των οπτικών ιδιοτήτων στο μέσο αραίωσης, επετεύχθη μεν 

αποτελεσματική αποδόμηση, αλλά ο ρυθμός αποδόμηση για τις ίδιες διαστάσεις σωματιδίων 

μειώθηκε. Αναλυτικά, ο ρυθμός αποδόμησης για σωματίδια διαμέτρου από 3,2 έως 7,0 μm, 

αιωρούμενα σε διάλυμα μεθανόλης, μπορεί να επιτευχθεί με πυκνότητες ενέργειας 

 

Σχήμα  2.9:  Το μικρότερο μέγεθος σωματιδίου στο οποίο προκαλείται πλήρης αποδόμηση 

για την αντίστοιχη πυκνότητα ενέργειας της μικροδέσμης laser. Η ισχύς της οπτική παγίδας 

στο επίπεδο του αντικειμενικού φακού μετρήθηκε στα 4 mW. Η καταστροφή των 

πολυμερικών σωματιδίων παρατηρείται μόνο οπτικά μέσω του μικροσκοπίου. 
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μικροδέσμης laser από 3,8 έως 19,4 Jcm
-2

 ενώ ο ρυθμός αποδόμησης για σωματίδια 

διαμέτρου από 3,7 έως 6,8 μm, αιωρούμενα σε διάλυμα αιθανόλης, μπορεί να επιτευχθεί με 

πυκνότητες ενέργειας μικροδέσμης laser από 4,8 έως 15,9 Jcm
-2

. Τέλος ο ρυθμός 

αποδόμησης για σωματίδια διαμέτρου από 3,8 έως 7,3 μm, αιωρούμενα σε διάλυμα νερού 

υψηλής καθαρότητας (HPLC grade water Sigma-Aldrich), βρέθηκε να κυμαίνεται από 3,6 

έως 16 Jcm
-2

, αντίστοιχα. Επιπλέον, τα μικροσφαιρίδια PMMA διαλύθηκαν σε διάλυμα 

αιθυλενογλυκόλης (n =1,43), αλλά δεν είχαμε επιτυχή παγίδευση ώστε να προχωρήσουμε 

στα πειράματα αποδόμησης. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα αιωρούμενα σωματίδια 

παρέμειναν στο κάθε διάλυμα περίπου μία ώρα πριν την ακτινοβόλησή τους, ώστε να 

αποφύγουμε πιθανόν αλλοιώσεις του δείγματος από το διάλυμα.  

 

2.3.3 Φαινόμενα επιμήκυνσης ελαστικών πολυμερικών σωματιδίων υπό την επίδραση 

της οπτικής παγίδας και της μικροδέσμης laser. 

Εξαιτίας της μικρής μετατόπισης της οπτικής παγίδας σε σχέση με τη μικροδέσμη laser 

κατά την εστίαση των δύο δεσμών στην επιφάνεια του μικροσφαιριδίου, δημιουργήθηκαν 

δυνάμεις επιμήκυνσης στην επιφάνεια του σωματιδίου, εισάγοντας παραμορφώσεις στο 

σχήμα του πολυμερικού σωματιδίου (σχήμα 2.10).  

 

 

Σχήμα 2.10: Παραμορφώσεις στο σχήμα ενός σωματιδίου PMMA ύστερα από την επίδραση 

των δύο δεσμών laser (οπτικής παγίδας και μικροδέσμης laser). α) Δημιουργήθηκαν δυνάμεις 

επιμήκυνσης στην επιφάνεια του μικροσωματιδίου διαμέτρου 5,5 μm κατά την ακτινοβόληση 

με πυκνότητα ενέργειας 12,5 Jcm-2. Οι δυνάμεις προκαλούν παραμορφώσεις στο σχήμα του 

σωματιδίου. β) Δημιουργήθηκε παραμόρφωση στην επιφάνεια του μικροσωματιδίου  

διαμέτρου 6,0 μm κατά την ακτινοβόληση με πυκνότητα ενέργειας 15,6 Jcm
-2

.  Η ισχύς του 

laser της οπτικής παγίδας και για τα δύο στιγμιότυπα  μετρήθηκε περίπου στα 4 mW μετά τον 

καταδυτικό αντικειμενικό φακό 100x με τη χρήση ισχυόμετρου (Newport M815).   
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 Είναι γνωστό ότι όταν μία δέσμη φωτός συναντήσει την επιφάνεια της μικροσφαίρας, 

τότε ένα μέρος του φωτός μεταφέρεται στο εσωτερικό της μικροσφαίρας. Καθώς ο δείκτης 

διάθλασης της μικροσφαίρας είναι μεγαλύτερος από αυτόν του περιβάλλοντος μέσου, το φως 

επιταχύνεται όταν εισέρχεται στην επιφάνεια της σφαίρας. Κατά την έξοδο της δέσμης 

φωτός από τη δεύτερη επιφάνεια της μικροσφαίρας, ένα μέρος του φωτός ανακλάται 

παραμένοντας στο εσωτερικό της σφαίρας και ένα μέρος διαθλάται και εισέρχεται στο 

περιβάλλον μέσο. Η διαδικασία αυτή προκαλεί δυνάμεις στις δύο επιφάνειες (μπρος και πίσω 

πλευρά) της μικροσφαίρας και οι δυνάμεις αυτές προκαλούν την επιμήκυνση. 

 Όταν το μέγεθος των σωματιδίων είναι μεγαλύτερο από το μήκος κύματος, το μέτρο των 

δυνάμεων μπορεί να υπολογιστεί από τις εξισώσεις [13,14]:  

 1(1 )front o o

P
F n R n R n

c
                   (2.2), 

 1 1(1 ) (1 )back o

P
F n R n R n R

c
                    (2.3), 

όπου nο ο δείκτης διάθλασης του μέσου αραίωσης, n1 είναι ο δείκτης διάθλασης του υλικού, 

P είναι η ισχύς εξόδου του laser, c είναι η ταχύτητα του φωτός και R είναι η 

ανακλαστικότητα. Θεωρούμε no= 1,33, n1= 1,49 και 
 

 

2

1 3

2

1

3,2 10


  


o

o

n n
R

n n
.  Για ισχύ 

laser οπτικής παγίδας ίση με  P ≈ 4 mW στο επίπεδο του δείγματος, η δύναμη σκέδασης είναι 

0,3  total back frontF F F pN , ενώ η δύναμη επιμήκυνσης είναι 

2,05
2

back front

stretc

F F
F pN


  . Δηλαδή ακόμα και αν η ισχύς του laser παγίδευσης είναι 

αρκετά χαμηλή, μπορούν να  παρατηρηθούν παραμορφώσεις στο σχήμα του PMMA 

μικροσωματιδίου. 

Από την άλλη πλευρά, για πυκνότητα ενέργεια ίση με 11 Jcm
-2

, η επιμήκυνση του 

παγιδευμένου μικροσφαιριδίου μπορεί να υπολογιστεί εφαρμόζοντας το νόμο του Hooke 

[12]: 

                          (2.4), 

για όσο διάστημα το όριο ελαστικότητας δεν υπερβαίνει το κατώφλι. Στην εξίσωση (2.4), σ 

είναι η εφελκυστική τάση, ε = Δ ℓ / ℓ, όπου Δ ℓ=0,1 μm είναι η μεταβολή του μήκους και ℓ 

είναι το μήκος του μικροσωματιδίου ενώ E είναι το μέτρο ελαστικότητας, που για τα 

πολυμερή κυμαίνεται από 1 έως 4 GPa [14]. Η επιμήκυνση της μικροσφαίρας, με διάμετρο ή 

μήκος ίσο με ℓ=5 μm και μέτρο ελαστικότητας ίσο με E=1 GPa  προκαλεί εφελκυστική τάση 
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ίση σ=20 MPa. Οι τάσεις αυτής της τάξης μεγέθους προκαλούν μικρή αλλά σημαντική 

αξονική επιμήκυνση σε ελαστικά σωματίδια. Σημειώνουμε ότι μπορούμε να παρατείνουμε 

την επιμήκυνση των μικροσφαιριδίων ΡΜΜΑ αν παρατείνουμε τη διάρκεια της δράσης των 

δύο δεσμών laser.  

 

2.3.4 Παρατήρηση των αντιδιαμετρικών αλλοιώσεων. 

Στο σχήμα 2.11 παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την προσεκτική επίδραση της 

μικροδέσμης στην επιφάνεια των πολυμερικών σφαιριδίων. Το σχήμα 2.11α παρουσιάζει δύο 

αντιδιαμετρικές αλλοιώσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάδοση της υπεριώδους 

ακτινοβολίας laser στο εσωτερικό του μικροσφαιριδίου ενώ το σχήμα 2.11β παρουσιάζει μία 

αλλοίωση που δημιουργήθηκε  στην επιφάνεια του παγιδευμένου μικροσφαιριδίου PMMA. 

Είναι γνωστό ότι το laser N2 χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς, π.χ. για να 

προκαλέσει φθορισμό (LIF)  [15]. Ωστόσο, η εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα φωτονίων στο 

σημείο εστίασης του laser N2 επιτρέπει στο σύστημα να αποδομεί πολυμερή και βιολογικά 

υλικά. 

Η ύπαρξη των αντιδιαμετρικών αλλοιώσεων είναι ένα φαινόμενο το οποίο μελετήσαμε 

εκτενέστερα χρησιμοποιώντας τη θεωρία κρουστικών κυμάτων (shock wave).  

 Είναι γνωστό ότι, όταν ένα μηχανικό κύμα συναντήσει ένα μέσο με διαφορετική 

ακουστική εμπέδηση, τότε μέρος του κύματος θα συνεχίσει να διαδίδεται στο νέο μέσο 

(διαθλώμενο κύμα) ενώ ένα μέρος του κύματος ανακλάται και διαδίδεται στο αρχικό μέσο 

 

 

Σχήμα 2.11: Με τον έλεγχο της πυκνότητας ενέργειας της μικροδέσμης, παρατηρήθηκαν  αλλοιώσεις 

στην επιφάνεια των μικροσωματιδίων PMMA. α) Αλλοιώσεις στις δύο απέναντι πλευρές για το 

παγιδευμένο μικροσφαιρίο  διαμέτρου 4,5 μm με πυκνότητα ενέργειας 5,7 Jcm-2. Το βέλος δείχνει την 

κατεύθυνση της μικροδέσμης laser. β) Δύo μικροσφαιρίδια που έχουν υποστεί αποδόμηση, το ένα 

από τα δύο, κινήθηκε ήδη από την οπτικής παγίδα, αφού ακτινοβολήθηκε με 3 παλμούς πυκνότητας 

ενέργειας 6,2 Jcm-2 ενώ το δεύτερο ακτινοβολήθηκε με 6 παλμούς και με την ίδια πυκνότητα 

ενέργειας. Το βέλος δείχνει την κατεύθυνση της ακτινοβολίας laser του N2. 
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(το ανακλώμενο). Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα κρουστικό κύμα περνά από το νερό σε μία 

πολυμερική σφαίρα, η μεταφερόμενη ενέργεια διαιρείται μεταξύ των διαμήκων και 

εγκάρσιων κυμάτων στη σφαίρα. Το ποσοστό της ενέργειας που μεταφέρει κάθε κύμα 

εξαρτάται από τις ιδιότητες των υλικών του δείγματος-στόχου και τη γωνία πρόσπτωσης. 

Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται όταν το κύμα, αφού περάσει από την επιφάνεια «νερό-

μικροσφαίρα», φθάσει στην πίσω πλευρά του δείγματος. Η συμβολή των διαθλώμενων και 

ανακλώμενων μηχανικών κυμάτων στις δύο επιφάνειες (μπροστά και πίσω επιφάνεια της 

σφαίρας) δημιουργεί κύμα πίεσης και κατά συνέπεια δημιουργεί ισχυρή συνισταμένη δύναμη 

στην πίσω επιφάνεια της σφαίρας. Το σχήμα 2.12 απεικονίζει τη συμβολή των ανακλώμενων 

και διαθλώμενων κυμάτων που οδηγούν στην αποδόμηση εκείνης της επιφάνειας της 

σφαίρας που είναι αντίθετη προς τον άξονα διάδοσης της μικροδέσμης.  

Η σφαιρική γεωμετρία του σωματιδίου PMMA είναι η βασική αιτία για τη δημιουργία 

δυνάμεων επιμήκυνσης κατά τoν άξονά (ΑΒ). Στην πραγματικότητα τα κύματα προκαλούν 

αποδόμηση στους πόλους της σφαίρας, στη συνέχεια ανακλώνται στην επιφανειά της και 

«μαζεύονται» στον άξονα της, δημιουργώντας εφελκυστική τάση.    

 

 

 

Σχήμα 2.12: Γεωμετρική απεικόνιση της 

δημιουργίας ενός κρουστικού κύματος στο 

εσωτερικό μίας μικροσφαίρας. Τα βέλη 

υποδεικνύουν την διάδοση του κύματος μέσα 

στο υλικό. Τα κρουστικά κύματα εστιάζονται 

στο πίσω μέρος της σφαίρας προκαλώντας 

αποδόμηση στο σημείο Α.   

 

Η εξάρτηση της έντασης και του μήκους κύματος της ακτινοβολίας της μικροδέσμης σε 

σχέση με την πίεση αποδόμησης μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση [12]: 

2/3 1/3

14 2

1( )
( , ) 1,2( )

10 ( ) 2
a

I m A
P I TPa

Wcm Z






    
     

   
   (2.5), 

όπου Ι είναι η ένταση του φωτός, για το PMMA, το <Α>=6,675,  ενώ  <Ζ>=1 και λ είναι το 

μήκος κύματος της μικροδέσμης laser [12]. Η ταχύτητα ενός κρουστικού κύματος μπορεί να 

υπολογιστεί εάν γνωρίζουμε την πίεση αποδόμησης (σχέση 2.5) από τη σχέση [12]:

  

Ανάκλαση 

κρουστικού 

κύματος 
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u






     (2.6), 

όπου γ είναι ο αδιαβατικός συντελεστής για ένα κρουστικό κύμα συνήθως για τα αέρια είναι 

ίσος με 5/3 ενώ για τα στερεά υλικά είναι ίσος με 3, ρ=1,19 gcm
-3

 είναι η πυκνότητα μάζας 

[12].  

Μετρήθηκε η πυκνότητα ενέργειας της μικροδέσμης laser για την οποία παρατηρήθηκε 

αποδόμηση στην πίσω επιφάνεια σε μία σφαίρα διαμέτρου 5 μm ίση με το 11 Jcm
-2

. Με 

βάση την εξίσωση (2.5) υπολογίσαμε την πίεση αποδόμησης ίση με Pα ≈ 2,32 GPa  η οποία 

αντιστοιχεί σε ταχύτητα κρουστικού κύματος ίση με 1,97 km/s. Για αυτήν την τιμή της 

ταχύτητας και με απόσταση ίση με τη διάμετρο 5 μm, το κρουστικό κύμα ταξιδεύει για 2,53 

ns. Δεδομένου ότι η διάρκεια παλμού του laser Ν2 ήταν 7 ns, το κρουστικό κύμα ταξίδεψε 

στο εσωτερικό του μικροσφαιριδίου ενώ ο δεύτερος παλμός της μικροδέσμης laser φτάνει σε 

αυτό πολύ αργότερα, χωρίς να το επηρεάζει. Η παραπάνω ανάλυση εξηγεί την αλλοίωση που 

παρατηρήθηκε στην πίσω επιφάνεια της σφαίρας. Επίσης το νερό, ως μέσο που περιβάλλει 

τα μικροσφαιρίδια ΡΜΜΑ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την αποδόμηση και τη διάδοση των 

κρουστικών κυμάτων. Συγκεκριμένα, επειδή η πυκνότητα του νερού και των 

μικροσφαιριδίων PMMA είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, δημιουργείται εφελκυστική τάση 

στο σημείο που συμβάλουν η ανακλώμενη δέσμη στην εσωτερική επιφάνεια της σφαίρας και 

το κρουστικό κύμα στο ίδιο σημείο. Συμπερασματικά, η δημιουργία κρουστικού κύματος  

στο εσωτερικό της μικροσφαίρας οδηγεί στην αποδόμηση της πίσω πλευράς της 

μικροσφαίρας.  

Τα σωματίδια που εξετάσαμε σε αυτό το στάδιο της διατριβής ανήκαν στην περιοχή που 

ικανοποιούνται οι συνθήκες σκέδασης Mie. Η θεωρία της σκέδασης Mie εφαρμόζεται όταν η 

ακτίνα της μικροσφαίρας  είναι μεγαλύτερη από το μήκος κύματος της μικροδέσμης laser, 

δηλαδή, q>1, όπου 
2 a

q



 , με α την ακτίνα της σφαίρας και λ το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας. Υπολογίσαμε τη σκέδαση της έντασης του φωτός εντός και εκτός του 

μικροσφαιριδίου ΡΜΜΑ χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από τους Barber 

και Hill [17]. Οι παράμετροι που εισάγουμε στο συγκεκριμένο αλγόριθμο είναι το μέγεθος 

του σωματιδίου (q), ο σχετικός δείκτης διάθλασης (nrel) και η επιλογή της πόλωσης του 

εισερχόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Ο σχετικός  δείκτης  διάθλασης ορίζεται ως ο 

λόγος μεταξύ του δείκτη διάθλασης του μικροσφαιρίδιο ΡΜΜΑ, n1, προς τον δείκτη 

διάθλαση του περιβάλλοντος μέσου, n2.   
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Στο σχήμα 2.13 παρουσιάζεται η εσωτερική και η εξωτερική κατανομή της ένταση της 

μικροδέσμης laser κατά μήκος της κανονικοποιημένη ακτίνα (r/α) για μια σφαίρα με μέγεθος 

ίσο με q=10 για παράλληλη ή κάθετη πόλωση (τα αποτελέσματα είναι τα ίδια και για τις δύο 

περιπτώσεις). Η παράμετρος r είναι το διάνυσμα της θέσης σε σφαιρικές συντεταγμένες. 

Πριν το φως συναντήσει την επιφάνεια του σωματιδίου, η συνολική ένταση οφείλεται στη 

συμβολή του εμπρός και πίσω σκεδαζόμενου κύματος, ενώ στο εσωτερικό της σφαίρας, 

οφείλεται στη συμβολή των διαθλώμενων και ανακλώμενων ακτίνων (σχήμα 2.13α). Στην 

πίσω πλευρά της επιφάνειας, η ένταση της μικροδέσμης laser δίνει ισχυρή συμβολή και σε 

αυτήν τη συμβολή οφείλεται η αποδόμηση που παρατηρήθηκε στην πίσω επιφάνεια της 

σφαίρας (σχήμα 2.13α). Στο σχήμα 2.13β παρουσιάζεται η κατανομή της έντασης της 

μικροδέσμης laser όταν ο σχετικός δείκτης διάθλασης έχει ένα μη μηδενικό φανταστικό 

μέρος. Στην περίπτωση αυτήν παρατηρούμε ισχυρή συμβολή στην πρώτη επιφάνεια που 

συναντά το ηλεκτρομαγνητικό κύμα της μικροδέσμης laser και ακόμη ισχυρότερη συμβολή 

παρατηρείται στην πίσω επιφάνεια, καθώς εξέρχεται το κύμα από τη σφαίρα. Επιπλέον, η 

συνολική ένταση έχει σχεδόν την ίδια κατανομή με την περίπτωση που ο σχετικός δείκτης 

διάθλασης έχει μόνο πραγματικό μέρος (σχήμα 2.13α), ωστόσο, στο εσωτερικό της σφαίρας 

η συμβολή μειώθηκε. Γενικά, για r/α <-1, δηλαδή εκτός της επιφάνειας της σφαίρας, για 

περιοχή όπου η μικροδέσμη laser συναντά την σφαίρα, η συνολική εξωτερική ένταση του 

φωτός εξαιτίας της συμβολής του εισερχόμενου και του οπισθοσκεδαζόμενου κύματος είναι 

έντονη (σχήμα 2.13α). Για -1<r/α <1, η εσωτερική ένταση είναι ισχυρή με αποτέλεσμα τη 

συμβολή των διαθλώμενων και ανακλώμενων συνιστωσών του φωτός στην πίσω επιφάνεια 

της σφαίρας και την επιτυχή αποδόμησή της. Για  r/α>1, η ένταση αυξάνεται έντονα σε ένα 

σημείο στην πίσω πλευρά της σφαίρας και στη συνέχεια το κύμα εξέρχεται από αυτήν.  

Το σχήμα 2.13α δικαιολογεί την αποδόμηση των δύο απέναντι πλευρών του 

μικροσωματίδιου, χωρίς να καταστραφεί το εσωτερικό τμήμα του. Επιπλέον, η αποδόμηση 

στην αντίθετη πλευρά  από αυτήν που ακτινοβολήθηκαν οι σφαίρες, μπορεί να  

δικαιολογηθεί και να γίνει κατανοητή με βάση την παραπάνω ανάλυση για την κατανομή της 

συνολικής έντασης κατά τη διάρκεια του φαινομένου 

 

Σχήμα 2.12: Η μικροδέσμη laser διαδίδεται από 

αριστερά προς τα δεξιά όπως φαίνεται στο 

σχήμα, ενώ η ακτίνα του υπό μελέτη 

σωματίδιου είναι κανονικοποιημένη (r/α). 

0 -r/α r/α 

Μικροδέσμη laser 
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Σχήμα  2.13: α) Η συνολική έντασης στις δύο εξωτερικές επιφάνειες και στο εσωτερικό της σφαίρας, 

θεωρώντας ότι ο σχετικός δείκτης διάθλασης έχει μόνο πραγματικό μέρος (rel=1,2).  β) Η συνολική 

ένταση με ένα μη μηδενικό φανταστικό μέρος του σχετικού δείκτη διάθλασης (rel= 1,2+i).   

 

. Όταν ο σχετικός δείκτης διάθλασης μειώνεται, η συνολική εξωτερική ένταση είναι 

χαμηλότερη με αποτέλεσμα και η συμβολή να μην είναι τόσο ισχυρή ώστε να προκαλέσει 

ισχυρή αποδόμηση. 

 

2.4 Δράση της μικροδέσμης laser σε μύκητες και φύκια. 

Στη συνέχεια, έγιναν προσεκτικά πειράματα αποδόμησης σε δύο κατηγορίες κυττάρων. Η 

πρώτη κατηγορία κυττάρων αναφέρεται στα κύτταρα μαγιάς, τα οποία μπορούν να 

θεωρηθούν ως ιδανικό μοντέλο ευκαρυωτικού κυττάρου. Είναι γνωστό ότι η μελέτη τους 

δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη δράση επικίνδυνων οργανισμών που προκαλούν διάφορες 

ασθένειες στον άνθρωπο. Η δεύτερη κατηγορία είναι μία κατηγορία ενός είδους φυκιού, το 

ectacarpus siliculosus, το οποίο απαντάται σε τροπικά κλίματα και θεωρείται ένα οικολογικό 

μοντέλο για τη μελέτη της απορρόφησης του οξυγόνου που προκαλείται από τα βαριά 

μέταλλα.  

Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τα συγκεκριμένα πειράματα αποτελείται από ένα 

παλμικό laser Ν2 ως μικροδέσμη laser και ένα συνεχούς λειτουργίας Nd:YAG laser ως 

οπτική παγίδα. Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων δεσμών τα έχουμε ήδη αναφέρει σε 

προηγούμενη παράγραφο.  

Στο σχήμα 2.14α παρουσιάζονται εικόνες από μικροσκοπία σάρωσης (SEM) κυττάρων 

μαγιάς ενώ στο 2.14β απεικονίζονται φύκια ectacarpus siliculosus. Τα φύκια περιέχουν 

plurilocular σποράγγεια διαμέτρου  περίπου 12,5 μm και μήκους περίπου 200 μm. 
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Σχήμα  2.14: α) Εικόνα SEM κυττάρων μαγιάς [τροποποιημένο από αναφορά 18], β) Εικόνα από 

οπτικό μικροσκόπιο φυκιού  ectacarpus siliculosus [τροποποιημένο από αναφορά 19]. 

2.4.1 Αποδόμηση σε κύτταρα μαγιάς. 

Στο σχήμα 2.15 παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία αποδόμησης της κυτταρικής 

μεμβράνης σε κύτταρα μαγιάς. Στο στιγμιότυπο 2.15α φαίνεται το κύτταρο πριν την 

ακτινοβόληση με το laser Ν2. Στο 2.15β φαίνεται το κύτταρο αφού έχει ακτινοβοληθεί από 

ένα παλμό μικροδέσμης laser N2 χρονικής διάρκειας 7 ns και ενέργειας περίπου 4,16 μJ. Ο 

κύκλος προσδιορίζει την εμφανή στο οπτικό μικροσκόπιο αλλοίωση πάνω στην κυτταρική 

μεμβράνη. Στο σχήμα 2.15γ-ε αφού το κύτταρο έχει δεχτεί ακόμη περισσότερους παλμούς 

(στο σύνολο περίπου 12 παλμοί) η κυτταρική μεμβράνη αρχίζει να λύεται και το 

υποκυτταρικό υγρό να διαφεύγει στο περιβάλλον μέσο. Αφού δεχτεί περισσότερους 

παλμούς, η κυτταρική μεμβράνη διαφεύγει από την οπτική παγίδα (2.15η), ενώ το 

κυτταρόπλασμα συρρικνώνεται λόγω του φαινομένου της ώσμωσης [20]. Είναι γνωστό, ότι 

τα κύτταρα μαγιάς έχουν τη δυνατότητα να αναπαραχθούν υπό την επίδραση οπτικών 

δυνάμεων [21]. Πιο συγκεκριμένα, υπό την επίδραση συνεχούς ακτινοβολίας laser με μήκος 

κύματος 1,06 μm και με την ισχύ να κυμαίνεται από 5-80 mW, τα κύτταρα μαγιάς 

αναπτύσσονται μέσω μιας αναπαραγωγικής διαδικασίας γνωστής ως επώαση (budding) [21]. 

Στο σχήμα 2.15η παρατηρείται η πιθανή αναδόμηση της κυτταρικής μεμβράνης που πιθανό 

να προήλθε από την επίδραση των οπτικών δυνάμεων όταν απομακρύναμε τη μικροδέσμη 

laser. Αυτή η αναδόμηση ήταν εμφανής για ισχύ του laser συνεχούς λειτουργίας πριν τον 

αντικειμενικό φακό μικρότερη από 92 mW.  

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η επίδραση της παλμικής και συνεχούς ακτινοβολίας στην 

επιφάνεια των κυττάρων μαγιάς. Για δύο διαφορετικές τιμές στην ισχύ της οπτικής παγίδας 

μετρήθηκε το κατώφλι αποδόμησης της κυτταρικής μεμβράνης που προκαλούσε η 

μικροδέσμη laser. Τα αποτελέσματα  παρουσιάζονται στο σχήμα 2.16α. 
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Σχήμα 2.15:  Στιγμιότυπα από την ακτινοβόληση παγιδευμένου κυττάρου μαγιάς, α) πριν την 

ακτινοβόληση με μικροδέσμη laser Ν2, β) φαίνεται το κύτταρο αφού έχει ακτινοβοληθεί με 1 παλμό 

χρονικής διάρκειας 7 ns και ενέργειας 4,16 μJ. Το βέλος υποδεικνύει τη μικρή αλλοίωση στη 

μεμβράνη του κυττάρου, γ-ε) αφού δεχτεί ακόμη περισσότερους παλμούς της ίδιας ενέργειας, αρχίζει 

να καταστρέφεται η κυτταρική μεμβράνη και να διαφεύγει το υποκυτταρικό υλικό στον περιβάλλοντα 

χώρο, στ-ζ) εξακολουθεί να δέχεται περισσότερους παλμούς, αρχίζει να διαφεύγει από την οπτική 

παγίδα ενώ το υποκυτταρικό υλικό αλλοιώνεται. Η ισχύς της οπτικής παγίδας πριν τον αντικειμενικό 

φακό ήταν 85 mW. 

 

Μία πρώτη παρατήρηση, αποτελεί η επίδραση των οπτικών δυνάμεων στο κατώφλι 

αποδόμησης της μικροδέσμης laser. Συγκεκριμένα, όσο η ισχύς του laser οπτικής παγίδευσης 

αυξάνεται, τόσο μειώνεται το κατώφλι αποδόμησης. Για ισχύ οπτικής παγίδας περίπου 200 

mW βρέθηκε κατώφλι αποδόμησης ίσο με  0,32∙10
4
 Jcm

-2
 που αντιστοιχεί σε ενέργεια 

μικροδέσμης laser ίση με 2,71 μJ, ενώ για ισχύ οπτικής παγίδας περίπου 50 mW το κατώφλι 

αποδόμησης βρέθηκε ίσο με 1,2∙10
4
 Jcm

-2
 και αντιστοιχεί σε ενέργεια μικροδέσμης laser ίση 

με 10,2 μJ. Αν και το μήκος κύματος 1,06 μm χρησιμοποιείται  διεθνώς για οπτική 

παγίδευση, γιατί τα βιολογικά δείγματα είναι διαφανή για μήκη κύματος κοντά στα 1,0 μm, 

εξασφαλίζοντας έτσι το χαμηλότερο συντελεστή απορρόφησης και την ελαχιστοποίηση των 

αλλοιώσεων του δείγματος [22], πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο χρόνο έκθεσης του 

δείγματος στις οπτικές δυνάμεις και στην ισχύ του laser παγίδευσης. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, οι φωτο-αλλοιώσεις που προκαλούνται στα βιολογικά δείγματα από την 

ακτινοβολία laser οπτικής παγίδας είναι ελάχιστες για τα μήκη κύματος 830 nm και 970 nm 

και μέγιστες για τα μήκη κύματος 870 nm και 930 nm [23,24]. Επιπρόσθετα, αλλοιώσεις που 
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προκαλεί το μήκος κύματος 1,06 μm έχουν παρουσιαστεί και μελετηθεί σε κύτταρα 

escherichia coli [25]. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν να μελετήσουμε μία ομάδα κυττάρων, 

περίπου 20 κύτταρα μαγιάς, τα οποία παγιδεύσαμε υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων 

που δημιουργήθηκαν από το laser οπτικής παγίδας μεταβάλλοντας την ισχύ του. Για κάθε 

ισχύ του laser οπτικής παγίδευσης, το κάθε κύτταρο παρέμενε ακινητοποιημένο περίπου 20 

λεπτά υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων. Μετά το πέρας του χρονικού ορίου των 20 

λεπτών, ακτινοβολήσαμε το κύτταρο με έναν παλμό μικροδέσμης laser ενέργειας 85 μJ και 

προσπαθήσαμε να το αποδομήσουμε. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 20 φορές, όσο και 

τα κύτταρα μαγιάς που επιλέξαμε, για κάθε ισχύ του laser οπτικής παγίδας και για κάθε 

ομάδα, περίπου 50 ομάδες. Τα πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 2.16β, 

στο οποίο φαίνεται ότι η αύξηση της ισχύος του laser οπτικής παγίδευσης οδηγεί στην 

αύξηση του αριθμού των κυττάρων που αποδομήθηκαν.   

  

Σχήμα  2.16: α) Ρυθμός αποδόμησης των κυττάρων μαγιάς που προκλήθηκε από την ακτινοβόλησή 

τους με  μικροδέσμη laser Ν2, όταν τα κύτταρα ακινητοποιήθηκαν υπό την επίδραση του laser 

οπτικής παγίδας για δύο διαφορετικές τιμές ισχύος. β) Η επίδραση των οπτικών δυνάμεων στην 

αποδόμηση των κυττάρων μαγιάς. 

 

Οι φωτοαλλοιώσεις στα βιολογικά δείγματα μπορεί να οφείλονται στα τοπικά θερμικά 

αποτελέσματα, στη φωτοχημική διαδικασία ή και στα δύο, δημιουργώντας με αυτόν τον 

τρόπο χημικά αντιδραστήρια, όπως μονήρες οξυγόνο [26,27]. Επιπλέον, πρέπει να 

σημειώσουμε, με βάση τη βιβλιογραφία, ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 

κυττάρου στο σημείο εστίασης της μικροδέσμης laser μειώνεται χωρίς να επηρεάζονται 

γειτονικά οργανίδια, όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη παράγραφο [3-6]. Ένας 

άλλος σημαντικός μηχανισμός που εισάγουν οι παλμοί laser διάρκειας μερικών ns είναι o 

α) β) 
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σχηματισμός πλάσματος στην επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης που υποστηρίζεται από 

τη γραμμική απορρόφηση και που μπορεί να συνοδευτεί και με ανάπτυξη κρουστικών 

κυμάτων [28]. 

Για να σχηματιστεί πλάσμα θα πρέπει να ισχύει για τις πυκνότητες ισχύος τιμή ≥10
8
 

W/mm
2
, ώστε να  παράγουν ελεύθερα ηλεκτρόνια μέσω πολυφωτονικού ιονισμού [29]. Για 

ακτινοβολία laser στα 532 nm, με διάρκεια παλμού 6 ns, υπολογίστηκε το κατώφλι για το 

σχηματισμό πλάσματος, χρησιμοποιώντας ΝΑ=1,3 και θεωρώντας ότι η δέσμη εστιάζεται 

στο όριο περίθλασης, ίσο με 0,51∙10
9
 W/mm

2
 [30]. Τα κύτταρα μαγιάς ήταν αιωρούμενα σε 

απιονισμένο νερό, παράγοντας που ευνοεί το σχηματισμό κρουστικών κυμάτων, 

δημιουργώντας υψηλές πιέσεις στην κυτταρική μεμβράνη και οδηγωντάς την σε αποδόμηση 

όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των πολυμερικών σωματιδίων. Από την σχέση 2.5 

μπορούμε να υπολογίσαμε την πίεση ανά «μονάδα μάζας» , που προκαλεί ένα κρουστικό 

κύμα. Για ενέργεια 2,71 μJ, βρέθηκε 
1/3

54 a

P
GP

A


 
 (σχέση 2.5), πίεση ικανή να 

προκαλέσει αποδόμηση του κυττάρου αφού έχουμε ήδη αποδείξει ότι πιέσεις μίας τάξεως 

μικρότερης είναι ικανές να αποδομήσουν πολυμερικά σωματίδια. 

Συμπερασματικά, ο μηχανισμός αποδόμησης μπορεί να αποδοθεί στη δημιουργία 

κρουστικού κύματος που οδηγεί στη διάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης. Ωστόσο, από το 

σχήμα 2.16α συμπεραίνουμε ότι καθοριστικό ρόλο στη διάτρηση έχει και η δέσμη που 

λειτουργεί ως οπτική παγίδα. Παρατηρήσαμε ότι μεγαλύτερη ισχύς του laser οπτικής 

παγίδας, δίνει μικρότερο κατώφλι αποδόμησης από τη μικροδέσμη laser, γεγονός που 

πιθανόν να οφείλεται σε κάποιο μηχανισμό απορρόφησης του 1,06 μm από τα κύτταρα 

μαγιάς. 

Το επόμενο βήμα ήταν να εξετάσουμε πως μεταβάλλεται το κατώφλι αποδόμησης εάν τα 

κύτταρα μαγιάς τα αραιώσουμε σε διάλυμα χρωστικής ουσίας, συγκεκριμένα ροδαμίνης. Στο 

σχήμα 2.17 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα από την επίδραση της 

μικροδέσμης στα κύτταρα, όταν σε αυτά δρουν οπτικές δυνάμεις ισχύος 87 mW.  Η τιμή της 

ισχύος επιλέχθηκε έτσι ώστε να μη επηρεαστεί ισχυρά το κατώφλι αποδόμησης από τις 

οπτικές δυνάμεις, όπως ήδη έχουμε αναφέρει παραπάνω. Η ροδαμίνη είναι μία τοξική ουσία, 

ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες συγκεντρώσεις και έχει εφαρμογή συνήθως στην 

φωτοδυναμική θεραπεία [31]. Στα υγιή κύτταρα απορροφάται συνήθως από τα μιτοχόνδρια 

ενώ ένα μικρό ποσοστό της ουσίας παραμένει στο κυτταρόπλασμα [32,33]. Σε τρεις 

διαφορετικές συγκεντρώσεις ροδαμίνης αιωρήθηκαν κύτταρα μαγιάς τουλάχιστο για μία 
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ώρα, πριν ακτινοβοληθούν από τη μικροδέσμη laser N2 στα 337 nm και με διάρκεια παλμού 

7 ns. 

 

Σχήμα 2.17:  Ρυθμός αποδόμησης των κυττάρων μαγιάς που προκλήθηκε από την ακτινοβόλησή 

τους με  μικροδέσμη laser Ν2 όταν τα κύτταρα αιωρήθηκαν σε διάλυμα ροδαμίνης διαφορετικής 

συγκέντρωσης αφού πρώτα ακινητοποιήθηκαν  υπό την επίδραση του laser οπτικής παγίδας ισχύος 

87 mW. 

 

Οι ποσότητες της ροδαμίνης επιλέχθηκαν με προσοχή ώστε να μη καταστρέψουν τα 

κύτταρα. Ο έλεγχος της βιωσιμότητας των κυττάρων για αυτές τις συγκεντρώσεις έγινε από 

το εργαστήριο Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας στο τμήμα Βιολογίας του 

Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Από το σχήμα 2.17 ένα πρώτο συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι η μείωση του κατωφλίου αποδόμησης των κυττάρων με την αύξηση της 

συγκέντρωσης της ροδαμίνης. Συγκεκριμένα, για συγκέντρωση ροδαμίνης 35 mg/L, 20 mg/L 

και 10 mg/L το κατώφλι αποδόμησης αντιστοιχεί σε ενέργειες 2,03 μJ, 17,9 μJ και 23,3 μJ, 

αντίστοιχα. Αν και η ποσότητα της ροδαμίνης δεν επηρεάζει από μόνη της τη βιωσιμότητα 

των κυττάρων, με την επίδραση της μικροδέσμης laser η αποδόμηση τους γίνεται πιο εύκολη. 

Η ροδαμίνη ως φωτοευαίσθητη ουσία, όταν διεγείρεται με ακτινοβολία στα 337 nm, παράγει 

μονήρες οξυγόνο [33]. Η ύπαρξη του μονήρους οξυγόνου σε συνδυασμό με την ικανότητα 

αποδόμησης της μικροδέσμης laser, μείωσαν το κατώφλι αποδόμησης των κυττάρων μαγιάς. 

Να σημειωθεί ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν παρατηρήθηκε αναδόμηση της κυτταρικής 
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μεμβράνης υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων όπως έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω, 

παρόλο που η ισχύς του laser παγίδας το επέτρεπε. 

2.4.2 Αποδόμηση σε φύκια. 

Στη συνέχεια μελετήσαμε το μηχανισμό αποδόμησης των παλμών μερικών ns σε ένα 

είδος φυκιού της κατηγορίας ectacarpus siliculosus. Σε αυτά προσπαθήσαμε να 

αποδομήσουμε τα σποράγγεια χωρίς την καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης. Να 

σημειώσουμε, επειδή το μέγεθος του κυττάρου ήταν σχετικά μεγάλο, η οπτική παγίδα δεν 

εφαρμόστηκε για την ακινητοποίηση του κυττάρου. Στιγμιότυπα από τη διαδικασία της 

αποδόμησης παρουσιάζονται στα σχήματα 2.18 και 2.19 αντίστοιχα. 

 

 

 Σχήμα 2.18: α) Το βέλος δείχνει την περιοχή μέσα στο κύτταρο που ακτινοβολήσαμε, πριν την 

εφαρμογή της μικροδέσμης. β) Ακτινοβόληση με ένα παλμό μικροδέσμης laser N2 στα 337 nm 

ενέργειας 28 μJ.  Φαίνεται η μετακίνηση της περιοχής μέσα στο κύτταρο, γ) περαιτέρω 

ακτινοβόληση οδήγησε στην πλήρη αποδόμηση του οργανιδίου χωρίς αλλοίωση της κυτταρικής 

μεμβράνης. 

 

Στο σχήμα 2.18 παρουσιάζεται η αποδόμηση ενός οργανιδίου μέσα σε ένα ριζίδιο, που 

βρίσκεται στη διαδικασία της ανάπτυξής του. Ύστερα από την ακτινοβόλησή του με τρεις 

παλμούς μικροδέσμης laser Ν2 ενέργειας 28 μJ, το οργανίδιο αποδομήθηκε πλήρως, ενώ 

θραύσματα διασκορπίστηκαν μέσα στο ριζίδιο. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς τη 

διάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης του ριζιδίου. Στο σχήμα 2.19α παρουσιάζεται ένα μέρος 

του κυττάρου που περιέχει δύο σποράγγεια σε συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους, ενώ στο 

σχήμα 2.19β παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μετά την ακτινοβόληση τους με ένα παλμό 

ενέργειας 35 μJ. Το κρουστικό κύμα που αναπτύχθηκε υπό την επίδραση της μικροδέσμης 

laser είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση των σποραγγείων χωρίς τη διάτρηση της κυτταρικής 

μεμβράνης. Ενώ στο σχήμα 2.19 παρουσιάζεται μία διαφορετική περιοχή του ίδιου κυττάρου 

στο οποίο φαίνεται το σποράγγειο που πρόκειται να ακτινοβοληθεί. Στο σχήμα 2.19δ 
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παρουσιάζεται η πλήρης αποδόμηση του σποραγγείου ενώ θραύσματα έχουν μετακινηθεί 

μέσα στον κυτταρικό σωλήνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

αποδομούνται πολύ πιο εύκολα τα σωματίδια που υπάρχουν μέσα στον κυτταρικό σωλήνα 

και ύστερα από αρκετούς παλμούς καταστρέφεται η κυτταρική μεμβράνη. Πιθανόν η 

καταστροφή τον σποραγγείων να οφείλεται στην πίεση της ακτινοβολίας και στο κρουστικό 

κύμα που δημιουργεί η μικροδέσμη στο εσωτερικό του κυτταρικού σωλήνα.  

 

 
 

Σχήμα 2.19: α) Η μορφή του κυττάρου είναι κυλινδρική περιέχοντας σποράγγεια στο εσωτερικό του. 

β) Μετά την ακτινοβόληση με ένα παλμό ενέργειας 35 μJ η απόσταση των δύο σποραγγείων 

αυξήθηκε από το κρουστικό κύμα που δημιούργησε η ακτινοβολία μικροδέσμη laser. γ) 

Μετακινήσαμε το κύτταρο σε άλλο σημείο με εμφανή σποράγγειο. δ) Το σποράγγειο αποδομήθηκε 

πλήρως κατά την ακτινοβόληση με ένα παλμό ενέργειας 32 μJ. 

 

Στη συνέχεια έγιναν προσεκτικά πειράματα για την εύρεση του κατωφλίου αποδόμησης 

των σποραγγείων στο εσωτερικό του κυτταρικού σωλήνα αποφεύγοντας τη διάτρησή του. 

Να σημειωθεί ότι με βάση τη δομή του φυκιού [40], στο εσωτερικό του σποράγγειου, που 

περιέχονται όλα τα υποκυτταρικά σωματίδια, υπάρχει ένα κυτταρικό κενό, η ύπαρξη του 

οποίου ενισχύει το κρουστικό κύμα που δημιουργείται από τη μικροδέσμη laser, με 

αποτέλεσμα την αποδόμησή του, χωρίς τη διάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης. Τα 

πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 2.20. Να σημειώσουμε ακόμη μία 

φορά, η διάτρηση πραγματοποιήθηκε με απουσία του laser οπτικής παγίδας λόγω του 

μεγέθους του κυττάρου. 

Για τον υπολογισμό της πυκνότητας της ενέργειας της μικροδέσμης laser θεωρήσαμε το 

μέγεθος του κρατήρα και σε αυτήν την περίπτωση ίσο με το δίσκο Airy. Η ελάχιστη 

πυκνότητα ενέργειας που απαιτείται για την καταστροφή σποραγγείου, διαμέτρου περίπου 5 

μm, βρέθηκε ίση με 3,2∙10
4
 J/cm

2
, η οποία αντιστοιχεί σε συνολική ενέργεια 27 μJ. Στην 

πραγματικότητα, το όριο της πυκνότητας ενέργειας είναι ακόμη μικρότερο, αφού η 

διάμετρος της κηλίδας της μικροδέσμης laser είναι μεγαλύτερη από τη θεωρητική τιμή που 
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χρησιμοποιήσαμε στους υπολογισμούς μας. Ωστόσο, ο πλήρης καθορισμός της διαμέτρου 

της κηλίδας της μικροδέσμης laser δεν ήταν άμεσα εφικτός. Η κατανομή της πυκνότητας 

ενέργειας είναι διαφορετική σε σχέση με αυτήν των κυττάρων μαγιάς και πιθανόν να 

οφείλεται στην απουσία της οπτικής παγίδας. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι η 

ενέργεια αποδόμησης παρουσιάζει μία μικρή σχετικά αύξηση με την αύξηση του μεγέθους 

του σωματιδίου. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε ένα ποσοστό απορρόφησης της ενέργειας από 

το εσωτερικό υγρό του κυττάρου. Άρα για να αποδομηθεί το μεγαλύτερο σποράγγειο, η 

απαιτείται μεγαλύτερη ενέργεια ακτινοβολίας.  

 
Σχήμα 2.20:  Μέτρηση της ελάχιστης πυκνότητας της ενέργειας προκειμένου να αποδομηθούν 

σποράγγεια διαφορετικών διαμέτρων. 

 

Επίσης, να σημειώσουμε ότι παρατηρήσαμε διάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης όταν 

ακτινοβολήσαμε τα κύτταρα με ενέργειες μεγαλύτερες των 60 μJ. Αν και η δομή του 

κυττάρου είναι πολύπλοκη και στη διεθνή βιβλιογραφία οι εφαρμογές της οπτικής παγίδας 

και της μικροδέσμης laser σε φύκια και σε μύκητες είναι περιορισμένη και πολύ περισσότερο 

στο συγκεκριμένο φύκι, θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μας με άλλες 

παρόμοιες ομάδες κυττάρων.  

Το 1991 έγιναν πειράματα σύμφυσης δύο κυττάρων μαγιάς, χρησιμοποιώντας ως 

μικροδέσμη  laser N2 ενέργειες 1 μJ/ παλμό [34]. Αργότερα έγινε επιτυχής διάτρηση φυτικών 

κυττάρων από  μικροδέσμη laser Nd:YAG στα 355 nm με ενέργειες από 2 έως 6 μJ ανά 

παλμό [35]. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσεκτική αποδόμηση χλωροπλαστών, η οποία 

πραγματοποιήθηκε με μικροδέσμη laser N2 στα 337 nm και ενέργειες αποδόμησης από 0,2 

έως 0,3 μJ ανά παλμό ενώ χρησιμοποιήθηκαν ενέργειες για διάτρηση μεμβράνης από 0,5 έως 
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0,6 μJ ανά παλμό [46]. Το 2004 με χρήση μικροδέσμης laser Nd:YAG στα 355 nm έγινε 

επιτυχής αποδόμηση σε χρωμόσωμα κυττάρου ρυζιού, χρησιμοποιώντας ενέργειες περίπου 2 

μJ [47]. Επίσης χρησιμοποιώντας τη δεύτερη αρμονική του Nd:YAG laser (532 nm), με 

ενέργειες να κυμαίνονται στην περιοχή 18 έως 54 J, πραγματοποιήθηκε αποδόμηση σε 

αιμοπετάλια [48].  

Παρόλο που οι συνθήκες του κάθε πειράματος είναι διαφορετικές και ως προς το μήκος 

κύματος και ως προς το δείγμα-στόχο, μία πρώτη ένδειξη για το κατώφλι αποδόμησης των 

βιολογικών δειγμάτων δίνει την τιμή 0,2 μJ την ελάχιστη ενέργεια στην οποία 

παρατηρήθηκε, διεθνώς, αποδόμηση σε βιολογικό δείγμα. Οι ελάχιστες τιμές ενέργειας που 

χρησιμοποιήσαμε για την αποδόμηση των παραπάνω κυττάρων, μαγιάς και φυκίου, είναι 

μεγαλύτερες από αυτήν που θεωρήσαμε ως κατώφλι, αλλά να μη ξεχνάμε ότι οι συνθήκες 

του πειράματος είναι εντελώς διαφορετικές.  

 

2.5 Συμπεράσματα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, αναπτύχθηκε διάταξη οπτικής παγίδας σε συνδυασμό με 

μικροδέσμη laser για τη μελέτη της επιτυχούς διάτρησης κυττάρων και μικροσφαιριδίων. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα laser He-Ne συνεχούς λειτουργίας ως laser οπτικής 

παγίδας, ενώ ένα παλμικό laser Ν2 ως μικροδέσμη laser. Να επισημάνουμε ότι τοποθετήσαμε 

μία οπή κυκλικής μορφής στην κοιλότητα της μικροδέσμης laser προκειμένου να 

ομαλοποιήσουμε την κατανομή της μικροδέσμης laser, μειώνοντας όμως την ενέργεια της. Η 

διάταξη αρχικά εφαρμόστηκε σε επιθηλιακά κύτταρα και κύτταρα μαγιάς, στα οποία ήταν 

επιτυχής η διάτρησή τους και ύστερα εφαρμόστηκε πιο προσεκτικά σε μικροσφαιρίδια 

PMMA. 

Η διάμετρος των μικροσφαιριδίων που μελετήθηκαν κυμαινόταν από 3 έως 8 μm και 

αιωρούνταν σε διαλύματα με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης. Μετρήθηκε το κατώφλι 

αποδόμησης για τα σφαιρίδια σε κάθε διάλυμα και οι τιμές συμφωνούν με αυτές άλλων 

ερευνητών. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν φαινόμενα επιμήκυνσης των σφαιριδίων που 

αποδόθηκαν στις δυνάμεις που αναπτύχθηκαν από την επίδραση της οπτικής παγίδας και της 

μικροδέσμης laser ταυτόχρονα. Να επισημάνουμε ότι τα σφαιρίδια PMMA έχουν κάποια 

ελαστικότητα, που αποτελεί χαρακτηριστικό για το υλικό PMMA. Μία πολύ ενδιαφέρουσα 

πειραματική παρατήρηση ήταν οι «αντιδιαμετρικές» αλλοιώσεις στην επιφάνεια των 

σφαιριδίων, που αποδόθηκαν στη δημιουργία κρουστικών κυμάτων, τα οποία ταξιδεύουν στο 

εσωτερικό της μικροσφαίρας και εστιάζουν στην αντίθετη της ακτινοβολούμενης, πλευρά,  

με αποτέλεσμα τη διάτρησή της. 
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Στη συνέχεια, λόγω της μικρής αποδοτικότητας της οπτικής παγίδας αντικαταστήσαμε το 

laser παγίδας, με ένα laser Nd:YAG συνεχούς λειτουργίας και μέγιστης ισχύος εξόδου στα 

500 mW. Ωστόσο, μειώσαμε την ισχύ τοποθετώντας σε κατάλληλη απόσταση  από την έξοδο 

της δέσμης ένα σύστημα από φίλτρα. Με αυτόν τον τρόπο μειώσαμε την ισχύ για τις ανάγκες 

του πειράματος, αλλά δημιουργήσαμε πολλαπλή οπτική παγίδα κυκλικής μορφής, φαινόμενο 

που θα μελετήσουμε εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. 

Συγκεκριμένα μελετήθηκε το κατώφλι αποδόμησης κυττάρων μαγιάς υπό την επίδραση 

οπτικών δυνάμεων διαφορετικής ισχύος. Παρατηρήσαμε ότι το κατώφλι αποδόμησης 

μειώθηκε όταν αυξήσαμε την ισχύ της οπτικής παγίδας. Γι’ αυτόν το λόγο 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα επίδρασης της ισχύος της οπτικής παγίδας στο κατώφλι 

αποδόμησης, μελετώντας μία ομάδα από είκοσι κύτταρα μαγιάς. Διαπιστώσαμε ότι, αν και το 

μήκος κύματος 1,06 μm θεωρείται ιδανικό για τα βιολογικά δείγματα, ο χρόνος έκθεσής τους 

στη συγκεκριμένη ακτινοβολία πρέπει να είναι σχετικά μικρός, ώστε να αποφεύγονται 

πιθανές αλλοιώσεις. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν να μελετήσουμε την επίδραση ενός 

φωτοευαισθητοποιητή ροδαμίνης, στο κατώφλι αποδόμησης. Γι’ αυτόν το λόγο επιλέξαμε 

τρεις κατάλληλες συγκεντρώσεις ροδαμίνης και στο διάλυμα αφήσαμε τα κύτταρα μαγιάς 

περίπου για μία ώρα. Συνήθως η ροδαμίνη απορροφάται από τα μιτοχόνδρια των κυττάρων. 

Αυτό που παρατηρήσαμε είναι η μείωση του κατωφλίου αποδόμησης που πιθανόν να 

οφείλεται στο μονήρες οξυγόνο που δημιουργείται από την ενεργοποίηση της ροδαμίνης από 

τη μικροδέσμη laser.  

Στο τελευταίo στάδιο των πρώτων πειραμάτων έγινε επιτυχής αποδόμηση σποραγγείων 

χωρίς τη διάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης των υπό μελέτη φυκιών. Η εφαρμογή της 

μικροδέσμης laser αλλά και της οπτικής παγίδας σε φύκια και μύκητες είναι ένα πεδίο 

συνεχώς αναπτυσσόμενο και στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχουν παρουσιαστεί ανάλογα 

αποτελέσματα για τα συγκεκριμένα φύκια, τα οποία αποτελούν σημαντικό οικολογικό 

μοντέλο. Παρατηρήσαμε ότι η διάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης πραγματοποιήθηκε για 

ενέργειες μικροδέσμης μεγαλύτερες από 60 μJ, ενώ ενέργειες περίπου 27 μJ οδήγησαν στην 

αποδόμηση των εσωτερικών σποραγγείων χωρίς να καταστρέφεται η κυτταρική μεμβράνη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 : Συμβολομετρική-περιθλαστική μορφή οπτικής παγίδας. 

3.1 Εισαγωγή. 

Η μονή δέσμης οπτική παγίδα, που είναι η πιο κοινή μορφή οπτικής παγίδας, 

εφαρμόζεται ευρέως για την παγίδευση σωματιδίων μερικών μικρο- και νανο-διαστάσεων. 

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για μια σειρά καινοτόμων εφαρμογών όπως οι βιοϊατρικές 

μετρήσεις [1], οι κβαντικοί υπολογισμοί [2] καθώς και οι μη γραμμικές οπτικές μετρήσεις 

[3]. Παρά το γεγονός ότι η ιστορία των οπτικών παγίδων είναι σχεδόν τριάντα ετών, 

εμφανίζονται συνεχώς νεώτερες εφαρμογές τους. Ωστόσο, η παγίδευση ενός μόνο 

σωματιδίου από μια δέσμη laser αποτελεί βασικό μειονέκτημα για πολλές εφαρμογές, 

ειδικότερα στον τομέα της ηλεκτρονικής και της βιολογίας, όπου ο ταυτόχρονος 

μικροχειρισμός μικροσκοπικών σωματιδίων έχει μεγάλη χρησιμότητα [4]. Γι’ αυτόν το λόγο, 

έχουν αναπτυχθεί πολλά συστήματα για τη δημιουργία πολλαπλών οπτικών παγίδων. 

Κάποιες από αυτές τις διατάξεις βασίζονται σε σάρωσης laser (laser scanning) [5], στην 

αναδιαμόρφωση δέσμης φωτός από χωρικό διαμορφωτή (spatial light modulator) [6] ή πολύ 

πιο απλά εφαρμόζοντας κατάλληλα το φαινόμενο της συμβολής [7-9]. Στην περίπτωση του 

φαινομένου της συμβολής, δημιουργείται ένα πλήθος παγίδων είτε με απλή διαίρεση μιας 

δέσμης laser σε δύο ή περισσότερες και το συνδυασμό τους πριν τον αντικειμενικό φακό [10] 

ή με δύο ή περισσότερες πηγές laser που μπορούν να συνδυαστούν [11,12].  

Παράδειγμα πολλαπλής παγίδας αποτελεί η δημιουργία μιας διπλής οπτικής παγίδας με 

σκοπό να μελετηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός κυττάρου μυοσίνης με νηματοειδής 

μορφή ακτίνης [13]. Αργότερα, άλλοι ερευνητές ανέπτυξαν ένα σύστημα πολλαπλών 

οπτικών παγίδων για να μελετήσουν την ίδια αλληλεπίδραση [14]. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν 

πολλαπλές οπτικές παγίδες, προκειμένου να μελετηθεί η σύσπαση των μυών [15], για τη 

μελέτη της επιμήκυνσης του  μορίου DNA [16] και για την κατασκευή γραμμικών δομών για 

εφαρμογές μικροροής (microfluidics applications) [17]. Ως εκ τούτου πολλαπλές οπτικές 

παγίδες, που δημιουργήθηκαν από μικροφακούς, είχαν την ικανότητα να παγιδεύουν και να 

περιστρέφουν μικροσκοπικά αντικείμενα, μία εφαρμογή χρήσιμη για την επιμήκυνση και 

περιστροφή πολυμερικών σωματιδίων [18]. Πρόσφατη εφαρμογή πολλαπλής παγίδας, η 

οποία δημιουργήθηκε με εφαρμογή της οπτικής ολογραφίας και το συνδυασμό της με τη 

φασματοσκοπία Raman, είναι η ακινητοποίηση κυττάρων Jurkat ή ανθρωπίνων κυττάρων 

κερατίνης και η καταγραφή χωριστά των φασμάτων από το κυτταρόπλασμα και από την 

πυρηνική μεμβράνη [19-20].  

Επιπλέον, η οπτική παγίδα προσφέρει μια πολύ ευέλικτη μέθοδο για τη μέτρηση των 

μηχανικών ιδιοτήτων της κυτταρικής μεμβράνης [21]. Πολλά κυτταρικά σωματίδια έχουν 
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χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για την αξιολόγηση διαφορετικών οπτικών συστημάτων [22-

24]. Ενώ η οπτική παγίδα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε βιολογικές έρευνες, η εφαρμογή 

της σε μύκητες και βακτηρίδια έχει παραμεληθεί σε μεγάλο βαθμό όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο [25]. Οι μύκητες και τα βακτηρίδια είναι κατάλληλα 

δείγματα, γιατί μπορούν να αναλυθούν ως μονο-στρωματικά κύτταρα και μπορούν να 

δώσουν γρήγορα απαντήσεις σε φυσικά και χημικά ερεθίσματα [25].  

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζουμε έναν απλό τρόπο για τη δημιουργία πολλαπλών 

παγίδων με σκοπό την ακινητοποίηση σωματιδίων στην ενδιάμεση περιοχή μελέτης των 

οπτικών δυνάμεων (διάμετρος σωματιδίων ≈ λeff=λο/nm). Είναι γνωστό ότι για τα σωματίδια 

με διάμετρο ίση ή μικρότερη από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας laser, σωματίδια που 

ανήκουν στην ενδιάμεση περιοχή, τα κυματικά φαινόμενα κατά την αλληλεπίδραση της 

ακτινοβολίας με το μικρόκοσμο γίνονται σημαντικά [26,27]. Χρησιμοποιούμε μια απλή 

διάταξη που αποτελείται από δέκα διαφανή γυαλάκια μικροσκοπίου (αντικειμενοφόρες 

πλάκες) προκειμένου να δημιουργηθεί μια πολλαπλή οπτική παγίδα. Η δέσμη laser 

εισέρχεται στο σύστημα των πλακών που λειτουργούν ως  διαχωριστές δέσμης υπό μικρή 

γωνία, δημιουργώντας έτσι κροσσούς συμβολής στο επίπεδο του δείγματος. Μια σταθερή 

οπτική παγίδα, σε τρεις διαστάσεις, δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο στον κεντρικό 

κροσσό συμβολής. Μετρήσαμε τη μέγιστη δύναμη που ασκείται από τους τρείς πρώτους 

βασικούς κροσσούς σε σφαίρες διαμέτρου 600 nm, 800 nm και 900 nm αντίστοιχα, με τη 

διαδικασία της διηλεκτροφόρησης και συγκρίναμε τα πειραματικά αποτελέσματα με βάση τη 

θεωρία και με άλλες παρόμοιες ερευνητικές εργασίες.  

Επιπλέον, η πειραματική διάταξη της πολλαπλής οπτικής παγίδας με συμβολομετρική 

μορφή δοκιμάστηκε για το βακτήριο γνωστό ως zobellia galactanivorans, που το συναντάμε 

στο ectocarpus siliculosus φύκι, στο οποίο παρατηρήθηκε αλλαγή προσανατολισμού του υπό 

την επίδραση των οπτικών δυνάμεων [28,29]. Είναι γνωστό ότι όταν οι οπτικές δυνάμεις 

επιδρούν σε σωματίδιο κυλινδρικού σχήματος, τότε τείνουν να το ευθυγραμμίσουν κατά 

μήκος του άξονα της δέσμης laser [30,11].  

3.2 Τρόποι δημιουργίας συμβολής-περίθλασης που εφαρμόζονται στην οπτική παγίδα. 

 Η αλλαγή της μορφής μίας γκαουσιανή δέσμης ως προς το πλάτος ή ως προς τη φάση, 

συμβάλει στην αύξηση των δυνατοτήτων των οπτικών μικροχειρισμών και αποτελεί βασικό  

πλεονέκτημα στην τεχνολογία. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε κάποιος να εκτελεί 

παράλληλα πολλαπλές διεργασίες, όπως να μελετάει τις επιδράσεις μίας μη «ομαλής» 
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δέσμης στην ύλη [31], να απεικονίζει εικόνες των αντικειμένων στο χώρο [32] ή να 

χρησιμοποιεί μη περιθλαστικές δέσμες για οπτικές αλληλοσυνδέσεις [33]. 

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές για τη διαμόρφωση της δέσμης laser που μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε σύνθετους διαμορφωτές, σε διαμορφωτές πλάτους και σε 

διαμορφωτές φάσης. Οι σύνθετοι διαμορφωτές μπορούν να μεταβάλλουν ταυτόχρονα και το 

πλάτος και τη φάση της δέσμης laser αλλά κατασκευαστικά είναι δύσκολη η παραγωγή τους, 

ειδικά εάν απαιτείται χρονική διαμόρφωση της δέσμης. Η αποδοτικότητα των διαμορφωτών 

πλάτους είναι μικρή και το κόστος παραγωγής τους αρκετά υψηλό [34]. Από την άλλη, οι 

διαμορφωτές φάσης είναι διατάξεις που μπορούν εύκολα να κατασκευαστούν 

χρησιμοποιώντας πολωτές [34], ή φίλτρα διαφοράς φάσης [35] και η αποδοτικότητα τους 

είναι σχετικά καλή. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες διαμορφωτών φάσης, η στατική και η 

δυναμική. 

3.2.1 Στατική. 

Οι μέθοδοι που παράγουν πολλαπλές δέσμες, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το σχήμα τους με 

την πάροδο του χρόνου, θεωρούνται στατικές και αποτελούν την καλύτερη επιλογή ως προς 

την απλότητα και το κόστος. Η πλειοψηφία των οπτικών στοιχείων, όπως φακοί, κάτοπτρα, 

πρίσματα και οπτικά φράγματα (gratings) χρησιμοποιούνται για τη στατική διαμόρφωση της 

δέσμης. Ωστόσο υπάρχουν και πιο πολύπλοκα περιθλαστικά οπτικά, όπως τα περιθλαστικά 

οπτικά στοιχεία (Diffractive optical elements-DOEs), τα οποία επιδρούν στο πλάτος ή στη 

φάση της αρχικής δέσμης. Με τον έλεγχο του οπτικού βάθους και κατά συνέπεια της 

καθυστέρησης φάσης δια μέσου ενός DOE, μπορούν να δημιουργηθούν «μάσκες», οι οποίες 

επηρεάζουν τη μορφή της δέσμης. Συγκεκριμένα έχουν δημιουργηθεί τρισδιάστατες 

συμβολομετρικές μορφές για την ταξινόμηση σωματιδίων [36], τη δημιουργία πολλαπλών 

οπτικών παγίδων [37], καθώς και τη δημιουργία κρυστάλλων όπως πλέγματα σε κολλοειδή 

[38]. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει κατανοητό πως τα περιθλαστικά στοιχεία 

διαμορφώνουν τη δέσμη είτε με καθυστέρηση του μετώπου κύματος είτε με τη διάσπαση του 

μετώπου κύματος σε πολλά μέτωπα χρησιμοποιώντας οπτικά φράγματα. 

3.2.2 Δυναμική. 

Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης για τη δυναμική διαμόρφωση της δέσμης. Μία μονή 

δέσμη laser μπορεί να αλλάζει τη θέση της συνεχώς και να μοιράζεται μεταξύ επιθυμητών 

κατευθύνσεων ή μία δέσμη laser να μοιράζεται σε πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Για τη 

δυναμική διαμόρφωση της δέσμης χρησιμοποιούμε την τεχνική της οπτικής ολογραφίας σε 

συνδυασμό με παραμορφωτικούς καθρέφτες (deformable mirrors), καθρέφτες σάρωσης 
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(scanning mirrors), ακουστοοπτικούς ή ηλεκτροοπτικούς εκτροπείς (acousto-electro-optics 

deflectors) και χωρικούς διαμορφωτές φωτός (spatial light modulations). 

Επιγραμματικά, οι παραμορφωτικοί καθρέφτες παρέχουν διαμόρφωση του μετώπου 

κύματος μεταβάλλοντας το οπτικό μήκος της διαδρομής. Συνήθως για να επιτευχθεί η 

μεταβολή στο μήκος της διαδρομής τοποθετείται ένας μηχανισμός κίνησης στον καθρέφτη. 

Όταν ασχολούμαστε όμως με οπτικές παγίδες, οι οποίες δημιουργούνται από δέσμες 

Laguerre-Gaussian, Bessel ή και Matthieu, όπου απαιτείται μία ασυνέχεια στη διαμόρφωση 

της φάσης, οι παραμορφωτικοί καθρέφτες αδυνατούν να την παρέχουν αν δεν είναι 

τμηματικοί [39]. Από την άλλη αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τη μείωση των σφαιρικών 

εκτροπών που συναντάμε συνήθως στις οπτικές παγίδες [40].  

Οι καθρέφτες σάρωσης, όπως οι γαλβανικοί και οι πιεζοηλεκτρικοί καθρέφτες, έχουν 

χαμηλό κόστος, αμελητέες οπτικές απώλειες και επιτρέπουν μεγάλες γωνίες εκτροπής αλλά 

εμφανίζουν προβλήματα ταλάντωσης [41]. Πολύ εύκολα ενσωματώνονται στη διάταξη της 

οπτικής παγίδας παρέχοντας τη χωρική κατανομή των παγιδευμένων σωματιδίων [42-44]. 

Μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην παγίδευση σωματιδίων, στα οποία ο λόγος των 

δεικτών διάθλασης δεν ικανοποιεί την απαίτηση για παγίδευση από μία γκαουσιανή δέσμη 

laser [45,46].  

Οι χωρικοί διαμορφωτές δέσμης, έχουν το πλεονέκτημα να διαχωρίσουν τη μονή δέσμη 

σε πολλαπλές, με κόστος τη μείωση της ισχύος ανά δέσμη. Επιπλέον μπορούν να 

μετατρέψουν μία απλή γκαουσιανή δέσμη σε μία δέσμη Laguerre-Gaussian καθώς και να 

μεταβάλλουν τη φάση της δέσμης κατά μήκος της αξονικής κατεύθυνσης της, επιτρέποντας 

την εστίαση χωρίς τη χρήση οπτικών στοιχείων. Ωστόσο, το κόστος αγοράς της συσκευής 

είναι αρκετά υψηλό.  

Βασιζόμενοι στη βιβλιογραφία, όπου υπάρχουν πολλές μικρές παραλλαγές σχετικά με 

τον τρόπο κατασκευής όλων των παραπάνω μέσων και τη λειτουργίας τους προσπαθήσαμε 

να εκμεταλλευτούμε τις βασικές αρχές και να δημιουργήσουμε μία πολλαπλή παγίδα με 

χαμηλό κόστος [47-51].  

 

3.3 Δημιουργία πολλαπλών κροσσών συμβολής με χρήση πλακιδίων. 

Εξετάζουμε την πορεία μίας μονοχρωματικής δέσμης φωτός όταν προσπέσει υπό γωνία, 

φ, πάνω σε ένα επίπεδο διαφανές πλακίδιο, με δείκτη διάθλασης n΄, το οποίο περιβάλλεται 

από ένα μέσο με δείκτη διάθλασης n. Η ακτίνα ανακλάται και διαθλάται στην πρώτη και στη 

δεύτερη επιφάνεια, δημιουργώντας νέες εξερχόμενες δέσμες εκτός της κύριας. Η διαφορά 

φάσης που εισάγεται από αυτήν τη διαδικασία προσδιορίζεται από τη σχέση [52]: 
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cosn΄h



 


      (3.1), 

όπου h το πάχος του πλακιδίου και λο το μήκος κύματος της δέσμης στο κενό. Η διαφορά 

φάσης αναγκάζει το μέτωπο κύματος να αλλάξει την κατεύθυνση της διάδοσης της δέσμης. 

Αν σε κάποια απόσταση α από αυτό το οπτικό φράγμα τοποθετήσουμε ένα συγκλίνοντα 

φακό εστιακής απόστασης  f, τότε όλες οι παράλληλες δέσμες θα εστιαστούν στο εστιακό 

επίπεδο. 

 

 

Σχήμα 3.1:  Δέσμη φωτός εισέρχεται σε πλακίδια πάχους 1 mm και δείκτη διάθλασης n΄. Το φώς 

αφού ανακλαστεί πολλαπλά θα εξέλθει αλλάζοντας κατεύθυνση διάδοσης.  

 

Εξαιτίας του διαφορετικού πάχους του φακού, πιο παχύς στο κέντρο από ότι στις άκρες, 

εισάγεται στις παράλληλες δέσμες μία διαφορά δρόμου. Οι δέσμες συνεχίζουν να ταξιδεύουν 

πέρα από την εστιακή απόσταση του συγκλίνοντα φακού και φτάνουν στην είσοδο του  

αντικειμενικού φακού, διαμέτρου D, δημιουργώντας στο εστιακό επίπεδο του αντικειμενικού 

φακού κροσσούς συμβολής. Λόγω συμμετρίας, οι κροσσοί είναι ομόκεντροι κύκλοι, με το το 

εύρος του κάθε  φωτεινού κροσσού να δίνεται από την σχέση [53]: 

2,44
o

r
w

D


    (3.2), 

όπου r η απόσταση από τον αντικειμενικό φακό του αντικειμενικού φακού μέχρι το εστιακό 

επίπεδο (r=5,5 mm) και λ το μήκος κύματος της διαδιδόμενης ακτινοβολίας. 

 

3.3.1  Πειραματική διάταξη για τη δημιουργία πολλαπλής παγίδας.  

Η σχηματική αναπαράσταση της διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της 

πολλαπλής οπτικής παγίδας φαίνεται στο σχήμα 3.2. Ως laser παγίδευσης χρησιμοποιήθηκε 

το laser στερεάς κατάστασης (Nd:YAG, I4 series, Elforlight Ltd) συνεχούς λειτουργίας. 

Πρόκειται για ένα μικρό σε διαστάσεις (10,8x4x4 cm) αερόψυκτο σύστημα με κορυφή 

εκπομπής στα 1064 nm, κάθετης πόλωσης και με ρυθμό TEM00, που αναφέρθηκε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Η επιλογή του συγκεκριμένου μήκους κύματος στην υπέρυθρη 

Γυαλί 

Αέρας 
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περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος έγινε προκειμένου να μην υπάρξει η ισχυρή 

απορρόφηση του φωτός από τα βιολογικά δείγματα. Η μέγιστη ισχύς της δέσμης που μπορεί 

να αποδώσει το laser είναι 500 mW, ωστόσο στην συγκεκριμένη διάταξη η ισχύς δεν 

ξεπερνούσε την τιμή 250 mW πριν τον αντικειμενικό φακό. Η μείωση της ισχύος 

πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή των διαχωριστών δέσμης στην έξοδο του laser.  

Στο σύστημα απεικόνισης του οπτικού μικροσκοπίου που χρησιμοποιήθηκε (Motic F-

1125), εισήχθη στο σωλήνα διχρωικός καθρέφτης που παίζει το ρόλο του προσοφθάλμιου για 

την CCD κάμερα. Ο καθρέφτης έχει ανακλαστικότητα 99,5% στο μήκος κύματος του laser 

Nd:YAG για γωνία πρόσπτωσης 45
ο
. 

 

Σχήμα 3.2: Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης για τη δημιουργία οπτικής παγίδας με κυκλική 

μορφή.  

 

Για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική οπτική παγίδα, με ταυτόχρονη απεικόνιση και 

παγίδευση, χρησιμοποιήθηκε ένας συγκλίνων φακός με εστιακή απόσταση  f=50 mm.  Η 

δέσμη του laser Nd:YAG έχει διάμετρο 1 mm ενώ το άνοιγμα του αντικειμενικού φακού με 

μεγέθυνση 100x έχει διάμετρο 6 mm. Έτσι η δέσμη διευρύνθηκε τουλάχιστον κατά ένα 

παράγοντα 6. Στην πραγματικότητα, επειδή η απόσταση β=310 mm σχήμα 2.1, και ο 

συγκλίνων φακός είχε εστιακή απόσταση 50 mm, η δέσμη διευρύνθηκε κατά έναν παράγοντα 

6,2 που μπορεί να βρίσκεται μέσα στα όρια του σφάλματος, αλλά εντείνει τα περιθλαστικά 

φαινόμενα. Αυτή η πειραματική διάταξη δοκιμάστηκε για δύο διαφορετικούς 

αντικειμενικούς φακούς. Ένα καταδυτικό αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x και 

αριθμητικό άνοιγμα 1,25 και ένα «ξηρό» αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 60x με αριθμητικό 

άνοιγμα 0,85. 

Διαχωριστές δέσμης 

Φακός 

CCD 

Διχρωϊκό 

κάτοπτρο 

Αντικειμενικός 

Φακός 

Φίλτρα 

Nd:YAG  Laser 

Δείγμα 
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Προκειμένου να αποκτήσουμε πολλαπλή παγίδα, η δέσμη του συνεχούς λειτουργίας 

Nd:YAG laser προσπίπτει με σχετικά μικρή γωνία (φ<10
o
) στο σύστημα των 10 διαχωριστών 

δέσμης (σχήμα 3.1).  Η γωνία πρώσπτωσης της δέσμης laser στο σύστημα των διαχωριστών 

πρέπει να είναι μικρότερη από 10
ο
, ώστε να μας εξασφαλίζει τις λιγότερες δυνατές απώλειες. 

Το πάχος του κάθε πλακιδίου είναι ίσο με h=1 mm, η μεταξύ τους απόσταση είναι 1 mm και 

ο δείκτης διάθλασης είναι ίσος με n΄=1,5. Τα πλακίδια/διαχωριστές τοποθετούνται το ένα 

πίσω από το άλλο. Κάθε διέλευση της δέσμης από το σύστημα των διαχωριστών δημιουργεί 

μία ακόμη καινούρια, εκτός της κυρίας, εξερχόμενη δέσμη. Η συνεχής αλλαγή του δείκτη 

διάθλασης, κατά τη διέλευση της δέσμης, από το σύστημα των διαχωριστών μείωσε την ισχύ 

της κυρίας εξερχόμενης δέσμης και δημιούργησε και δευτερεύουσες δέσμες. Οι εξερχόμενες 

δέσμες που δημιουργούνται από αυτήν τη διαδικασία εστιάζονται από τον εξωτερικό 

συγκλίνοντα φακό δημιουργώντας κροσσούς συμβολής στο εστιακό επίπεδο του 

αντικειμενικού φακού.  

  

Σχήμα 3.3: Οι εικόνες δείχνουν το προφίλ της δέσμης όπως το απεικόνισε η πυροηλεκτρική κάμερα 

(Spiricon Pyrocam I). α)  Η εικόνα δείχνει το προφίλ της δέσμης στην έξοδο του laser Nd:YAG  πριν 

τους διαχωριστές της δέσμης, β) το προφίλ της εξερχόμενης δέσμης από το σύστημα των δέκα 

διαχωριστών και γ) η κεντρική δέσμη και οι δύο πρώτης τάξεως δέσμες. 

 

Ελέγχοντας τη γωνία της δέσμης laser στο σύστημα των παράλληλων διαχωριστών είναι 

δυνατόν να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός από εξερχόμενες δέσμες, με άλλα λόγια να 

προστεθούν υψηλής τάξεως δέσμες στην κύρια. Για να έχουμε μία απεικόνιση του προφίλ 

της δέσμης στις διάφορες φάσεις της, χρησιμοποιήθηκε η πυροηλεκτρική κάμερα (Spiricon 

Pyrocam I) και καταγράψαμε το προφίλ στην έξοδο της δέσμης από το laser (σχήμα 3.3α) 

και στην έξοδο της δέσμης από το σύστημα των δέκα διαχωριστών (σχήμα 3.3β-γ). 

Στο σχήμα 3.3β φαίνεται το προφίλ της κύριας δέσμης κατά την έξοδο της από το 

σύστημα των δέκα διαχωριστών, ενώ στο σχήμα 3.3γ φαίνεται για την ίδια περίπτωση η 

κύρια δέσμη και οι δύο πρώτης τάξεως δέσμες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σχήμα 3.3γ είναι 
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το αποτέλεσμα της σύνθεσης στιγμιότυπων που λάβαμε με διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες. Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά φίλτρα στον ανιχνευτή της πυροηλεκτρικής 

κάμερας, προκειμένου να τον προστατέψουμε από την μεγάλη πυκνότητα ισχύος. Γι’ αυτόν 

το λόγο δεν υπάρχει απόλυτη συμμετρία μεταξύ των δεσμών πρώτης τάξεως. Πριν 

προχωρήσουμε σε λεπτομερέστερη περιγραφή της διάταξης, είναι σημαντικό να σημειωθεί 

ότι για να επιλέξουμε την κατάλληλη γωνία με την οποία θα εισέλθει η δέσμη του συνεχούς 

λειτουργίας Nd:YAG laser στο σύστημα των δέκα διαχωριστών, πραγματοποιήθηκαν 

αρκετές λήψεις της εξερχόμενης δέσμης με τη βοήθεια της πυροηλεκτρική κάμερας. Για να 

λάβουμε το προφίλ του συνεχούς λειτουργίας laser ήταν απαραίτητη η χρήση ενός τεμαχιστεί 

(chopper, OC-4000, Photon Inter. Techn.), πριν τον ανιχνευτή της κάμερας και μετά την 

έξοδο της δέσμης από το σύστημα των διαχωριστών. Στο σχήμα 3.4 φαίνονται ορισμένες από 

τις απόπειρες επιλογής της γωνίας εισόδου της δέσμης στο σύστημα των πλακιδίων. 

 

   

Σχήμα 3.4:  Οι εικόνες παριστάνουν τα προφίλ της δέσμης Nd:YAG laser κατά την έξοδο τους από 

το σύστημα των δέκα παράλληλων μεταξύ τους διαχωριστών. α) Αναπαριστά το προφίλ του 

κεντρικού κροσσού της δέσμης laser όταν πρωσπίπτει στο σύστημα διαχωριστών υπό γωνία 5ο. β) 

Όταν προσπίπτει υπό γωνία 7ο. γ) Όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι 9ο. 

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της διάταξης της πολλαπλής οπτικής 

παγίδας είναι σφαίρες πολυστυρενίου με μέση διάμετρο 600 nm, 800 nm and 900 nm. Η 

αβεβαιότητα στη διάμετρο όπως μας δόθηκε από τον κατασκευαστή είναι περίπου 1,2 % 

(Sigma, Aldrich). Όλες οι σφαίρες αραιώθηκαν σε αποσταγμένο νερό, σε θερμοκρασία 

δωματίου και τοποθετήθηκαν στο θάλαμο διηλεκτροφόρησης, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι οπτικές δυνάμεις.  

Επίσης η διάταξη δοκιμάστηκε και σε κυλινδρικής μορφής σωματίδια, όπως είναι το 

βακτήριο zobellia galactanivorans, το οποίο είναι μέρος μιας ομάδας βακτηρίων που 

ονομάζεται flavobacteriaceae και είναι άφθονη στο θαλασσινό νερό. Αυτό το βακτήριο 

συμμετέχει στον κύκλο του άνθρακα, δεδομένου ότι αποτελεί αποδομητή των νεκρών 

α β γ 
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φυκιών που υπάρχουν στην ακτή. Η ικανότητα τους να αποσυνθέτουν το κυτταρικό τοίχωμα 

του φυκιού κάνει τον οργανισμό αυτόν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τους ερευνητές. Στην 

πραγματικότητα, οι πολυσακχαρίτες που υπάρχουν στο τοίχωμα του κυττάρου του καφέ 

φυκιού (ectocarpus siliculosus) είναι πολύ μεγάλα μόρια ή ενώσεις ζάχαρης. Για τη θρέψη 

των βακτηριδίων και για την κατάλληλη πρόσληψη του άνθρακα που χρειάζονται, μειώνουν 

τα μεγάλα μόρια πολυσακχαριτών σε μικρότερα. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

βιομηχανίες γιατί ως πηκτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως στη βιομηχανία 

τροφίμων, όπως στο παγωτό και στη πουτίγκα [28]. Εμείς μελετήσαμε το βακτήριο με μήκος 

από 2,5 μm έως 6 μm και  διάμετρο από 0,2 μm έως 0,8 μm. Το βακτήριο αραιώθηκε σε 

θαλασσινό νερό σε θερμοκρασία δωματίου και τοποθετήθηκε στην αντικειμενοφόρο πλάκα. 

 

3.4 Δημιουργία κροσσών συμβολής.  

 Στο σχήμα 3.5 φαίνονται ορισμένα αντιπροσωπευτικά στιγμιότυπα που υποδεικνύουν τη 

δημιουργία πολλαπλής οπτικής παγίδας με κυκλική μορφή για σωματίδια πολυστυρενίου 

διαμέτρου 900 nm αραιωμένα σε αποσταγμένο νερό. Υπό την επίδραση του laser συνεχούς 

λειτουργίας Nd:YAG, τα σωματίδια παγιδεύονται στις περιοχές που η ένταση της 

ακτινοβολίας είναι ισχυρή, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία συμβολομετρικής μορφής 

παγίδα. Παρατείνοντας την ακτινοβολία, όλο και περισσότερα σωματίδια παγιδεύονται, 

επιτυγχάνοντας τη χωρική παγίδα των συγκεντρικών κυκλικών μορφών. Προφανώς η 

συγκεκριμένη χωρική διάταξη των σωματιδίων παύει να υφίσταται όταν το laser παγίδας 

απομακρυνθεί. 

Ακολουθώντας απλή γεωμετρική οπτική μπορούμε να προσδιορίσουμε την απόσταση 

μεταξύ δύο φωτεινών κροσσών συμβολής από τη σχέση [53]: 

 






eff

m

d
2n sin  

(3.3), 

όπου λeff=λο/nm ενώ τα υπόλοιπα σύμβολα έχουν οριστεί παραπάνω. 

 Το εύρος του κεντρικού κροσσού υπολογίζεται από τη σχέση 3.2, με λ=1,06 μm και 

f=150 mm, ίσο με 2,37 μm. Η θεωρητική τιμή για το διαχωρισμό των κροσσών συμβολής 

όπως υπολογίστηκε από τη σχέση 3.3 είναι d=1,7 μm. Ο αριθμός των κροσσών συμβολής, Ν, 

προσδιορίζεται από τη σχέση: 
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Σχήμα 3.5:  Σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 900 nm παγιδεύονται δημιουργώντας κυκλική μορφή 

υπό την επίδραση ενός Nd:YAG laser παγίδευσης, χρησιμοποιώντας καταδυτικό αντικειμενικό φακό 

μεγέθυνσης 100x. Η ισχύς του laser μετά τον αντικειμενικό φακό ήταν 70 mW.   

 

2w
N

d cos




     (3.4), 

Η θεωρητική τιμή του αριθμού των κροσσών συμβολής όπως υπολογίστηκε από τη 

σχέση 3.4 βρέθηκε ίση με N ~ 4, η τιμή δε αυτή έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τα οπτικά 

παρατηρούμενα αποτελέσματα για τον καταδυτικό φακό 100x. Η πειραματική απόσταση 

διαχωρισμού των κροσσών συμβολής που υπολογίστηκε από το λογισμικό του μικροσκοπίου 

για σφαίρες 900 nm είναι d=1,0 μm ενώ ο αριθμός των κροσσών συμβολής που 

παρατηρήθηκαν ήταν από 3 έως 5 και καθοριζόταν από τις διαστάσεις των σωματιδίων και 

τη γωνία της εισερχόμενης δέσμης στο σύστημα των διαχωριστών. 

 Επιπλέον, οι συμβολομετρικοί κυκλικοί κροσσοί που φαίνονται στο σχήμα 3.5 έχουν 

διάμετρο (1,8±0,2) μm και (4,8±0,3) μm για το μικρό και μεγάλο κύκλο αντίστοιχα. 

Συμβολομετρικές μορφές οπτικών παγίδων παρατηρήθηκαν για σωματίδια διαστάσεων 600 

nm (σχήμα 3.6) και για σωματίδια διαστάσεων 800 nm (σχήμα 3.7). 
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Σχήμα 3.6: Σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 600 nm παγιδεύονται δημιουργώντας κυκλική μορφή 

υπό την επίδραση ενός Nd:YAG laser παγίδευσης, χρησιμοποιώντας καταδυτικό αντικειμενικό φακό 

μεγέθυνσης 100x. Η ισχύς του laser μετά τον αντικειμενικό φακό ήταν 50 mW. 

 

     

Σχήμα 3.7: Σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 800 nm παγιδεύονται δημιουργώντας κυκλική μορφή 

υπό την επίδραση ενός Nd:YAG laser παγίδευσης, χρησιμοποιώντας καταδυτικό αντικειμενικό φακό 

μεγέθυνσης 100x. Η ισχύς του laser μετά τον αντικειμενικό φακό ήταν 30 mW. 

   

1 μm 

1,5 μm 
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Επιπλέον παρατηρήσαμε ότι ο μέγιστος αριθμός κροσσών που μπορούσαμε οπτικά να 

διακρίνουμε ήταν πέντε, για σφαίρες μεγέθους 600 nm (σχήμα 3.6). Οι δύο πρώτοι 

συμβολομετρικοί κροσσοί που φαίνονται στο σχήμα 3.6 έχουν διαμέτρους (2,2±0,3) μm και 

(4,8±0,3) μm αντίστοιχα. Ενώ οι δύο πρώτοι κροσσοί του σχήματος 3.7 έχουν διαμέτρους 

(2,4±0,2) μm και (5,5±0,3) μm  αντίστοιχα. 

Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι το γεγονός ότι το μέγεθος των σωματιδίων, 

το οποίο είναι μικρότερο ή ίσο με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στο διαδιδόμενο μέσο, 

καθορίζει τη διακριτική ικανότητα των κροσσών συμβολής. Η ύπαρξη των διαχωριστών 

δέσμης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή της διαφοράς φάσης, η οποία οδηγεί στη 

δημιουργία ενός σφαιρικού μετώπου κύματος μετά το συγκλίνοντα φακό. Κατά τη διέλευση 

του μετώπου κύματος μέσω του αντικειμενικού φακού εντείνονται τα περιθλαστικά 

φαινόμενα ενώ οι κροσσοί συμβολής είναι πιο ευκρινείς. 

3.5 Αποδοτικότητα της πολλαπλής οπτικής παγίδας. 

Στη συνέχεια σκόπιμο ήταν να ελεγχθεί η πολλαπλή οπτική παγίδα ως προς την 

αποδοτικότητά της και να προσδιοριστεί ο παράγοντας Q.  Γι’ αυτόν το λόγο μετρήθηκαν οι 

οπτικές δυνάμεις που επάγει η ακτινοβολία Nd:YAG laser, οι οποίες προέρχονται από τους 

τρείς πρώτους κροσσούς συμβολής με τη μέθοδο της διηλεκτροφόρησης. Οι δυνάμεις που 

ασκούνται στο παγιδευμένο σωματίδιο είναι ανάλογες της ισχύος της ακτινοβολίας και 

εξαρτώνται από το μέγεθος του σωματιδίου, τη μορφή του και το σχετικό δείκτη διάθλασης. 

Ως σχετικός δείκτης διάθλασης ορίζεται το πηλίκο του δείκτη διάθλασης του σωματιδίου 

προς το δείκτη διάθλασης του περιβάλλοντος μέσου. Η δύναμη διηλεκτροφόρησης δίνεται 

από την σχέση 1.14. Για τις ηλεκτρικές ιδιότητες των σφαιρών πολυστυρενίου 

χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τιμές: εp = 2,5ε0 για την επιδεκτικότητα, όπου ε0 η διηλεκτρική 

επιδεκτικότητα του κενού και σp=0,24 mS/m η αγωγιμότητα [55,56]. Οι ιδιότητες του 

αποσταγμένου νερού, όπως μετρήθηκαν στο εργαστήριο Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας του 

Τομέα Φυσικής της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. έχουν τιμές εm=80εο για την 

επιδεκτικότητα και σm=6,15 mS/m  για την αγωγιμότητα. Το πραγματικό μέρος του 

παράγοντα Claussius-Mossotti, ο οποίος καθορίζει το είδος της διηλεκτροφόρησης, 

προκύπτει ίσο με   [   ]       , που σημαίνει ότι έχουμε αρνητική διηλεκτροφόρηση  

(n-DEP). 

Η ακτινοβολία laser εστιάζεται ισχυρά στο δείγμα χρησιμοποιώντας έναν καταδυτικό 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x και αριθμητικού ανοίγματος 1,25, είτε ένα «ξηρό» 
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αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 60x με αριθμητικό άνοιγμα 0,85. Η ισχύς του Nd:YAG laser 

μεταβαλλόταν από 40 έως 230 mW, πριν τον αντικειμενικό φακό. Οι απώλειες που εισάγει ο 

αντικειμενικός φακός είναι περίπου το 10%. Οι σφαίρες πολυστυρενίου αραιώθηκαν σε 

απιονισμένο νερό (nm=1,33) και τοποθετήθηκαν στο θάλαμο διηλεκτροφόρησης ανάμεσα 

στα ηλεκτρόδια. Τα σχήματα 3.8-3.13 δείχνουν την εγκάρσια συνιστώσα της οπτικής 

δύναμης βαθμίδας σε σχέση με την ισχύ της δέσμης laser που παγιδεύει το σωματίδιο για 

τους τρείς πρώτους κεντρικούς κροσσούς, για σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 600 nm, 

800 nm και 900 nm και για τους δύο αντικειμενικούς φακούς μικροσκοπίου που 

χρησιμοποιήθηκαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις χαμηλές τιμές ισχύος η αβεβαιότητα στην 

εκτίμηση της τάσης είναι μεγαλύτερη από ότι στις υψηλότερες τιμές, γι’ αυτό και οι 

μετρήσεις σε αυτήν την περιοχή πρέπει να γίνονται  με πολύ προσοχή. Κάθε πειραματικό 

σημείο του κάθε σχήματος προκύπτει από το μέσο όρο 500 μετρήσεων και για τους δύο 

αντικειμενικούς φακούς. 

Από την κλίση της γραμμικής προσέγγισης των καμπυλών υπολογίστηκε η 

αποδοτικότητα της παγίδας που δημιουργείται από τον κεντρικό κροσσό συμβολής. Η 

αποδοτικότητα μετρήθηκε για τους δύο αντικειμενικούς φακούς, μεγέθυνσης 100x και 60x 

και τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα Ι. 

Με βάση τη θεωρία, αντικειμενικοί φακοί με μεγάλο αριθμητικό άνοιγμα, NA=1,3, 

αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη δημιουργία σταθερών οπτικών παγίδων, εξαιτίας της 

δημιουργίας μεγάλης περιοχής παγίδευσης για σχετικούς δείκτες διάθλασης από 1,05 έως 

1,50. Στην περίπτωσή μας ο σχετικός δείκτης διάθλασης είναι nr=1,12                                      

(
1,49

1,12
1,33

  
particle

r

medium

n
n

n
).  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

Αποδοτικότητα παγίδας, Q, για σφαίρες πολυστυρενίου παγιδευμένες στον κεντρικό 

κροσσό συμβολής.  

 

 

 

 

 

 

Διάμετρος 

Σωματιδίου 

                    100x                       60x 

Αποδοτικότητα οπτικής παγίδας 

Q 

600 nm 

800 nm 

900 nm 

0,0030 ± 0,0002 

0,0075 ± 0,0003 

0,0127 ± 0,0005 

0,0023 ± 0,0002 

0,0040 ± 0,0007 

0,0080 ± 0,0009 
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Σχήμα 3.8:  Εγκάρσια συνιστώσα δύναμης βαθμίδας, για τους πρώτους τρεις κροσσούς συμβολής  σε  

συνάρτηση με την ισχύ του laser, για σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 600 nm, χρησιμοποιώντας 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x.  

 

Σχήμα 3.9:  Εγκάρσια συνιστώσα δύναμης βαθμίδας, για τους τρεις πρώτους κροσσούς συμβολής, σε 

σχέση με την ισχύ του laser, για σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 600 nm, χρησιμοποιώντας 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 60x. 
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Σχήμα 3.10:  Εγκάρσια συνιστώσα δύναμης βαθμίδας, για τους τρεις πρώτους κροσσούς συμβολής, 

σε σχέση με την ισχύ του laser, για σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 800 nm, χρησιμοποιώντας 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x. 

 

Σχήμα 3.11:  Εγκάρσια συνιστώσα δύναμης βαθμίδας, για τους τρεις πρώτους κροσσούς συμβολής, 

σε σχέση με την ισχύ του laser, για σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 800 nm, χρησιμοποιώντας 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 60x. 
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Σχήμα 3.12:  Εγκάρσια συνιστώσα δύναμης βαθμίδας, για τους τρεις πρώτους κροσσούς συμβολής, 

σε σχέση με την ισχύ του laser, για σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 900 nm, χρησιμοποιώντας 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x. 

  

Σχήμα 3.13:  Εγκάρσια συνιστώσα δύναμης βαθμίδας, για τους τρεις πρώτους κροσσούς συμβολής, 

σε σχέση με την ισχύ του laser, για σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 900 nm, χρησιμοποιώντας 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 60x. 

 

Από τα πειραματικά αποτελέσματα παρατηρήσαμε ότι κατά την αύξηση της διαμέτρου 

του σωματιδίου η αποδοτικότητα αυξάνεται. Οι τιμές που αναφέρονται εδώ για τον 

παράγοντα Q της συγκεκριμένης διάταξης είναι σε συμφωνία με τιμές που αναφέρονται από 

άλλους ερευνητές που χρησιμοποιούν μία απλή οπτική παγίδα. 
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Η ομάδα του Ghislain μέτρησε αποδοτικότητα ίση με 0,08 για σφαίρες πολυστυρενίου 

διαμέτρου 500 nm αιωρούμενες σε απιονισμένο νερό [57]. Η ομάδα του Bartlett αναφέρει 

τιμές για τον παράγοντα Q ίσες με 0,024 για σωματίδια διαμέτρου 643 nm και 0,005 για 

διάμετρο 921 nm αραιωμένα σε κυκλοεξάνιο [58].  Η ομάδα του Malagnino υπολόγισε την 

αποδοτικότητα ίση με 0,05 για σφαίρες διαμέτρου 500 nm αραιωμένες σε αποσταγμένο νερό 

[59]. 

 

Σχήμα 3.14: Αποδοτικότητα οπτικής παγίδας για τους τρείς πρώτους κροσσούς συμβολής σε σχέση 

με τη διάμετρο του παγιδευμένου σωματιδίου. 

 

Επιπλέον, η ομάδα του Bartlett [58] επισήμανε ότι η αποδοτικότητα μίας απλής οπτικής 

παγίδας για σωματίδια που ανήκουν στην ενδιάμεση περιοχή σκέδασης (Mie-Lorenzt 

Theory) οδηγείται σε έναν κορεσμό για σφαίρες διαμέτρου 500 nm και ύστερα μειώνεται 

προς μικρότερες τιμές καθώς η διάμετρος των σφαιρών αυξάνεται. Ωστόσο για την 

πολλαπλή παγίδα της δική μας διάταξης αυτή η μείωση δεν παρατηρήθηκε. Επειδή οι 

διατάξεις είναι εντελώς διαφορετικές, η σύγκριση δεν μπορεί να είναι άμεση και ποιοτική. 

Να σημειώσουμε ότι παρατηρήσαμε τη μείωση της  αποδοτικότητας της παγίδας καθώς 

απομακρυνόμαστε από τον κεντρικό κροσσό συμβολής σε μεγαλύτερης τάξης κροσσούς 

(σχήμα 3.14). Με βάση τη θεωρία, η ένταση της ακτινοβολίας laser για κάθε κροσσό 

συμβολής μεγαλύτερης τάξεως από τον κεντρικό, μειώνεται. Η μείωση αυτή επέφερε και 

μείωση του παράγοντα Q όπως πειραματικά παρατηρήσαμε.  
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3.6  Θεωρητική μελέτη για την εύρεση της αποδοτικότητας της συμβολομετρικής 

μορφής  οπτικής παγίδας. 

Οι  εγκάρσιες οπτικές δυνάμεις προσδιορίζονται από τη σχέση [60]: 

2 j
z ' '

e j j j,m j,m

j 1 m j1 2

4
Q Rel (2j 1)( b )G G         (3.5),







 

  
 

    

όπου 2 2

o

f
A 1 exp( 2( ) sin )

w
    είναι το κλάσμα της ισχύος της δέσμης που εισέρχεται 

στον αντικειμενικού φακού, γ=f/w, όπου f=1,7 mm η εστιακή απόσταση του αντικειμενικού 

φακού,

 

.
1

.

n 1,40
N 0,92

n 1,52
  



, 
.

2

.

n 1,52
N 1,14

n 1,33
  





 αn και bn οι συντελεστές 

σκέδασης Mie [60]. Οι συναρτήσεις '

j,mG προσδιορίζονται από τη διαπερατότητα και τις 

σφαιρικές εκτροπές. Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω εξισώσεις αναπτύχθηκε ένας 

αλγόριθμος στο Matlab προκειμένου να υπολογίσουμε τον παράγοντα Q της οπτικής παγίδας 

σε συνάρτηση με την αξονική μετατόπιση από το κέντρο του σφαιρικού σωματιδίου.  

Η οπτική δύναμη προσδιορίστηκε από τη σχέση 1.1, όπου n1 ο δείκτης διάθλασης του 

περιβάλλοντος μέσου, P η ισχύς του laser και c η ταχύτητα του φωτός. Στα σχήματα 3.15α-γ 

παρουσιάζονται οι τιμές των οπτικών δυνάμεων που επάγονται σε νανοσωματίδια 

διαστάσεων 600 nm, 800 nm και 900 nm αντίστοιχα. 

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή της αξονικής οπτικής 

δύναμης που επάγεται σε νανοσφαιρίδια διαστάσεων 600 nm, 800 nm και 900 nm βρέθηκε 

ίση με 9 pN, 15 pN και 17 pN αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές φαίνεται να συμφωνούν με τις 

αντίστοιχες που υπολογίσαμε πειραματικά (σχήματα 3.8-3.13).  
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Σχήμα 3.15: α) Η αξονική συνιστώσα οπτικής δύναμης που ασκείται από την παγίδα 

συμβολομετρικής-περιθλαστικής μορφής, σε συνάρτηση με την αξονική μετατόπιση από το κέντρο 

ενός σφαιρικού σωματιδίου διαμέτρου 600 nm, β) η αξονική συνιστώσα οπτικής δύναμης που ασκείται 

από την παγίδα, σε συνάρτηση με την αξονική μετατόπιση από το κέντρο ενός σφαιριδίου διαμέτρου 

800 nm και γ) η αντίστοιχη αξονική συνιστώσα οπτικής δύναμης που ασκείται από την παγίδα 

συμβολομετρικής-περιθλαστικής μορφής, σε συνάρτηση με την αξονική μετατόπιση από το κέντρο 

ενός σφαιρικού σωματιδίου διαμέτρου 900 nm. 

3.7  Επίδραση οπτικών δυνάμεων σε σωματίδια με κυλινδρική μορφή. 

Στο σχήμα 3.16 ένα σωματίδιο κυλινδρικής μορφής τοποθετείται στο σημείο εστίασης 

μίας δέσμης laser. Ο άξονας του κυλίνδρου είναι ευθυγραμμισμένος κατά μήκος του άξονα x 

ενώ η εισερχόμενη ακτινοβολία κατευθύνεται κατά μήκος του άξονα z. Ο κύλινδρος έχει 

μήκος L, ακτίνα R, δείκτη διάθλασης nc, και μπορεί να έχει επίπεδα ή σφαιρικά άκρα. Η 

προσπίπτουσα δέσμη είναι μία μη πολωμένη δέσμη γκαουσιανού προφίλ, έντασης I(x,y,z),  

ισχύος P, με ελάχιστο εύρος wo, και μήκος κύματος λ, η οποία συμπεριφέρεται ως ένα 

«ρεύμα φωτονίων» που μπορούν να μεταφέρουν ορμή στον κύλινδρο όταν η δέσμη 

διαθλάται και ανακλάται στο κύλινδρο και στο περιβάλλον μέσο.  

Η ορμή των φωτονίων που μεταφέρεται, dP, στο χρονικό διάστημα, dt, ισοδυναμεί με τη 

δύναμη που ασκείται στον κύλινδρο, όπως προκύπτει από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Η 

ορμή που μεταφέρεται στον κύλινδρο από ένα μόνο φωτόνιο που ανακλάται (r) ή διαθλάται 

(t) σε ένα σημείο του κυλίνδρου προσδιορίζεται από τις σχέσεις [61]: 

0 0

2
[( ) ( ) ( ) ]  (3.6),




     r in o r r rdP n l l x m m y n n z  

2
[( ) ( ) ( ) ]  (3.7),




     t in o rel t o rel t o rel tdP n l n l x m n m y n n n z  
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όπου (lo, mo, no), (lr, mr,nr) και (lt, mt,nt) είναι οι κατευθύνσεις του εισερχόμενου, 

ανακλώμενου και διαθλώμενου φωτονίου, οι οποίες αναπαριστώνται με συναρτήσεις 

συνημίτονου, ενώ nin είναι ο δείκτης διάθλασης του περιβάλλοντος μέσου και nrel είναι ο 

σχετικός δείκτης διάθλασης. 

 

 

          

Σχήμα 3.16:  Κυλινδρικής μορφής σωματίδιο 

με επίπεδα άκρα, μήκους L και ακτίνας R,  με 

τον άξονα του προσανατολισμένο κατά μήκος 

του άξονα x. Ο άξονας της  δέσμης laser 

κατευθύνεται κατά μήκος του άξονα z 

[τροποποιημένο από αναφορά 61]. 

Οι δυνάμεις που δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση των φωτονίων με το σωματίδιο 

κυλινδρικής μορφής περιγράφονται από τη σχέση [61] : 

    τα σημεία επαφής

[ (1 )   (3.8),
      

     i i ave r ave t

ό ί ή ό

F dF R dP R dP  

όπου Νi είναι ο αριθμός φωτονίων που αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια του κυλίνδρου ανά 

δευτερόλεπτο, Rave είναι ο μέσος συντελεστής ανακλαστικότητας (προσδιορίζεται από τις 

εξισώσεις Frensel) για τις δύο πολώσεις (ΤΕ, ΤΜ) της ακτινοβολίας και dFi είναι η 

στοιχειώδης δύναμη για ένα στοιχείο i. Η εξίσωση δεν περιλαμβάνει τη συνεισφορά της 

δύναμης που προκύπτει από τις πολλαπλές εσωτερικές ανακλάσεις που μπορεί να 

προκύψουν. Ο αριθμός φωτονίων Νi, που εισέρχονται σε μία στοιχειώδη επιφάνεια του 

κυλίνδρου, dΑ, ανά δευτερόλεπτο συνδέεται με την ένταση της εισερχόμενης ακτινοβολίας. 

   

Σχήμα 3.17:  Τρεις πιθανοί προσανατολισμοί για ένα κυλινδρικό αντικείμενο με επίπεδα άκρα σε 

σχέση με την κατεύθυνση της ακτινοβολίας laser. α) Μικρού μεγέθους σωματίδια προσανατολίζονται 

κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας, β) Μεγάλου μεγέθους κυλινδρικά σωματίδια 

προσανατολίζονται παράλληλα με τη διεύθυνση της ακτινοβολίας laser και γ) Μέτριου μεγέθους 

σωματίδια ευθυγραμμίζουν τον μεγάλο άξονα του κυλίνδρου τους με τον άξονα της μονοχρωματικής 

ακτινοβολίας [τροποποιημένο από αναφορά 30]. 
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Όταν ο κεντρικός άξονας της δέσμης laser δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τον άξονα του 

κυλίνδρου, τότε δημιουργείται ροπή που ως αποτέλεσμα έχει την περιστροφή του κυλίνδρου. 

Ο Gauthier [61,62] μελέτησε θεωρητικά και πειραματικά την αλληλεπίδραση της 

ακτινοβολίας με σωματίδια κυλινδρικής μορφής διαστάσεων ορισμένων μικρόμετρων. 

Απέδειξε ότι κύλινδροι με σφαιρικά άκρα ευθυγραμμίζουν το άξονα τους με τον άξονα 

διάδοσης της ακτινοβολίας laser, ενώ για κυλίνδρους με επίπεδα άκρα ο προσανατολισμός 

τους εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος τους.  

Πιο συγκεκριμένα, ενδιάμεσου μεγέθους κυλινδρικά σωματίδια με επίπεδα άκρα 

αναμένεται να ευθυγραμμίζονται παράλληλα με τη διεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας, 

ενώ μικρού μεγέθους σωματίδια ευθυγραμμίζονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης της 

ακτινοβολίας [61,30] (σχήμα 3.17).  

 

3.8 Εφαρμογή της συμβολομετρικής μορφής οπτικής παγίδας σε φύκια. 

Η οπτική παγίδα με τη συμβολομετρική μορφή εφαρμόστηκε για να παγιδεύσει ένα  

βακτήριο γνωστό ως zobellia galactanivorans, που το συναντάμε στο ectocarpus siliculosus 

φύκι και για το οποίο παρατηρήθηκε αλλαγή του προσανατολισμού του υπό την επίδραση 

των οπτικών δυνάμεων (σχήμα 3.18).  

 

                        

 

Σχήμα 3.18: Φωτογραφία από οπτικό 

μικροσκόπιο στην οποία εμφανίζεται το βακτήριο 

zobellia galactanivorans αιωρούμενο σε 

θαλασσινό νερό. 

 

Το φύκι και το βακτήριο αιωρήθηκαν σε θαλασσινό νερό και στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν σε αντικειμενοφόρο πλάκα. Το σχήμα 3.19 δείχνει κάποια στιγμιότυπα που 

υποδεικνύουν την επίδραση της ακτινοβολίας laser στο βακτήριο. Τη χρονική στιγμή t=1 s τα 

βακτήρια κάτω από την επίδραση των οπτικών δυνάμεων παγιδεύτηκαν στις περιοχές των 

φωτεινών κροσσών συμβολής. Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, όλο και περισσότερα 

βακτήρια παγιδεύονταν δημιουργώντας μία κυκλική μορφή παγίδευσης. Τη χρονική στιγμή  

t=5 s το βακτήριο, που είχε παγιδευτεί υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων στον 

κεντρικό κροσσό συμβολής στρέφεται και ευθυγραμμίζει τον άξονα του με τον άξονα 

διάδοσης της ακτινοβολίας laser. Αν παρατείνουμε την ακτινοβόληση, τότε τα βακτήρια που 
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έχουν παγιδευτεί στο δεύτερο κροσσό συμβολής, ευθυγραμμίζουν τον άξονα τους με τον 

άξονα διάδοσης της ακτινοβολίας. Από τη χρονική στιγμή t=8 s και έπειτα το βακτήριο που 

συγκρατείται στον κεντρικό κροσσό εξακολουθεί να βρίσκεται ακινητοποιημένο, 

αποδεικνύοντας μία σταθερή παγίδευση σε τρεις διαστάσεις. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν με ισχύ του laser παγίδευσης ίση με 100 mW. Όταν απομακρύναμε το 

laser παγίδευσης από το δείγμα μας, τα βακτήρια επανήλθαν στην αρχική τους κατάσταση, 

με τον άξονα τους κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης της δέσμης laser. 

 

 

Σχήμα 3.19: Διαδοχικά στιγμιότυπα της παγίδευσης των βακτηριδίων υπό την επίδραση της 

συμβολομετρικής μορφής οπτικής παγίδας. Τα βακτήρια υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων 

αλλάζουν τον αρχικό προσανατολισμό τους. Η ισχύς του laser παγίδευσης πριν από τον καταδυτικό 

αντικειμενικό φακό 100x ήταν 100 mW. Ο κεντρικός κροσσός συμβολής δημιουργεί μία σταθερή 

παγίδα σε τρεις διαστάσεις. 

Όπως παρατηρήσαμε, το βακτήριο υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων 

ευθυγραμμίζεται έτσι ώστε ο άξονας του να είναι παράλληλος στον άξονα διάδοσης της 

ακτινοβολίας laser. Όταν το βάθος παγίδευσης είναι μεγάλο, τότε μία γκαουσιανή δέσμη 

αποκτά μεγαλύτερη ισχύ κεντρικά και μικρότερη στην περιφέρεια, με άλλα λόγια οι οπτικές 

δυνάμεις είναι ισχυρές κατά μήκος του κεντρικού άξονα, και έτσι τα παγιδευμένα κυλινδρικά 

σωματίδια μπορούν να ευθυγραμμίσουν τον άξονα τους με τον άξονα της ακτινοβολίας laser. 

Το σχήμα 3.20 περιγράφει την κίνηση ενός βακτηρίου μήκους 3,9 μm, τοποθετημένου 

στο θάλαμο διηλεκτροφόρησης υπό την επίδραση της δύναμης της διηλεκτροφόρησης. Η 

ισχύς του laser Nd:YAG παγίδευσης ήταν 160 mW πριν τον καταδυτικό αντικειμενικό φακό 

μεγέθυνσης 100x. Τη χρονική στιγμή t=0 s στο βακτήριο επιδρούν μόνο οι οπτικές δυνάμεις 

και το ακινητοποιούν. Τη χρονική στιγμή  t= 4,1 s το βακτήριο αλλάζει τον προσανατολισμό 

του υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων και παρουσιάζεται με το σφαιρικό άκρο του. Η 

διάμετρος της σφαιρικής επιφάνειας του βακτηριδίου, όπως προσδιορίστηκε από το 
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λογισμικό του μικροσκοπίου, είναι ίση με (1,2±0,5) μm. Αυξάνοντας σταδιακά την τάση στο 

θάλαμο, το βακτήριο παραμένει παγιδευμένο στη συγκεκριμένη θέση μέχρι τη χρονική 

στιγμή t=6 s όπου επανέρχεται στην αρχική του θέση. Στη συνέχεια η δύναμη 

διηλεκτροφόρησης υπερισχύει ελάχιστα της οπτικής δύναμης και αναγκάζει το βακτήριο να 

κινηθεί στην περιοχή μεταξύ των ηλεκτροδίων. 

Μετρήσαμε τη δύναμη διηλεκτροφόρησης που εφαρμόζεται στο βακτήριο όταν 

βρίσκεται στην αρχική του θέση, στο επίπεδο x-y, τη στιγμή που εγκαταλείπει το σημείο 

παγίδευσης. Η δύναμη διηλεκτροφόρησης, 
DF , για ένα κυλινδρικό σωματίδιο δίνεται από τη 

σχέση [63,64]:  

2

mD
2 21

r L Re[K( ) (E )]     (3.9),F
8



                        

όπου r  η ακτίνα του σφαιρικού άκρου, L το μήκος του κυλίνδρου, εm η διηλεκτρική σταθερά 

του περιβάλλοντος μέσου, K(ω) ο παράγοντας Claussius-Mossotti, ο οποίος εξαρτάται από 

τη συχνότητα του εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου.    

 

Σχήμα 3.24: Στιγμιότυπα της κίνησης ενός βακτηριδίου υπό την επίδραση της δύναμης 

διηλεκτροφορησης. α) Ένα βακτήριο μήκους 3,9 μm παραμένει ακινητοποιημένο, υπό την επίδραση 

των οπτικών δυνάμεων, όταν δεν εφαρμόζεται καμία τάση, β) αρχικά το βακτήριο περιστρέφεται 

κατά 90ο, υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων. Με την αύξηση της εξωτερικής τάσης στα 19,8 

V, το βακτήριο επανέρχεται στην αρχική του θέση υπό την επίδραση της δύναμης διηλεκτροφόρησης, 

γ) με περαιτέρω αύξηση της τάσης  το βακτήριο ξεφεύγει από την παγίδα. 

 

Για  L>>r  ο παράγοντας Claussius-Mossoti για κυλινδρικά δείγματα δίνεται από τη 

σχέση [64]: 

    (3.10),
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όπου p
  και m

  είναι η μιγαδική επιδεκτικότητα για το βακτήριο και το περιβάλλον μέσο 

αντίστοιχα. Η μιγαδική επιδεκτικότητα του βακτήριο προσδιορίζεται από την παρακάτω 

σχέση [64-67]: 

3
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όπου εc= 50εο, σc= 500 mS/m είναι η διηλεκτρική επιδεκτικότητα και η αγωγιμότητα της 

κυτταρικής μεμβράνης ενώ εmb= 11,3εο, σmb= 10
-3

 mS/m  είναι η διηλεκτρική επιδεκτικότητα 

και η αγωγιμότητα του κυτοπλάσματος αντίστοιχα. Το πραγματικό μέρος του παράγοντα 

Claussius-Mossoti είναι ίσο με Re[ ( )] 0,87K 
 
και αυτό σημαίνει θετική διηλεκτροφόρηση, 

p-DEP [64]. Από τη δύναμη διηλεκτροφόρησης που ασκείται στο βακτήριο μπορούμε να 

υπολογίσουμε τις οπτικές δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό.  

Με επαναλαμβανόμενες προσεκτικές μετρήσεις, για βακτήρια μήκους ℓ = (3,0 ±0,2) μm , 

οι οπτικές δυνάμεις βρέθηκαν ίσες με DF = (4,25 ±0,31) pN , για μήκος ℓ = (4,0 ±0,2) μm  

ίσες με DF = (12,70 ±0,80) pN  και για μήκος ℓ (6,0 0,2) μm   ίσες με 

DF = (37,30 ±0,62) pN .  Η ομάδα του McCord  προσδιόρισε τις  οπτικές δυνάμεις για ένα 

πράσινο σφαιροειδούς μορφής φύκι ίσες με 25-31 pN [68].  Αν και η μορφή του πράσινου 

φυκιού είναι εντελώς διαφορετική από το βακτήριο που μελετήσαμε, οι τιμές των οπτικών 

δυνάμεων που υπολογίστηκαν συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή που μετρήσαμε (4-37 pN),  

υποδεικνύοντας ότι οι δυνάμεις της συμβολομετρικής μορφής οπτικής παγίδας είναι 

συγκρίσιμες με αυτές που υπολογίζονται με τη χρήση μίας απλής μορφής οπτικής παγίδας.  

3.10 Συμπεράσματα. 

Συνοψίζοντας με λίγα λόγια, στο κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκε πολλαπλή οπτική παγίδας, 

βασιζόμενη σε μία απλή γεωμετρία χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της συμβολομετρίας. 

Πιο συγκεκριμένα μία δέσμη laser στα 1064 nm πέρασε από ένα σύστημα διαχωριστών 

δέσμης με τέτοια διαφορά οπτικών δρόμων, ώστε στο εστιακό επίπεδο του αντιμενικού 

φακού να δημιουργούνται κροσσοί συμβολής. 

 Η πολλαπλή παγίδα αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας σωματίδια στην περιοχή  όπου το 

μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι συγκρίσιμο με τις διαστάσεις των σωματιδίων. Οι 
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οπτικές δυνάμεις προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο της διηλεκτροφόρησης που είχε ήδη 

αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί στο εργαστηριό μας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για 

δύο αντικειμενικούς φακούς, έναν καταδυτικό μεγέθυνσης 100x και έναν «ξηρό» μεγέθυνσης 

60x. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε τον παράγοντα Q ίσο με 0,0030, 0,0075 και 0,0127 για 

σωματίδια διαμέτρου 600 nm, 800 nm και 900 nm αντίστοιχα. Συγκρίναμε τις πειραματικές 

μας τιμές με αυτές που ήδη υπάρχουν στη βιβλιογραφία και επιβεβαιώσαμε τη συμφωνία 

τους. Στη συνέχεια, βασιζόμενοι στις εξισώσεις της οπτικής παγίδας που υπάρχουν διεθνώς, 

προσδιορίσαμε θεωρητικά τον αντίστοιχο παράγοντα Q για τα υπό μελέτη σωματίδια. 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θελήσαμε να δούμε τι επιδράσεις μπορεί να έχει η 

πολλαπλή οπτική παγίδα σε ένα σωματίδιο κυλινδρικής μορφής. Γι’ αυτόν το λόγω 

επιλέξαμε ένα βακτήριο, το οποίο απαντάται στο θαλασσινό νερό και είναι πολύ σημαντικό 

για τους ερευνητές μιας και συμμετέχει στο κύκλο του άνθρακα. Παρατηρήσαμε ότι, υπό την 

επίδραση των οπτικών δυνάμεων, τα βακτήρια έχουν την τάση να ευθυγραμμίζουν τον άξονα 

τους παράλληλα με τον άξονα διάδοσης της δέσμης. Στη συνέχεια προσδιορίσαμε τις 

μέγιστες οπτικές δυνάμεις ίσες με 37,03 pN. Η τιμή αυτή είναι σύμφωνη με ανάλογες τιμές 

για παρόμοια κύτταρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η οπτική παγίδα έχει εφαρμοστεί 

αρκετά  στην ιατρική και στη βιολογία, η εφαρμογή της σε φύκια και σε θαλάσσιο βιολογικό 

υλικό είναι ανύπαρκτη, πράγμα που κάνει την προσπάθεια μας ιδιαίτερα ελκυστική.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: Ανάπτυξη διάταξης συνδυασμού οπτικής παγίδας και μικροδέσμης 

laser με χρήση οπτικών ινών. 

Η μικροδέσμη laser μέσου υπερύθρου (2,94 μm) βρίσκεται στο προσκήνιο με πολλές 

εφαρμογές στο μακρόκοσμο, ιδιαίτερα σε θέματα βιοιατρικής, λόγω τον πολύ καλών της 

ιδιοτήτων. Σίγουρα μπορεί να βρει κατάλληλες εφαρμογές και διαμέσου μικροσκοπίου. Η 

διέλευση δέσμης laser 2,94 μm, μέσα από ένα μικροσκόπιο απαιτεί αντικειμενικούς φακούς 

υψηλού κόστους χωρίς να διασφαλίζεται η αποτροπή της καταστροφής τους. Επομένως 

έπρεπε να βρεθεί ένας εναλλακτικός και πιο οικονομικός τρόπος προκειμένου να 

καθοδηγήσουμε τη μικροδέσμη στο μικροσκόπιο. Στη συνέχεια θα γίνει περιγραφή των 

βασικών αρχών κυματοδήγησης δέσμης laser καθώς και των υλικών που αξιολογήθηκαν για 

την κυματοδήγηση της δέσμης laser στα 2,94 μm. Θα παρουσιαστεί η αξιολόγηση 

κατάλληλων καλυπτρίδων χαλαζία ώστε να εστιάσουμε κατάλληλα τη μικροδέσμη laser στο 

υπό μελέτη δείγμα μας και θα αναπτυχθεί διάταξη οπτικής παγίδας και μικροδέσμης laser με 

τη χρήση κατάλληλων οπτικών ινών.  Η νέα διάταξη οπτικής παγίδας και μικροδέσμης laser 

θα αξιολογηθεί με κύτταρα μαγιάς και με μικροσφαιρίδια PMMA.  

 

4.1 Βασικές αρχές στην κυματοδήγηση δέσμης laser-Εισαγωγή. 

Η εξάπλωση των laser μήκους κύματος ακτινοβολίας στην περιοχή των 3 μm έκανε 

επιτακτική την ανάγκη για κατάλληλα συστήματα κυματοδήγησης, ιδιαίτερα για τη χρήση 

των lasers 3 μm στον τομέα της ιατρικής και της βιολογίας. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά 

πρέπει να είναι μη τοξικά, εύκαμπτα και ικανά να διαδώσουν συνεχή ή παλμική ακτινοβολία 

laser μεγάλης ισχύος. 

Οι οπτικές ίνες υπερύθρου μπορούν να οριστούν ως ίνες που διαδίδουν μήκη κύματος 

μεγαλύτερα των 2 μm. Οι πρώτες οπτικές ίνες IR (υπερύθρου) κατασκευάστηκαν στα μέσα 

της δεκαετίας του ’60 από χαλκογενίδια, με απώλειες που ξεπερνούσαν τα 10 dB/m [1]. Στα 

μέσα της δεκαετίας του ’70 αυξήθηκε το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αποδοτικών και 

αξιόπιστων οπτικών ινών IR, εξαιτίας της ανάγκης χρήσης τους σε συστήματα στρατιωτικών 

ανιχνευτών [1]. Επιπλέον, υπήρχε μία ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για εύκαμπτα συστήματα 

κυματοδήγησης της δέσμης laser CO2 για χειρουργικές επεμβάσεις. Μία πληθώρα υλικών 

και ινών αναπτύχθηκαν για να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν 

ίνες φθοριούχου γυαλιού, πολυκρυσταλλικές ίνες καθώς και κοίλοι κυματοδηγοί. Παρόλο 

που οι φυσικές ιδιότητες αυτών των ινών ούτε καν πλησίαζαν τις ιδιότητες των συμβατικών 

ινών πυριτίας (SiO2), που χρησιμοποιούνταν ευρέως μέχρι τότε, ήταν χρήσιμες σε μήκη 

κύματος, μικρότερα των 2-3 μm, για εφαρμογές διάδοσης ισχύος και ανιχνευτών IR [2]. 
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Οι κυματοδηγοί IR μπορούν γενικά να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες όπως: ίνες 

γυαλιού, κρυσταλλικές ίνες και κοίλοι κυματοδηγοί. Αυτές οι κατηγορίες χωρίζονται σε 

υποκατηγορίες, με βάση το υλικό ή τη δομή ή και τα δύο [3]. Τα τελευταία 25 χρόνια 

κατασκευάστηκαν πολλοί καινούριοι κυματοδηγοί IR, σε μία προσπάθεια δημιουργίας ενός 

κυματοδηγού με ιδιότητες όσο το δυνατόν πιο κοντινές σε αυτές των οπτικών ινών πυριτίας, 

αλλά πολύ λίγες από αυτές τις προσπάθειες κρίθηκαν επιτυχείς [4]. Γενικά, και οι οπτικές 

αλλά και οι μηχανικές ιδιότητες των κυματοδηγών IR παραμένουν υποδεέστερες αυτών των 

οπτικών ινών πυριτίας, γι’ αυτό και δεν βρίσκουν εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες. Οι 

περισσότεροι κυματοδηγοί IR έχουν απώλειες της τάξης μερικών dB/m, έτσι η χρήση τους 

περιορίζεται σε εφαρμογές μικρών αποστάσεων όπως σε χημικούς αισθητήρες, στη 

θερμομετρία και σε αυτές που απαιτούν μετάδοση μεγάλης ισχύος σε μικρές αποστάσεις, 

όπως στις βιοϊατρικές εφαρμογές [5].  

Στο σχήμα 4.1 δίνεται η εξασθένηση των βασικών κατηγοριών οπτικών ινών του Πίνακα 

I. Από τα δεδομένα του σχήματος φαίνεται ότι υπάρχει ικανότητα διάδοσης ευρείας περιοχής 

μηκών κύματος, καθώς και ότι υπάρχει σημαντική ενδογενής απορρόφηση η οποία 

υποβιβάζει την ολική οπτική απόκριση. Οι περισσότερες από αυτές τις ενδογενής ζώνες 

απορρόφησης οφείλονται σε διάφορες προσμίξεις, αλλά στην περίπτωση των κοίλων 

κυματοδηγών οφείλονται σε φαινόμενα συμβολής λόγω των επιστρώσεων λεπτών υμενίων. 

 

Πίνακας I 

Κατηγορίες κυματοδηγών IR. 

Κατηγορία Υποκατηγορία Παραδείγματα 

 

 

Γυάλινες 

Φθοριούχου βαρέως 

μετάλλου (Heavy Metal 

Fluoride-HMFG) 

Γερμανίδιο 

Χαλκογενίδιο 

ZBLAN (ZrF4-BaF2-LaF3-

AlF3NaF) 

 

GeO2-PbO 

As2S3 και AsGeTeSe 

Κρυσταλλικές Πολυκρυσταλλικές-PC 

Μονοκρυσταλλικές-SC 

AgBrCl 

Αλουμίνα 

Κοίλος  κυματοδηγός Φιλμ μετάλλου/διηλεκτρικού Κοίλοι κυματοδηγοί γυαλιού 

Δείκτης διάθλασης 1 Κοίλοι κυματοδηγοί αλουμίνας 

στα 10,6 μm 
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4.2 Κοίλοι κυματοδηγοί. 

Οι κοίλοι κυματοδηγοί έχουν την ικανότητα να διαδίδουν μήκη κύματος και πολύ πάνω 

των 20 μm [2]. Επιπλέον, ο πυρήνας αέρα ευνοεί τη διάδοση ακτινοβολίας laser υψηλής 

ισχύος. Παρουσιάζουν απλή δομή και σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής. Χαρακτηρίζονται 

από υψηλό κατώφλι καταστροφής, δεν έχουν απώλειες λόγω ανακλάσεων των άκρων και 

παρουσιάζουν μικρή απόκλιση δέσμης [2]. Αρχικά, οι συγκεκριμένοι κυματοδηγοί 

δημιουργήθηκαν για ιατρικές εφαρμογές, όπως για μεταφορά της δέσμης του CO2 laser, αλλά 

πρόσφατα χρησιμοποιούνται και για τη μεταφορά ασύμφωνου φωτός σε φασματοσκοπικές 

εφαρμογές [2]. Γενικότερα από τα βασικά πλεονεκτήματα των κοίλων κυματοδηγών είναι, το 

υψηλό κατώφλι ενέργειας, μηδενική ανάκλαση στα άκρα και η μικρή απόκλιση δέσμης. Στα 

μειονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται οι απώλειες λόγω κάμψης καθώς και το μικρό 

αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ) [2]. Παρόλα αυτά, αποτελούν σήμερα μία από τις καλύτερες 

επιλογές για τη μεταφορά ισχύος σε ιατρικές εφαρμογές laser IR, με απώλειες χαμηλότερες 

του 0,1 dB/m [2]. 

Οι κοίλοι κυματοδηγοί διακρίνονται σε: 1) αυτούς των οποίων το εσωτερικό τους είναι 

επιστρωμένο με υλικό με δείκτη διάθλασης μεγαλύτερο της μονάδας (κυματοδηγοί διαρροής, 

n>1, leaky waveguide) και 2) αυτούς των οποίων το υλικό με το οποίο είναι επιστρωμένο το 

εσωτερικό τους έχει δείκτη διάθλασης μικρότερο της μονάδας (κυματοδηγοί εξασθένησης 

ολικής ανάκλασης ή Attenuated Total Reflectance, ATR, n<1). Οι κυματοδηγοί της πρώτης 

κατηγορίας έχουν μεταλλικές και διηλεκτρικές επιστρώσεις στο εσωτερικό μεταλλικών, 

Σχήμα 4.1: Φάσμα εξασθένησης για τους πιο κοινούς κυματοδηγούς IR: ZBLAN φθοριούχο γυαλί 

[6], SC αλουμίνας  [7], χαλκογενίδιου [8], PC AgBrCl [9] και κοίλος γυάλινος κυματοδηγός [10]. 
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πλαστικών ή γυάλινων σωλήνων [11], ενώ οι κυματοδηγοί της δεύτερης κατηγορίας 

αποτελούνται από διηλεκτρικά υλικά με δείκτες διάθλασης μικρότερους της μονάδας στην 

περιοχή μηκών κύματος που χρησιμοποιούνται [12]. Επομένως, οι κυματοδηγοί με  δείκτη 

διάθλασης μικρότερο της μονάδος μοιάζουν με οπτικές ίνες συμπαγούς πυρήνα όσον αφορά 

το γεγονός ότι ο δείκτης του πυρήνα n~1 είναι μεγαλύτερος από το δείκτη διάθλασης του 

περιβλήματος. Η δομή και οι βασικές παράμετροι των κοίλων κυματοδηγών δίνονται στο 

σχήμα 4.2.  

Γενικά, οι κοίλες δομές με n1 κατασκευάζονται από μεταλλικούς, πλαστικούς και 

γυάλινους σωλήνες, ενώ οι ATR κυματοδηγοί με n1 κατασκευάζονται από αλουμίνα ή 

κάποια ειδικά οξείδια του γυαλιού. Η θεωρία της διάδοσης ακτινοβολίας laser με τη χρήση 

κοίλων κυματοδηγών έχει περιγραφεί γενικά εφαρμόζοντας τους νόμους της κυματικής  και  

της  γεωμετρικής οπτικής. Οι Marcatilli και Schmeltzer, το 1964, θεώρησαν την κάμψη 

(1/R), ως μία μικρή διαταραχή και χρησιμοποιώντας κυλινδρικές συντεταγμένες για την 

επίλυση των εξισώσεων του Maxwell, έδωσαν την πρώτη θεωρητική ανάλυση των απωλειών 

σε κυλινδρικούς κοίλους κυματοδηγούς [13]. H ανάλυση προέβλεπε, ότι η κάμψη δεν 

επηρέαζε σημαντικά την εξασθένηση ενός κοίλου μεταλλικού κυματοδηγού. Εντούτοις, τα 

πειράματα έδειχναν μεγάλη αύξηση της εξασθένησης, ακόμα και για κάμψεις μεγάλης 

ακτίνας. 

Το 1990, οι Miyagi και Karasawa, βασιζόμενοι σε αυτήν τη θεωρία, υπολόγισαν 

απώλειες λόγω κάμψης σε αυτές τις δομές, εξελίσσοντας τη θεωρία τους, ώστε να είναι σε 

συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα [14]. Συγκεκριμένα, απέδειξαν ότι ο συντελεστής 

εξασθένησης, ο οποίος καθορίζει τις απώλειες των κοίλων κυματοδηγών, είναι αντιστρόφως 

ανάλογος της τρίτης δύναμης ακτίνας του πυρήνα,  ~1/a
3
, όπου a είναι η ακτίνα του 

πυρήνα, και ανάλογος της καμπυλότητας  ~1/R, όπου R είναι η ακτίνα κάμψης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2: Δομή των δύο τύπων κοίλων κυματοδηγών.  

 

n>1 

πυρήνας 

Διηλεκτρική 

επίστρωση 

Μεταλλικό φιλμ 

Σωλήνας 
n<1 

Πυρήνας 

αέρα 

Υλικό με n<1 



Ανάπτυξη Διάταξης Συνδυασμού Οπτικής Παγίδας και Μικροδέσμης Laser με Χρήση Οπτικών Ινών 

 

93 
 

Επομένως, σε αντίθεση με τις οπτικές ίνες συμπαγούς πυρήνα έχουμε μια ισχυρή 

εξάρτηση της εξασθένησης από τη διάμετρο του πυρήνα και την ακτίνα κάμψης του 

κυματοδηγού. Επιπλέον, οι κοίλοι κυματοδηγοί παρουσιάζουν μικρότερες απώλειες για τους 

ρυθμούς κατώτερης τάξης ενώ αυξάνονται κατά πολύ για τους ρυθμούς υψηλότερης τάξης, 

παρόλο που η διάμετρος του πυρήνα είναι συνήθως μεγαλύτερη του μήκους κύματος της 

ακτινοβολίας που οδηγείται. Γι’ αυτόν το λόγο, οι κοίλοι κυματοδηγοί τείνουν να διαδίδουν 

ενέργεια με μονορυθμική δέσμη, καθώς οι ρυθμοί υψηλότερης τάξης εξασθενούν γρήγορα. 

Το 1984, οι Miyagi και Kawakami ανέπτυξαν εξισώσεις για την περιγραφή των 

συντελεστών εξασθένησης στην ειδική περίπτωση μεταλλικού κοίλου κυματοδηγού με 

επίστρωση διηλεκτρικών φιλμ, για την αύξηση της ανακλαστικότητας [15]. Για ένα 

διηλεκτρικό φιλμ, έχουμε ελάχιστη απώλεια όταν το πάχος d του φιλμ ικανοποιεί τη σχέση 

[16]: 

1

2 1/2 2 1/4
tan [ ]

2 ( 1) ( 1)

d

d d

n
d

n n






 

    

 (4.1), 

όπου nd είναι ο δείκτης διάθλασης του διηλεκτρικού φιλμ, με την προϋπόθεση ότι το φιλμ 

δεν παρουσιάζει απορρόφηση. Γενικά για τα φιλμ AgI (ιωδιούχου αργύρου), το πάχος μπορεί 

να είναι από 0,2 εως 0,8 μm. Το πιο παχύ στρώμα δίνει ελάχιστες απώλειες στα 10,6 μm ενώ 

το πιο λεπτό δίνει καλύτερη απόκριση σε μήκη κύματος κοντά στα 3 μm [16]. 

Στην συνέχεια ανέπτυξαν την ακόλουθη εξίσωση για τους συντελεστές εξασθένησης των 

υβριδικών ρυθμών HEnm

 του κυματοδηγού [16,17]:   

 

2 22
2

3 2 2 2 1/2

1
[1 ]

2 2 ( 1)

nm d
nm

d

u nn
a

a n n



 

    
       

     
       (4.2), 

όπου n και κ είναι το πραγματικό και το φανταστικό μέρος αντίστοιχα του μιγαδικού δείκτη 

διάθλασης του μεταλλικού κυματοδηγού, unm είναι η m-οστή λύση της εξίσωσης Bessel 

μηδενικής τάξης, λ είναι το μήκος κύματος και a η εσωτερική ακτίνα του κυματοδηγού. 

Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζονται οι θεωρητικές καμπύλες των συντελεστών εξασθένησης 

για τους πρώτους τέσσερεις HE1m ρυθμούς σε έναν Ag/AgI κοίλο κυματοδηγό ως συνάρτηση 

                                                           

 Υβριδικοί ρυθμοί ονομάζονται οι ρυθμοί που διαδίδονται σε κυλινδρικούς κυματοδηγούς με μη μηδενικές 

συνιστώσες του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου κατά τον άξονα διάδοσης. Αυτοί οι ρυθμοί 

συμβολίζονται με ΗΕlm και ΕΗlm, ανάλογα με τη συνιστώσα του μαγνητικού (Η) ή του ηλεκτρικού (Ε) που έχει 

μεγαλύτερη συνεισφορά στο εγκάρσιο, στον άξονα της ίνας πεδίου. 
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της ακτίνας του πυρήνα [16,17]. Οι θεωρητικές καμπύλες δείχνουν πως οι απώλειες είναι 

ανάλογες του 1/a
3
, καθώς και τη δραματική αύξηση των απωλειών για ρυθμούς υψηλότερης 

τάξης. Γενικά, η εξασθένηση του ΗΕ11 ρυθμού είναι μικρότερη από τη μισή εξασθένηση του 

επόμενου ΗΕ21 ρυθμού και μικρότερη από το ένα πέμπτο του συμμετρικού ρυθμού ΗΕ12 

[12]. Ας σημειωθεί, ότι η εξασθένηση των υψηλότερων ρυθμών είναι ιδιαίτερα σημαντική 

στην περίπτωση των κυματοδηγών μικρής ακτίνας. Αν και οι ρυθμοί υψηλότερης τάξης 

εξασθενούν γρήγορα μπορούν, ωστόσο να διαδοθούν σε έναν κοίλο κυματοδηγό 

τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου πριν εξασθενήσουν [18]. Εξαιτίας της γρήγορης 

εξασθένησης των ρυθμών υψηλότερης τάξης, είναι δυνατή η διάδοση μονορυθμικής δέσμης 

μέσω ενός κυματοδηγού μικρής ακτίνας [19]. Αντίθετα, οι κυματοδηγοί μεγάλης ακτίνας θα 

διαδώσουν ρυθμούς υψηλότερης τάξης σε μεγάλα μήκη, αλλά η συνολική απώλεια θα είναι 

σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με τους κυματοδηγούς μικρής διαμέτρου [19].  

Όταν μία δέσμη με γκαουσιανό προφίλ εστιάζεται σε ένα κοίλο κυματοδηγό, τότε μόνο 

οι υβριδικοί ρυθμοί ΗΕ1m διαδίδονται. Επειδή ο ρυθμός ΗΕ11 έχει τη μικρότερη θεωρητική 

εξασθένηση είναι επιθυμητό να γνωρίζουμε τις συνθήκες σύζευξης που απαιτούνται για τη 

βέλτιστη σύζευξη της δέσμης laser σε αυτούς τους ρυθμούς. Κατά τη σύζευξη ρυθμών, η 

ενέργεια  ενός ρυθμού μπορεί να μεταφερθεί σε έναν άλλο ρυθμό ως αποτέλεσμα της 

παραμόρφωσης της ίνας. Κατά συνέπεια, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, ένα ποσοστό της 

ενέργειας μπορεί να είναι σε ένα «γρήγορο» ρυθμό, μακριά από τους άλλους ρυθμούς και 

αργότερα είναι δυνατόν να βρίσκεται σε κάποιον άλλο «αργό» ρυθμό [20]. Γι’ αυτό η 

σύζευξη των ρυθμών κατά τη διάδοση τους σε έναν κυματοδηγό είναι σημαντική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3:  Θεωρητικές καμπύλες των συντελεστών εξασθένησης για τους πρώτους 

τέσσερεις HE1m ρυθμούς σε κοίλους γυάλινους κυματοδηγούς [τροποποιημένο από αναφορά 

16]. 
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Η χωρική κατανομή του ρυθμού HE11 στον κυματοδηγό μπορεί να περιγραφεί από τις 

εξισώσεις Bessel μηδενικής τάξεως [16]: 

         ( ) o o m

r
E r E J u

a

 
  

 
              (4.3), 

όπου  0 ≤ r < α , α  η εσωτερική ακτίνα του κυματοδηγού.  

Η χωρική κατανομή της ενέργειας του πεδίου ακτινοβολίας μπορεί να  περιγραφεί από τη 

σχέση [16]: 

2

2
( ) expo

r
E r E



 
  

 
           (4.4), 

όπου ω είναι η κηλίδα στην οποία η ενέργεια ακτινοβολίας του ρυθμού μειώνεται στο exp(-

2) της μέγιστης τιμής του. Κατά συνέπεια, ο συντελεστής σύζευξης της εισερχόμενης δέσμης 

για κάθε υβριδικό ρυθμό μπορεί να προσδιοριστεί από την παρακάτω σχέση [16]:   
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       (4.5), 

Η παραπάνω εξίσωση εκφράζει το ποσό της ισχύος που κατανέμεται στους υβριδικούς 

ρυθμούς για μία συγκεκριμένη αναλογία ω/α. Το 1998, οι Harrington et al κατέληξαν ότι ο 

συντελεστής σύζευξης, για μικρότερες απώλειες του ρυθμού χαμηλότερης τάξεως ΗΕ11, είναι 

μέγιστος (η=98,1%) όταν ισχύει η σχέση ω/α ≈ 0,64 [16].   

Είναι πιο πρακτικό να εκφράσουμε το συντελεστή σύζευξης σε συνάρτηση με τον αριθμό 

f=f/D, όπου f  η εστιακή απόσταση του φακού που χρησιμοποιείται για τη σύζευξη δέσμης 

φωτός διαμέτρου D, (f/D=πω/2λ) [17]. 

Στο σχήμα 4.4 δίνεται ο υπολογισμός του συντελεστή σύζευξης για τους πρώτους επτά 

υβριδικούς ρυθμούς ΗΕ1, ως συνάρτηση των συνθηκών σύζευξης σε έναν κοίλο κυματοδηγό 

εσωτερικής διαμέτρου 530 μm [16]. Για το συγκεκριμένο κοίλο κυματοδηγό η ιδανική 

σύζευξη των χαμηλών ρυθμών γίνεται για f/26. Γενικά, για μικρούς αριθμούς f περισσότερη 

ενέργεια μεταφέρεται από τους ρυθμούς υψηλότερης τάξεως, ενώ για μεγάλους αριθμούς f, η 

διάμετρος της κηλίδας εστίασης γίνεται μεγαλύτερη από την εσωτερική διάμετρο του 

κυματοδηγού,  με αποτέλεσμα η δέσμη να εγκλωβίζεται στα τοιχώματά του [16]. 
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Σχήμα 4.4: Υπολογισμός του συντελεστή σύζευξης στους επτά πρώτους HE1m ρυθμούς που διεγείρουν 

έναν κοίλο γυάλινο κυματοδηγό διαμέτρου πυρήνα 530 μm [ τροποποιημένο από αναφορά 16]. 

 

Στις περισσότερες εφαρμογές, όπως τομές όπου είναι επιθυμητές μικρές κηλίδες της 

δέσμης, είναι σημαντικό να έχουμε μικρές αποκλίσεις ώστε να μπορούν να διαδίδονται οι 

χαμηλής τάξεως ρυθμοί.  

Η απόκλιση της δέσμης στην έξοδο του κυματοδηγού εξαρτάται από τους ρυθμούς που 

διαδίδονται σε αυτόν καθώς και από τη διάμετρο του πυρήνα σύμφωνα με τη σχέση [21]: 

                                                          1sin
2

m
m m

u

a


 


      (4.6), 

Στο σχήμα 4.5 παρουσιάζεται η απόκλιση δέσμης για τους τέσσερις πρώτους υβριδικούς 

ρυθμούς για διάφορες εσωτερικές διαμέτρους κυματοδηγών [16]. Γενικά, οι χαμηλής τάξεως 

ρυθμοί δίνουν τις μικρότερες αποκλίσεις δέσμης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.5: Υπολογισμός απόκλισης δέσμης για τους τέσσερεις πρώτους HE1m ρυθμούς που διεγείρουν 

έναν κοίλο γυάλινο κυματοδηγό. Οι κάθετες διακεκομμένες γραμμές δηλώνουν εσωτερικές διαμέτρους 

κυματοδηγών 320 μm, 530 μm και 700 μm [ τροποποιημένο από αναφορά 16]. 
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Οι κοίλοι κυματοδηγοί κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές [2]. 

Κάποιες από αυτές περιλαμβάνουν την τοποθέτηση με τη μορφή ατμού στρωμάτων αργύρου 

και διηλεκτρικών στρωμάτων πάνω σε μεταλλικά υποστρώματα. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, η διατομή των κυματοδηγών είναι κυκλική αλλά γίνονται μελέτες και πάνω σε 

παραλληλόγραμμους κυματοδηγούς [22,23]. Το πλεονέκτημα της κυκλικής διατομής είναι η 

ευκολία στην κάμψη και το μικρότερο μέγεθος σε σχέση με τις πολύπλοκες δομές. 

 

4.3 Οπτικές ίνες. 

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη οπτική ίνα είναι η οπτική ίνα διακριτού δείκτη 

διάθλασης. Σε αυτήν την περίπτωση οι δείκτες διάθλασης τόσο του πυρήνα όσο και του 

περιβλήματος είναι σταθεροί. Η διαφορά μεταξύ των δυο δεικτών διάθλασης είναι συνήθως 

μικρή και καθορίζει τον αριθμό των ρυθμών που μπορεί να οδηγήσει η ίνα. Το φως που 

εστιάζεται στον πυρήνα της ίνας, μένει στο μεγαλύτερο μέρος του μέσα στον πυρήνα, 

παρόλα αυτά ανάλογα και με την ένταση της δέσμης μπορεί να εισχωρεί σε κάποιες 

περιπτώσεις και σε μέρος του περιβλήματος [24]. Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι 

οι οπτικές ίνες βαθμιαίου δείκτη διάθλασης.  

Μια οπτική ίνα μπορεί να υποστηρίξει έναν ή περισσότερους οδηγούμενους ρυθμούς, η 

κατανομή της έντασης των οποίων, εντοπίζεται στον πυρήνα ή ακριβώς γύρω από τον 

πυρήνα, παρότι όπως είπαμε και προηγουμένως, ανάλογα με την ένταση της δέσμης μπορεί 

να εισχωρήσει και στο περίβλημα [24]. Εκτός από τους οδηγούμενους ρυθμούς, υπάρχουν 

και οι ρυθμοί του περιβλήματος, οι οποίοι μετά από μια συγκεκριμένη απόσταση 

εξασθενούν.  

Οι μονορυθμικές ίνες έχουν σχετικά μικρό πυρήνα (διαμέτρου μερικών μικρομέτρων) και 

μπορούν να οδηγήσουν μόνον ένα χωρικό ρυθμό ο οποίος έχει συνήθως μια γκαουσιανή 

μορφή [25]. Αλλάζοντας τις αρχικές συνθήκες, το μόνο που μπορούμε να μεταβάλλουμε 

είναι η ισχύς της δέσμης καθώς η χωρική κατανομή της έντασης μέσα στην ίνα είναι 

καθορισμένη. Για την επιτυχή κυματοδήγηση ακτινοβολίας μέσα σε μια μονορυθμική ίνα 

χρειαζόμαστε μια δέσμη καλής ποιότητας καθώς και σωστή ευθυγράμμιση των οπτικών 

στοιχείων εστίασης ώστε να πετύχουμε σύζευξη ρυθμών.  

Οι πολυρυθμικές ίνες έχουν, σε αντίθεση με τις μονορυθμικές, μεγαλύτερης διαμέτρου 

πυρήνα ή/και μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δεικτών διάθλασης πυρήνα και περιβλήματος 

[26]. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να υποστηρίξουν πολλούς διαφορετικούς ρυθμούς με 

διαφορετικές κατανομές έντασης, με αποτέλεσμα η κατανομή της έντασης να μην είναι 

καθορισμένη και να εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες εισόδου της δέσμης, οι οποίες 
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καθορίζουν την κατανομή της έντασης μεταξύ των διαφορετικών ρυθμών μέσα στην ίνα. Οι 

Su et al, κατέληξαν ότι για ίνες μεγάλων διαμέτρου πυρήνα (≥200 μm,) μικρού μήκους (5-50 

m) και διάμετρο κηλίδας της εισερχόμενης δέσμης μικρότερη από αυτήν του πυρήνα, οι 

μεσημβρινοί ρυθμοί διαδίδονται με αποτέλεσμα η κατανομή της ενέργειας στην έξοδο της 

ίνας να είναι κεντρική και να πλησιάζει την γκαουσιανή μορφή [27].   

Αντιθέτως, όταν η διαδιδόμενη δέσμη κυματοδηγείται μακριά από τον άξονα της ίνας και 

η κηλίδα της δέσμης στην είσοδο της ίνας είναι μεγαλύτερη ή ίση της διαμέτρου του πυρήνα 

της, τότε οι ασυμπτωτικές ακτίνες καθορίζουν την κατανομή της ενέργειας στην έξοδό της 

[28]. Σε αυτήν την περίπτωση, στην έξοδο της ίνας η δέσμη έχει κηλίδα περίπου ίση με το 

μέγεθος του πυρήνα της και η κατανομή της ενέργειας έχει ένα τοπικό ελάχιστο με 

πολλαπλές κορυφές [28]. 

 

         

Σχήμα 4.6: Κατανομή της 

έντασης των ρυθμών σε μία 

πολυρυθμική ίνα. Ο 

χαμηλότερος ρυθμός έχει 

γκαουσιανή μορφή 

[τροποποιημένο από 

αναφορά 26]. 

 

Οι απώλειες κάμψης είναι ιδιαίτερα σοβαρές στις περιπτώσεις διάδοσης υψηλών 

ενεργειών γιατί μπορεί να προκαλέσουν θερμικές καταστροφές στην οπτική ίνα. Όταν μία 

δέσμη φωτός εισέρχεται στην είσοδο μίας οπτικής ίνας μεγάλου μήκους, η διαδικασία 

μετάδοσης των ρυθμών, αναγκάζει την ενέργεια να κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε αυτούς [26]. 

Αντίθετα, αυτό δεν συμβαίνει όταν η διάδοση γίνεται σε ίνες μικρού μήκους. Σε αυτήν την 

περίπτωση η κατανομή της ενέργειας οφείλεται στα χαρακτηριστικά της δέσμης που 

διαδίδεται και στις συνθήκες σύζευξης [26]. 

Επιπλέον, για την ευθεία μετάδοση του φωτός σε μία ίνα, το ηλεκτρικό πεδίο της 

διαδιδόμενης δέσμης εξασθενεί εκθετικά στο περίβλημα της ίνας [29]. Όταν η ίνα κάμπτεται 

η ταχύτητα φάσης του μετώπου κύματος στην εξωτερική καμπύλη πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από αυτή στο περίβλημα, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 4.7. Η ταχύτητα 

διάδοσης αυξάνεται καθώς απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα μέχρι να γίνει ίση με την 

τοπική ταχύτητα του φωτός [26]. Αυτό συμβαίνει γιατί αν και οι υψηλότερης τάξης ρυθμοί 
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έχουν μεγαλύτερα μήκη διαδρομών απ’ ότι οι χαμηλότερης τάξης ρυθμοί, όταν είναι μακριά 

από το κέντρο της οπτικής ίνας, ταξιδεύουν στις περιοχές του χαμηλότερου δείκτη διάθλασης 

και ως εκ τούτου έχουν υψηλότερη ταχύτητα. Κατά συνέπεια οι υψηλότερης τάξης ρυθμοί 

μπορούν να αντισταθμίσουν ως ένα ορισμένο βαθμό τις μακρύτερες πορείες τους, έχοντας 

υψηλότερη μέση ταχύτητα [29]. Σε αυτά τα σημεία το κύμα παύει να κυματοδηγείται και 

διαδίδεται εκτός ίνας.   

Το θεωρητικό μοντέλο που ανάπτυξαν οι Boechat et al [27] το 1991, που βασίζεται στα 

αποτελέσματα του Schevchenko [30], υπολογίζει τους συντελεστές εξασθένησης ισχύος για 

ένα διαδιδόμενο ρυθμό σε μία οπτική ίνα ως: 
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        (4.7), 

όπου θ η γωνία  που σχηματίζει η δέσμη με την κάθετη στον άξονα της οπτικής ίνας, n1 ο 

δείκτης διάθλασης του πυρήνα της οπτικής ίνας, k  ο κυματάριθμος (όπου k= 2π/λ, λ το 

μήκος κύματος στο κενό), θc η κρίσιμη γωνία (δηλαδή η μέγιστη τιμή της γωνίας για 

οδηγούμενους ρυθμούς μέσα στη μη διαταραγμένη ίνα), r  η ακτίνα του πυρήνα της ίνας και 

R η ακτίνα κάμψης.  

 

 

 

Σχήμα 4.7:  Οπτική ίνα 

υπό κάμψη με ακτίνα 

κάμψης R και ακτίνα 

πυρήνα α. 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για ρυθμούς υψηλότερης τάξης που 

ταξιδεύουν κοντά στην κρίσιμη γωνία. Ο μηχανισμός εξασθένησης ισχύος/ενέργειας 

οφείλεται στο γεγονός ότι η καμπυλότητα μειώνει το ενεργό αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ) με 

αποτέλεσμα οι απώλειες να αυξάνονται απότομα σε γωνίες που ικανοποιούν τη σχέση [27]: 
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        (4.8), 

και έτσι όλοι οι ρυθμοί για γωνίες μεγαλύτερες της   
  να χάνονται. 
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Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει τον αριθμό των ρυθμών που διαδίδονται μέσα σε 

μία οπτική ίνα, είναι το αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ), το οποίο δίνεται από τη σχέση [29]: 

2 2 1/2

1 2( )NA n n        (4.9), 

όπου n1 και n2 ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα και του περιβλήματος της ίνας, αντίστοιχα. 

Το αριθμητικό άνοιγμα καθορίζει τον κώνο των εξωτερικών ακτίνων που οδηγούνται στην 

ίνα. Στο σχήμα 4.8 φαίνεται η διαφορά μεταξύ μιας οπτικής ίνας με μεγάλο αριθμητικό 

άνοιγμα (ΝΑ) και μίας ίνας με μικρό αριθμητικό άνοιγμα. Αν το αριθμητικό άνοιγμα μίας 

ίνας είναι μεγάλο, οι απώλειες λόγω κάμψης είναι μικρές [29]. Επιπλέον, αυξάνοντας την 

ακτίνα του πυρήνα της ίνας αυξάνεται η εξασθένηση λόγω κάμψης [29]. 

Οι ακτίνες που σχηματίζουν με τον άξονα της οπτικής ίνας γωνία μεγαλύτερη από την θα 

χάνουν μέρος από την ισχύ τους σε κάθε ανάκλαση στο περίβλημα και τελικώς δεν 

κυματοδηγούνται (σχήμα 4.8) [27]. Επειδή η ισχύς/ενέργεια, P(θ), στον διαδιδόμενο ρυθμό 

καθορίζεται από τη γωνία διάδοσης θ, μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση [27]: 

 

     
( ) ( )exp( )  oP P bl          (4.10), 

όπου l η απόσταση διάδοσης του ρυθμού, υπό συνθήκες κάμψης, Po(θ) η ισχύς/ενέργεια του 

ρυθμού στην είσοδο της οπτικής ίνας [27]. Η συνάρτηση Po(θ) εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά της οπτικής ίνας και τις συνθήκες σύζευξης της δέσμης στην είσοδο της 

οπτικής ίνας [27]. Συνήθως, υπολογίζεται πειραματικά. Κατά συνέπεια, το ποσοστό της 

ενέργειας που χάθηκε από την κάμψη της ίνας δίνεται από τη σχέση [27]: 
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          (4.11), 

όπου b είναι μία συνάρτηση που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της οπτικής ίνας και τη 

συνθήκες καμπυλότητας.  

Η  συνθήκη για τη διάδοση ενός μόνο ρυθμού σε συνάρτηση με την ακτίνα α του πυρήνα, 

προσδιορίζεται από τη σχέση, κατά την οποία για να είναι μία ίνα μονορυθμική, θα πρέπει 

πρακτικά η ακτίνα του πυρήνα να είναι συγκρίσιμη με το μήκος κύματος που διαδίδεται [20]: 
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Σχήμα 4.8: (α) Ακτίνες που 

προσπίπτουν με γωνία θα 

μέσα στον κώνο υποδοχής 

διαδίδονται μέσω ολικής 

εσωτερικής ανάκλασης 

στην ίνα. (β) Ο αριθμός των 

ολικών εσωτερικών 

ανακλάσεων στην ίνα 

μεγάλου αριθμητικού 

ανοίγματος  είναι 

μεγαλύτερο από αυτόν με 

μικρό αριθμητικό άνοιγμα. 

2,405

2 ( )

oa






          (4.12), 

Αυτό μπορεί να γίνει με μείωση του ΝΑ, πράγμα το οποίο συμβαίνει όταν οι τιμές των 

δεικτών διάθλασης πυρήνα και περιβλήματος είναι πολύ κοντά. Στην πραγματικότητα οι 

μονορυθμικές ίνες έχουν ΝΑ της τάξης του 0,1 [20]. Πρέπει να σημειωθεί ότι για μια 

συγκεκριμένη διάμετρο πυρήνα, μια ίνα θα είναι μονορυθμική μόνο όταν το μήκος κύματος 

της ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερο από μια κρίσιμη τιμή 
c  που καλείται μήκος κύματος 

αποκοπής [20]: 

2
2,405

c

NA
            (4.13), 

Όταν μια ίνα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μονορυθμική, τα χρησιμοποιούμενα μήκη 

κύματος δεν πρέπει να υπερβαίνουν ποτέ το μήκος αποκοπής. Συμπερασματικά, η 

εξασθένηση αυξάνεται όσο αυξάνεται ο πυρήνας της οπτικής ίνας και όσο μειώνεται η 

καμπυλότητα και το αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ) [27]. Γενικά είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες με μεγάλο αριθμητικό άνοιγμα και μικρή διάμετρο πυρήνα 

ώστε να διαδίδεται ποσοτικά και ποιοτικά η δέσμη σε μεγάλες καμπυλότητες. Και αυτό γιατί, 

μόλις δύο εκατοστά από την είσοδο της οπτικής ίνας η ολική ενέργεια συγκεντρώνεται κοντά 

στα τοιχώματά της με αποτέλεσμα μία μικρή κάμψη να οδηγήσει στην μέγιστη απώλεια της 

ενέργεια στα σημεία αυτά. 

Επιπλέον, για να αποφύγουμε τη θερμική καταστροφή στην είσοδο της οπτικής ίνας κατά 

την κάμψη της είναι απαραίτητο ένα κομμάτι της οπτικής ίνας να βρίσκεται σε ευθεία [18]. 

Οι Morhaim et al, χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 15 cm από το μήκος της οπτικής ίνας σε 
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ευθεία ώστε να αποφύγουν την καταστροφή της στην είσοδο κατά τη διάρκεια των 

πειραμάτων τους [18]. 

Μια άλλη αιτία απώλειας είναι η συνεχής διαδοχή μικρών παραμορφώσεων ή 

μικροκάμψεων, που μπορούν να εμφανιστούν όταν πιέζεται η ίνα ενάντια σε μια επιφάνεια 

που δεν είναι ομαλή. Τέτοιες μικροκάμψεις μπορούν να προκληθούν από τη «γυμνή» ίνα που 

πιέζεται ενάντια σε ένα προστατευτικό στρώμα ή από τη στενή περιτύλιξή της σε ένα 

τύμπανο.  

 

 

Σχήμα 4.9: Πολυρυθμικές ίνες με περίβλημα 

(α) ομογενούς και (β) μη ομογενούς πυρήνα 

διαμέτρου 2α. θc  είναι η κρίσιμη γωνία ενώ 

nc και n οι δείκτες διάθλασης του 

περιβλήματος και του πυρήνα αντίστοιχα. Οι 

διακεκομένες γραμμές δείχνουν πιθανές 

οδηγούμενες ή μη οδηγούμενες ακτίνες. Η 

συμπαγής γραμμή δίνει την ακτίνα που 

διαδίδεται, στην κρίσιμη γωνία. 

 

Αν μια δέσμη laser οπτικής ισχύος 
iP  εισέρχεται στη μια άκρη της ίνας και εάν, μετά 

από ένα μήκος L της ίνας, η ισχύς που παραμένει στην ίνα είναι 
fP  τότε η εξασθένηση 

δίνεται από τη σχέση: 

10

10
log 

 
   

 

i

f

P
έ

L P
         (4.14), 

Η εξασθένηση περιορίζει την ποσότητα της οπτικής ισχύος που μεταφέρεται μέσω της ίνας. 

Εκφράζει την εκθετική μείωση της ισχύος με την απόσταση εξαιτίας της απορρόφησης και 

της σκέδασης. Η απορρόφηση εξαρτάται από το μήκος κύματος της διαδιδόμενης 

ακτινοβολίας ενώ η σκέδαση οφείλεται στις τοπικές ανομοιογένειες του γυαλιού. 

 

4.4 Κυματοδήγηση ακτινοβολίας laser Er:YAG-Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης. 

Οι γυάλινοι κοίλοι κυματοδηγοί αποτελούν τους πιο διαδεδομένους κυματοδηγούς με 

πλήθος εφαρμογών σε πολλούς τομείς όπως στην ιατρική στη βιομηχανία και τις 

τηλεπικοινωνίες. Το βασικότερο πλεονέκτημα τους είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής, ενώ 

παράλληλα η ομαλή εσωτερική επιφάνεια τους και η ευκαμψία τους αποτελούν βασικό 

κριτήριο για το πλήθος εφαρμογών τους.  
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Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις των κυματοδηγών 

φαίνεται στο σχήμα 4.10. Δύο πηγές laser χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό του 

κυματοδηγού, ένα παλμικό laser Er:YAG στα 2,94 μm, με τη δυνατότητα να λειτουργεί σε 

ελεύθερη λειτουργία και σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q και ένα παλμικό laser Ho:YAG 

στα 2,08 μm, με τη δυνατότητα να λειτουργεί σε ελεύθερη λειτουργία. Σε ελεύθερη 

λειτουργία η μέγιστη ενέργεια εξόδου του laser Er:YAG ήταν περίπου 500 mJ και η διάρκεια 

των παλμών του ήταν περίπου 80 μs σε FWHM.  Σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q η μέγιστη 

ενέργεια εξόδου ήταν περίπου 80 mJ και η διάρκεια των παλμών του 190 ns σε FWHM. Για 

το χαρακτηρισμό του κυματοδηγού επιλέχθηκε επαναληπτικότητα ίση με  1 Ηz. Σε ελεύθερη 

λειτουργία η μέγιστη ενέργεια εξόδου του laser Ho:YAG ήταν περίπου 150 mJ και η 

διάρκεια των παλμών 1 ms σε FWHM και σε αυτήν την περίπτωση η επαναληπτικότητα 

κρατήθηκε στα 1 Ηz. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διακυμάνσεις της ενέργειας του παλμού, 

όπως και του εύρους του, ήταν κάτω από 5%. Ένας διαχωριστής δέσμης τοποθετήθηκε στην 

έξοδο της κεφαλής του laser, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη καταγραφή του σήματος 

στην είσοδο και στην έξοδο του κυματοδηγού. Το ποσοστό της δέσμης που διαδίδεται 

ευθύγραμμα εστιάζεται μέσω ενός φακού CaF2, εστιακής απόστασης που συνεχώς αλλάζει 

ανάλογα με τις ανάγκες του πειράματος, στην είσοδο του κυματοδηγού. Το άκρο εισόδου του 

κυματοδηγού είναι στερεωμένο σε ειδικό στήριγμα και τοποθετείται πίσω από ένα 

διάφραγμα, το οποίο ελέγχει το μέγεθος της δέσμης που εισάγεται στον κυματοδηγό. Για τον 

καθορισμό της κατάλληλης διαμέτρου του διαφράγματος, εργασίες της ομάδας μας στο 

παρελθόν έχουν δείξει ότι υψηλότερη διαπερατότητα (άρα και καλύτερη σύζευξη στην 

είσοδο του κυματοδηγού) επιτυγχάνεται όταν το διάφραγμα που χρησιμοποιείται έχει 

διάμετρο 100 μm μικρότερη από τη διάμετρο του κυματοδηγού [31]. Στη συνέχεια ο 

κυματοδηγός διατηρείται ευθύγραμμος ή κάμπτεται πάνω σε ένα δίσκο, σε γωνίες 90
ο
 ή 180

ο
 

και διάφορες ακτίνες καμπυλότητας. Στην έξοδο του κυματοδηγού τοποθετείται 

πυροηλεκτρικός ανιχνευτής, μοντέλο Gen Tec ED 200, για τη μέτρηση της ενέργειας της 

δέσμης laser. Ένας δεύτερος ανιχνευτής χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και την 

καταγραφή του ποσοστού της δέσμης laser που ανακλάται από το διαχωριστή δέσμης. Οι δύο 

ανιχνευτές συνδέονται με ψηφιακό παλμογράφο, μοντέλο LeCroy 9361, ώστε να είναι 

δυνατή η απεικόνιση του σήματος εισόδου και εξόδου της δέσμης laser κατά τη διάδοση του 

στον κυματοδηγό. 
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Σχήμα 4.10: Πειραματική διάταξη για τον χαρακτηρισμό κοίλων κυματοδηγών. 

 

Για την καταγραφή της χωρικής κατανομής της έντασης της δέσμης, χρησιμοποιήθηκε 

μία πυροηλεκτρική κάμερα Spiricon (μοντέλο Pyrocam I) σε συνδυασμό με το λογισμικό PC 

Laser Beam Analyzer. Η ενεργός περιοχή της κάμερας έχει διαστάσεις 12,4 x 12,4 mm τα 

οποία καλύπτονται από 124 x 124 = 15376 ενεργά εικονοστοιχεία.    

 

4.5 Χαρακτηρισμός κοίλου γυάλινου κυματοδηγού οξειδίου του πυριτίας (hollow silica 

waveguide-HWEA).  

Οι κυματοδηγοί που αξιολογήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διατριβής είναι τρείς: 1) ένας 

κυματοδηγός εσωτερικής διαμέτρου 750 μm και μήκος 58 cm, 2) ένας κυματοδηγός 

εσωτερικής διαμέτρου 750 μm και μήκος 88 cm και 3) ένας κυματοδηγός εσωτερικής 

διαμέτρου 1000 μm και μήκος 52 cm. Κατασκευάστηκαν από την εταιρία Polymicro 

Technologies και παραχωρήθηκαν στην ομάδα μας στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των κυματοδηγών συνοψίζονται στον Πίνακα II. 

 

Πίνακας II 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  κοίλου κυματοδηγού πυριτίας Polymicro Technologies [32]. 

 

Διάμετρος πυρήνα (μm): 750/1000 

Διάμετρος εξωτερικού περιβλήματος (μm): 950/1300 

Μήκος (m): 0,6/0,88 

Εξασθένηση στα 2,94 μm (από τον κατασκευαστή): 0,2 

 

Στο σχήμα 4.11 φαίνεται το φάσμα εξασθένησης του συγκεκριμένου κοίλου 

κυματοδηγού (HWEA) [32]. 
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Σχήμα 4.11: Φάσμα εξασθένησης  

κοίλου κυματοδηγού Polymicro 

Technologies. Στα 2,94 μm η 

εξασθένηση είναι περίπου 0,2 

dB/m (από τον κατασκευαστή) 

[τροποποιημένο από αναφορά 32]. 

4.5.1 Εξασθένηση ως συνάρτηση της ενέργειας εισόδου του laser. 

Στις μετρήσεις εξασθένησης που πραγματοποιήθηκαν με τους κυματοδηγούς σε ευθεία, η 

ενέργεια εισόδου μεταβλήθηκε από 1,9 έως 15 mJ με το laser Er:YAG σε ελεύθερη 

λειτουργία και  από 0,5 έως 16 mJ σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q, ενώ με το laser 

Ηo:YAG σε ελεύθερη λειτουργία από 15 έως 17 mJ.  Εξάλλου, ήταν αδύνατο να επιτύχουμε 

μεγαλύτερη ενέργεια εισόδου στον κυματοδηγό χωρίς να αλλοιωθεί η γκαουσιανή κατανομή 

της δέσμης στην είσοδο και χωρίς να αποφευχθεί η πιθανή καταστροφή του. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι ενέργεια της τάξεως 15/16 mJ, για το laser Er:YAG σε λειτουργία 

μετατρεπόμενου Q, αντιστοιχούν 79/85 KW ισχύος και αν υποθέσουμε διάμετρο δέσμης 200 

μm, η πυκνότητα ισχύος που εισέρχεται στον κυματοδηγό είναι της τάξεως 252/270 

ΜW/cm
2
. Οι κυματοδηγοί που εξετάστηκαν φαίνεται να αντέχουν αυτές τις τιμές 

πυκνότητας ισχύος. Στα σχήματα 4.12α,β φαίνεται το διάγραμμα εξασθένησης συναρτήσει 

της ενέργειας εισόδου στους κυματοδηγούς σε ελεύθερη λειτουργία και σε λειτουργία 

μετατρεπόμενου Q για το laser Er:YAG. Κάθε σημείο είναι ο μέσος όρος από 50 μετρήσεις 

για την ελάττωση του σφάλματος στα 0,08 dB/m που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις της 

ενέργειας.  

 Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.12, η εξασθένηση της δέσμης του laser Er:YAG σε 

ελεύθερη και σε μετατρεπόμενου Q λειτουργία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά με 

τη μεταβολή της ενέργειας εισόδου. Στον Πίνακα ΙΙI παρουσιάζονται οι τιμές εξασθένησης 

των κυματοδηγών για μετάδοση ακτινοβολίας των διαφόρων πηγών laser. Από τα δεδομένα 

του Πίνακα ΙΙI φαίνεται ότι ο κυματοδηγός με διάμετρο πυρήνα ίση με 1000 μm παρουσιάζει 

μικρότερη εξασθένηση συγκριτικά με τον κυματοδηγό διαμέτρου πυρήνα 750 μm για 

μετάδοση ακτινοβολίας Εr:YAG laser σε ελεύθερη και σε μετατρεπόμενου Q λειτουργία.  

Αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τη θεωρία, που προβλέπει ότι οι μεγάλης διαμέτρου 
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πυρήνα κυματοδηγοί διαδίδουν τους υψηλούς ρυθμούς σε μεγάλες αποστάσεις με απώλειες 

μικρότερες από τους κυματοδηγούς μικρής διαμέτρου πυρήνα [16].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας ΙΙI 

Εξασθένηση στην ενέργεια ακτινοβολίας διαφόρων πηγών laser κατά τη διέλευσή τους μέσα 

από γυάλινο κοίλο κυματοδηγό σε ευθεία. 

 

Κυματοδηγός 

 

Er:YAG  ελεύθερης 

λειτουργίας  

       80 μs  

Εr:YAG 

μετατρεπόμενου Q 

190 ns 

Ho:YAG  ελεύθερης 

λειτουργίας 

1 ms 

750 μm/ 58 cm 0,62 ± 0,08  dB/m 0,47 ± 0,08  dB/m 3,40 ± 0,08 dB/m 

1000 μm / 52 cm 0,43 ± 0,08  dB/m 0,27 ± 0,08  dB/m 9,00 ± 0,08 dB/m 

750 μm / 88 cm 0,64 ± 0,08  dB/m 0,50 ± 0,08  dB/m 3,60 ± 0,08 dB/m 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα ΙIΙ, οι τρεις κυματοδηγοί έδωσαν σχετικά μεγάλη εξασθένηση 

κατά τη διάδοση του laser Ho:YAG (2,06 μm), επιβεβαιώνοντας και από τη δική μας πλευρά 

την ακαταλληλότητας τους για τη διάδοση του συγκεκριμένου μήκους κύματος. 

4.5.2 Εξασθένηση ως συνάρτηση της ακτίνας καμπυλότητας του κυματοδηγού. 

Η εξασθένηση που επιφέρει ο κοίλος γυάλινος κυματοδηγός διαμέτρου 750 μm 

μετρήθηκε επίσης και ως συνάρτηση της ακτίνας κάμψης (R), υπό την οποία εκάμπτετο ο 

κυματοδηγός. Ο κυματοδηγός κάμθηκε σε γωνίες 90
ο
 και 180

ο
, με την καμπυλότητα (1/R) να 
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Σχήμα 4.12: α) Εξασθένηση της ενέργειας του laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία β) και σε 

λειτουργία μετατρεπόμενου Q, κατά τη διέλευσή της μέσα από το γυάλινο κοίλο κυματοδηγό. 

 



Ανάπτυξη Διάταξης Συνδυασμού Οπτικής Παγίδας και Μικροδέσμης Laser με Χρήση Οπτικών Ινών 

 

107 
 

μεταβάλλεται από 0 (μετρήσεις σε ευθεία) έως 6,7 m
-1

. Η ενέργεια του Er:YAG laser δεν 

ξεπέρασε την τιμή των 10 mJ τόσο σε ελεύθερη διάδοση όσο και σε διάδοση 

μετατρεπόμενου Q, ώστε να αποφευχθούν αλλοιώσεις στον κυματοδηγό. Περαιτέρω κάμψη 

του κυματοδηγού θα οδηγούσε στην καταστροφή του. Τα αποτελέσματα αυτών των 

μετρήσεων φαίνονται στο σχήμα 4.13α,β. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε σημείο του κάθε 

γραφήματος είναι ο μέσος όρος από 50 μετρήσεις, για την ελάττωση του στατιστικού 

σφάλματος. Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.13 και σύμφωνα με τη θεωρία, η εξασθένηση του 

κοίλου γυάλινου κυματοδηγού κατά την κάμψη του είναι ανάλογη της καμπυλότητας. Το 

αποτέλεσμα της γραμμικής κατανομής, οφείλεται στο γεγονός ότι παρόλο που οι ρυθμοί 

υψηλότερης τάξης διαδίδονται όταν ο κυματοδηγός είναι σε ευθεία, εξασθενούν πολύ 

γρήγορα όταν αυτός κάμπτεται με αποτέλεσμα να μη συνεισφέρουν στην ενέργεια εξόδου, 

από τον κυματοδηγό [10,16,17,33]. Από τα δεδομένα του Πίνακα ΙV φαίνεται ότι η μέση 

εξασθένηση όπως προσδιορίστηκε υπό γωνία κάμψης 90
ο
 είναι μικρότερη από την μέση 

εξασθένηση που υπολογίστηκε υπό γωνία κάμψη 180
ο
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

90
o
 γωνία κάμψης

 

 

 Er:YAG laser σε ελεύθερη  λείτουργια 

Ε
ξ
α

σ
θ
έ
ν
η

σ
η
 (

d
B

/m
)

Καμπυλότητα (m
-1
)

180
o
 γωνία κάμψης

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8
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Σχήμα 4.13: α) Εξασθένηση της ενέργειας του laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία β) και σε 

λειτουργία μετατρεπόμενου Q, κατά τη διέλευσή του μέσα από τον γυάλινο κοίλο κυματοδηγό υπό 

κάμψη 90
ο
 και 180

ο
,
  
ως συνάρτηση της ακτίνας καμπυλότητας. 
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Πίνακας ΙV 

Εξασθένηση στην ενέργεια ακτινοβολίας του Er:YAG laser κατά τη διέλευσή τους μέσα από 

γυάλινο κοίλο κυματοδηγό υπό κάμψη. 

 

Κυματοδηγός 

750 μm 88 cm 

1/R (m
-1

) 

Er:YAG  ελεύθερης 

λειτουργίας  ( ±0,08 dB/m)  

          90
o     

                   180
o
 

Er:YAG μετατρεπόμενου 

Q ( ±0,08 dB/m) 

     90
o
                   180

o
 

0 - 

1,10  dB/m 

1,24  dB/m 

1,54  dB/m 

1,90  dB/m 

- 

- 

1,88 dB/m 

2,16 dB/m 

2,90 dB/m 

- 

0,99 dB/m 

1,44 dB/m 

1,70 dB/m 

2,30 dB/m 

- 

- 

2,30 dB/m 

2,97 dB/m 

3,56 dB/m 

2,87 

4 

5 

6,7 

 

  

4.5.3  Μελέτη της ποιότητας της δέσμης laser στην έξοδο του κυματοδηγού. 

Για τον πλήρη χαρακτηρισμό της διάδοσης της ακτινοβολίας του laser Er:YAG μέσα από 

τους κοίλους κυματοδηγούς καταγράφηκαν οι κατανομές ενέργειας εξόδου για όλες τις 

καμπυλότητες για τις δύο γωνίες κάμψης και για τους δύο τρόπους λειτουργίας του laser. Σε 

κάθε περίπτωση φροντίσαμε η χωρική κατανομή της ενέργειας της εισερχόμενης δέσμης 

στον κυματοδηγό να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο σε γκαουσιανή κατανομή 

(ΤΕΜ00). Στο σκοπό αυτό βοήθησε ιδιαίτερα το διάφραγμα που τοποθετήσαμε μετά το φακό 

εστίασης της δέσμης από το laser Er:YAG καθώς και η επιλογή της κατάλληλης εστιακής 

απόστασης. Στο σχήμα 4.14 παρουσιάζονται σε τρισδιάστατη κατανομή η ενέργεια της 

δέσμης laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία (σχήματα 4.14α-γ) και σε λειτουργία 

μετατρεπόμενου Q (σχήμα 4.14δ) και για τους διαφορετικούς τρόπους σύζευξης. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της χωρικής κατανομής ενέργειας της 

εισερχόμενης δέσμης  χρησιμοποιώντας φακούς διαφορετικής, εστιακής απόστασης στην 

είσοδο του κοίλου κυματοδηγού. Οι εικόνες 4.14β,δ αναφέρονται στη χωρική κατανομή της 

εισερχόμενης δέσμης στον κυματοδηγό χρησιμοποιώντας φακό εστίασης της δέσμης, CaF2 

εστιακής απόστασης f=100 mm, για τους δύο τρόπους λειτουργίας του laser ενώ η εικόνα 

4.14α αναφέρεται στη χωρική κατανομή της ενέργειας της δέσμης laser χρησιμοποιώντας 

φακό εστίασης CaF2 εστιακής απόστασης f=50 mm. Τέλος η εικόνα 4.14γ αναφέρεται στη 

χωρική κατανομή της ενέργειας της δέσμης laser χρησιμοποιώντας φακό εστίασης CaF2 

εστιακής απόστασης  f=250 mm. 
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Σχήμα 4.14: Τρισδιάστατη απεικόνιση της χωρικής κατανομής της ενέργειας της δέσμης 

του laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία όπως έχει εστιαστεί από φακό CaF2 εστιακής 

απόστασης μετά το διάφραγμα α) για        , β )για         , γ) για             

          και  δ) σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q με εστίαση από φακό CaF2 

εστιακής απόστασης          . 

 

Στο σχήμα 4.15 παρουσιάζεται η χωρική κατανομή της δέσμης Er:YAG laser σε 

ελεύθερη λειτουργία και σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q, όπως αυτή καταγράφηκε στην 

έξοδο του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου 750 μm και μήκους 58 cm χρησιμοποιώντας φακό 

εστίασης CaF2  εστιακής απόστασης  =100 mm, σε ευθεία μετάδοση. Στο σχήμα 4.16 

παρουσιάζεται η χωρική κατανομή της ενέργειας του Er:YAG laser στην έξοδο του κοίλου 

κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 1000 μm και για τους δύο τρόπους λειτουργίας του laser, σε 

ευθεία μετάδοση.  

α

) β 

γ 

γ δ 

α 

α 
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Τέλος στο σχήμα 4.17 φαίνεται η χωρική κατανομή της ενέργειας του laser Er:YAG στην 

έξοδο του κοίλου κυματοδηγού με διάμετρο πυρήνα 750 μm και μήκος 88 cm, σε ευθεία 

διάδοση και για τους δύο τρόπους λειτουργίας. Στο σχήμα 4.19 και 4.20 φαίνεται η χωρική 

κατανομή της ενέργειας Er:YAG laser σε ελεύθερη μετάδοση στην έξοδο του κοίλου 

κυματοδηγού διαμέτρου 750 μm και 1000 μm αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας φακούς 

διαφορετικής εστιακής απόστασης. 

 

  
 

Σχήμα 4.15: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG α) σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q 

και  β) σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm 

και μήκους 58 cm σε συνθήκες ευθείας μετάδοσης.   

  
 

Σχήμα 4.16: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG α) σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q 

και  β) σε ελεύθερη λειτουργία  στην έξοδο του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 1000 μm 

και μήκους 52 cm σε συνθήκες ευθείας μετάδοσης. 

 

Από τη σύγκριση της ενέργειας κατανομής εισόδου (σχήμα 4.14) και της κατανομής της 

ενέργειας εξόδου (σχήματα 4.15-4.17), μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι, το μεγαλύτερο 

α β 

α β 
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ποσοστό της ενέργειας κατανέμεται στο κέντρο της κατανομής παρόλο το γεγονός ότι ένα 

μικρό ποσοστό της ενέργεια κατανέμεται στους περιφερειακούς ρυθμούς. Το φαινόμενο αυτό 

δεν οφείλεται σε κακή ευθυγράμμιση κατά τη σύζευξη της δέσμης στον κυματοδηγό και 

παρατηρείται και όταν απευθυγραμμίζεται ελαφρώς το σύστημα, σκόπιμα. 

 

Συγκρίνοντας το σχήμα 4.15 με το σχήμα 4.17 μπορούμε να πούμε ότι ο κυματοδηγός με 

διάμετρο πυρήνα 750 μm και μήκους 88 cm δίνει πιο ομογενή κατανομή της δέσμης από τον 

κυματοδηγό ίδιας διαμέτρου και διαφορετικού μήκους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

συνθήκες σύζευξης τους διαφέρουν. Συγκεκριμένα, για τον κοίλο κυματοδηγό μήκους 88 cm 

χρησιμοποιήθηκε στην είσοδο του διάφραγμα διαμέτρου 200 μm ενώ για τον κοίλο 

κυματοδηγό ίδιας διαμέτρου πυρήνα και μήκους 58 cm χρησιμοποιήθηκε διάφραγμα 300 

μm. Με βάση την θεωρία, όταν η διάμετρο της εισερχόμενης στον κυματοδηγό δέσμης 

μικραίνει σε σχέση με τη ιδανική για τη σύζευξη των ρυθμών ΗΕ11, η συνολική εξασθένηση 

μειώνεται, οι υψηλοί τάξης ρυθμοί εξασθενούν γρήγορα και ο κυματοδηγός γίνεται ικανός να 

διαδώσει ένα μόνο ρυθμό [10,16,17,33]. Γενικά σε όλες τις μετρήσεις δεν παρατηρήθηκε 

αξιοσημείωτη διαφορά στους δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας του Er:YAG laser. Το 

γεγονός ότι με βάση τη θεωρία, οι κοίλοι κυματοδηγοί είναι σχεδόν μονορυθμικοί, γιατί οι 

υψηλότεροι τάξης ρυθμοί εξασθενούν, έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα 

[10,16,17,33].   

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.17: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG α) σε ελεύθερη λειτουργία και β) σε 

λειτουργία μετατρεπόμενου Q στην έξοδο του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm και 

μήκους 88 cm σε συνθήκες ευθείας μετάδοσης.   

 

β α 
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Στο σχήμα 4.18 και 4.19 φαίνεται η κατανομή της ενέργειας στην έξοδο του 

κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm και μήκους 58 cm και του κυματοδηγού διαμέτρου 

1000 μm και μήκους 52 cm κατά τη διάδοση της δέσμης Er:YAG laser σε ελεύθερη 

λειτουργία χρησιμοποιώντας διαφορετικής εστιακής απόστασης φακούς για τη σύζευξη της 

δέσμης στην είσοδο του κυματοδηγού. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τη θεωρία, 

σύμφωνα με την οποία όσο η εστιακή απόσταση του φακού μειώνεται, χαμηλότερης τάξεως 

ρυθμοί διαδίδονται στον κυματοδηγό μειώνοντας τις αλληλεπιδράσεις της δέσμης με τα 

τοιχώματα του και κατά συνέπεια την εξασθένηση [10,16,17,33]. Επιπλέον μικρότερης 

εστιακής απόστασης φακός δημιουργεί μικρότερης διαμέτρου δέσμη άρα καλύτερες 

συνθήκες κυματοδήγησης. 

 

   

 

Σχήμα  4.18: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο 

του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm και μήκους 58 cm σε συνθήκες ευθείας 

μετάδοσης. Η εστίαση γίνεται με φακό CaF2 εστιακής απόστασης α)        ,  β)   

       και  γ)         .   

 

Στα σχήματα 4.20 και 4.21 φαίνεται η χωρική κατανομή του Er:YAG laser στην έξοδο 

του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm και μήκους 88 cm υπό γωνία κάμψης 

90
ο
 και για τους δύο τρόπους λειτουργίας του laser αντίστοιχα. Στα σχήματα 4.22 και 4.23 

φαίνεται η κατανομή του Er:YAG laser στην έξοδο του ίδιου κυματοδηγού υπό γωνία 

κάμψης 180
ο
 και για τους δύο τρόπους λειτουργίας του laser αντίστοιχα. 

Συγκρίνοντας τα σχήματα 4.20 έως 4.23, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι υπό συνθήκες 

κάμψης του κυματοδηγού καλύτερα αποτελέσματα στην ποιότητα της εξερχόμενης δέσμης 

είχαμε στην περίπτωση που το Er:YAG laser βρισκόταν σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q. 

Επίσης, παρόλο το ότι ο περιφερειακός χαρακτήρας της χωρικής κατανομής της ενέργειας 

γ α β 
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παραμένει, το βύθισμα στο κέντρο της κατανομής γίνεται μικρότερο καθώς η γωνία κάμψης 

του κυματοδηγού αυξάνεται.   

 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι απώλειες στην περίπτωση της κάμψης οφείλονται κατά 

κύριο λόγο στην εξασθένηση των περιφερειακών ρυθμών υψηλότερης τάξης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την εξασθένηση της ενέργειας στην περιφέρεια. Για τον πλήρη χαρακτηρισμό 

των ιδιοτήτων της δέσμης εξόδου υπολογίστηκε, με τη βοήθεια του αναλυτή δέσμης 

(πυροηλεκτρική κάμερα), η απόκλιση της εξερχόμενης δέσμης. Τοποθετώντας την κάμερα 

σε διαφορετικές αποστάσεις από την έξοδο του κυματοδηγού μετρήθηκε η διάμετρος της 

δέσμης και υπολογίστηκε η απόκλισή της. Το σφάλμα μέσης τιμής στην εκτίμηση της 

απόκλισης της δέσμης υπολογίστηκε 8 mrad. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες V και VI. Διαπιστώθηκε ότι σε ευθεία 

μετάδοση η απόκλιση της δέσμης του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου 1000 μm. 

Με βάση τη θεωρία, όσο η διάμετρος του πυρήνα αυξάνεται και αν οι συνθήκες σύζευξης 

είναι οι ιδανικές, οι χαμηλότερης τάξεως ρυθμοί δίνουν μικρότερη απόκλιση της 

εξερχόμενης δέσμης [16]. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι όσο η καμπυλότητα αυξάνεται τόσο η 

απόκλιση αυξάνεται.  

 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι ρυθμοί υψηλότερης τάξης εξασθενούν γρήγορα υπό 

συνθήκες κάμψης και έτσι δεν συνεισφέρουν στη συνολική μεταφορά της ενέργειας 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ισχυρή εξάρτηση της απόκλισης με την κάμψη. 

   
 

Σχήμα 4.19:  Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο του 

κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 1000 μm και μήκους 52 cm σε συνθήκες ευθείας μετάδοσης. Η 

εστίαση γίνεται  με φακό CaF2 εστιακής απόστασης α)        ,  β)          και γ)   

      .   

γ α β 
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Επιπλέον, ατέλειες και ανομοιογένεια του στρώματος πυριτίου στο εσωτερικό του κοίλου 

κυματοδηγού δικαιολογούν και αυτές τη συμπεριφορά του στην κυματοδήγηση της 

ακτινοβολίας των 2,94 μm. 

 

 

  
 

 

 

 
 

Σχήμα  4.20: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία  στην 

έξοδο του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm και μήκος 88 cm για γωνία κάμψης 

90
ο
 και ακτίνα καμπυλότητα α) R= 15 cm, β) R= 20 cm, γ) R= 25 cm και δ) R= 30 cm. 

 

 

 

 
  

α β 

δ γ 

α β 
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Σχήμα 4.21: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε λειτουργία μετατρεπόμενου 

Q στην έξοδο του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm και μήκους 88 cm για 

γωνία κάμψης 90
ο
 και ακτίνα καμπυλότητας α) R= 15 cm, β) R= 20 cm, γ) R= 25 cm και δ) 

R= 30 cm.  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ V 

Απόκλιση της εξερχόμενης δέσμης του laser Er:YAG στην έξοδο των κυματοδηγών με 

πυρήνα διαμέτρου 750 μm και 1000 μm και για τους δύο τρόπους λειτουργίας σε ευθεία 

μετάδοση. 

 

 

Εστιακή 

απόσταση  

 750 μm μήκους  

52  cm   

Er:YAG laser σε 

ελεύθερη 

λειτουργία 

(± 8 mad) 

750 μm  μήκους  

52 cm  

Εr:YAG laser σε 

λειτουργία 

μετατρεπόμενου 

Q  (±8 mrad) 

1000 μm 

Er:YAG laser 

σε ελεύθερη 

λειτουργία 

(± 8 mrad) 

1000 μm 

Er:YAG laser σε 

λειτουργία 

μετατρεπόμενου Q (± 

8 mrad) 

5 cm    30 mrad                 

   31 mrad                    

   33 mrad 

 

       - 

   17 mrad 

      - 

 

    20 mrad 

    25 mrad 

    28 mrad 

 

        - 

     15 mrad 

        - 

10 cm 

       25 cm 

  

 

 

 

 

γ δ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ VI 

Απόκλιση της  εξερχόμενης δέσμης του Er:YAG laser από τον κυματοδηγό διαμέτρου 750 

μm και για τους δύο τρόπους λειτουργίας υπό συνθήκες κάμψης.  

Καμπυλότητα (m
-1

)  Er:YAG laser σε ελεύθερη 

λειτουργία (± 8 mrad) 

 Er:YAG laser σε λειτουργία 

μετατρεπόμενου Q 

(± 8 mrad) 

Θ = 90
ο
         Θ = 180

ο
      Θ = 90

ο
                Θ = 180

ο
 

2,86 

4 

5 

6,7 

38 mrad 

43 mrad 

44 mrad 

49 mrad 

- 

57 mrad 

58 mrad 

62 mrad 

 

27 mrad 

33 mrad 

36 mrad 

38 mrad 

- 

34 mrad 

37 mrad 

  39 mrad 

 

 

 
 

  

 

 

 

Σχήμα 4.22: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο 

του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm και μήκους 88 cm για γωνία κάμψης 180
ο
 

και ακτίνα καμπυλότητας α) R= 15 cm, β) R= 20 cm και γ) R= 25 cm. 

                     
                                                                    

 

  

 

 

 

α β γ 

γ 
α 

β 
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Σχήμα 4.23: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q  στην 

έξοδο του κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm και μήκος 88 cm για γωνία κάμψης 180
ο
 

και ακτίνα καμπυλότητα α) R= 15 cm, β) R= 20 cm, γ) R= 25 cm και δ) R= 30 cm.   

  4.6  Χαρακτηρισμός οπτικών ινών φθοριούχο γυαλιού (fluoride glass). 

 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα 

φθοριούχα γυαλιά παρουσίασαν εξαιρετική και ταχεία ανάπτυξη [34,35]. Τα φθοριούχα 

γυαλιά αποτελούν ένα μοναδικό σύστημα υπερύθρων άμορφων υλικών από τα οποία μπορεί 

να κατασκευαστούν οπτικές ίνες ικανές να διαδίδουν φως από το υπεριώδες μέχρι το μέσο 

υπέρυθρο χωρίς να παρουσιάζουν οποιαδήποτε κορυφή απορρόφησης. Το φθοριούχο γυαλί 

έναντι της πυριτίας έχει θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, Τg, τέσσερις φορές μικρότερη 

με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ανθεκτικό [34].  Παρόλο αυτό το μειονέκτημα, τα 

φθοριούχα γυαλιά βαρέων μετάλλων χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οπτικών ινών.  

Τα περισσότερα φθοριούχα γυαλιά έχουν για το παράθυρο μετάδοσης από 0,25 μm εώς 

6-8 μm, τις χαμηλότερες θεωρητικές απώλειες (0,001 dB/km σε 2,6 μm), γεγονός που τα 

καθιστά το προτιμώμενο υλικό για εξαιρετικά χαμηλές εξασθένησης οπτικές ίνες [36]. 

Ακόμα κι αν δεν έχουν επιτευχθεί οι απώλειες κοντά στις θεωρητικές τιμές, είναι διαθέσιμες 

μονορυθμικές και πολυρυθμικές οπτικές ίνες φθοριούχων γυαλιών με εξασθενήσεις 

μικρότερες από 0,1 dB/m και αντοχή μεγαλύτερη από 100 kpsi, ανάλογα με τον τύπο και τη 

σύνθεση  των οπτικών ινών.  

Τα πιο γνωστά φθοριούχα γυαλιά είναι τα fluorozicronate, τα fluoroaluminate, τα 

fluorindate και τα  fluorogallate. Τα γυαλιά fluorozicronate παρόλο που έχουν μεγάλες 

απώλειες είναι πιο ανθεκτικά στο μήκος κύματος του Er:YAG laser. Τα φθοριούχα γυαλιά 

έχουν δείκτη διάθλασης με τιμές να κυμαίνονται από 1,46 έως 1,57 με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζουν μικρές απώλειες Fresnel συνήθως κάτω από 4% [37]. Η κατασκευή των 

οπτικών ινών φθοριούχου γυαλιού είναι παρόμοια με αυτή για οποιαδήποτε ίνα εκτός από τη 

διαμόρφωση του υλικού η οποία γίνεται με τήξη αυτού και όχι με εναπόθεση ατμών, όπως 

γίνεται στις ίνες πυριτίας [37]. Ακριβώς η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την κατασκευή 

πολυρυθμικών οπτικών ινών με  διάμετρο πυρήνα  από 20 έως 900 μm και εξασθένηση 

μικρότερη από 0,1 dB/m [37,38].  

Σε μία οπτική ίνα φθοριούχου, fluorozirconate, γυαλιού με διάμετρο πυρήνα ίση με 200 

μm, η διάδοση είναι αρκετά «επίπεδη» στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος (σχήμα 4.24), γεγονός που την κάνει ελκυστική σε εφαρμογές φασματοσκοπίας 

και πυρομετρίας. Στο σχήμα 4.24 δίνονται οι καμπύλες εξασθένησης για τους διαφορετικούς 
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τύπους ινών φθοριούχου γυαλιού. Η αξιοπιστία τους βασίζεται στην προστασία τους από την 

υγρασία και στη μείωση της κρυσταλλοποίησης της επιφάνειάς τους, που πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσχηματισμό της ίνας. 

 

 

 

Σχήμα 4.24: Καμπύλες εξασθένησης  για 

διαφορετικούς τύπους οπτικών φθοριούχων 

γυαλιών [τροποποιημένο από αναφορά 2]. 

 

Στο σχήμα 4.25 δίνεται το φάσμα εξασθένησης των οπτικών ινών φθοριούχου γυαλιού 

όπως αυτό δίνεται από την εταιρεία IR Rhotonics. 

 

 
Σχήμα 4.25: Φάσμα απωλειών οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού πολυρυθμική [τροποποιημένο από 

αναφορά 39]. 

 

Οι πολυρυθμικές οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού που αξιολογήθηκαν στο εργαστήριο 

κατασκευάστηκαν από την εταιρεία IR Photonics και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 

φαίνονται στον Πίνακα VII [39]. Εξωτερικά δεν έχουν κανένα προστατευτικό περίβλημα από 

πολυμερές, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερες ανθεκτικές σε μεγάλες καμπύλες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ VIΙ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά οπτικών ινών φθοριούχο γυαλιού της εταιρείας IR Photonics [39]. 

 

Διάμετρος πυρήνα (μm): 448/465/620 

Διάμετρος εξωτερικού περιβλήματος (μm): 507/525/711 

Μήκος (m): 0,6 

Εξασθένηση στα 2,94 μm (από τον κατασκευαστή): 0,2-0,12 

Αριθμητικό  άνοιγμα (ΝΑ): 0,2        

Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας (mm): 4 

 

4.6.1 Εξασθένηση ως συνάρτηση της ενέργειας εισόδου του laser. 

Στις μετρήσεις εξασθένησης που πραγματοποιήθηκαν με την οπτική ίνα σε ευθεία, η 

ενέργεια εισόδου μεταβαλλόταν από 4 έως 80 mJ με το laser Er:YAG σε ελεύθερη 

λειτουργία και από 11 έως 70 mJ σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q.  Πρέπει να σημειωθεί ότι 

ενέργεια της τάξεως 70 mJ, για το laser Er:YAG σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q, 

αντιστοιχούν 369 KW ισχύος και αν υποθέσουμε διάμετρο δέσμης 300 μm, η πυκνότητα 

ισχύος που εισέρχεται στην οπτική ίνα είναι της τάξεως 524 ΜW/cm
2
. Οι οπτικές ίνες που 

εξετάστηκαν φαίνεται να αντέχουν αυτές τις τιμές πυκνότητας ισχύος. 

 Στο σχήμα 4.26α,β φαίνεται το διάγραμμα εξασθένησης συναρτήσει της ενέργειας 

εισόδου των οπτικών ινών σε ελεύθερη λειτουργία και σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q για 

το laser Er:YAG. Κάθε σημείο είναι ο μέσος όρος από 50 μετρήσεις για την ελάττωση του 

σφάλματος στα 0,01 dB/m που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις της ενέργειας.   

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.26, η εξασθένηση της δέσμης του laser Er:YAG σε ελεύθερη 

λειτουργία και σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά με 

τη μεταβολή της ενέργειας εισόδου. Από το σχήμα 4.26α φαίνεται ότι η οπτική ίνα με 

διάμετρο πυρήνα ίση με 465 μm παρουσιάζει μεγαλύτερη εξασθένηση, κατά τη διάδοση της 

ακτινοβολίας Er:YAG laser σε ελεύθερη λειτουργία. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

αποκλειστικά στο σπασμένο άκρο τις ίνας με αποτέλεσμα οι συνθήκες σύξευξής να μην είναι 

ιδανικές. Στον  Πίνακα VIIΙ παρουσιάζονται οι τιμές εξασθένησης των οπτικών ινών για 

μετάδοση ακτινοβολίας  Εr:YAG laser.  

Από τα δεδομένα του Πίνακα VIIΙ, φαίνεται ότι η οπτική ίνα φθοριούχου γυαλιού με 

διάμετρο πυρήνα ίση με 620 μm παρουσιάζει μικρότερη εξασθένηση συγκριτικά με τις 
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οπτικές ίνες διαμέτρου πυρήνα 448/465 μm για μετάδοση ακτινοβολίας Εr:YAG laser σε 

ελεύθερη λειτουργία και σε λειτουγία μετατρεπόμενου Q. 

 
 

Σχήμα 4.26: α) Εξασθένηση της ενέργειας του laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία β) και σε 

λειτουργία μετατρεπόμενου Q κατά τη διέλευσή του μέσα από τις οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού. 

 

Αυτό το γεγονός μπορεί να έρχεται σε μία πρώτη ματιά σε αντίθεση με τη θεωρία, κατά 

την οποία οι μικρή διαμέτρου πυρήνα οπτικές ίνες διαδίδουν τους υψηλούς ρυθμούς σε 

μεγάλες αποστάσεις με αποτέλεσμα η εξασθένηση να είναι μικρότερη από την εξασθένηση 

των μεγάλης διαμέτρου πυρήνα οπτικών ινών [26]. Ωστόσο, ένας σημαντικός παράγοντας 

που καθορίζει την εξασθένηση των πολυρυθμικών ινών είναι οι συνθήκες σύζευξης της 

δέσμης laser στην είσοδο της ίνας, γιατί προσδιορίζουν το είδος των ρυθμών που θα 

διαδοθούν σε αυτές και κατά συνέπεια την εξασθένησή τους [26,28,40]. Με βάση αυτήν την 

παρατήρηση, η εξασθένηση της ίνας διαμέτρου 620 μm είναι αποδεκτή μιας και οι συνθήκες 

σύζευξης της δέσμης μεταβλήθηκαν με αποτέλεσμα να διαδοθούν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι 

ρυθμοί που οδηγούν στη μείωση της εξασθένησης. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι η 

εξασθένηση που παρουσιάζουν οι οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού δεν διαφέρει σημαντικά 

από την τιμή που δίνουν οι κατασκευαστές.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ VIIΙ 

Εξασθένηση στην ενέργεια ακτινοβολίας Er:YAG laser κατά τη διέλευσή τους μέσα από τις 

οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού σε ευθεία. 

 

Διάμετρος πυρήνα 

                                             

Er:YAG ελεύθερης 

λειτουργίας      80 μs  

Εr:YAG μετατρεπόμενου Q      

190 ns 

465 μm 0,23 ± 0,07 dB/m 0,19 ± 0,08 dB/m 

448 μm 0,14 ± 0,08 dB/m 0,15 ± 0,07 dB/m 

620 μm 0,13 ± 0,08 dB/m 0,11 ± 0,08 dB/m 

 

4.6.2 Εξασθένηση ως συνάρτηση της ακτίνας καμπυλότητας των οπτικών ινών. 

Η εξασθένηση προσδιορίστηκε επίσης ως συνάρτηση της ακτίνας καμπυλότητας κατά 

την κάμψη των οπτικών ινών. Οι ίνες κάμφθηκαν σε καμπυλότητες από 0 (μετρήσεις στην 

ευθεία) μέχρι 10 m
-1

 (R=10cm). Περαιτέρω κάμψη, αν και ήταν στα όρια θραύσης των ινών, 

δεν πραγματοποιήθηκε για να αποφευχθεί η καταπόνησή τους.  

Συγκεντρωτικά, η εξασθένηση που εισάγουν οι οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού στη 

δέσμη Er:YAG laser φαίνεται στους Πίνακες IΧ και X. 

 

 
Σχήμα 4.27: α) Εξασθένηση της ενέργειας του laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία β) και σε 

λειτουργία μετατρεπόμενου Q, κατά τη διέλευσή της μέσα από τις οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού 

υπό κάμψη 90
ο
 ως συνάρτηση της ακτίνας καμπυλότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IΧ 

Εξασθένηση στην ενέργεια ακτινοβολίας Er:YAG laser κατά τη διέλευσή της μέσα από τις 

οπτικές  ίνες φθοριούχου γυαλιού υπό κάμψη ως συνάρτηση της καμπυλότητας. 

 

Καμπυλότητα 

1/R (m
-1

) 

Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία 80 μs 

Υπό κάμψη 90
ο
 

 

 448 μm 465 μm 620 μm 

3,34 

4 

5 

6,7 

10 

0,15 ± 0,07 dB/m                    

0,15 ± 0,08 dB/m 

0,16 ± 0,08 dB/m 

0,14 ± 0,09 dB/m 

0,16 ± 0,07 dB/m 

            - 

0,29 ± 0,08 dB/m 

0,23 ± 0,08 dB/m 

0,25 ± 0,08 dB/m 

0,28 ± 0,08  dB/m 

0,18 ± 0,08 dB/m 

0,15 ± 0,08 dB/m 

0,16 ± 0,07 dB/m 

0,17 ± 0,08 dB/m 

              - 

 

 Από τους Πίνακες IΧ και X φαίνεται, ότι οι τιμές της εξασθένησης υπό κάμψη δεν 

διαφοροποιούνται από αυτές, όταν οι ίνες είναι σε ευθεία. Σύμφωνα με τη θεωρία οι 

απώλειες αυξάνονται δραστικά κοντά στη γωνία '
f  (σχέση 4.8) και όλοι οι ρυθμοί, που 

διαδίδονται με γωνία μεγαλύτερη από αυτήν, εξασθενούν [29]. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

φαίνεται ότι οι ρυθμοί δεν διαδίδονται υπό γωνία μεγαλύτερη της αντίστοιχης '
f  και γι’ 

αυτό η κάμψη των ινών δεν αυξάνει την εξασθένηση που αυτές προκαλούν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ X 

Εξασθένηση στην ενέργεια ακτινοβολίας Er:YAG laser μετατρεπόμενου Q κατά τη διέλευση 

της μέσα από τις οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού υπό κάμψη, ως συνάρτηση της 

καμπυλότητας. 

 

Καμπυλότητα 

1/R (m
-1

) 

Er:YAG σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q 190 ns 

Υπό κάμψη 90
ο
 

 

 448 μm 465 μm        620 μm 

3,34 
4 
5 

6,7 
 

0,16 ± 0,09 dB/m                    

0,19 ± 0,08 dB/m 

0,20 ± 0,08 dB/m 

0,22 ± 0,08 dB/m 

 

0,20 ± 0,08 dB/m 

0,21 ± 0,07 dB/m 

0,23 ± 0,09 dB/m 

0,22 ± 0,07 dB/m 

 

0,12 ± 0,08 dB/m 

0,14 ± 0,08 dB/m 

0,15 ± 0,07 dB/m 

0,18 ± 0,08 dB/m 

 

4.6.3. Μελέτη της ποιότητας της δέσμης laser στην έξοδο των οπτικών ινών. 

Μετρήσεις της χωρικής κατανομής της δέσμης εξόδου πραγματοποιήθηκαν για όλες τις 

καμπυλότητες και για τις δύο διαφορετικές χρονικές διάρκειες του laser Er:YAG. 
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Στα σχήματα 4.28 εως 4.30 παρουσιάζονται οι χωρικές κατανομές της δέσμης Er:YAG 

laser  σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο των οπτικών ινών φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου 

πυρήνα 448 μm, 465 μm και 620 μm, αντίστοιχα, υπό γωνία κάμψης 90
ο
 με καμπυλότητα 

ακτίνας να μεταβάλλεται από 10 cm έως 30 cm. Η χωρική κατανομή της δέσμης στην έξοδο 

των οπτικών ινών πλησιάζει αρκετά την γκαουσιανή κατανομή της εισερχόμενης δέσμης. Ο 

χαρακτήρας της κατανομής στην περίπτωση του laser Er:YAG είναι σχεδόν κεντρικός, 

ωστόσο παρουσιάζει κάποιες φορές περιφερειακό χαρακτήρα ή μικρές κορυφές 

συγκεντρωμένες στο κέντρο.  

Επιπλέον, ο γενικός κεντρικός χαρακτήρας της κατανομής της ενέργειας εξόδου από τις 

οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού διατηρείται ακόμη και κοντά σε ακραίες συνθήκες κάμψης, 

αλλά ο έντονος κεντρικός ρυθμός υψηλής ενέργειας σε σχέση με τους γύρω του, που 

παρατηρείται στην ευθεία διάδοση εξασθενεί, με μέρος της ενέργειάς του να μεταφέρεται 

ομοιόμορφα στους περιφερειακούς ρυθμούς. Αυτή η παρατήρηση ήταν λίγο πολύ εμφανής 

σε όλες τις καμπυλότητες με πιο έντονο χαρακτήρα στις μικρές ακτίνες κάμψης. 

Συγκρίνοντας τα σχήματα 4.28 και 4.29, παρατηρούμε ότι η κάμψη των οπτικών ινών με 

σχεδόν ίδια διάμετρο, κατανέμει την ενέργεια ομοιόμορφα στην περιοχή που καταλαμβάνει η 

δέσμη 

   

   

Σχήμα 4.28: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο 

οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 448 μm για α) ευθεία μετάδοση και γωνία 

κάμψης 90
ο
 και ακτίνες καμπυλότητας β) R= 10 cm, γ) R= 15 cm, δ) R= 20 cm,  ε) R= 25 cm  και  

στ) R= 30 cm. 

γ 

στ 

α β 

δ ε 
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Ωστόσο, ουσιαστικές διαφορές στη χωρική κατανομή της εξερχόμενης δέσμης δεν 

παρατηρήθηκαν για όλες τις περιπτώσεις, ευθείας διάδοσης και υπό κάμψη, μεταξύ των ινών 

με διάμετρο 448/465 μm. 

Η χωρική κατανομή της εξερχόμενης δέσμης από την οπτική ίνα 620 μm διατηρεί τον 

κεντρικό χαρακτήρα που παρουσιάζει στην ευθεία διάδοση, ωστόσο υπό συνθήκες κάμψης, 

ένα μέρος της ενέργειας κατανέμεται στην περιφέρεια. Αυτή η κατανομή διατηρεί την 

ενέργεια στο κέντρο της δέσμης και δημιουργεί πολλές μικρές κορυφές.  

Ο προσδιορισμός της απόκλισης της εξερχόμενης δέσμης για τις συγκεκριμένες ίνες 

έδωσε τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα XΙ υπό γωνία κάμψης 90
ο
 στην 

περίπτωση της ελεύθερης λειτουργίας  του laser. Οι τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 

προέκυψαν από τον μέσο όρο του πλήθους των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε 

περίπτωση. Από τον Πίνακα XΙ, διαπιστώνουμε ότι οι τιμές απόκλισης για την ίνα  

διαμέτρου 448 μm είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες τιμές για την ίνα διαμέτρου 465 μm, 

αποτέλεσμα που πιθανόν να οφείλεται στις ατέλειες των άκρων της δεύτερης οπτικής ίνας 

  
 

 

                      

 

 
Σχήμα 4.29: Τρισδιάστατη κατανομή laser δέσμης Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο οπτικής ίνας 

φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 465 μm για α) ευθεία μετάδοση και γωνία κάμψης 90
ο
 και ακτίνες 

καμπυλότητας β) R= 15 cm, γ) R= 20 cm, δ) R= 25 cm και  ε) R= 30 cm. 

 

. Η κάμψη των ινών δεν φαίνεται να επηρεάζει την απόκλιση της δέσμης, αν και υπάρχει 

μία αυξητική τάση, που εμπίπτει στα όρια του σφάλματος. Στον Πίνακα XIΙ αναγράφονται οι 

γ 

δ ε 

α β 
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τιμές της απόκλισης της δέσμης Er:YAG laser μετατρεπόμενου Q σε ευθεία διάδοση και υπό 

κάμψη. 

 

   

              
 

Σχήμα 4.30: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG  σε ελεύθερη λειτουργία  στην έξοδο 

οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 620 μm για α) ευθεία μετάδοση και γωνία 

κάμψης 90
ο
 και ακτίνες καμπυλότητας β) R= 15 cm, γ) R= 20 cm, δ) R= 25 cm και ε) R= 30 cm. 

 

Ομοίως η απόκλιση της δέσμης στην κάμψη της οπτικής ίνας διαμέτρου πυρήνα 620 μm 

φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστη από τη διάρκεια των παλμών. Σημαντικός παράγοντας 

που μπορεί να καθορίσει την απόκλιση της δέσμης είναι οι συνθήκες σύζευξης της δέσμης  

[26,40].  Σύμφωνα με τη θεωρία, οι βέλτιστες συνθήκες σύζευξης της δέσμης στην είσοδο 

της ίνας επιτρέπουν τη διάδοση των χαμηλών ρυθμών οι οποίοι δίνουν μικρές αποκλίσεις 

[26,40]. Παρόλο το κατεστραμμένο άκρο της ίνας 468 μm, οι αποκλίσεις των τριών ινών 

συμφωνούν με τη θεωρία. Οι τιμές της απόκλισης της δέσμης, για τις οπτικές ίνες διαμέτρου 

448 μm και 465 μm, στην περίπτωση συντομότερων παλμών, είναι μικρότερες χωρίς να 

υπερβαίνουν τα όρια του σφάλματος. 

 

 

 

 

γ 

δ ε 

α β 
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ΠΙΝΑΚΑΣ XΙ 

Απόκλιση της εξερχόμενης δέσμης της ακτινοβολίας Er:YAG laser σε ελεύθερη λειτουργία 

κατά τη διέλευσή της μέσα από τις οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού. 

 

Γωνία κάμψης  Καμπυλότητα 

1/R (m
-1

) 

Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία 80 μs 

 

 

  448 μm 465 μm 620 μm 

0 

 

90
ο
 

0 

3,34 

4 

5 

6,7 

10 

62 ± 8 mrad 

- 

65 ± 8 mrad 

69 ± 8 mrad 

67 ± 8 mrad 

65 ± 8 mrad 

66 ± 8 mrad 

- 

65 ± 8 mrad 

68 ± 8 mrad 

66 ± 9 mrad 

65 ± 8 mrad  

 

51 ± 8 mrad 

52 ± 8 mrad 

59 ± 8 mrad 

54 ± 8 mrad 

58 ± 8 mrad 

- 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ XIΙ 

Απόκλιση της εξερχόμενης δέσμης της ακτινοβολίας Er:YAG laser μετατρεπόμενου Q κατά 

τη διέλευσή της μέσα από τις οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού. 

 

Γωνία κάμψης  Καμπυλότητα 

1/R (m
-1

) 

Er:YAG σε λειτουργία  μετατρεπόμενου Q 190 ns 

 

 

  448 μm 465 μm 620 μm 

0 

 

90
ο
 

0 

3,34 

4 

5 

6,7 

10 

54 ± 8 mrad 

57 ± 8 mrad 

      57 ± 8 mrad 

54 ± 8 mrad 

52 ± 9 mrad 

55 ± 8 mrad 

42 ± 8 mrad 

     47 ± 8 mrad 

44 ± 8 mrad 

48 ± 8 mrad 

49 ± 8 mrad 

- 

55 ± 8 mrad 

57 ± 8 mrad 

59 ± 8 mrad 

54 ± 8 mrad 

58 ± 8 mrad 

- 
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 Σχήμα 4.31: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q στην έξοδο 

οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 465 μm για α) ευθεία μετάδοση και γωνία κάμψης 

90
ο
 και ακτίνες καμπυλότητας β) R= 15 cm, γ) R= 20 cm, δ) R= 25 cm και ε) R= 20 cm. 

    

              

Σχήμα 4.32: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q στην έξοδο 

οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 448 μm για α) ευθεία μετάδοση και γωνία κάμψης 

90
ο
 και ακτίνες καμπυλότητας β) R= 10 cm, γ) R= 15 cm, δ) R= 20 cm ε) R= 25 cm και στ) R= 30 cm. 

γ 

δ ε 

ε στ 

γ 

α β 

α β 

δ 



Ανάπτυξη Διάταξης Συνδυασμού Οπτικής Παγίδας και Μικροδέσμης Laser με Χρήση Οπτικών Ινών 

 

128 
 

   

                                   
 

Σχήμα 4.33: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q στην 

έξοδο οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 620 μm για α) ευθεία μετάδοση και 

γωνία κάμψης 90
ο
 και ακτίνες καμπυλότητας β) R= 15 cm, γ) R= 20 cm, δ) R= 25 cm και ε) R= 30 

cm. 

 

Στα σχήματα 4.31-4.33 παρουσιάζονται οι χωρικές κατανομές της δέσμης laser Er:YAG 

σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q στην έξοδο των οπτικών ινών φθοριούχου γυαλιού 

διαμέτρου πυρήνα 448 μm, 465 μm και 620 μm, αντίστοιχα, υπό γωνία κάμψης 90
ο
, με 

ακτίνα καμπυλότητας να μεταβάλλεται από 10 cm έως 30 cm. Η χωρική κατανομή της 

δέσμης στην έξοδο 465 μm της ίνας πλησιάζει αρκετά την γκαουσιανή μορφή της 

εισερχόμενης δέσμης. Ωστόσο, διαφορές στη χωρική κατανομή της συγκεκριμένης ίνας, για 

τα δύο είδη παλμών, πιθανόν να οφείλονται στη λείανση των άκρων της ίνας στην περίπτωση 

διάδοσης του παλμού 190 ns.  Η χωρική κατανομή της δέσμης και για τις δύο διάρκειες 

παλμών μπορεί να έχει ένα κεντρικό χαρακτήρα, ωστόσο οι πολλαπλές κορυφές και το 

βύθισμα που παρουσιάζεται κατά την κάμψη πιθανό να οφείλεται στις ατέλειες της 

κατανομής της ενέργειας στις ίνες, χωρίς αυτό να οφείλεται στην κακή ευθυγράμμιση, καθώς 

η χωρική κατανομή της εξερχόμενης δέσμης δεν άλλαζε μορφή στη διάρκεια της 

απευθυγράμμισης.   

γ 

δ ε 

α β 
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Μία γενική παρατήρηση από την πειραματική διαδικασία, που συμφωνεί με τη θεωρία 

είναι ότι στις μεγάλες καμπυλότητες (10 m
-1

) η ενέργεια του κεντρικού χαρακτήρα 

κατανέμεται στην περιφέρεια [5,26,28,29,40].    

4.7 Χαρακτηρισμός οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 100 μm. 

Για την πλήρη μελέτη των οπτικών ινών φθοριούχου γυαλιού, σκόπιμος είναι ο 

χαρακτηρισμός  ίνας διαμέτρου πυρήνα 100 μm.  

 

 

 

 

Σχήμα 4.34: Εξασθένηση της 

δέσμη laser Er:YAG σε ελεύθερη 

λειτουργία κατά τη διέλευσή  της 

σε οπτική ίνα φθοριούχου 

γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 100 

μm  σε ευθεία διάδοση. 

 

Για την καλύτερη σύζευξη της δέσμης laser στην είσοδο της συγκεκριμένης οπτικής ίνας 

χρησιμοποιήθηκε φακός εστιακής απόστασης f=100 mm και διάφραγμα που είχε διάμετρο 50 

μm.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της ενέργειας εισόδου της δέσμης. Για 

το χαρακτηρισμό της οπτικής ίνας χρησιμοποιήθηκε μόνο το laser Er:YAG σε ελεύθερη 

λειτουργία, διάρκειας παλμού 80 μs, και αυτό γιατί η παραπάνω μελέτη δεν έδωσε 

διαφορετικά αποτελέσματα για τις δύο διαφορετικές διάρκειες παλμών. Επιπλέον, δεν 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις υπό κάμψη γιατί η μείωση της ενέργειας εξόδου ήταν πιο 

έντονη και έτσι ήταν δύσκολος ο προσδιορισμός της. Στο σχήμα 4.34 φαίνεται η εξασθένηση 

της δέσμης κατά τη διέλευσή της στην οπτική ίνα σε ευθεία διάδοση. Αξιοσημείωτο, 

αποτελεί η αύξηση της εξασθένησης σε σχέση με τις οπτικές ίνες του ίδιου υλικού αλλά 

διαφορετικής διαμέτρου. Η εξασθένηση που υπολογίστηκε από το σχήμα 4.34 είναι (3,8 ± 

0,5) dB/m. Με βάση τη θεωρία, οπτικές ίνες μικρής διαμέτρου πυρήνα και μεγάλου 

αριθμητικού ανοίγματος (≤ 200 μm), έχουν μικρές απώλειες [26]. Η αυξητική τάση των 

απωλειών στην ευθεία διάδοση που παρατηρήθηκε για τη συγκεκριμένη ίνα μπορεί να 

αποδοθεί στην πιθανή διάδοση των ρυθμών στο περίβλημα και στο μικρό αριθμητικό 
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άνοιγμα της. Η εξασθένηση των υψηλών ρυθμών οδήγησε στην αύξηση των απωλειών. Το 

γεγονός αυτό δεν επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την εξάρτηση της 

εξασθένησης με τη διάμετρο του πυρήνα της ίνας. Στο σχήμα 4.35 φαίνεται η χωρική 

κατανομή της δέσμης στην α) είσοδο και στην β) έξοδο της οπτικής ίνας. Είναι εμφανές, ότι 

η ποιότητα της δέσμης εξόδου υστερεί σε σχέση με την εισερχόμενη δέσμη εμφανίζοντας την 

ενέργεια συγκεντρωμένη στο κέντρο αλλά με πολλαπλές μικρές κορυφές στην περιφέρεια. 

 

         

 
Σχήμα 4.35: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG α) σε ελεύθερη λειτουργία και β) 

στην έξοδο πολυρυθμικής οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου περιβλήματος 100 μm για  

ευθεία μετάδοση.   

 

Η απόκλιση της δέσμης μετρήθηκε (63 ± 8) mrad και έρχεται σε συμφωνία με την 

απόκλιση των άλλων ινών. Στις μετρήσεις εξασθένησης που πραγματοποιήθηκαν με την 

οπτική ίνα σε ευθεία, η ενέργεια εισόδου μεταβαλλόταν από 8,2 έως 26 mJ με το laser 

Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενέργειες αυτής της τάξεως, για 

το laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία, αντιστοιχούν σε 102,5/287,5 W ισχύος και αν 

υποθέσουμε διάμετρο δέσμης 50 μm, η πυκνότητα ισχύος που εισέρχεται στην οπτική ίνα 

είναι της τάξεως 5,23/14,65 ΜW/cm
2
. 

Η οπτική ίνα που εξετάστηκε φαίνεται να αντέχει σε αυτές τις τιμές πυκνότητας ισχύος. 

Ωστόσο, μετάδοση ακόμη μεγαλύτερης πυκνότητας ισχύος είναι επίσης δυνατή, εάν κατά τη 

σύζευξη της δέσμης στην ίνα δεν χρησιμοποιηθεί διάφραγμα, στην επιφάνεια του οποίου 

δημιουργείται πλάσμα, λόγω των μεγάλων τιμών πυκνότητας ισχύος. Το πλάσμα έχει ως 

αποτέλεσμα είτε να θωρακίσει την ίνα, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας, 

είτε να καταστρέψει την ίνα, αλλοιώνοντας τα άκρα της.   

 

α β 
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4.8 Χαρακτηρισμός οπτικών ινών οξειδίου του γερμανίου (GeO2). 

Είναι γνωστό ότι το οξείδιο του γερμανίου παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα όπως 

διαπερατότητα στην περιοχή του υπερύθρου και μη γραμμικά φαινόμενα σε σχέση με το 

οξείδιο του πυριτίου [41]. Οι οπτικές ίνες οξειδίου του γερμανίου αποτελούν έναν 

υποσχόμενο τρόπο μετάδοσης της ακτινοβολίας 3 μm [41]. Κατασκευάζονται από GeO2 σε 

ποσοστό 30-76%, RO σε ποσοστό 15-43%, όπου R παριστάνει αλκαλική γαία και ΧΟ σε 

ποσοστό 3-20%, όπου Χ ένα στοιχείο της ομάδας ΙΙΙΑ του περιοδικού πίνακα [42]. Πολλές 

φορές χρησιμοποιούνται μικρές ποσότητες από βαρέα φθοριούχα μέταλλα ώστε να 

μετατοπίζεται η απορρόφηση στο υπέρυθρο σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. Επιπλέον, 

παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή και υψηλό δείκτη διάθλασης 1,88 [5]. Στο σχήμα 4.37 

παρουσιάζεται το φάσμα απωλειών της οπτικής ίνας οξειδίου του γερμανίου, στο οποίο 

επισημαίνονται οι απώλειες των κυριότερων υπέρυθρων μηκών κύματος. Οι οπτικές ίνες 

οξειδίου του γερμανίου παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλό κατώφλι καταστροφής στα 3 μm, 

πάνω από 20 W - 2 J στα 10 Hz [5]. 

             

 

 

 

Σχήμα 4.36: Φωτογραφίες από οπτικό μικροσκόπιο των άκρων της οπτικής ίνας φθοριούχου 

γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 100 μm. α) Είσοδος της ίνας πριν την οδήγηση της ακτινοβολίας laser 

β) έξοδος της ίνας μετά διάδοση της δέσμης με ατέλειες στα άκρα.   

 

 

 

Σχήμα 4.37: Φάσμα 

απωλειών της οπτικής ίνας 

οξειδίου του γερμανίου 

[τροποποιημένο από 

αναφορά 43]. 

α β 
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Οι οπτικές ίνες που αξιολογήθηκαν στο εργαστήριο κατασκευάστηκαν από την εταιρεία 

Infrared Fiber Systems Inc., και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους φαίνονται στον Πίνακα XIIΙ 

[43]. 

ΠΙΝΑΚΑΣ XIIΙ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά οπτικών ινών οξειδίου του γερμανίου της εταιρείας Infrared Fiber 

Systems Inc [43]. 

 

Διάμετρος πυρήνα (μm): 340/350/300 

Διάμετρος εξωτερικού περιβλήματος (μm): 511/525/507 

Μήκος (m): 0,6-1,4 

Εξασθένηση στα 2,94 μm (από τον κατασκευαστή): 0,6-0,75 

Αριθμητικό  άνοιγμα (ΝΑ): 0,08      

Δείκτης διάθλασης περιβλήματος: 

Δείκτης διάθλασης πυρήνα: 

Μέγιστη ισχύς εισόδου στα 10 Hz: 

1,85 

1,88 

20,0 W 

 

4.8.1 Εξασθένηση ως συνάρτηση της ενέργειας εισόδου του laser και ως συνάρτηση 

της ακτίνας καμπυλότητας των οπτικών ινών οξειδίου του γερμανίου. 

Η εξασθένηση των οπτικών ινών μετρήθηκε σε ευθεία διάδοση σε συνάρτηση με την 

ενέργεια εισόδου του Er:YAG laser σε ελεύθερη λειτουργία. Δεν χρησιμοποιήθηκε laser 

Er:YAG μετατρεπόμενου Q γιατί από τις παραπάνω μελέτες δεν παρουσιάστηκαν 

σημαντικές διαφορές στην εξασθένηση που εισάγουν οι δύο λειτουργίες του laser. Η 

ενέργεια εισόδου του laser στην ελεύθερη λειτουργία έπαιρνε τιμές από 0,3 έως 47 mJ για 

την ίνα διαμέτρου 300 μm, από 0,5 έως 28 mJ για την ίνα διαμέτρου 340 μm και 0,2 έως 10 

mJ για την ίνα διαμέτρου 350 μm. Και σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι 

ενέργειες της τάξεως 46/47 mJ, για το laser Er:YAG σε  ελεύθερη λειτουργία, αντιστοιχούν 

σε 0,57/0,59 KW ισχύος και αν υποθέσουμε διάμετρο δέσμης 200 μm, η πυκνότητα ισχύος 

που εισέρχεται στην οπτική ίνα είναι της τάξεως 1,8/2,0 ΜW/cm
2
. Σε αυτές τις τιμές 

πυκνότητας ισχύος η συμπεριφορά των οπτικών ινών κρίθηκε απόλυτα ικανοποιητική. 

Ωστόσο, μελετήσαμε τα όρια αντοχής σε εισερχόμενη ισχύ και για τις τρεις διαμέτρους ινών 

και σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q. Βρέθηκαν και οι τρείς ίνες να ανταποκρίνονται πολύ 

καλά και σε παλμούς μικρής διάρκειας, αφού άντεχαν σε πυκνότητα ισχύος, απαιτούμενη για 
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ιατρικές εφαρμογές. Η ίνα διαμέτρου 350 μm και για πυκνότητα ισχύος περίπου ίση με 500 

ΜW/cm
2
, βρέθηκε ανεπηρέαστη στα άκρα της. 

Το σχήμα 4.38 αναπαριστά την πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τον πλήρη 

χαρακτηρισμό των ινών. Στο σχήμα 4.39 φαίνεται το διάγραμμα της εξασθένησης της 

ενέργειας εισόδου στην ίνα και για τις τρεις διαμέτρους που μετρήθηκαν, σε ευθεία διάδοση 

και υπό γωνία κάμψης 90
ο
. Κάθε σημείο και εδώ είναι ο μέσος όρος 50 μετρήσεων για την 

ελάττωση του σφάλματος στα 0,09 dB/m. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι, ότι η ίνα διαμέτρου 

πυρήνα 340 μm, παρουσιάζει ελαφρώς μικρότερη εξασθένηση, (0,25 ± 0,09) dB/m, από ότι 

οι δύο άλλες, (για την ίνα διαμέτρου 350 μm η εξασθένηση μετρήθηκε (0,28 ± 0,09) dB/m, 

ενώ για την ίνα διαμέτρου 300 μm βρέθηκε (0,29 ± 0,09) dB/m). Οι τιμές αυτές είναι 

μικρότερες από τις τιμές που δίνει η κατασκευάστρια εταιρία για ίνες μήκους 1 m.  Με βάση 

τη θεωρία, ίνες μικρής διαμέτρου έχουν τις μικρότερες απώλειες [26]. Τα πειραματικά 

δεδομένα συμφωνούν με τη θεωρία ωστόσο η διαφορά των τιμών εξασθένησης με τις τιμές 

που δίνει η εταιρία πιθανόν να οφείλονται στο γεγονός ότι η εξασθένηση εξαρτάται και από 

το μήκος των ινών.  

 

Σχήμα 4.38: Πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθεί η εξάρτηση της δέσμης 

laser Er:YAG  στην έξοδο των ινών υπό κάμψη σε κάθε περίπτωση. 

  

Η εξασθένηση προσδιορίστηκε ως συνάρτηση της ακτίνας καμπυλότητας κατά την 

κάμψη των οπτικών ινών σε καμπυλότητες από 0 έως 30 m
-1

 και υπό γωνία κάμψης 90
ο
. 

Περαιτέρω κάμψη δεν επιδιώχθηκε προκειμένου να αποφευχθεί η καταπόνηση τους. Από το 

διάγραμμα 4.39 φαίνεται ότι η εξασθένηση υπό κάμψη αυξάνεται γραμμικά σε συνάρτηση με 

την καμπυλότητα. Αυτό το αποτέλεσμα παρατηρήθηκε μόνο στην περίπτωση των ινών 

οξειδίου του γερμανίου χωρίς να είναι καθοριστικό. Το γεγονός ότι μελετήθηκαν μόνο τρεις 

διάμετροι δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την εξασθένηση υπό 
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κάμψη. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα δεν οφείλεται στην κακή ευθυγράμμιση της δέσμης 

γιατί τα ίδια αποτελέσματα είχαμε και στην περίπτωση της απευθυγράμμισης. 

Με βάση τη θεωρία, η εξασθένηση υπό κάμψη αυξάνεται, με την αύξηση της διαμέτρου 

του πυρήνα της ίνας και με την αύξηση της καμπυλότητας [26,40]. Ένας άλλος καθοριστικός 

παράγοντας για την εξασθένηση υπό κάμψη είναι το αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ), το οποίο 

είναι σχετικά μικρό σε σύγκριση με τις άλλες οπτικές ίνες που μελετήσαμε, με αποτέλεσμα 

να δικαιολογεί  την αύξηση των απωλειών υπό κάμψη [ 26,29,40]. 

Στον Πίνακα XIV συνοψίζονται οι πειραματικές τιμές της εξασθένησης της ακτινοβολίας 

Er:YAG laser σε ελεύθερη λειτουργία και σε ευθεία διάδοση όπως προέκυψαν από την 

πειραματική διαδικασία. 

      

 
Σχήμα 4.39: α) Εξασθένηση της ενέργειας της δέσμης του laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία σε 

ευθεία διάδοση και β) υπό κάμψη κατά τη διέλευση του μέσα από τις οπτικές ίνες οξειδίου του γερμανίου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ XIV 

Εξασθένηση στην ενέργεια ακτινοβολίας Er:YAG laser κατά τη διέλευσή της μέσα από τις 

οπτικές ίνες  οξειδίου του γερμανίου σε ευθεία διάδοση. 

 

Διάμετρος πυρήνα 

                                             

Er:YAG ελεύθερης 

λειτουργίας      80 μs  

300 μm 0,27 ± 0,07  dB/m 

340 μm 0,25 ± 0,08  dB/m 

350 μm 0,26 ± 0,08  dB/m 
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4.8.2 Μελέτη της ποιότητας της δέσμης laser στην έξοδο των οπτικών ινών οξειδίου 

του γερμανίου. 

Η χωρική κατανομή της ενέργειας της δέσμης Er:YAG laser σε ελεύθερη λειτουργία 

πραγματοποιήθηκε για όλες τις καμπυλότητες και για γωνία κάμψης 90
ο
. Η εισερχόμενη 

δέσμη είναι μία καλής ποιότητας μονορυθμική, (ΤΕΜ00), δέσμη όπως και στις μετρήσεις των 

προηγούμενων οπτικών ινών. Στο σχήμα 4.40, παρουσιάζεται η τρισδιάστατη κατανομή της 

εισερχόμενης δέσμης στην είσοδο που χρησιμοποιήθηκε για το χαρακτηρισμό των ινών.  

Στα σχήματα 4.41-4.43, φαίνονται οι χωρικές κατανομές σε τρεις διαστάσεις της 

εξερχόμενης δέσμης από τις οπτικές ίνες σε ευθεία διάδοση και υπό κάμψη, με ακτίνα 

καμπυλότητας να μεταβάλλεται από 0 (σε ευθεία) έως 30 m
-1

. Από τα σχήματα φαίνεται ότι ο 

κεντρικός  χαρακτήρας, με το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας να κατανέμεται σε αυτόν, 

υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις υπό κάμψη 

παρατηρήθηκε και περιφερειακή κατανομή της ενέργειας, δημιουργώντας πολλαπλές 

κορυφές.   

 

 

Σχήμα 4.40: Η τρισδιάστατη χωρική 

κατανομή της δέσμης εισόδου των 

οπτικών ινών. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κατανομή ενέργειας της δέσμης στην έξοδο της ίνας 

μεταβαλλόταν (ως εικόνα) σε μικρή απευθυγράμμμιση, χωρίς να μεταβάλλεται όμως η 

εξασθένηση. Απλά, άλλαζε η κατανομή της ενέργειας από κεντρικούς σε περιφερειακούς 

ρυθμούς. Γι’ αυτόν τον λόγο η ευθυγράμμιση έγινε όχι μόνο με βάση την ενέργεια αλλά και 

με την κατανομή της. Στην περίπτωση της ίνας διαμέτρου 300 μm, παρατηρήθηκε έντονη 

περιφερειακή κατανομή της ενέργειας στην ευθεία διάδοσης, η οποία εξασθενεί αισθητά υπό 

συνθήκες κάμψης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι απώλειες στην περίπτωση της κάμψης 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στην εξασθένηση των περιφερειακών ρυθμών υψηλότερης 

τάξης με αποτέλεσμα η κατανομή της ενέργειας στην περιφέρεια να μειώνεται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, την εξασθένηση της ενέργειας στην περιφέρεια.  

Ο υπολογισμός της απόκλισης της εξερχόμενης δέσμης έδωσε τα αποτελέσματα που 

φαίνονται στον Πίνακα XV. Οι τιμές που αναγράφονται και σε αυτήν την περίπτωση έχουν 
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προκύψει από τον μέσο όρο του πλήθους των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε 

περίπτωση. Η απόκλιση της δέσμης για την ίνα διαμέτρου 300 μm υπολογίστηκε μεγαλύτερη 

από την απόκλιση της δέσμης για τις άλλες δύο, ωστόσο βρίσκεται στα όρια του σφάλματος.  

 

   

                 

Σχήμα 4.41: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο 

οπτικής ίνας οξειδίου του γερμανίου διαμέτρου πυρήνα 300 μm για α) ευθεία μετάδοση και γωνία 

κάμψης  90
ο
 και ακτίνες καμπυλότητας β) R= 15 cm, γ) R= 20 cm, δ) R= 25 cm και  ε) R= 30 cm. 

 

   

γ 

ε 

γ 

α β 

δ 

α β 
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Σχήμα 4.42: Τρισδιάστατη κατανομή laser δέσμης Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο 

οπτικής ίνας οξειδίου του γερμανίου διαμέτρου πυρήνα 340 μm για α) ευθεία μετάδοση και γωνία 

κάμψης  90
ο
 και ακτίνες καμπυλότητας β) R= 15 cm, γ) R= 20 cm, δ) R= 25 cm και ε) R= 30 cm. 

 

   

                         

Σχήμα 4.43: Τρισδιάστατη κατανομή δέσμης laser Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία στην έξοδο 

οπτικής ίνας οξειδίου του γερμανίου διαμέτρου πυρήνα 350 μm για α) ευθεία μετάδοση και γωνία 

κάμψης 90
ο
 και ακτίνες καμπυλότητας β) R= 15 cm, γ) R= 20 cm, δ) R= 25 cm και ε) R= 30 cm. 

 

 

Από τον Πίνακα XV γίνεται εμφανές ότι η κάμψη επηρεάζει την απόκλιση της δέσμης 

αυξάνοντάς την. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στις πολλαπλές ανακλάσεις που 

υφίσταται η δέσμη και στη δημιουργία υψηλότερων ρυθμών που έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της απόκλισης [5].  

δ ε 

γ 

δ ε 

α β 
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ΠΙΝΑΚΑΣ XV 

Απόκλιση της εξερχόμενης δέσμης της ακτινοβολίας Er:YAG laser σε ελεύθερη λειτουργία, 

κατά τη διέλευσή της μέσα από τις οπτικές ίνες οξειδίου του γερμανίου. 

 

Γωνία κάμψης  Καμπυλότητα 

1/R (m
-1

) 

Er:YAG σε ελεύθερη λειτουργία 80 μs 

Υπό κάμψη 90
ο
 

 

  300 μm 340 μm 350 μm 

0 

 

90
ο
 

0 

3,34 

4 

5 

6,7 

 

14,3 ±  0,05 mrad 

34,3 ±  0,08 mrad 

40,8 ±  0,05 mrad 

55,8 ±  0,09 mrad 

74,5 ±  0,02 mrad 

12,4  ± 0,03 mrad 

24,5  ± 0,05 mrad 

55,8  ± 0,08 mrad 

84,7  ± 0,03 mrad 

105,8 ± 0,07 mrad 

13,4 ± 0,05 mrad 

35,8 ± 0,03 mrad 

43,2 ± 0,08 mrad 

87,0 ± 0,06 mrad 

95,3 ± 0,08 mrad 

 

Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε ασχολίαστη την επίδραση που έχει η διάδοση της 

ακτινοβολίας στην ποιότητα των άκρων μίας ίνας. Στο σχήμα 4.44, παραθέτουμε 

φωτογραφίες από οπτικό μικροσκόπιο των άκρων ίνας οξειδίου του γερμανίου διαμέτρου 

340 μm α) πριν την κυματοδήγηση και β) μετά την κυματοδήγηση ακτινοβολίας Er:YAG 

laser σε ελεύθερη λειτουργία με πυκνότητας ισχύος 200 ΜW/cm
2
.  

 

                   
 

Σχήμα 4.44: Άκρο εξόδου ίνας διαμέτρου 340 μm α) πριν την ακτινοβόληση, β) μετά την 

ακτινοβόληση με παλμούς laser Εr:YAG σε ελεύθερη λειτουργία, με πυκνότητα ισχύος 200 MW/cm
2
. 

 

Είναι εμφανές, ότι η ίνα αντέχει σε αυτές τις τιμές πυκνότητας ισχύος με αποτέλεσμα η 

χωρική κατανομή της εξερχόμενης ενέργειας να παραμένει καλής ποιότητας με κεντρικό 

χαρακτήρα.  

α β 
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4.9 Θεωρητικό μοντέλο για την κυματοδήγηση ακτινοβολίας μέσω κοίλου  

κυματοδηγού. 

4.9.1 Βασικές Αρχές. 

Η διάδοση της ακτινοβολίας μέσα από έναν κοίλο κυματοδηγό υπολογίστηκε θεωρητικά 

χρησιμοποιώντας τη γεωμετρική οπτική. Ένας βασικός περιορισμός του μοντέλου 

αναφέρεται στη συνθήκη λ << ρ, όπου λ το μήκος κύματος της διαδιδόμενης ακτινοβολίας 

και ρ η εσωτερική διάμετρος του κυματοδηγού. Η θεωρητική προσέγγιση της 

κυματοδήγησης βασίστηκε στο μοντέλο που εισαγάγουν οι Croituru et al [44]. 

Στο μοντέλο αυτό θεωρήσαμε ότι η διάδοση της ακτινοβολίας δημιουργείτε από 

πολλαπλές ανακλάσεις μεταξύ του μεταλλικού και διηλεκτρικού στρώματος του 

κυματοδηγού. Η ολική ενέργεια της ακτινοβολίας προέρχεται από το άθροισμα της ενέργειας 

της κάθε εναλλακτικής δέσμης και δίνεται από τη σχέση (4.15) [45]. Οι επιμέρους ενέργειες 

υπολογίστηκαν ως συνάρτηση των τυπικών αποκλίσεων και των συντεταγμένων διάδοσης: 

  

( , , , ) ( ) ( )io r i i

i

I I r R S              (4.15), 

όπου Iio είναι η ενέργεια κάθε ακτίνας και προσδιορίζεται από τη σχέση 4.16, ενώ Ιο είναι η 

μέγιστη ενέργεια. Για λόγους απλότητας θεωρήσαμε Ιο=1. 

2 2

4 2 2

1
( , , , ) exp 2

(2 ) 2 2

i i
io r i i o

r r

r
I r I

 


  

   

    
                

     (4.16), 

όπου ri και φi καθορίζονται παρακάτω ενώ η τυπική απόκλιση για τη χωρική κατανομή 

δίνεται από τη σχέση [46]: 

2
r

f



       (4.17), 

όπου f είναι η εστιακή απόσταση του φακού, ω η διάμετρος της κηλίδας laser στην είσοδο 

του κυματοδηγού, ενώ η τυπική απόκλιση για τη γωνιακή κατανομή δίνεται από τη σχέση 

[46]: 

2f



       (4.18), 

όπου λ το μήκος κύματος της διαδιδόμενης ακτινοβολίας (λ=2,94 μm),  f είναι η εστιακή 

απόσταση του φακού σύζευξης (f = 100 mm) και ω η κηλίδα της ακτινοβολίας μετά το φακό 
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εστίασης όπως απεικονίζεται στο σχήμα 4.45. Ωστόσο, το μέγεθος της κηλίδας στην είσοδο 

του κυματοδηγού καθορίστηκε πειραματικά από τη διάμετρο του διαφράγματος, που 

χρησιμοποιήσαμε στην είσοδο του.  

 

 

Επιπλέον, θεωρήσαμε ότι οι ακτίνες διαδίδονται μόνο ευθεία και όχι περιστροφικά (δεν 

υπάρχουν ασύμπτωτες ακτίνες). Δύο συντεταγμένες εκφράζουν την κηλίδα στο σημείο 

εισόδου της ακτίνας στον κυματοδηγό μετά το φακό εστίασης, r (με γκαουσιανή κατανομή) 

και θ (με σταθερή κατανομή), όπως φαίνεται στο σχήμα 4.45, με περιορισμούς 0 ≤ r ≤ ω  

(όπου ω είναι το μέγεθος της κηλίδας του laser στην είσοδο του κυματοδηγού) και 0 ≤ θ ≤ 

2π.  Η γωνία θ καθορίζει το επίπεδο στο οποίο η ακτίνα θα διαδοθεί. Η γωνία εισόδου της 

δέσμης, φi, (0 ≤ φ ≤ π/2), έχει γκαουσιανή κατανομή και συνδέεται με τη γωνία διάδοσης της 

δέσμης μέσα στον κυματοδηγό,  , από την σχέση / 2    i
.  

Η σκέδαση παράγεται μόνο στην επιφάνεια, στη διηλεκτρική επιφάνεια και όχι στη 

μεταλλική επιφάνεια όπου η τραχύτητα είναι υψηλή. Η ενέργεια σκέδασης λήφθηκε υπόψη 

μόνο στη θετική διάδοση ενώ κατά την αρνητική θεωρήσαμε ότι χάθηκε. Ο συντελεστής 

σκέδασης  περιγράφεται από τη σχέση [44]: 

  

0

0

90

0

90

90

( )

( )

S

S

S



















         (4.19), 

όπου S( ) είναι ο συντελεστής σκέδασης για επιφάνειες των οποίων η τραχύτητα είναι 

ομοιόμορφη και υπολογίζεται από [47,48]: 

 

 
 

 

Σχήμα 4.45: Σχηματική αναπαράσταση μίας 

γκαουσιανής δέσμης φωτός καθώς περνάει 

από ένα φακό και εισέρχεται σε μία οπτική 

ίνα. Στο σχήμα, ω είναι η διάμετρος της 

κηλίδας της εισερχόμενης δέσμης, θ η 

ασυμπτωτική γωνία για τη σύζευξη της 

γκαουσιανής δέσμης στην οπτική ίνα και ωο 

η ακτίνα της κηλίδας της εστιασμένης 

δέσμης.  

θ 

ω 

Φακός 

2ωo 
Οπτική ίνα 
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   (4.20), 

 

 

 

Σχήμα 4.45: Γραφική απεικόνιση των  

συντεταγμένων που εκφράζουν το 

σημείο εισόδου του laser στην είσοδο 

του κυματοδηγού. 

 

όπου (sin sin )v kx i   , (k είναι ο κυματάριθμος k=2π/λ), και F είναι ένας γεωμετρικός 

παράγοντας που δίνεται από την εξίσωση (4.21) ως συνάρτηση της σκεδαζόμενης και 

εισερχόμενης γωνίας. 

1 cos( )1
( , )

cos( ) cos cos

 
 

  

 
 



i
i

i i

F      (4.21), 

και √  είναι το μέτρο της μεταβολής της φάσης που εισάγεται από μία μέση τετραγωνική 

ρίζα της τραχύτητας της επιφάνειας και δίνεται από τη σχέση [27]: 

2
2 2

2
4 (cos cos )ig


  


      (4.22), 

όπου φi η γωνία πρόσπτωσης στη σκεδαζόμενη επιφάνεια,   η γωνία σκέδασης (0 ≤   ≤ 

π/2), L το μήκος της σκεδαζόμενης επιφάνειας, Τ είναι η σχετική απόσταση από της 

επιφανειακής τραχύτητας  (correlation distance of the surface roughness). Συνήθως, Τ << L, 

όπου L το μήκος του κυματοδηγού [45].  

Οι συντελεστές ανάκλασης υπολογίστηκαν από τις εξισώσεις Fresnel. Θεωρήσαμε ότι οι 

ακτίνες έχουν τυχαία πόλωση ΤΕ ή ΤΜ.  Για μία ακτίνα φωτός που προσπίπτει με γωνία φ 

στο διηλεκτρικό στρώμα, ο συντελεστής ανάκλασης μπορεί να υπολογιστεί για τις δύο 

πολώσεις από της εξισώσεις Frensel. Η γωνία πρόσπτωσης και διάθλασης στο διηλεκτρικό 

στρώμα  συνδέονται με τον νόμο του Snell: 

o 1 tn sin( ) n sin( )    (4.23), 

όπου nο ο δείκτης διάθλασης στον αέρα και n1 ο δείκτης διάθλασης του δεύτερου μέσου. Οι 

συντελεστές ανάκλασης που δίνονται από τις εξισώσεις Fresnel για ΤΕ(s) και ΤΜ(p) πόλωση 

περιγράφονται από τις σχέσεις 4.24 και 4.25 [49]: 

z 

y 

z 
θy 

θz 
y 

x 

r 
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1

1

cos( ) cos( )

cos( ) cos( )

t o
p

t o
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r

n n

 

 





       (4.24), 

                       

0 1

0 1

cos( ) cos( )

cos( ) cos( )

t
s

t

n n
r

n n

 

 





       (4.25), 

Στο σχήμα 4.47 παρουσιάζεται μία κάτοψη του κυματοδηγού που μελετήσαμε. Η ακτίνα 

προσπίπτει στην κάτω επιφάνεια του στρώματος και ανακλάται πολλαπλά στο διηλεκτρικό 

στρώμα. Όταν ένα υλικό είναι σχεδόν διαφανές σε ένα μήκος κύματος μίας ακτινοβολίας, 

όπως ο αέρας, τότε ο δείκτης διάθλασης του είναι πραγματικός, σε αντίθεση με ένα υλικό, 

όπως  που μπορεί να είναι ελάχιστα διαφανές στο  αντίστοιχο μήκος κύματος. Σε αυτήν την 

περίπτωση ο δείκτης διάθλασης παρουσιάζει ένα φανταστικό μέρος και περιγράφεται από 

την εξίσωση [49]:   

n n ik      (4.26), 

όπου k ο συντελεστής απορρόφησης και n  ο πραγματικός δείκτης διάθλασης. Ο 

συγκεκριμένος κυματοδηγός που μελετήσαμε αποτελείται από Ag και AgI που είναι 

τοποθετημένα στο εσωτερικό του σωλήνα πυριτίας. Ο αέρας και ο ιωδιούχος άργυρος (ΑgI) 

είναι διηλεκτρικά υλικά τα οποία απορροφούν ελάχιστα την ακτινοβολία μήκους κύματος 

στα 2,94 μm. Ο δείκτης διάθλασης του AgI είναι πραγματικός και έχει τιμή 2,2 [10], ενώ ο 

δείκτης διάθλασης του αέρα θεωρείται ίσος με 1. Ωστόσο, ο δείκτης διάθλασης του Ag, ως 

μεταλλικό υλικό,  περιγράφεται από την σχέση 4.26 και εξαρτάται από το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας που διαδίδεται σε αυτό. 

 

 

Σχήμα 4.47: Σχηματική αναπαράσταση 

της τομής ενός κυματοδηγού. Οι δείκτες 

διάθλασης αναφέρονται στον αέρα (no), 

στο διηλεκτρικό μέσο AgI (n1) και στο 

μεταλλικό μέσο Ag (n2). Ο συνολικός 

συντελεστής ανάκλασης (R)  προκύπτει 

από τον υπολογισμό της πρώτης 

ανάκλασης και το άθροισμα των 

πολλαπλών ανακλάσεων. Το διηλεκτρικό 

μέσο έχει πάχος d. 

 

Για την υπέρυθρη ακτινοβολία βρέθηκαν οι παρακάτω σχέσεις που αναφέρονται στο 

δείκτη διάθλασης και στο συντελεστή απορρόφησης του Ag [50]: 

2 4n a b     (4.27),       
3k c d       (4.28), 



Ανάπτυξη Διάταξης Συνδυασμού Οπτικής Παγίδας και Μικροδέσμης Laser με Χρήση Οπτικών Ινών 

 

143 
 

όπου λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας σε μm, α = 0,12, b = 1,3∙10
-4

, c = 7,2 και d = 

3,6∙10
-3

 [50].  

Καθώς έχουμε συμφωνήσει ότι ανακλάσεις έχουμε μόνο στις διεπιφάνειες του  

διηλεκτρικού υλικού τότε ο συνολικός συντελεστής ανάκλασης (R) επηρεάζεται όχι μόνο 

από το δείκτη διάθλασης αλλά και από τις πολλαπλές ανακλάσεις στο διηλεκτρικό υλικό, 

όπως φαίνεται στο σχήμα 4.47. Η ακτίνα της ακτινοβολίας που ανακλάται στο κάτω μέρος 

του κυματοδηγού, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.47, εισάγει μία διαφορά φάσης που δίνεται 

από τη σχέση [49]: 

1

2
cos( )n d


 


   (4.29), 

όπου n1 ο δείκτης διάθλασης του διηλεκτρικού μέσου,   η γωνία διάδοσης της ακτινοβολίας  

στο διηλεκτρικό μέσο και d το πάχος του διηλεκτρικού υλικού. Όπως μπορούμε να 

διαπιστώσουμε από το σχήμα η συνολική ανάκλαση από το διηλεκτρικό μέσο οφείλεται στην 

αρχική ανάκλαση και στο άθροισμα των επιμέρους εσωτερικών ανακλάσεων. Ύστερα από 

αυτήν την ανάλυση ο ολικός  συντελεστή ανάκλαση (R) προσδιορίζεται από τη σχέση [49]: 

2 2

1 2 1 2

2 2

1 2 1 2

2 cos(2 )

1 2 cos(2 )

r r r r
R

r r r r





 


 
  (4.30), 

όπου r1 είναι ο συντελεστή ανάκλαση μεταξύ των στρωμάτων αέρα και AgI, ενώ r2 ο 

συντελεστής ανάκλασης μεταξύ του μεταλλικού (Αg) και του διηλεκτρικού στρώματος 

(AgI). 

 

4.9.2 Εξασθένηση κοίλου κυματοδηγού. 

Το επόμενο βήμα ήταν να εξάγουμε μία σχέση για την εξασθένηση της ακτινοβολίας 

κατά τη διάδοση της στον κυματοδηγό. Θεωρήσαμε ότι έχουμε μία ομαλή επιφάνεια και 

υπολογίσαμε τον αριθμό των προσκρούσεων της ακτινοβολίας στα τοιχώματα του 

κυματοδηγού. Η απόσταση μεταξύ δύο ανακλάσεων της ακτίνας στα τοιχώματα του 

κυματοδηγού μπορεί να υπολογιστεί με βάση την απλή γεωμετρία του σχήματος 4.48. 

tan( )
2

z



   (4.31), 

όπου ρ η ακτίνα του πυρήνα στον κυματοδηγό και  η γωνία διάδοσης της ακτίνας σε αυτόν. 

Εάν θεωρήσουμε L το μήκος του κυματοδηγού, τότε ο αριθμός των «συγκρούσεων» της 

δέσμης με τα τοιχώματα του κυματοδηγού δίνεται από τη σχέση 4.32. 
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2 tan( )

L L

z


 
    (4.32), 

Να σημειώσουμε ότι τον αριθμό κ τον θεωρήσαμε ακέραιο. Άρα ο τελικός συντελεστής 

ανάκλασης προέρχεται από το συνδυασμό των επιμέρους ανακλάσεων που αντιστοιχούν σε 

κάθε απόσταση z και δίνεται από τη σχέση: 

totalR R   (4.33), 

όπου R δίνεται από τη σχέση 4.30.  Λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις 4.31  και 4.32  

μπορούμε να υπολογίσουμε τη θεωρητική τιμή για την εξασθένηση των κυματοδηγών που 

αξιολογήθηκαν: 

10log( ) 10( log )out

in

I
R

I
      (4.34), 

 
 

Σχήμα 4.48: Σχηματική αναπαράσταση της διάδοσης της ακτινοβολίας στο εσωτερικό του κοίλου 

κυματοδηγού. 

 

Οι Harrington et al απέδειξαν ότι η εξάρτηση της εξασθένησης των κυματοδηγών είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της τρίτης δύναμης της ακτίνας (1/ρ
3
) [10,51].  Επιπλέον, ο Saito 

έδειξε ότι ο συντελεστής ανακλαστικότητας για μικρές γωνίες,  , είναι αντιστρόφως 

ανάλογος της ακτίνας του πυρήνα του κυματοδηγού [52]. Αν αναπτύξουμε σε σειρά το 

λογάριθμο της σχέσης 4.34 και λάβουμε υπόψη μας το δεύτερο όρο, προκύπτει logR( ) ≈ 

log(1-C ) ≈ 1/ρ.  Αν θεωρήσουμε ότι η μέγιστη γωνία εισόδου της δέσμης laser στον 

κυματοδηγό υπολογίζεται από τη σχέση tan(φ)= D/f και έχοντας υπόψη μας τη σχέση που 

συνδέει τη γωνία εισόδου και γωνία σκέδασης,  =90
ο
-φ, καθώς και ότι η ακτίνα του πυρήνα 

συνδέεται με τη μέγιστη κηλίδα της δέσμης από τη σχέση ρ= 0,95λf/D, τότε από τη σχέση 

4.34 προκύπτει ότι το κ
2

1


 . Τελικά προκύπτει ότι Α 

3

1


  το οποίο έρχεται σε συμφωνία 

με τη θεωρία [10]. 

 

2ρ 

Ζ 

φ 
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4.9.3 Συνθήκες Καμπυλότητας.   

Όταν μία ακτίνα διαδίδεται σε έναν κυματοδηγό υπό κάμψη, αυτό που σίγουρα 

μεταβάλλεται είναι η γωνία διάδοσής της. Από τη θεωρία είναι γνωστό ότι όσο η γωνία 

διάδοσης μειώνεται τόσο η εξασθένηση αυξάνεται. Από την απλή γεωμετρία του σχήματος 

4.49 μπορούμε να υπολογίσουμε τη νέα γωνία διάδοσης: 

sin ( 2 ) ( )sin(180 )oR R r          (4.35), 

όπου R η ακτίνα κάμψης, ρ η ακτίνα της εσωτερικής διαμέτρου του κυματοδηγού και r η 

απόσταση μεταξύ του εσωτερικού άκρου του κυματοδηγού και το σημείο στο οποίο η ακτίνα 

διαδίδεται.  

Οι συνθήκες που απαιτούνται για τη διάδοση των ακτίνων δίνονται από τις σχέσεις [53]: 

0 2   και  x=(R+ρ)(1-sinθ)x     (4.36), 

 Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο και τις συνθήκες υπό κάμψη 

μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θεωρητική τιμή της εξασθένησης καθώς και τη μορφή της 

δέσμης στην έξοδο του κυματοδηγού. 

               

 

 

Σχήμα 4.49: Σχηματική αναπαράσταση της 

διάδοσης της ακτινοβολίας laser σε έναν 

κυματοδηγό υπό συνθήκες κάμψης. 

 

4.10 Θεωρητικά αποτελέσματα. 

4.10.1  Εξάρτηση του συντελεστή ανάκλασης από το δείκτη διάθλασης και το πάχος του 

διηλεκτρικού μέσου καθώς και τη γωνία πρόσπτωσης.    

Αρχικά μελετήσαμε πως μεταβάλλεται ο ολικός συντελεστής ανάκλασης που δίνεται από 

τη σχέση 4.30 σε σχέση με τη γωνία εισόδου της δέσμης, φ, με το δείκτη διάθλασης του 

διηλεκτρικού μέσου n1 και με το πάχος του διηλεκτρικού στρώματος d. Στο σχήμα 4.50 

παρουσιάζονται τα θεωρητικά αποτελέσματα του συντελεστή ανάκλασης για γωνίες εισόδου 

της δέσμης στον κυματοδηγό π/4, π/8 και π/12. Μία πρώτη παρατήρηση αποτελεί το γεγονός 

ότι, όσο η γωνία εισόδου της δέσμης στον κυματοδηγό μειώνεται, τόσο πιο ομαλά 

μεταβάλλεται ο συντελεστής ανάκλασης συναρτήσει του δείκτη διάθλασης και του πάχους 

στο διηλεκτρικό στρώμα.  

R+2ρ 

R+r 

θ 
180-φ 

φ 
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Στη συνέχεια μελετήσαμε τη μεταβολή του συντελεστή ανάκλασης (σχήμα 4.51α) σε 

συνάρτηση με τη γωνία εισόδου της δέσμης στον κυματοδηγό και το πάχος διάθλασης για 

διηλεκτρικό υλικό AgI, του οποίου ο δείκτης διάθλασης είναι 2,2. Διαπιστώσαμε ότι αν και 

υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία η ανακλαστικότητα δεν είναι ομαλή ωστόσο στο 

σύνολό της κυμαίνεται σε τιμές επιθυμητές. Επιπλέον, μελετήσαμε την ανακλαστικότητα 

συναρτήσει της γωνίας εισόδου και του δείκτη διάθλασης, για τιμή πάχους του διηλεκτρικού 

στρώματος 0,8 μm. Παρατηρήσαμε την ομαλή διακύμανση της ανακλαστικότητας 

συναρτήσει της γωνίας εισόδου.  

 

  

 
Σχήμα 4.50: Η μεταβολή του συνολικού συντελεστή ανάκλασης συναρτήσει του δείκτη διάθλασης, 

του πάχους του διηλεκτρικού στρώματος, όταν η γωνία εισόδου της δέσμης στον κυματοδηγό παίρνει 

τιμές π/4, π/8 και π/12. 
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Σχήμα 4.51: Η μεταβολή του συνολικού συντελεστή ανάκλασης συναρτήσει της γωνίας εισόδου και 

του πάχους του διηλεκτρικού στρώματος α), ή του δείκτη διάθλασης β).  

 

Όλη η παραπάνω μελέτη, πραγματοποιήθηκε προκειμένου να κατασκευαστεί ένας κυματοδηγός 

με τις μικρότερες δυνατόν απώλειες. Σε αυτήν τη διδακτορική διατριβή δεν υπήρξε η δυνατότητα 

ανάπτυξης κυματοδηγών γι’ αυτό περιοριστήκαμε στον πειραματικό και θεωρητικό χαρακτηρισμό 

που αναφέρεται στην εξασθένηση και στη χωρική κατανομή της ενέργειας στην έξοδο του 

κυματοδηγού. Παρόλα αυτά, θελήσαμε να δείξουμε ότι παράγοντες όπως ο δείκτης διάθλασης, το 

πάχος του διηλεκτρικού στρώματος καθώς και η γωνία εισόδου της δέσμης laser παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διάδοση των ρυθμών κατά την κυματοδήγηση. 

 

4.10.2   Υπολογισμός των θεωρητικών απωλειών σε ευθεία διάδοση και υπό κάμψη. 

  Οι θεωρητικές τιμές της εξασθένησης όπως προκύπτουν από το αντίστοιχο αλγόριθμο 

για ευθεία διάδοση συνοψίζονται στον Πίνακα XV. 

 

Πίνακας XV 

 Θεωρητική εξασθένηση της ενέργειας ακτινοβολίας του Εr:YAG laser κατά τη διέλευσή της  

μέσα από κοίλο κυματοδηγό πυριτίας σε ευθεία διάδοση. 

 

 Κοίλος Κυματοδηγός 

 

        Er:YAG 

750 μm/58 cm 0,49 ± 0,05 dB/m 

1000 μm/52 cm 0,33 ± 0,04 dB/m 

750 μm/88 cm 0,74 ± 0,02 dB/m 
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Στον υπολογισμό των θεωρητικών τιμών της εξασθένησης, δεν λήφθηκε υπόψη η 

διάρκεια παλμών του laser Er:YAG. Ένα πρώτο συμπέρασμα από την σύγκριση του Πίνακα 

II και του Πίνακα XV, αποτελεί το γεγονός ότι οι πειραματικές τιμές βρίσκονται σε 

συμφωνία, αν λάβουμε υπόψη και τα όρια του σφάλματος, με τις τιμές που προσδιορίστηκαν 

από το αντίστοιχο πρόγραμμα.  

Στη συνέχεια μελετήσαμε την εξάρτηση της εξασθένησης με τις συνθήκες σύζευξης της 

δέσμης στην είσοδο του κυματοδηγού προσδιορίζοντας τις απώλειες συναρτήσει της γωνίας 

εισόδου της δέσμης στον πυρήνα του κυματοδηγού. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

σχήμα 4.52. Μία πρώτη παρατήρηση αποτελεί η ύπαρξη μίας μέγιστης τιμής εξασθένησης, 

για γωνία εισόδου περίπου 35
ο
,  που οδηγεί στη  γρήγορη εξασθένηση των υψηλών ρυθμών. 

Ωστόσο, η προσεκτική σύζευξη της δέσμης laser στην είσοδο του κυματοδηγού μπορεί να 

δώσει μικρές τιμές εξασθένησης όπως προκύπτει από το σχήμα 4.52. 

 

 

Σχήμα 4.52: Εξάρτηση της εξασθένησης 

για κυματοδηγό διαμέτρου 750 μm, 

μήκους 0,88 m  και πάχους διηλεκτρικού 

στρώματος 0,8 μm κατά την 

κυματοδήγηση δέσμης laser στα 2,94 μm, 

συναρτήσει της γωνίας εισόδου της 

δέσμης. 

Το επόμενο βήμα, ήταν η θεωρητική μελέτη της εξάρτησης της εξασθένησης σε σχέση με 

το μήκος του κυματοδηγού. Γι’ αυτό το σκοπό, θεωρήσαμε κυματοδηγό διαμέτρου πυρήνα 

στα 750 μm και γωνία εισόδου της δέσμης laser, στα 2,94 μm, ίση με 25
ο
. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο σχήμα 4.53, το οποίο επιβεβαιώνει άλλη μία φορά τη θεωρία κατά την 

οποία η εξασθένηση αυξάνεται με την αύξηση του μήκους του κυματοδηγού.  

 

 

Σχήμα 4.53: Εξάρτηση της εξασθένησης για 

κυματοδηγό διαμέτρου 750 μm, γωνία 

εισόδου περίπου 25
ο
 και πάχος διηλεκτρικού 

στρώματος 0,8 μm κατά την κυματοδήγηση 

δέσμης laser στα 2,94 μm, συναρτήσει του 

μήκους του κυματοδηγού. 
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Σχήμα 4.54: Εξάρτηση της εξασθένησης για 

κυματοδήγηση δέσμης laser στα 2,94 μm  

γωνία εισόδου περίπου 25
ο
 και πάχος 

διηλεκτρικού στρώματος 0,8 μm συναρτήσει 

της διαμέτρου του κυματοδηγού. 

Στο σχήμα 4.54 παρουσιάζονται τα θεωρητικά αποτελέσματα της εξασθένησης 

συναρτήσει της διαμέτρου του κυματοδηγού για διάδοση δέσμης laser 2,94 μm.  Ως αρχικές 

συνθήκες θεωρήσαμε πάχος 0,8 μm για το διηλεκτρικό στρώμα AgI και μήκος κυματοδηγού 

στα 0,8 m.  Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η διάμετρος του πυρήνα του κυματοδηγού τόσο 

μειώνεται η εξασθένηση, όπως προβλέπει και η θεωρία.  

Τέλος, μελετήσαμε την εξάρτηση της εξασθένησης συναρτήσει της ακτίνας 

καμπυλότητας για έναν κυματοδηγό διαμέτρου πυρήνα 750 μm, μήκους 0,88 m, πάχος 

διηλεκτρικού στρώματος 0,8 μm και γωνία εισόδου της δέσμης laser 2,94 μm, ίση με 32
ο
. 

Στο σχήμα 4.55, παρουσιάζονται τα θεωρητικά αποτελέσματα της εξασθένησης η οποία 

αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση της ακτίνας καμπυλότητας, όπως προβλέπει η θεωρία. 

Τα θεωρητικά και τα πειραματικά αποτελέσματα της εξασθένησης βρίσκονται  σε συμφωνία 

και μέσα στα όρια του σφάλματος.    

 

 

 

 

Σχήμα 4.55: Εξάρτηση της εξασθένησης για 

κυματοδηγό διαμέτρου 750 μm, γωνία 

εισόδου περίπου 32
ο  

και πάχος διηλεκτρικού 

στρώματος 0,8 μm κατά την κυματοδήγηση 

δέσμης laser στα 2,94 μm, συναρτήσει της 

ακτίνας καμπυλότητας. 
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4.10.3   Θεωρητική μελέτη της ποιότητας της δέσμης στην έξοδο του κυματοδηγού. 

 Στη συνέχεια μελετήσαμε τη χωρική κατανομή της δέσμης laser στην έξοδο του κοίλου 

κυματοδηγού. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε τη χωρική κατανομή στην έξοδο ενός κοίλου 

κυματοδηγού διαμέτρου πυρήνα 750 μm και μήκους 88 cm πάχος διηλεκτρικού στρώματος 

0,8 μm,  για τις διάφορες συνθήκες σύζευξης, αλλάζοντας το μέγεθος της κηλίδας του laser 

στην είσοδο του κυματοδηγού (σχήμα 4.56). Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι καθώς η 

εστιακή απόσταση μειώνεται, διαδίδονται χαμηλότερης τάξεως ρυθμοί στον κυματοδηγό, 

επιβεβαιώνοντας άλλη μία φορά τη θεωρία [10,16,17,33].  

        

 

 

       

Σχήμα 4.56: Χωρικές κατανομές ενέργειας για τον κοίλο κυματοδηγό διαμέτρου πυρήνα 750 μm 

και μήκους 88 cm σε ευθεία διάδοση για διάφορες συνθήκες σύζευξης α) f=100 mm, β) f=50 mm, γ)  

f=200 mm και για τον κοίλο κυματοδηγό διαμέτρου 1000 μm και μήκους 52 cm και  f=100 mm. 

 

Επιπλέον, καθώς η διάμετρος του πυρήνα αυξάνεται, από 750 μm σε 1000 μm, 

διαπιστώσαμε ότι ένα ποσοστό ενέργειας κατανέμεται σε περιφερειακούς ρυθμούς, ενώ το 

μικρό βύθισμα που παρατηρήσαμε πειραματικά στον κεντρικό ρυθμό δεν ήταν εμφανές στη 

θεωρητική ανάλυση. Το γεγονός αυτό μπορεί, να αποδοθεί στη διαφορετικότητα του υπό 

μελέτη κυματοδηγού, στις πιθανές ατέλειες του διηλεκτρικού στρώματος και στη 

καταπόνηση του. Στη συνέχεια μελετήσαμε τη χωρική κατανομή ενός κοίλου κυματοδηγού 

α) β) 

γ) δ) 
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διαμέτρου 750 μm και μήκους 88 cm υπό συνθήκες κάμψης. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται 

στο σχήμα 4.57. 

Η χωρική κατανομή της ενέργειας εξόδου υπό συνθήκες κάμψης του κυματοδηγού 

παρουσιάζει μία εξομάλυνση της εξασθένησης στην περιφέρεια του κυματοδηγού. 

Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι όσο η ακτίνα καμπυλότητας αυξάνεται, οι υψηλοί ρυθμοί 

που κατανέμονται στην περιφέρεια εξασθενούν.  

  

 

 

Σχήμα 4.57:  Χωρική κατανομή ενέργειας στην έξοδο ενός ιδανικού κοίλου κυματοδηγού διαμέτρου  

πυρήνα 750 μm υπό  γωνία  κάμψης 90
ο
 και ακτίνες καμπυλότητας α) R= 35 cm, β) R= 25 cm, γ) R= 20 

cm και  R= 15 cm ενώ για τις συνθήκες σύζευξης χρησιμοποιήθηκε φακός εστιακής απόστασης  f =100 

mm.  

 

Συγκρίνοντας τα σχήματα 4.21 και 4.57, ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει, είναι η 

ομοιότητα της εξασθένησης της ενέργειας στην περιφέρεια, που οδηγεί στην ομαλοποίηση 

της χωρικής κατανομής της ενέργειας στην έξοδο του κυματοδηγού υπό συνθήκες κάμψης. 

Στο σχήμα 4.21 η εξασθένηση αυτή δεν είναι τόσο εμφανής όσο στο σχήμα 4.57 και αυτό 

οφείλεται στην επιλεγμένη παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων. 

α) β) 

γ) δ) 
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Συμπερασματικά, η θεωρητική προσέγγιση της κυματοδήγησης της ακτινοβολίας laser μέσω 

κοίλου κυματοδηγού πυριτίας έρχεται σε συμφωνία, μέσα στα όρια του σφάλματος, με τα 

πειραματικά μας αποτελέσματα. Αυτό κάνει τους κυματοδηγούς ένα ελκυστικό εργαλείο για 

μεταφορά δέσμες στις βιοιατρικές εφαρμογές.   

4.11 Χαρακτηρισμός καλυπτρίδων χαλαζία. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη χρήση των οπτικών ινών 

συνήθως στις βιοιατρικές εφαρμογές είναι η λεγόμενη «κατάσταση επαφής», κατά την οποία 

το ακτινοβολημένο υπόστρωμα αποδομείται μερικώς ή ολικώς με αποτέλεσμα τα θραύσματα 

αποδόμησης του υλικού αυτού  να καταστρέφουν την εσωτερική επιφάνεια στην έξοδο της 

οπτικής ίνας. Επιπλέον, ένα μέρος των θραυσμάτων μπορούν να εισέλθουν στην έξοδο ενός 

κυματοδηγού διακόπτοντας έτσι την κυματοδήγηση της δέσμης. Για να ξεπεραστεί αυτό το 

πρόβλημα, η έξοδος της ίνας σφραγίζεται με ειδικές καλυπτρίδες. Το πλεονέκτημα της 

σφράγισης δεν είναι μόνο η πρόληψη της διείσδυσης υπολειμμάτων αποδόμησης στις 

οπτικές ίνες, αλλά και για τη δυνατότητα να μπορεί να τροποποιηθεί η χωρική κατανομή της 

ενέργειας της διαδιδόμενης δέσμης ανάλογα με την εκάστοτε ιατρική εφαρμογή [54]. 

Οι καλυπτρίδες χαλαζία αποτελούν μία ιδανική επιλογή για την καλύτερη μετάδοση της 

ακτινοβολίας 2,94 μm [55]. Ο χαλαζίας έχει τον υψηλότερο συντελεστή διάδοσης για το 

συγκεκριμένο μήκος κύματος, υψηλή μηχανική αντοχή και αποτελεί μη τοξικό βιοσυμβατό 

υλικό για τους ανθρώπινους ιστούς [55]. Οι καλυπτρίδες που αξιολογήθηκαν έχουν 

γεωμετρίες διαφορετικού σχήματος του άκρου τους, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.58. 

Ανάλογα με το σχήμα των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών των καλυπτρίδων 

χαρακτηρίζονται ως τρούλος (dome), σφαίρα (ball) και επιπεδό-κυρτη (plano-convex) [56]. 

 

 
 

Σχήμα 4.58:  Φωτογραφίες από οπτικό μικροσκόπιο των καλυπτρίδων χαλαζία. α) Τρούλος (dome)  

γεωμετρία με ακτίνα καμπυλότητα 1,1 mm β) σφαιρική (ball) γεωμετρία και γ) επιπεδό-κυρτη 

γεωμετρία ακτίνα καμπυλότητας 0,7 mm.  
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Ως πηγή laser χρησιμοποιήθηκε το Er:YAG laser σε λειτουργία  μετατρεπόμενου Q με 

διάρκεια παλμού 190 ns. Ως μέσο μετάδοσης ακτινοβολίας χρησιμοποιήθηκαν οι οπτικές ίνες 

φθοριούχου γυαλιού που αξιολογήθηκαν παραπάνω. Η επιλογή του μέσου διάδοσης έγινε με 

βάση τη χαμηλή εξασθένηση που παρουσιάζουν στην περιοχή κοντά στα 2,94 μm [37,58-

61].   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διάδοση της δέσμης laser δια μέσου ινών φθοριούχου 

γυαλιού οδηγεί στην εξασθένηση των υψηλότερων ρυθμών δίνοντας στην έξοδό τους μία 

γκαουσιανή κατανομή με πολλαπλές κορυφές. Στο σχήμα 4.59 φαίνονται οι απώλειες για 

κάθε καλυπτρίδα όπως υπολογίστηκαν από τη σχέση (υπό συνθήκες ευθείας διάδοσης):  

o
loss

o

E E
E

E


             (4.37), 

όπου Εο η ενέργεια που παρέχει η οπτική ίνα στην έξοδο της και Ε  η ενέργεια που εξέρχεται 

από το εξωτερικό άκρο κάθε καλυπτρίδας. Η Εloss παριστάνει το ποσοστό της ενέργειας που 

χάθηκε λόγω της παρουσίας της καλυπτρίδας. Η μέση τιμή του ποσοστού της ενέργειας που 

χάθηκε λόγω της παρουσίας της καλυπτρίδας χαλαζία, με γεωμετρία τρούλου, βρέθηκε ίση 

με (0,73±0,03), για επιπεδό-κυρτη γεωμετρία ίση με (0,76±0,03), ενώ για σφαιρική 

γεωμετρία ίση με (0,73±0,05). Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τιμές 

εξασθένησης και για τις τρεις γεωμετρίες καλυπτρίδων δε φαίνονται να μεταβάλλονται 

σημαντικά με τη μεταβολή της ενέργειας εισόδου σε αυτές. Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι 

οι τιμές εξασθένησης για τη επιπεδό-κυρτη γεωμετρία είναι λίγο μεγαλύτερες από τις άλλες 

δύο γεωμετρίες.  

 

Σχήμα 4.59: Ενεργειακές απώλειες λόγω της ύπαρξης καλυπτρίδων χαλαζία, ως συνάρτηση της 

εισερχόμενης  ενέργειας σε αυτές. Οι οπτικές ίνες ήταν σε συνθήκες ευθείας διάδοσης. Η εξασθένηση  

δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά με τη μεταβολή της εισερχόμενης ενέργειας, για όλες τις  

γεωμετρίες. 
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Ωστόσο δεν μπορούμε να εξάγουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα γι’ αυτήν τη συμπεριφορά. 

Αλλά, μπορούμε να αποδώσουμε αυτήν τη διαφορά στην απορρόφηση που προκαλείται από 

το στρώμα χαλαζία [57]. 

 Στην συνέχεια έγινε μελέτη της χωρικής κατανομής της ενέργειας στην έξοδο της κάθε 

καλυπτρίδας χαλαζία με τη βοήθεια της πυροηλεκτρικής κάμερας (Pyrocam). Η 

πυροηλεκτρική κάμερα τοποθετήθηκε, μακριά από το σημείο εστίασης, τις κάθε καλυπτρίδας 

χαλαζία ώστε να αποφευχθεί η πιθανή καταστροφή του ανιχνευτή της. Στα σχήματα 4.60-

4.62 φαίνονται οι χωρικές κατανομές της ενέργειας στην έξοδο της κάθε καλυπτρίδας 

χαλαζία για τις τρεις διαφορετικές διαμέτρους των ινών φθοριούχου γυαλιού. Από τη 

σύγκριση των χωρικών κατανομών της ενέργειας εισόδου και εξόδου για κάθε καλυπτρίδα, 

ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι γεωμετρίες τρούλου και σφαιρική παρουσιάζουν 

κατανομή της ενέργειας στην έξοδο τους, με δύο κορυφές.  

 
 

Σχήμα 4.60: Τρισδιάστατη απεικόνιση της χωρικής κατανομής της δέσμης Er:YAG laser, σε λειτουργία 

μετατρεπόμενου Q,  μετά την έξοδό της, α) από την οπτική ίνα φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου 465 μm,  β) 

από την καλυπτρίδα σφαιρικής γεωμετρίας, γ) από τη γεωμετρία τρούλου, γ) από την επιπεδό-κυρτη 

γεωμετρία. Η οπτική ίνα διατηρήθηκε σε ευθεία. 

 
 

Σχήμα 4.61: Τρισδιάστατη απεικόνιση της χωρικής κατανομής της δέσμης Er:YAG laser, σε λειτουργία 

μετατρεπόμενου Q, μετά την έξοδό της, α) από την οπτική ίνα φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου 448 μm,  β) 

από τη καλυπτρίδα σφαιρικής γεωμετρίας, γ) από τη γεωμετρία τρούλου, γ) από την επιπεδό-κυρτη 

γεωμετρία. Η οπτική ίνα διατηρήθηκε σε ευθεία. 
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Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας κατανέμεται στην κεντρική κορυφή 

ενώ ένα μικρό ποσοστό μεταφέρεται σε μία περιφερειακή κορυφή. Αυτό το χαρακτηριστικό 

μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό πλεονέκτημα για ορισμένες ιατρικές εφαρμογές. Από την 

άλλη για τη επιπεδό-κυρτη γεωμετρία η κατανομή της ενέργειας έχει ένα πιο κεντρικό 

χαρακτήρα, παρόμοιο με αυτόν που κυματοδηγείται από την ίνα.  

Τέλος ο πειραματικός προσδιορισμός της απόκλιση εξόδου της πορείας της δέσμης μέσα 

από την καλυπτρίδα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του αναλυτή δέσμης (πυροηλεκτρική 

κάμερα). Έτσι, το προφίλ στην έξοδο μετρήθηκε για δύο διαφορετικές αποστάσεις του 

ανιχνευτή από την καλυπτρίδα, πριν το σημείο εστίασής της. Η  πειραματική απόκλιση 

δέσμης βρέθηκε (62,4 ± 0,1) mrad, (156,2 ± 0,3) mrad και (37,5 ± 0,5) mrad για γεωμετρίες 

καλυπτρίδας χαλαζία τρούλου, σφαιρική και επιπεδό-κυρτη, αντίστοιχα. 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των οπτικών ινών-κυματοδηγών 

και καλυπτρίδων χαλαζία χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ευέλικτο και 

οικονομικό σύστημα οπτικής παγίδας ινών και μικροδέσμης ινών. 

 

4.12 Συνδυασμός οπτικής παγίδας και μικροδέσμη laser με χρήση οπτικών ινών. 

Η οπτική παγίδα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι μία τεχνική που χρησιμοποιεί μία 

ισχυρά εστιασμένη δέσμη laser για να παγιδεύσει ή να περιστρέψει σωματίδια διαστάσεων 

μερικών μικρών. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για το μικροχειρισμό βιολογικών 

αντικειμένων, όπως ιοί ή κύτταρα μαγιάς, εξαιτίας του μη επεμβατικού χαρακτήρα της. Τα 

τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν πολλές πειραματικές και θεωρητικές μελέτες, με 

σκοπό να επιλεγεί το κατάλληλο μήκος κύματος για την εκάστοτε εφαρμογή. Σε όλες αυτές 

 
Σχήμα 4.62: Τρισδιάστατη απεικόνιση της χωρικής κατανομής της δέσμης Er:YAG laser, σε  

λειτουργία μετατρεπόμενου Q, μετά την έξοδό της, α) από την οπτική ίνα φθοριούχου γυαλιού 

διαμέτρου 620 μm,  β) από την καλυπτρίδα σφαιρικής γεωμετρίας, γ) από τη γεωμετρία τρούλου, γ) 

από την επιπεδό-κυρτη γεωμετρία. Η οπτική ίνα διατηρήθηκε σε ευθεία. 
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τις μελέτες απαραίτητη ήταν η χρήση ενός αντικειμενικού φακού μεγάλου αριθμητικού 

ανοίγματος και πολύπλοκων και ακριβών οπτικών στοιχείων, μετατρέποντας την τεχνική της 

οπτικής παγίδας σε οικονομικά ασύμφορη και περίπλοκη διαδικασία. Προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία οπτική παγίδα που να μην περιορίζεται από τα χαρακτηριστικά 

διαπερατότητας του συστήματος παρατήρησης, με έναν απλό και οικονομικό τρόπο, 

δημιουργήθηκε η οπτική παγίδα ίνας (optical fiber trap). Σε σύγκριση με την παραδοσιακή 

οπτική παγίδα, για την οποία απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός μικροσκοπίου, η οπτική παγίδα 

ίνας είναι συμπαγής, πιο οικονομική και δεν απαιτεί αντικειμενικούς φακούς υψηλής ισχύος, 

ούτε προσεκτική ευθυγράμμιση της δέσμης παγίδας. 

 

Σχήμα 4.63: Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης οπτικής  παγίδευσης κυττάρων μαγιάς από  δύο 

οπτικές ίνες. Στιγμιότυπα της κίνηση των κυττάρων μαγιάς σε τρεις διαστάσεις. Το βέλος 

προσδιορίζει τη κίνηση του παγιδευμένου κυττάρου [τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 62].  

 

Για την οπτική παγίδα ινών, η δέσμη παγίδευσης ταξιδεύει μικρότερη απόσταση στο 

διάλυμα πριν φθάσει στην εστία, ενώ  ταυτόχρονα διατηρείται η καλή ποιότητα της κηλίδας 

της δέσμης στο άκρο της οπτικής ίνας, ειδικά σε περιπτώσεις που το διάλυμα είναι 

αδιαφανές, όπως το αίμα. Επιπλέον, οι οπτικές παγίδες ινών έχουν τη δυνατότητα της 

μεγάλης «απόστασης» από το επίπεδο του δείγματος, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να 

βρίσκονται «κοντά» στο στόχο τους, όπως στις κλασσικές οπτικές παγίδες. Ωστόσο, η δέσμη 

laser που εκπέμπεται από μία οπτική ίνα δεν μπορεί να εστιαστεί καλά, επειδή είναι δύσκολο 

να κατασκευαστεί ένας μικροφακός με υψηλό αριθμητικό άνοιγμα και να τοποθετηθεί 

μπροστά από τις ίνες. Στην περίπτωση αυτή, η ασθενώς εστιασμένη δέσμη laser μπορεί μόνο 

να δώσει σταθερή παγίδα δύο διαστάσεων (2D), αλλά όχι μία σταθερή παγίδα τριών 

διαστάσεων (3D). 
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Η εφαρμογή της οπτικής παγίδας ινών έχει διαδοθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα στο 

τομέα της βιολογίας.  Πιο συγκεκριμένα, το 1993  παρατηρήθηκε παγίδευση σωματιδίων που 

προερχόταν από το οπτικό πεδίο της δέσμης laser δύο ομοαξονικών οπτικών ινών [63]. Στη 

συνέχεια, το δείγμα τοποθετήθηκε μεταξύ μίας σχισμής, στα άκρας της οποίας 

τοποθετήθηκαν δύο οπτικές ίνες, με τα άκρα τους αντικριστά ώστε να δημιουργηθεί, από τη 

μικρή απόκλιση της δέσμης που εισάγουν, η οπτική παγίδα [63]. Λίγα χρόνια αργότερα η 

ίδια τεχνική χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μελετηθεί η επιμήκυνση ερυθροκυττάρων 

[64]. Το 1999 οι Taguchi et al χρησιμοποιώντας μία οπτική ίνα, στο άκρο της οποίας υπήρχε 

ένας ημισφαιρικός μικροφακός, με ακτίνα καμπυλότητας 4 μm, δημιούργησαν μία παγίδα, 

όταν η οπτική ίνα και ο θάλαμος του δείγματος σχημάτιζε γωνία 35
ο
 [65]. Στη συνέχεια, η 

ίδια ερευνητική ομάδα μελέτησε θεωρητικά και πειραματικά την αιώρηση μικροσφαιριδίων 

διαμέτρου 6 μm χρησιμοποιώντας την τεχνική της οπτικής παγίδας ινών [65]. Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε δύο οπτικές ίνες προκειμένου να παγιδεύσει ένα σωματίδιο το 

οποίο βρισκόταν στο «πάτο» του θαλάμου του δείγματος, μετατοπίζοντάς το κατά τον άξονα 

z. Να σημειώσουμε ότι οι οπτικές ίνες εισήλθαν στο θάλαμο υπό γωνία 35
ο 

[65].   

 Το επόμενο λογικό βήμα σε αυτήν τη διατριβή ήταν να μελετήσουμε την επίδραση της 

ακτινοβολίας laser στην επιφάνεια διηλεκτρικών ή βιολογικών δειγμάτων, η οποία 

προέρχεται από οπτική παγίδα ινών. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, 

η ανάπτυξη μίας οπτικής παγίδας ινών καθώς και ο συνδυασμός της με τη μικροδέσμη laser. 

Αρχικά, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα για τις οπτικές ίνες, έγινε προσεκτική επιλογή 

οπτικών ινών και καλυπτρίδων, κατάλληλων για τη μεταφορά του laser παγίδευσης και της 

μικροδέσμης laser στο επίπεδο του δείγματος. Η διάταξη οπτικής παγίδας ίνας και 

μικροδέσμης laser δοκιμάστηκε σε σφαιρίδια PMMA και σε κύτταρα μαγιάς.    

4.13 Βασικές αρχές μίας οπτικής παγίδας ινών. 

Οι οπτικές δυνάμεις που επάγονται σε ένα παγιδευμένο σωματίδιο μπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο συνιστώσες, στην αξονική και στην κάθετη διεύθυνση διάδοσης της 

ακτινοβολίας, τις οποίες τις συμβολίζουμε με Fax, και Ftr, αντίστοιχα. Η αξονική συνιστώσα 

ωθεί το σωματίδιο στη διεύθυνσης διάδοσης της ακτινοβολίας, όταν το μέγεθος της κηλίδας 

της δέσμης είναι μεγαλύτερο από 0,7 μm για λ=1,06 μm [65], ενώ η κάθετη συνιστώσα 

σπρώχνει το σωματίδιο στον οπτικό άξονα. Στο σχήμα 4.64 παρουσιάζονται οι οπτικές 

δυνάμεις που επάγονται σε ένα σωματίδιο από μία οπτική παγίδα ινών [66]. 
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Σχήμα 4.64: Σχηματική αναπαράσταση 

οπτικών δυνάμεων που επάγει μία 

γκαουσιανή μορφή δέσμη laser από την 

έξοδο μίας οπτικής ίνας της οποίας το άκρο 

υπάρχει ένας μικροφακός. 

 

Στην κατάσταση της ισορροπίας μόνο η οριζόντια δύναμη, Fx, που ασκείται στο 

σωματίδιο  αποτελεί τη δύναμη παγίδας και προσδιορίζεται από τη σχέση:   

x ax trF F cos F sin     (4.38),    

όπου θ είναι η γωνία κλίσης του κύριου άξονα της οπτικής ίνας με το οριζόντιο επίπεδο, 

όπως  καθορίζεται από το σχήμα 4.64. Εάν το σωματίδιο αποκλίνει από τη θέση ισορροπίας, 

τότε η  αξονική συνιστώσα μειώνεται, ενώ αυξάνεται η εγκάρσια συνιστώσα σπρώχνοντας το 

σωματίδιο στην αρχική του θέση ισορροπίας.  Μία δέσμη με γκαουσιανή κατανομή, έχει 

ακτίνα κηλίδας ίση με wf.  Όταν  η δέσμη εξέρχεται από μία ίνα στο άκρο της οποία είναι 

προσαρτημένος ένας μικροφακός, η ακτίνα  της κηλίδας της δέσμης  προσδιορίζεται από τη 

σχέση [66]: 

 

           

f
o 2 2 1/2

f o f f

w
w   (4.39),

[1 [(n n ) w / R ] ]


   
 

 

όπου nf ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα της οπτικής ίνας, no ο δείκτης διάθλασης του 

περιβάλλοντος μέσου, Rf η ακτίνα καμπυλότητας του μικροφακού και λ το μήκος κύματος 

της δέσμης στο κενό. 

 Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται κατανοητό ότι η απαίτηση δημιουργίας μίας ισχυρά 

εστιασμένης δέσμης, με την ακτίνα της κηλίδας της δέσμης πολύ μικρότερη της ακτίνας της 

σφαίρας, δεν ικανοποιείται στην περίπτωση της οπτικής παγίδας ινών. Σε αυτό το 

συμπέρασμα κατέληξαν και οι Hu et al [66], όπου μελέτησαν θεωρητικά τις οπτικές δυνάμεις 

που επάγει η οπτική παγίδα ινών, αναπτύσσοντας ένα θεωρητικό μοντέλο βασισμένο στις 

μεθόδους των Wring et al [67] και του Ashkin [68]. 
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Σχήμα 4.65: α) Απεικόνιση της οπτικής δύναμης που επάγεται σε κύτταρα μαγιάς από οπτική παγίδα 

ινών. Η απόσταση της οπτικής ίνας από το κύτταρο καθορίστηκε στα 30 μm, ενώ η διάμετρος της 

κηλίδας του laser  στα 2,3 μm. β) Οπτική δύναμη συναρτήσει της γωνίας θ (σχήμα 4.64) 

[τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 66]. 

 

Στο σχήμα 4.65α  παρουσιάζεται η οπτική δύναμη που επάγεται σε ένα κύτταρο μαγιάς 

από μία παγίδα ινών, όπως υπολογίστηκε θεωρητικά [66]. Η μέγιστη δύναμη που 

προσδιορίστηκε για ισχύ laser οπτικής παγίδας ίση με 1,8 mW ήταν 1,8 pN, δίνοντας ένα 

παράγοντα Q≈0,1 που είναι μικρότερος  σε σχέση με τον αντίστοιχο που προσδιορίστηκε από 

ένα κοινό απλό σύστημα οπτικής παγίδας (για σωματίδιο με ίδιο μέγεθος και για ένα κοινό 

σύστημα οπτικής παγίδας ο παράγοντας Q βρέθηκε περίπου 0,3). Με αυτόν τον τρόπο 

επιβεβαιώθηκε ότι η οπτική  παγίδα που επάγεται από ένα σύστημα οπτικής ίνας είναι 

ασθενής. Επιπλέον, η ίδια ομάδα μελέτησε τη σχέση της οπτικής δύναμης με τη γωνία 

εισόδου της δέσμης παγίδευσης στο δείγμα. Διαπίστωσε ότι για γωνίες 35
ο
 και 30

ο
 δεν 

παρατηρήθηκε ισχυρή οπτική παγίδα (σχήμα 4.65β).  

4.14  Ανάπτυξη μίας οπτικής παγίδας ινών. 

 Ο οπτικός σχεδιασμός του συστήματος οπτικής παγίδας ινών αποδεσμεύει τις 

πειραματικές διατάξεις, που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, από τα πολύπλοκα 

και ακριβά οπτικά. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο σχήμα 4.66. 

Ως laser παγίδευσης χρησιμοποιήθηκε αρχικά ένα συνεχούς λειτουργίας He-Ne με μήκος 

κύματος εκπομπής στα 632,8 nm, το οποίο αποτελεί μία φθηνή και προσιτή λύση για 

ορισμένα βιολογικά πειράματα και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με ένα συνεχούς 

λειτουργίας Nd:YAG laser με μήκος κύματος εκπομπής στα 1,06 μm. 
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Η δέσμη του laser He-Ne έχει διάμετρο περίπου 2 mm, ενώ η μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς 

δέσμης ήταν περίπου 8,2 mW. Η μεταφορά της δέσμης παγίδευσης στο μικροσκόπιο έγινε 

μέσω οπτικής ίνας ορατού φάσματος, στην είσοδο της οποίας υπήρχε υποδοχέας διαμαντιού. 

Η ισχύς στην έξοδο της ίνας μετρήθηκε περίπου στα 156 μW με τη χρήση ισχυόμετρου 

(Newport M815). Στην έξοδο της ίνας προσαρμόστηκε καλυπτρίδα χαλαζία επιπεδό-κυρτης 

γεωμετρίας προκειμένου να  κυματοδηγήσει τη δέσμη στο δείγμα. Η μεταφορά του άκρου 

της ίνας πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητα. 

 

 

Για να εξασφαλίσουμε παγίδευση, ο θάλαμος του δείγματος και η οπτική ίνα σχημάτιζαν 

γωνία 42
ο
.  Η ισχύς του laser για το δεύτερο σύστημα οπτικής παγίδας που αναπτύχθηκε 

μετρήθηκε στα 253 mW μετά την έξοδο από το laser, ενώ στην έξοδο της ίνας μετρήθηκε 

περίπου ίση με 42,6 mW. Η ίνα που μετέφερε το μήκος κύματος 1,06 μm στο μικροσκόπιο 

ήταν μία ίνα πυριτίας με αριθμητικό άνοιγμα 0,37 ± 0,2, μήκους 80 cm και με απώλειες 10 

dB/m, η οποία ευγενικά παραχωρήθηκε σε εμάς από την εταιρεία Polymicro Technology, 

στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Στο ένα άκρο της ίνας τοποθετήθηκε καλυπτρίδα χαλαζία 

σφαιρικής γεωμετρίας και το όλο σύστημα μεταφέρθηκε μηχανοκίνητα στο δείγμα, ενώ η 

γωνία που σχημάτιζε με το θάλαμο του δείγματος ήταν 38
ο
.    

Στο μικροσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε (Motic F-1125) τοποθετήθηκε κατάλληλος 

διχρωïκός καθρέφτης, ο οποίος ανακλά κατά 99,5% την ακτινοβολία σε λ=632,8 nm και 

λ=2,94 μm για γωνία πρόσπτωσης 45
ο
 ενώ είναι διαπερατός σε οποιοδήποτε άλλο μήκος 

κύματος. Χρησιμοποιήθηκε καταδυτικός φακός με αριθμητικό άνοιγμα 1,25 και μεγέθυνση 

100x, ο οποίος εισάγει περίπου 10% απώλειες στην ισχύ της δέσμης του laser που δέχεται. Η 

παρατήρηση και η επεξεργασία της εικόνας έγινε μέσω κατάλληλου λογισμικού 

προγράμματος σε Η/Υ, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με τη CCD κάμερα.     

 

Σχήμα 4.66: Σχηματική αναπαράσταση της 

πειραματικής διάταξης οπτικής παγίδας ινών. 

Ένα συνεχούς λειτουργίας He-Ne laser 

καθοδηγήθηκε μέσω οπτικής ίνας ορατού στο 

δείγμα υπό γωνία 42
ο
. 
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4.15  Παρατήρηση οπτικής παγίδας ινών και μικροδέσμης laser.  

Αρχικά οι παραπάνω διατάξεις (οπτική παγίδα ινών He-Ne laser και οπτική παγίδα ινών 

Nd:YAG laser) δοκιμάστηκαν σε κύτταρα μαγιάς, ενώ στη συνέχεια σε σφαίρες PMMA 

διαμέτρου 1 έως 10 μm.  

Μετρήσαμε τη διάμετρο της δέσμης του He-Ne laser με τη βοήθεια του λογισμικού 

προγράμματος του μικροσκοπίου. Το ίχνος του He-Ne laser έχει κυκλική μορφή και η 

διάμετρός του μετρήθηκε κοντά στα 5,2 μm, ενώ το ίχνος του Nd:YAG laser έχει και αυτό 

κυκλική μορφή και η διάμετρός του μετρήθηκε κοντά στα 4,3 μm. Αν και δεν ικανοποιείται 

πλήρως η συνθήκη που απαιτεί τη διάμετρο της κηλίδας του laser μικρότερη από 0,7 μm, 

ώστε να έχουμε επιτυχή παγίδα, η παρατήρηση της οπτικής παγίδας ινών ήταν εφικτή. 

4.15.1 Παρατήρηση οπτικής παγίδας ινών. 

Η διάταξη της οπτικής παγίδας ινών He-Ne laser δοκιμάστηκε με επιτυχία σε κύτταρα 

μαγιάς τα οποία δεν απορροφούν στο μήκος κύματος της δέσμης. Τα κύτταρα μαγιάς είχαν 

διάμετρο από 3 έως 8 μm μετρούμενη, με απόκλιση 7%, με τη βοήθεια του λογισμικού 

προγράμματος του μικροσκοπίου. Ο τρόπος παρασκευής του δείγματος έγινε με τον ίδιο 

τρόπο που περιγράφτηκε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η παρατήρηση του φαινομένου 

πραγματοποιήθηκε με καταδυτικό αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x.  

Στο σχήμα 4.67, ένα αρχικά ελεύθερο κύτταρο μαγιάς διαμέτρου 5 μm, υπό την επίδραση 

των οπτικών δυνάμεων που επάγονται από την οπτική παγίδα ινών, μετατοπίζεται προς τη 

θέση του laser παγίδευσης (σχήμα 4.67α). Στη συνέχεια το κύτταρο, αφού παγιδευτεί (σχήμα 

4.67β), μετακινείται αργά σε άλλη περιοχή του δείγματος καθώς μετακινούμε την 

αντικειμενοφόρο πλακα (σχήμα 4.67γ).  

 

  

Σχήμα 4.67: Στιγμιότυπα από την παγίδευση του κυττάρου μαγιάς. Στις εικόνες μπορούμε να 

παρατηρήσουμε τη θέση του laser παγίδευσης. Το μπλε χρώμα οφείλεται στο φίλτρο αποκοπής του 

μήκους κύματος 632,8 nm. Στο στιγμιότυπο γ) το παγιδευμένο κύτταρο έχει μεταφερθεί σε άλλη 

περιοχή του δείγματος.  
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Το μπλε χρώμα της εικόνας οφείλεται στο φίλτρο αποκοπής του laser ενώ η κόκκινη 

κηλίδα καθορίζει τη θέση του laser παγίδευσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που η τιμή της ισχύος της δέσμης του laser παγίδευσης 

στην έξοδο της ίνας είναι μικρή, η παγίδευση λειτούργησε σχεδόν σταθερά σε δύο 

διαστάσεις, όταν η οπτική ίνα και ο θάλαμος του δείγματος σχημάτιζαν γωνία 42
ο
. 

Καθοριστικό ρόλο για τη σταθερή παγίδα έπαιξε η καλυπτρίδα χαλαζία που τοποθετήθηκε 

στη έξοδο της ίνας, εστιάζοντας τη δέσμη με μία διάμετρο κηλίδας, στο επίπεδο του 

δείγματος. Η καλυπτρίδα δεν ήταν αρκετά κατάλληλη, αλλά δημιουργούσε μία αρκετά 

ισχυρή συνιστώσα βαθμίδας. Η χαμηλή ισχύς της δέσμης στην έξοδο της ίνας καθιστά 

δύσκολη τη βαθμονόμηση της διάταξης μέσω της διηλεκτροφόρησης, για δύο σημαντικούς 

λόγους. Πρώτον δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να μεταβάλλει κανείς την ισχύ της δέσμης 

laser και δεύτερον, για χαμηλές τιμές ισχύος της δέσμης laser η αβεβαιότητα στην 

καταγραφή της τάσης είναι μεγάλη και οι μετρήσεις λιγότερο αξιόπιστες. Ωστόσο 

επιχειρήσαμε μια ενδεικτική βαθμονόμηση ώστε να έχουμε μία ιδέα για την αποδοτικότητα 

της παγίδας μας, αλλά με επιφύλαξη για τα αποτελέσματα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 

με κύτταρα μαγιάς διαμέτρου ~ 3 μm ή παραπλήσιας και για μεγέθυνση αντικειμενικού 

φακού μικροσκοπίου 100x.  Παρατηρήσαμε ότι για τιμή ισχύος της δέσμης laser, στην έξοδο 

της ίνας, μικρότερη από 76 μW δεν παρατηρήθηκε παγίδα. Στο σχήμα 4.68 παρουσιάζονται 

τα πειραματικά σημεία.     

 

 

Σχήμα 4.68: Οπτική δύναμη 

συναρτήσει της ισχύος της δέσμης 

laser He-Ne στην έξοδο της 

οπτικής ίνας, που χρησιμοποιήθηκε 

για τη μεταφορά της δέσμης laser 

στο θάλαμο του δείγματος. Το 

δείγμα ήταν κύτταρα μαγιάς. Η ίνα 

σχημάτιζε γωνία 42
ο
 με το θάλαμο 

του δείγματος.   

Από την κλίση της καμπύλης του σχήματος 4.68 προσδιορίσαμε την αποδοτικότητα της 

παγίδας για την οπτική παγίδα ίνας He-Ne laser, ίση με Q 0,16 0,02  . Διαπιστώσαμε ότι η 

αποδοτικότητα της παγίδας μας είναι μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή που προκύπτει από 
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την απλή οπτική παγίδα [68]. Ωστόσο αν και η αποδοτικότητα της παγίδας, Q, που 

μετρήθηκε εμπεριέχει σφάλμα, η αριθμητική τιμή της είναι στην περιοχή που αναφέρεται 

από άλλους ερευνητές [66-70]. Στη συνέχεια αντικαταστήσαμε το laser He-Ne με το laser 

Nd:YAG, ώστε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της οπτικής παγίδας ινών. Στο σχήμα 4.69 

παρουσιάζονται ορισμένα στιγμιότυπα από την παγίδευση σωματιδίων PMMA διαστάσεων 

~2,5 μm. 

Τα βέλη υποδεικνύουν τη θέση των παγιδευμένων σωματιδίων (σχήμα 4.69α) ενώ 

μετακινείται ανάμεσα τους ένα μη παγιδευμένο σωματίδιο της ίδιας διαμέτρου (σχήμα 4.69β-

δ). Η ύπαρξη δύο παγιδευμένων σωματιδίων οφείλεται στη μορφολογίας της δέσμης laser 

μετά την καλυπτρίδα χαλαζία που χρησιμοποιήσαμε. Στην παράγραφο 4.11 παρουσιάστηκε η 

χωρική κατανομή της ενέργειας της δέσμης laser στην έξοδο της καλυπτρίδας χαλαζία. Η 

κατανομή αυτή παρουσίαζε δύο κορυφές, με το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας να 

κατανέμεται στην κύρια κορυφή ενώ ένα μικρό ποσοστό ενέργειας σε μία περιφερειακή.  

 

 

Σχήμα 4.69: Στιγμιότυπα από την 

παγίδευση σωματιδίου PMMA με 

τη χρήση της οπτικής παγίδα ινών 

Nd:YAG. Η δέσμη εισήλθε στο 

θάλαμο του δείγματος υπό γωνία 

38
ο
. Δύο σωματίδια PMMA 

διαμέτρου 2,5 μm παγιδεύονται υπό 

την επίδραση των οπτικών 

δυνάμεων που επάγονται σε αυτά 

από την οπτική παγίδα ινών laser 

Nd:YAG. Η ισχύς της δέσμης laser 

στην έξοδο της ίνας μετρήθηκε στα 

42,6 mW. 

 

Η παρατήρηση αυτή εξασφαλίζει τη διπλή παγίδευση των σωματιδίων PMMA. Δεν 

παρατηρήσαμε διπλή παγίδα με το σύστημα οπτικής παγίδας  ινών He-Ne laser, εξαιτίας της 

πολύ χαμηλής ισχύος της δέσμης laser στην έξοδο της ίνας. Με μικρή μετακίνηση της 

αντικειμενοφόρου πλάκας παρατηρήσαμε ότι τα παγιδευμένα σωματίδια διέφευγαν από την 

παγίδα γεγονός που επιβεβαιώνει την περιορισμένη ισχύ της παγίδας. Επιπλέον, η ύπαρξη 

διπλής παγίδας καθιστά δύσκολη τη βαθμονόμηση της διάταξης, διότι δεν μπορούμε να 
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προσδιορίσουμε το ποσοστό της ισχύος που κατανέμεται στις δύο διαφορετικές οπτικές 

παγίδες, στο επίπεδο του δείγματος, γι’ αυτό δεν επιχειρήσαμε καμία ενδεικτική 

βαθμονόμηση με αυτό το σύστημα. 

4.15.2  Συνδυασμός οπτικής παγίδας ινών laser He-Ne και μικροδέσμης Er:YAG laser.  

Η προσπάθεια συνδυασμού μίας οπτικής παγίδας με την επεμβατική δέσμη Er:YAG laser 

κρίθηκε σκόπιμη αφενός μεν για την ανάπτυξη μίας νέας οικονομικής μεθόδου μελέτης του 

μικρόκοσμου και αφετέρου για την εισαγωγή μίας επεμβατικής δέσμης που δεν προκαλεί 

δευτερεύουσες θερμικές βλάβες και επιδράσεις στα κύτταρα. Στην περίπτωση της 

ακτινοβολίας στα 3 μm, η διέλευσή της μέσα από τα συνήθη οπτικά μέρη του μικροσκοπίου 

καθίσταται αδύνατη, γιατί αυτά επιτρέπουν κυρίως τη διέλευση του ορατού μέρους του 

φάσματος. Η μεταφορά της δέσμης του laser Er:YAG στο μικροσκόπιο έγινε μέσω οπτικής 

ίνας φθοριούχου γυαλιού διαμέτρου πυρήνα 620 μm, που αξιολογήθηκε σε προηγούμενη 

παράγραφο, για ευκολία στην ευθυγράμμιση και για μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του 

laser και σε άλλες εφαρμογές. Εστιάσαμε την εξερχόμενη ακτινοβολία της δέσμης από την 

οπτική ίνα με τη χρήση καλυπτρίδας χαλαζία επιπεδό-κυρτης γεωμετρίας, στο επίπεδο του 

δείγματος. Προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο κατάλληλο μέγεθος 

κηλίδας της επεμβατικής δέσμης στο επίπεδο του δείγματος, ώστε να επιτευχθεί η 

μικροχειρουργική σε κύτταρα μαγιάς. Το Er:YAG laser χρησιμοποιήθηκε σε ελεύθερη 

λειτουργία, καθώς ήταν ευκολότερη η ευθυγράμμιση, λόγω ύπαρξης της δέσμης του 

τροχιοδεικτικού laser, η οποία δεν υπάρχει όταν εισάγουμε στην κοιλότητα το διακόπτη Q, 

το πρίσμα του οποίου εκτρέπει τη δέσμη του laser οδηγού. Το ίχνος της επεμβατικής δέσμης 

στην έξοδο της ίνας, που άφησε σε φωτοευαίσθητο χαρτί, μετρήθηκε με τη βοήθεια του 

λογισμικού προγράμματος του μικροσκοπίου και βρέθηκε με διάμετρο ~10 μm. Η μέτρηση 

αυτή μας δείνει μία ένδειξη για το μέγεθος της δέσμης, χωρίς να είμαστε απόλυτοι σίγουροι 

για την πραγματική διάσταση της δέσμης μετά την καλυπτρίδα χαλαζία στο επίπεδο του 

δείγματος. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει και σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση της 

καλυπτρίδας χαλαζία μετέφερε ένα ποσοστό της ενέργειας της μικροδέσμης σε μία 

περιφερειακή κορυφή, δημιουργώντας δύο ίχνη, στο επίπεδο του δείγματος, διαφορετικής 

ενέργειας. Στο σχήμα 4.70 παρουσιάζεται μία φωτογραφία της πειραματικής διάταξης που 

χρησιμοποιήθηκε για το μικροχειρισμό κυττάρων μαγιάς. Να σημειώσουμε ότι οι δύο 

δέσμες, της οπτικής παγίδας και της μικροδέσμης laser, εστιάζονται στο παγιδευμένο από τη 

δέσμη του laser He-Ne κύτταρο και όχι σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του δείγματος. Αυτή 

είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν η δέσμη που προσπαθούμε να 
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ευθυγραμμίσουμε δεν είναι ορατή. Τη γωνία εισόδου της κάθε δέσμης στο δείγμα τη 

ρυθμίζαμε με μικρο-μετακινήσεις των οπτικών ινών. 

 

 

Σχήμα 4.70: Φωτογραφία του συστήματος 

οπτικής παγίδας ινών με τη μικροδέσμη Er:YAG 

laser. Το laser παγίδευσης (He-Ne) εισέρχεται 

στο επίπεδο του δείγματος μέσω οπτικής ίνας 

ορατού (χρώμα πορτοκαλί), ενώ η μικροδέσμη 

κυματοδηγείται μέσω ίνας φθοριούχου γυαλιού 

διαμέτρου πυρήνα 100 μm. Η έξοδος και των δύο 

ινών έχει καλυφθεί από καλυπτρίδες χαλαζία 

επιπεδό-κυρτης γεωμετρίας. 

 

Στο σχήμα 4.71 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά στιγμιότυπα από την επίδραση της 

μικροδέσμης laser σε ένα παγιδευμένο κύτταρο μαγιάς διαμέτρου 5,5 μm. Η μικροδέσμη 

laser εισήλθε στο θάλαμο του δείγματος με γωνία 42
ο
. Η ενέργεια της μικροδέσμης laser 

στην έξοδο της ίνας ήταν 130 μJ. Στην εικόνα 4.71α φαίνεται το κύτταρο αφού έχει 

ακτινοβοληθεί με περίπου 10 παλμούς χρονικής διάρκειας 80 μs και ενέργειας 130 μJ/παλμό. 

Το βέλος υποδεικνύει μία μικρή αλλοίωση στην επιφάνεια της μεμβράνης του κυττάρου, η 

οποία δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής. Στις εικόνες 4.71β έως 4.71ζ, παρατηρούμε ότι, μετά από 

μεγαλύτερο πλήθος παλμών που δέχεται, το κύτταρο εξακολουθεί να είναι παγιδευμένο, υπό 

την επίδραση των οπτικών δυνάμεων, ενώ οι αλλοιώσεις της κυτταρικής μεμβράνης γίνονται 

οπτικά εμφανείς. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκε πλήρης καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης 

που πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η ενέργεια κατανέμεται σε δύο κορυφές με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η αποδοτικότητα της μικροδέσμης laser. 

Να σημειώσουμε ότι τόσο η δέσμη οπτικής παγίδας όσο και η μικροδέσμη laser 

εισέρχονται στο δείγμα από την κάτω μεριά, ενώ η παρατήρηση του φαινομένου γίνεται από 

πάνω, γεγονός που πιθανόν εμποδίζει την ευκρινή παρατήρηση ορισμένων αποτελεσμάτων. 

Από την άλλη, η διακριτική ικανότητα του απλού μικροσκοπίου και μάλιστα χωρίς 

κατάλληλη χρώση, δεν μας επιτρέπει την ακριβή παρατήρηση όλων των επιδράσεων της 

μικροδέσμης laser στο παγιδευμένο κύτταρο. 
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Σχήμα 4.71: Στιγμιότυπα από την ακτινοβόληση παγιδευμένου κυττάρου μαγιάς με μικροδέσμη laser 

Er:YAG. Στις εικόνες α έως ζ φαίνονται οι αλλοιώσεις της κυτταρικής μεμβράνης του κυττάρου 

μαγιάς διαμέτρου 5,5 μm μετά την ακτινοβόληση του με α) 10 παλμούς, β) 20 παλμούς, γ) 45 

παλμούς, δ) 52 παλμούς, ε) 80 παλμούς και ζ) 100 παλμούς ενέργειας 130 μJ/παλμό.    

 

Παρόλο που η διάμετρος της μικροδέσμης laser είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του 

κυττάρου μαγιάς, παρατηρήθηκαν ορισμένες αλλοιώσεις στη μεμβράνη.  

 

4.16 Συμπεράσματα. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο μελετήθηκαν δύο πράγματα, πρώτον αξιολογήθηκαν 

κατάλληλα συστήματα κυματοδήγησης ακτινοβολίας laser και δεύτερον, λαμβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσματα της κυματοδήγησης, αναπτύχθηκε σύστημα οπτικής παγίδας με 

οπτικές ίνες και μικροδέσμη laser με οπτικές ίνες.  

Συγκεκριμένα από τη μελέτη των κυματοδηγών και των οπτικών ινών ένα πρώτο 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η διαφορετική διάρκεια του παλμού, στους δύο 

διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας του Er:YAG laser, δεν επηρεάζει σημαντικά, ούτε την 

εξασθένηση που εισάγεται κατά την κυματοδήγηση της ακτινοβολίας, αλλά ούτε και τη 

χωρική κατανομή της ενέργειας της εξερχόμενης δέσμης.    

Ο κοίλος κυματοδηγός πυριτίας που αξιολογήθηκε, έδωσε εξασθένηση 0,47 dB/m για 

διάμετρο πυρήνα 750 μm, ενώ 0,27 dB/m για διάμετρο πυρήνα 1000 μm υπό συνθήκες 

ευθείας διάδοσης ακτινοβολίας Εr:YAG laser, σε λειτουργία μετατρεπόμενου Q. Ενώ υπό 

συνθήκες κάμψης η εξασθένηση αυξάνεται γραμμικά, όπως προβλέπει η θεωρία. Η χωρική 

κατανομή της εξερχόμενης δέσμης έχει κεντρικό χαρακτήρα, ενώ υπό συνθήκες έντονης 

κάμψης ο κεντρικός χαρακτήρας διατηρείται, ωστόσο, ένα μέρος της ενέργειας μεταφέρεται 

στην περιφέρεια.  Πρέπει να σημειωθεί, ότι προηγούμενες μελέτες που έγιναν στους κοίλους 

κυματοδηγούς, έδειξαν ότι η χωρική κατανομή δεν παρουσίαζε κεντρικό χαρακτήρα [58-61]. 
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Επιπλέον, η απόκλιση της εξερχόμενης δέσμης προσδιορίστηκε στα 17 mrad και στα 15 

mrad, για διάμετρο πυρήνα 750 μm και 1000 μm αντίστοιχα σε ευθεία διάδοση και για 

κυματοδήγηση ακτινοβολίας Er:YAG laser, μετατρεπόμενου Q. Οι μετρήσεις της χωρικής 

κατανομής της δέσμης στην έξοδο του κυματοδηγού καθώς και ο προσδιορισμός της 

απόκλισης της δέσμης πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες 

συνθήκες σύζευξης της δέσμης στην είσοδό του.  Συμπερασματικά,  μικρότερης εστιακής 

απόστασης φακός, δημιουργεί μικρότερης διαμέτρου δέσμη, άρα καλύτερες συνθήκες 

κυματοδήγησης, δίνοντας χαμηλότερη εξασθένηση και μικρή απόκλιση δέσμης. Επιπλέον, η 

θεωρητική μελέτη της κυματοδήγησης της ακτινοβολίας laser, μήκους κύματος στα 2,94 μm, 

έρχεται σε συμφωνία με τον πειραματικό χαρακτηρισμό του κοίλου κυματοδηγού πυριτίας. 

Οι οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού παρουσίασαν σε γενικές γραμμές χαρακτηριστικά 

που συμφωνούν με τη θεωρία. Στην κατηγορία των οπτικών ινών φθοριούχου γυαλιού 

αξιολογήθηκαν τρεις πολυρυθμικές ίνες διακριτού δείκτη διάθλασης. Υπό ευθεία διάδοση 

παρατηρήθηκαν χαμηλές τιμές στην εξασθένηση  γύρω στα 0,14 dB/m. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι η ίνα διαμέτρου 620 μm έδωσε τη χαμηλότερη τιμή εξασθένησης στα 0,12 dB/m κατά 

την κυματοδήγηση ακτινοβολίας Er:YAG laser μετατρεπόμενου Q. Η παρατήρηση αυτή 

μπορεί αρχικά να βρίσκεται σε αντίθεση με τη θεωρία, που θέλει οι ίνες μεγάλης διαμέτρου 

να προκαλούν μεγάλη εξασθένηση, αλλά δικαιολογείται από τις συνθήκες σύζευξης. 

Ωστόσο, η εξασθένηση δεν φαίνεται να μεταβάλλεται με την αύξηση της καμπυλότητας. Η 

χωρική κατανομή της εξερχόμενης δέσμης για τις πολυρυθμικές ίνες είναι σχεδόν κεντρική, 

με κορυφές στην περιφέρεια υπό έντονη κάμψη.  Η απόκλιση της δέσμης κατά μέσο όρο 

κυμαίνεται στα 55 mrad, που κρίνεται ικανοποιητική. Εξαίρεση στα προηγούμενα αποτελεί η 

ίνα διαμέτρου 100 μm, η οποία παρουσίασε μία γραμμική αύξηση της εξασθένησης υπό 

συνθήκες ευθείας διάδοσης. Η εξαίρεση αυτή μπορεί να οφείλεται στην πιθανή διάδοση των 

ρυθμών στο περίβλημα και στο μικρό αριθμητικό άνοιγμα της ίνας, με αποτέλεσμα η 

εξασθένηση των υψηλών ρυθμών να οδηγήσει σε αύξηση της. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν 

επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την εξάρτηση της εξασθένησης με τη 

διάμετρο του πυρήνα της ίνας. 

Τέλος, οι οπτικές ίνες οξειδίου του γερμανίου αξιολογήθηκαν και έδωσαν τιμές 

εξασθένησης παρόμοιες με αυτές των φθοριούχων γυαλιών, κατά μέσο όρο 0,28 dB/m, αλλά 

μικρότερες από αυτές που δίνουν οι κατασκευαστές τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπό 

συνθήκες κάμψης έδωσαν μία γραμμική αύξηση της εξασθένησης, συναρτήσει της 

καμπυλότητας, που με βάση τη θεωρία είναι αποδεκτή. Η χωρική κατανομή της δέσμης 

παρουσιάζει κεντρικό χαρακτήρα, ενώ η απόκλιση της εξερχόμενης δέσμης λαμβάνει μικρές 
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τιμές, οι οποίες αυξάνονται με την αύξηση της καμπυλότητας.  Η αύξηση της απόκλισης 

μπορεί να αποδοθεί και στη δημιουργία υψηλότερων ρυθμών. Ωστόσο, οι ίνες οξειδίου του 

γερμανίου μπορούν να κυματοδηγήσουν μεγάλες πυκνότητες ενέργειας χωρίς να 

καταστραφούν τα άκρα τους, άρα είναι απόλυτα ικανές για ιατρικές και βιολογικές 

εφαρμογές.  

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το σχολιασμό των ορίων αντοχής μιας οπτικής ίνας σε 

σχέση με την εισερχόμενη ισχύ στα άκρα της, πριν τον σχηματισμό πλάσματος. Για παλμούς 

διάρκειας 190 ns βρέθηκε ότι οι κοίλοι κυματοδηγοί αντέχουν πυκνότητες ισχύος ίσες με 270 

MW/cm
2
, οι οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού 525 MW/cm

2
 και οι οπτικές ίνες οξειδίου του 

γερμανίου 200 MW/cm
2
. Φαίνεται ότι οι οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού  αντέχουν 

πυκνότητες ισχύος αρκετά υψηλές, υπεραρκετές για τις περισσότερες ιατρικές εφαρμογές. 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση τριών καλυπτρίδων χαλαζία που 

χρησιμοποιούνται αφενός για την προστασία των άκρων των ινών από διάφορα θραύσματα 

αποδόμησης και αφετέρου για την τροποποίηση της χωρικής κατανομής της ενέργειας 

εξόδου ανάλογα με τις εκάστοτε ιατρικές και βιολογικές εφαρμογές. Καταλήξαμε ότι η 

επιπεδό-κυρτη γεωμετρία παρουσιάζει την καλύτερη απόκλιση (37,5 ± 0,5) mrad και την πιο 

ομοιόμορφη χωρική κατανομή της ενέργειας. Ωστόσο, οι τιμές εξασθένησης, βρέθηκαν λίγο 

μεγαλύτερες σε σχέση με τις άλλες δύο γεωμετρίες, κάτι που βρίσκεται όμως τα όρια του 

σφάλματος. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε μία πιο οικονομική τεχνική συνδυασμού οπτικής παγίδας 

και μικροδέσμης laser, με τη χρήση οπτικών ινών. Χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές laser με 

μήκη κύματος 632,8 nm και 1,06 μm, αντίστοιχα, τα οποία κυματοδηγήθηκαν μέσω 

κατάλληλων οπτικών ινών στο επίπεδο του δείγματος, προκειμένου να αναπτυχθεί η οπτική 

παγίδα ινών. Ωστόσο, για να πετύχουμε μία αποδοτική παγίδα τοποθετήσαμε στην έξοδο της 

ίνας καλυπτρίδα χαλαζία επιπεδό-κυρτης γεωμετρίας. Η καλυπτρίδα χαλαζία μας εξασφάλισε 

την παρατήρηση του φαινομένου της οπτικής παγίδας, αλλά παρουσίασε την αδυναμία 

εστίασης της δέσμης σε κατάλληλο όριο, ώστε να γίνεται πιο ισχυρή η παγίδα και πιο 

ακριβής ο προσδιορισμός των οπτικών δυνάμεων που επάγει, στα υπό μελέτη δείγματα. Η 

είσοδος της καλυπτρίδας χαλαζία στο θάλαμο του δείγματος έγινε υπό γωνία, τέτοια ώστε να 

επιτευχθεί οπτική παγίδα. Επιπλέον, η έξοδος της δέσμης laser από την  καλυπτρίδα χαλαζία 

παρουσίασε δύο κορυφές, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργεια της δέσμης laser 

κατανέμεται σε μία κύρια κορυφή, πράγμα που εντείνει το φαινόμενο της ασθενούς οπτικής 

παγίδας. Παρόλα αυτά, τα πρώτα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά για να συνεχίσει 

κανείς τη βελτίωση της διάταξης οπτικής παγίδας ινών. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να 
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συνδυάσουμε την οπτική παγίδα ινών με τη μικροδέσμη σε λ=2,94 μm και να εφαρμόσουμε 

το νέο σύστημα σε κύτταρα μαγιάς. Χρησιμοποιήσαμε και σε αυτήν την περίπτωση 

κατάλληλη ίνα και καλυπτρίδα χαλαζία προκειμένου να κυματοδηγήσουμε το συγκεκριμένο 

μήκος κύματος στο επίπεδο του δείγματος. Η εφαρμογή του συνδυασμού της μικροδέσμης 

laser με την οπτική παγίδα ινών σε κύτταρα μαγιάς δεν οδήγησε σε αναμενόμενα 

αποτελέσματα, εξαιτίας της αδυναμίας εστίασης της κάθε δέσμης στο κατάλληλο όριο. 

Ωστόσο, με κατάλληλη χρήση μικροφακού στην έξοδο της κάθε ίνας θα μπορούσε κανείς να 

μετατρέψει το παραπάνω σύστημα σε ένα πολύτιμο εργαλείο με εφαρμογές στην ιατρική και 

στη βιολογία.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: Φαινόμενα πίεσης ακτινοβολίας-Tοπικά επιφανειακά πλασμόνια. 

Η οπτική παγίδα που μελετήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια αυτής της διατριβής 

αποτελεί μία εκδήλωση πίεσης ακτινοβολίας σε διηλεκτρικά σωματίδια. Θέλοντας να 

εξετάσουμε την επίδραση της ακτινοβολίας σε ημιαγωγούς, προκειμένου να αναπτυχθεί μία 

πλασμονική οπτική παγίδα, αλλά και να ανιχνεύσουμε τις ακτινοβολίες laser (Er:YAG laser 

και Nd:YAG laser) που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν τη διατριβή, μελετήσαμε το φαινόμενο 

photon drag και optical rectification που αναπτύσσεται σε ημιαγωγούς Ge, Si, GaAs και 

GaP.  

 Μετά τη μελέτη του φαινομένου photon drag και optical rectification περιγράφονται οι 

βασικές αρχές καθώς και η ανάπτυξη μίας οπτικής παγίδας επιφανειακών πλασμονίων, η 

αξιολόγηση της οποίας πραγματοποιήθηκε με σφαίρες πολυστηρένιου. 

    

5.1 Φαινόμενα πίεσης ακτινοβολίας σε ημιαγωγούς. 

 Η ελάχιστη πίεση που ασκείται σε μία επιφάνεια προς την κατεύθυνση της διάδοσης της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι γνωστή ως πίεση ακτινοβολίας. Το γεγονός ότι η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ασκεί πίεση σε κάθε επιφάνεια που θα εκτεθεί σ’ αυτήν είχε 

εισαχθεί θεωρητικά το 1871 από τον Maxwell και αποδείχθηκε πειραματικά το 1901 και 

1903 από τους Lebedev και Hull [1-3]. 

Από την άλλη, το φαινόμενο photοn drag, παρατηρήθηκε πρώτη φορά το 1970 και 

αποτελεί μία μορφή εκδήλωσης πίεσης ακτινοβολίας [4-10].  Εκδηλώνεται με τη δημιουργία 

ηλεκτρικού πεδίου ή\και ρεύματος σε ημιαγωγούς, όπως π.χ. γερμάνιο (Ge) και πυρίτιο (Si), 

αρσενίδιο γάλλιου (GaAs) και φωσφίδιο γαλλίου (GaP) [5,11-13]. Οφείλεται στη μεταφορά 

της ορμής της εισερχόμενης ακτινοβολίας στους φορείς φορτίων των ημιαγωγών. Η 

απαίτηση της διατήρησης της ενέργειας και της ορμής υπαγορεύει την απορρόφηση της 

ορμής των φωτονίων από τους ελεύθερους φορείς, με αποτέλεσμα τις εσωτερικές μεταβάσεις 

των φορέων με ή χωρίς την εκπομπή φωνονίων. Το μέγεθος και το σήμα του φαινομένου 

εξαρτάται από τη δομή των ζωνών και των υποζωνών του υλικού με ένα πολύπλοκο τρόπο 

[14]. Επιπλέον, για οπτικές συχνότητες, ω, και χρόνο αποκατάστασης φορέων φορτίου, τ, με 

ωτ<<1, η  κατάσταση απλοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απλή κλασσική θεωρία 

για την ερμηνεία του φαινομένου photon drag [15].   

Η ορμή που μεταφέρεται σε ένα φορέα φορτίου λαμβάνει τιμή ίση με ηpħω/c ανά 

φωτόνιο, για μεγάλα «οπτικά» μήκη κύματος, δηλαδή μήκη κύματος εκτός οπτικής περιοχής, 

κυρίως στην περιοχή του κοντινού και του μακρινού υπέρυθρου. Η αριθμητική τιμή της 

παραπάνω σχέσης, το όριο μήκους κύματος που η μεταφορά της ορμής  είναι δυνατή σε έναν 
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ημιαγωγό, επιβεβαιώθηκε  πειραματικά,  και για τους δύο τύπους n και p για Ge ή Si, 

αντίστοιχα [4,15].  

 

5.1.1 Προσδιορισμός των τανυστικών συντελεστών S και P. 

Το φαινόμενο photon drag περιγράφεται από έναν τέταρτης τάξης τανυστή, αλλά για 

υλικά με δομή διαμαντιού (Ge,Si) υπάρχουν, μόνο δύο μη μηδενικοί, άνισοι τανυστικοί 

συντελεστές, οι S και P [14]. Ο συντελεστής S προσδιορίζεται άμεσα, όταν το 

κυματοδιάνυσμα του φωτός και του αναπτυσσόμενου ηλεκτρικού πεδίου είναι και τα δύο 

ομοαξονικά με τον προσανατολισμό <100> του κρυστάλλου, ενώ ο συντελεστής P 

προσδιορίζεται έμμεσα από τον προσανατολισμό <111> του κρυστάλλου με τις ίδιες 

συνθήκες προσανατολισμού φωτεινού και ηλεκτρικού πεδίου. 

Στο σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η γεωμετρία ενός ανιχνευτή photon drag στον οποίο είναι 

σημειωμένες όλες οι παράμετροι, προκειμένου να προσδιορίσουμε την διαμήκη τάση (αλλά 

και την εγκάρσια) του φαινομένου.  

 

 
Σχήμα 5.1:  Γεωμετρία του ημιαγωγού που μελετήθηκε για να προσδιοριστεί η εγκάρσια και η 

διαμήκης τάση. 

 

Οι τιμές των συντελεστών S και P υπολογίζονται από τις σχέσεις 5.1 και 5.2  

λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές ανακλάσεις και απορροφήσεις [16,17]. 
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όπου K είναι ο συντελεστής απορρόφησης του υλικού, R η ανακλαστικότητα του, L το μήκος 

μεταξύ των ηλεκτρικών επαφών, ℓ η απόσταση μεταξύ της μπροστινής επιφάνειας και της 

πρώτης επαφής, W η εισερχόμενη ισχύς και A το εμβαδό της επιφάνειας του ημιαγωγού. Τα 

περισσότερα σύμβολα ερμηνεύονται στο σχήμα 5.1. Οι μετρήσιμες τιμές για κάθε 

προσανατολισμό του κρυστάλλου είναι η τάση που αναπτύσσεται μεταξύ των επαφών. 

Τα πειραματικά αποτελέσματα συνήθως εκφράζονται ως συνάρτηση της ποσότητας S/σ, 

όπου σ είναι η ενεργός διατομή απορρόφησης για τις οπές, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί 

πειραματικά  ενώ μεταβάλλεται σχετικά αργά, με το μήκος κύματος και τη θερμοκρασία. 

Στο σχήμα 5.2 παρουσιάζονται ορισμένα πειραματικά δεδομένα του εγκάρσιου (φωτεινό 

και ηλεκτρικό πεδίο κάθετο) φαινομένου photon drag για έναν ανιχνευτή Ge τύπου p καθώς 

και η αντίστοιχη θεωρητική καμπύλη [14]. Στο σχήμα 5.2, οι πιο σημαντικές εναλλαγές 

αποδίδονται [14] σε μεταβάσεις μεταξύ των υπόζωνών 1→3 και των υπόζωνών 1→2 του 

υλικού (σχήμα 5.6), οι οποίες αντιστοιχούν σε μήκη κύματος του δικού μας ενδιαφέροντος 

(π.χ. Er:YAG). Για τη μετάβαση 1→3, το φάσμα S/σ (ενέργειες 0,38 eV έως 0,48 eV)  

εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο. Επιπλέον, η αρνητική κορυφή που παρουσιάζεται στο 

παραπάνω φάσμα ενεργειών μπορεί να αποδοθεί και σε συνεισφορά της εσωτερικής 

μετάβασης 2→3 [17].    

 

 
 

Σχήμα 5.2: Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα και θεωρητική καμπύλη του συντελεστή 

photon drag S/σ [6,14], ενός ανιχνευτή τύπου p Ge σε θερμοκρασία δωματίου, η θεωρία προβλέπει 

μία άπειρη θετική κορυφή για ενέργεια 0,26 eV [τροποποιημένο από αναφορά 17]. 

 

9,6 μm 

10,6 μm 

2,94 μm 

 2,08 μm 
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Για τη μετάβαση 1→2, το φάσμα S/σ (0,10 eV έως 0,20 eV) εμφανίζεται θετικό για τα 

μήκη κύματος που αντιστοιχούν στο laser CO2, γίνεται αρνητικό σε μικρότερα μήκη κύματος 

και παρουσιάζει μία αρνητική κορυφή στα 0,151 eV [14].  

 

5.1.2 Το φαινόμενο optical rectification και ο προσδιορισμός του συντελεστή D. 

Στο ένα μήκος κύματος που ενδιέφερε ιδιαίτερα την δική μας προσπάθεια, αυτό του laser 

Er:YAG, οι ανιχνευτές photon drag έδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα δεν έδωσαν όμως 

τα ίδια για το άλλο μήκος κύματος αυτό του laser Nd:YAG, λόγω της ελάχιστης πιθανότητας 

εσωτερικών μεταβάσεων στο Ge κατά συνέπεια έπρεπε να εκμεταλλευτούμε ένα άλλο είδος 

ανιχνευτών.  

Το φαινόμενο optical rectification είναι ένα δεύτερης τάξης μη γραμμικό οπτικό 

φαινόμενο κατά το οποίο, ένα μονοχρωματικό οπτικό πεδίο προκαλεί μία στατική πόλωση σε 

ένα μη κεντρο-συμμετρικό ημιαγωγό, ημιαγωγό που ανήκει στην σειρά III-V. Ο Doviak και 

Kothari  μελέτησαν το φαινόμενο το 1974 [12].   

 Το φαινόμενο optical rectification προκύπτει από τη συμμετρία αναστροφής των 43m  

κρυστάλλων και περιγράφεται για αυτούς από ένα μη μηδενικό συντελεστή, D, ο οποίος 

σχετίζεται με το συντελεστή Pockels [12]. Γνωρίζοντας τον συντελεστή optical rectification 

D, μπορούμε να προσδιορίσουμε την πρώτης τάξεως μη γραμμική επιδεκτικότητα (d14=-

n
4
εοr41). 

          ]1)/[( 2

r  41  
3




os

n
D




           (5.3), 

όπου n ο δείκτης διάθλασης, η η εμπέδηση του κενού,  εs/εo  η σχετική στατική διηλεκτρική 

σταθερά και r41 ο γραμμικός ηλεκτρο-οπτικός συντελεστής.  

 Για τις τρεις κύριες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις το συνολικό πεδίο περιγράφεται 

από τις σχέσεις 5.4 έως 5.6 [12]. 

       
]2sin [ 100

100 DSIE                 (5.4), 

όπου θ  προσδιορίζεται από τον  <010>  προσανατολισμό του κρυστάλλου, όπως φαίνεται 

στο σχήμα 5.3, 

 ]3/)2[( 111
111 DSPIE              (5.5), 

όπως φαίνεται στο σχήμα 5.3 και 

                               ])3/sin6/(cos )([ 2110
110   SPSIE          (5.6), 

όπου θ  στη σχέση 5.6 προσδιορίζεται από τον  <211> προσανατολισμό του κρυστάλλου.  
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 Η εγκάρσια και διαμήκης τάση όπως σημειώνεται στο σχήμα 5.1 προσδιορίζεται από τις 

σχέσεις 5.7 και 5.8 [12]: 

             















)exp(  1

][

)exp( 1

],[

 

)]exp(1[  )exp(    )1(

KLR

D

KLR
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KA

KLKWR
VL


       (5.7), 

      

)e  ]([)e  ( ],[ 

) 1(  

  )1( K2Kd-K2Kd-

22

 













 ReDReSP

RA

yWR

T
V KK

Kde
        (5.8), 

όπου  R,K,L, ℓ, W και A έχουν την ίδια ερμηνεία όπως τις εξισώσεις 5.1 και 5.2 ενώ y είναι η 

απόσταση μεταξύ δύο εγκάρσιων επαφών, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1. Οι παράγοντες 

[P,S] και [D]  είναι οι κατάλληλοι παράγοντες που προκύπτουν από τις εξισώσεις 5.4 έως 

5.6. 

 

 

Σχήμα 5.3: Μία απλή συμφωνία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φαινομένου photon 

drag και optical rectification για τους προσανατολισμούς <100> και<111> του κρυστάλλου [19]. 

 

5.2 Φαινόμενο photon drag σε ημιαγωγού γερμανίου (Ge) και πυριτίου (Si). 

 Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την παρατήρηση του φαινομένου 

photon drag σε ημιαγωγούς με δομή διαμαντιού φαίνεται στο σχήμα 5.4. Οι πηγές laser που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρατήρηση του φαινομένου photon drag είναι οι εξής: α) ένα 

παλμικό Er:YAG laser, στα 2,94 μm, σε ελεύθερη λειτουργία με διάρκεια παλμού 80 μm και 

επαναληπτικότητα στα 1 Hz, β) ένα παλμικό Er:Tm:Ho:YLF laser, στα 2,06 μm, σε ελεύθερη 

λειτουργία με διάρκεια παλμού 1 ms και επαναληπτικότητα 1 Hz, γ) ένα παλμικό 

Cr:Tm:Ho:YAG laser, στα 2,08 μm,  σε ελεύθερη λειτουργία με διάρκεια παλμού 1 ms και 

επαναληπτικότητα 1 Hz, δ) ένα παλμικό CO2 laser, στα 10,6 μm ή στα 9,6 μm με διάρκεια 

παλμού 270 ns και επαναληπτικότητα 1 Hz και ε) ένα παλμικό Nd:YAG laser (Litron 

Optical, Model NANO-C-200-10, με μορφή παλμού TEM01), στα 1,06 μm, σε λειτουργία 

μετατρεπόμενου Q, με διάρκεια παλμού 6 ns και επαναληπτικότητα 1 Hz.   

Για τον προσδιορισμό του photon drag φαινομένου χρησιμοποιήθηκαν δύο δειγμάτων Ge 

τύπου p (p-type Ge) με προσανατολισμό <100> και <111> και  ένα δείγμα Si τύπου p (p-type 
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Si) με προσανατολισμό <111>, η προετοιμασία των οποίων έγινε από τον καθ. Αλέξανδρο Α. 

Σεραφετινίδη (στο πανεπιστήμιο Essex της Αγγλίας). Χρησιμοποιήθηκε ένας συγκλίνων 

φακός, διαφορετικός για τις ανάγκες κάθε laser, προκειμένου η δέσμη να εστιαστεί πάνω στο 

δείγμα του ανιχνευτή ώστε το φαινόμενο photon drag να είναι ισχυρό και να μπορεί να 

μελετηθεί. 

Η μετρούμενη ποσότητα σε κάθε περίπτωση ήταν η τάση που αναπτύχθηκε στα άκρα των 

επαφών του κάθε δείγματος. Ένας διαχωριστής δέσμης τοποθετήθηκε μετά τον συγκλίνοντα 

φακό, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη καταγραφή του σήματος στην είσοδο και στις 

επαφές του δείγματος. Στη θέση του ανιχνευτή τοποθετείται εναλλακτικά ένας 

πυροηλεκτρικός ανιχνευτής, μοντέλο Gen Tec ED 200, για τη μέτρηση της ενέργειας που 

προσπίπτει στο δείγμα. Ένας δεύτερος όμοιος πυροηλεκτρικός ανιχνευτής χρησιμοποιείται 

για την ανίχνευση και την καταγραφή του ποσοστού της δέσμης laser που ανακλάται από το 

διαχωριστή δέσμης. Οι δύο ανιχνευτές συνδέονται με ψηφιακό παλμογράφο, μοντέλο 

LeCroy 9361. 

 

Σχήμα 5.4:  Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για την 

καταγραφή του φαινομένου photon drag. 

 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι για να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη του φαινομένου 

photon drag ελέγξαμε το σήμα με δύο τρόπους. Πρώτα, παρατηρήσαμε ότι το σήμα 

αντιστράφηκε, όταν καθοδηγήσαμε τη δέσμη laser στον κρύσταλλο, με αντίθετη 

κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το σήμα προέρχεται από το φαινόμενο 

photon drag. Δεύτερον, προσπαθήσαμε να καθοδηγήσουμε την ακτινοβολία σε σημεία 

μακριά από τις επαφές του κάθε κρυστάλλου ώστε να αποφύγουμε τις θερμικές επιδράσεις 

και να διασφαλίσουμε ότι το σήμα προέρχεται αποκλειστικά από το φαινόμενο photon drag. 

Παλμογράφο 
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5.2.1 Φαινόμενο photon drag για τον ημιαγωγό p-Ge. 

Η δομή της στοιβάδας σθένους για μικρά Κ, (όπου Κ το κυματάνυσμα) φαίνεται στο 

σχήμα 5.5. Η πιθανότητα των οπτικών μεταβάσεων μεταξύ των οπών από την υποζώνη 

βαριάς οπής (heave hole band) στην υποζώνη ελαφριάς οπής (light hole band) 

παρουσιάζονται στο σχήμα 5.5.   

 

 

 

Σχήμα 5.5:  Σχηματική αναπαράσταση της ζώνης σθένους του Ge και οι δυνατές μεταβάσεις οπών 

εξαιτίας της απορρόφησης φωτονίων. 

 

Στο σχήμα 5.6 παρουσιάζονται όλες οι πιθανές οπτικές μεταβάσεις μεταξύ των υποζωνών 

που οφείλονται στα μήκη κύματος που μελετήθηκαν σε αυτό το στάδιο της διατριβής. Έχει 

αποδειχθεί ότι το φαινόμενο photon drag στον ημιαγωγό Ge τύπου p για το εύρος μήκος 

κύματος από 2 μm έως 11 μm είναι πολύπλοκο εξαιτίας της δομής του κρυστάλλου [14,16]. 

Για μήκη κύματος στα 10,6 μm και στα 9,6 μm, το φαινόμενο photon drag οφείλεται στις 

πιθανές μεταβάσεις μεταξύ των υποζωνών 1 και 2 όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6. Με βάση τη 

θεωρία, η πιθανότητα των μεταβάσεων για μεγάλα μήκη κύματος, οφείλεται αποκλειστικά σε 

αυτές μεταξύ των υποζωνών 1 και 2 και το σήμα photon drag είναι θετικό. 

Για το μήκος κύματος 2,94 μm υποθέτουμε ότι πραγματοποιούνται δύο πιθανές 

μεταβάσεις, η μία μεταξύ των υποζωνών 1 και 3 και η δεύτερη μεταξύ των υποζωνών 2 και 

3. Σύμφωνα με τη θεωρία, όταν η ενέργεια του απορροφημένου φωτονίου υπερβαίνει το 

διαχωρισμό 1 και 3 (splitting) στο σημείο που το Κ=0 (δηλαδή για λ = 4,19 μm), το σήμα 

photon drag είναι θετικό και μετατρέπεται σε αρνητικό όσο το μήκος κύματος μειώνεται 

[14].  Άρα η μόνη πιθανή μετάβαση για φωτόνιο ενέργειας 2,94 μm είναι μεταξύ 1 και 3, 

όπου το photon drag σήμα είναι αρνητικό.  

Για ενέργειες που αντιστοιχούν σε μήκη κύματος 2,06 μm και 2,08 μm, οι πιθανές 

οπτικές μεταβάσεις  προέρχονται μεταξύ των υποζωνών 1 και 3, όπου το σήμα photon drag  
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αναμένεται θετικό, όπως προβλέπεται στο σχήμα 5.4. Τέλος, το δείγμα Ge τύπου p δεν 

μπορούσε να ανιχνεύσει σήμα, όταν ακτινοβολήθηκε με παλμικό Nd:YAG laser στα 1,06 μm 

εξαιτίας της αδυναμίας πραγματοποίησης μεταβάσεων μεταξύ των υποζωνών (1,06 μm 

αντιστοιχεί σε 1,17 eV, με ενεργειακό διάκενο για το Ge 0,74 eV). 

 

 

Σχήμα 5.6: Η ζώνη και οι υποζώνες σθένους του ημιαγωγού p-Ge και οι βασικές οπτικές 

μεταβιβάσεις. 

 

Οι συντελεστές S και P του φαινομένου photon drag υπολογίστηκαν από τις σχέσεις 5.1 

και 5.2 μετρώντας την τάση που αναπτύχθηκε στους κρυστάλλους με κατεύθυνση <100> και 

<111>. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα I, στον οποίο παρουσιάζονται και τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κρυστάλλων. Συγκρίνοντας τα πειραματικά μας 

αποτελέσματα, με αυτά άλλων ερευνητών διαπιστώσαμε μία καλή συμφωνία. Για 

παράδειγμα ο συντελεστής S προσδιορίστηκε από τους Cameron et al  για το CO2 laser στα 

10,6 μm ίσος με 14·10
-10

 mA
-1 
ενώ εμείς προσδιορίσαμε τον ίδιο συντελεστή ίσο με 13·10

-10
 

mA
-1

, τιμή που βρίσκεται μέσα στα όρια του σφάλματος [16]. 

Στο σχήματα 5.7 παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα αποτελέσματα από την ανίχνευση 

ακτινοβολίας των πηγών laser που χρησιμοποιήθηκαν για την παρατήρηση του φαινομένου 

photon drag από τον ημιαγωγό Ge τύπου p με προσανατολισμό <100>. Στο σχήμα 5.7β 

φαίνεται η καταγραφή free lasing του παλμικού Er:YAG laser, από τον ημιαγωγό Ge τύπου 
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Σχήμα 5.7:  Το σήμα photon drag, που προήλθε από τον ημιαγωγό p-Ge, με προσανατολισμό <100> 

μετά την ακτινοβόληση του από α) το παλμικό Er:Tm:Ho:YLF laser σε ελεύθερη λειτουργία, β) το 

παλμικό Er:YAG laser σε ελεύθερη λειτουργία, γ,δ) το παλμικό ΤΕΑ CO2 laser. 

 

Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν (ως προς τις κυματομορφές) και με τη χρήση του 

ημιαγωγού p-Ge με προσανατολισμό <111>. 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Συντελεστές φαινομένου photon drag για τον ημιαγωγό p-Ge. 
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LR  

(V/ W) 

S 

(mA
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P 

(mA
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) 

2,06 0,285 1,74 ρ=2,1 ohm-cm 

ℓ= 1 mm 

L= 25 mm 

A= 1 mm2 
 

4,8·10-6 6,46·10-6 5,2·10-10 10,35·10-10 

2,08 0,290 1,77 4,5·10-6 6,2·10-6 5,45·10-10 10,23·10-10 

2,94 0,244 1,48 -2,17·10-6 -1,58·10-6 -2,3·10-10 -0,42·10-10 

9,6 0,735 4,46 5,86·10-6 13·10-6 9,1·10-10 20,6·10-10 

10,6 0,749 4,54 8,52·10-6 17·10-6 13,4·10-10 24,3·10-10 
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5.2.2 Φαινόμενο photon drag για τον ημιαγωγό p-Si. 

Η δομή της ζώνης σθένους για τον ημιαγωγό Si τύπου p, με προσανατολισμούς <100> 

και <111> και οι πιθανές μεταβάσεις μεταξύ των υποζωνών παρουσιάζονται στο σχήμα 5.8. 

Το φαινόμενο photon drag είναι πολύ ευαίσθητο στις οπτικές μεταβάσεις μεταξύ των  

υποζωνών, για τον ανιχνευτή p-Si. Συγκεκριμένα, υπάρχει ασθενής απορρόφηση που 

οφείλεται στις απευθείας μεταβάσεις των ελεύθερων οπών, μεταξύ των υποζωνών, στην 

περιοχή ενεργειών, που αντιστοιχεί σε μήκη κύματος από 2 μm έως 10,6 μm [18], σε 

αντίθεση με τον ημιαγωγό p-Ge, ο οποίος εμφανίζει μία ισχυρή απορρόφηση στη 

συγκεκριμένη περιοχή, με αρκετές μεταβάσεις. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι, η 

ενεργειακή διαφορά, στο Κ=0, των υποζωνών 1-2 και 3, είναι ίση με 0,037 eV,  η οποία  

αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 33 μm, στο μακρινό υπέρυθρο [17-21]. Σε αυτό το μήκος 

κύματος, η πιθανή οπτική μετάβαση δημιουργείται μεταξύ των ζωνών 1 και 3 ή 2 και 3 

[11,19,20]. Απευθείας οπτικές μεταβάσεις μεταξύ των υποζωνών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

μήκη κύματος μικρότερα του 10,6 μm δεν είναι τόσο πιθανές, γιατί η κατώτερη υποζώνη για 

αυτές τις μεταβάσεις είναι πολύ μακριά από το σημείο Κ=0.   

Αυτό σημαίνει ότι, αν και μπορεί να είναι δυνατές αυτές οι μεταβάσεις, είναι τόσο 

ασθενείς [21], εξαιτίας του μικρού πλήθους οπών που υπάρχουν σε αυτές τις υποζώνες, στα 

αντίστοιχα σημεία, το φαινόμενο photon drag για την περιοχή μήκους κύματος από 2 μm έως 

10,6 μm, είναι πολύ μικρό. Συμπερασματικά, ο ημιαγωγός Si τύπου p δεν παρουσιάζει καλή 

συμπεριφορά για εύρος μήκους κύματος από 2 μm έως 20 μm, ενώ έχει αποδειχθεί ότι 

παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά για εύρος μήκους κύματος από 25 μm έως 35 μm 

[11,18-21]. 

 

Σχήμα 5.8:  Το ενεργειακό διάγραμμα της ζώνης σθένους για τον ημιαγωγό p-Si  στους δύο 

προσανατολισμούς <100> και <111> [τροποποιημένο από αναφορά 19]. 

Ε
νέ
ρ
γε
ια
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eV
) 

Ε
νέ
ρ
γε
ια
 (

eV
) 

     K2 (a.u.) <111> 

0 5 10 15 20 25 (x10-4) 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

V3 

10.6 μm 

V1 

0 5 10 15 20 25 (x10-4) 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

V3 

   V2 

     V1 

K2 (a.u.) <100> 

10.6 μm 
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5.3 Φαινόμενο photon drag και optical rectification σε ημιαγωγούς GaAs και GaP. 

Οι ημιαγωγοί GaAs και GaP ανήκουν στην ομάδα III-V του περιοδικού πίνακα και 

κρυσταλλώνονται σε δομή που είναι γνωστή ως 43m.  Σύμφωνα με τη θεωρία, οι ημιαγωγοί 

με συμμετρία ομάδας 43m , δίνουν σήμα photon drag ή optical rectification ανάλογα με την 

πολικότητα και τη διεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας σε αυτούς. Η πειραματική διάταξη 

που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του φαινομένου optical rectification είναι 

ακριβώς η ίδια με αυτή που περιγράψαμε στην παράγραφο 5.2. 

5.3.1 Φαινόμενο photon drag και optical rectification σε ημιαγωγό p-GaAs. 

Η ζώνη σθένους του GaAs είναι σχεδόν ίδια με αυτή του Ge, όπως φαίνεται στο σχήμα 

5.9. Αποτελείται από δύο υποζώνες στο σημείο Κ=0 και μία ακόμη υποζώνη, ζώνη 

διαχωρισμού οπών (spin orbit band) που αντιστοιχεί σε ενέργεια 0,35 eV, με μέγιστο στο 

σημείο Κ=0. Η μοναδική πιθανή μετάβαση στο μακρύ υπέρυθρο (~10,6 μm) είναι από την 2 

στην 1 και το σήμα photon drag είναι θετικό. Για μήκη κύματος μικρότερα του 3,6 μm, η 

σημαντική μετάβαση είναι μεταξύ 1 και 3 κοντά στο σημείο Κ=0, στην οποία το σήμα του 

photon drag φαινομένου είναι επίσης θετικό [12,13]. Μεταβάσεις μεταξύ των υποζωνών 2 

και 3 είναι πιθανές, αλλά όχι τόσο σημαντικές για τα παραπάνω φαινόμενα. Το θετικό σήμα 

για το φαινόμενο photon drag, που παρατηρήθηκε για μήκος κύματος 2,94 μm οφείλεται στη 

μετάβαση μεταξύ των υποζωνών 1 και 3. Ομοίως, θετικό σήμα βρέθηκε και για το μήκος 

κύματος 1,06 μm, όπως έχει διαπιστωθεί και από άλλες ομάδες [12]. 

Ακριβείς μετρήσεις για τον προσδιορισμό των συντελεστών S, P και D στο πλαίσιο αυτή 

της διατριβής, δεν ήταν δυνατές γιατί ο μοναδικός κρύσταλλος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο 

GaAs τύπου p με προσανατολισμό <111>. Με βάση τη θεωρία, ο προσανατολισμός <111> 

δεν παρουσιάζει καμία εξάρτηση της αναπτυσσόμενης τάσης από την πόλωση [22]. Ωστόσο, 

παρουσιάστηκε μικρή εξάρτηση στη διάρκεια των πειραμάτων εξαιτίας της εγκάρσιας 

συνιστώσας του φαινομένου, η οποία είναι ευαίσθητη στις μεταβολές της πόλωσης. Γι’ 

αυτόν το λόγο, στον υπό μελέτη κρύσταλλο GaAs υπήρχαν τέσσερεις επαφές αντί για δύο, 

ώστε να εξαλείφεται η εξάρτηση του φαινομένου από την πόλωση. Έτσι, τελικά το μόνο που 

μπορούσε να μετρηθεί είναι η συνολική συνεισφορά των S, P και D στο υπό εξέταση 

φαινόμενο. 

Προκειμένου να προσδιοριστούν πλήρως οι συντελεστές, είναι απαραίτητο η ύπαρξη και 

άλλων κρυστάλλων με ποικίλους προσανατολισμούς. Το μετρούμενο σήμα για αυτόν τον 

προσανατολισμό ήταν το άθροισμα των εγκάρσιων και διαμήκων συνεισφορών με 

αποτέλεσμα ο προσδιορισμός του φαινομένου optical rectification να μη γίνεται άμεσα. 
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Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο εγκάρσιος παράγοντας εξαρτάται από την πολικότητα της 

καθοδηγούμενης ακτινοβολίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, με αποτέλεσμα αυτή η εξάρτηση 

να επηρεάζει και το μετρούμενο σήμα.  

 

Στον Πίνακας II παρουσιάζονται οι αποκρίσεις που μετρήθηκαν για τα πιο σημαντικά 

μήκη κύματος καθώς και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κρυστάλλου. Επιπλέον,  

διαπιστώνουμε την υψηλή απόκριση στα 2,94 μm που καθιστά τον ημιαγωγό σε έναν καλό 

ανιχνευτή ακτινοβολία για το Er:YAG laser. Η απόκριση αποτελεί ένα δείγμα της 

πολικότητας των φαινομένων optical rectification και photon drag. Από τον Πίνακα II όμως 

δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα για τα πρόσημα των επιμέρους S,P και D.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II  

Αποκρίσεις του p-GaAs. 

 

 

  

 

Σχήμα  5.9: Οι ζώνες σθένους και αγωγιμότητας του ημιαγωγού p-GaAs. Οι δύο υποζώνες (βαριάς 

οπής και ελαφριάς οπής) και η ζώνη διαχωρισμός οπών της ζώνης σθένους παρουσιάζονται στο 

σχήμα.  

Μήκος 

Κύματος 

Sample 

<111> 
111

LR  

(V/ W) 

1,06 μm ℓ = 1 mm 

L = 25 mm 

A = 1 mm2 

0,26 ∙10-9 

2,94 μm 1,09∙10-9 

10,6 μm 0,28·10-9 

Eg=1.42 eV 

Διαχωρισμός οπών 

<100> <111> 0 

Eso=0.34 eV 

E 

EL= 1.71 eV 
EL= 1.90 eV 
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5.3.2 Φαινόμενο photon drag και optical rectification σε ημιαγωγό n-GaP. 

 Η ζώνη αγωγιμότητας του GaP έχει μία δομή «διπλής ράχης» (camel’s back) με τα 

ελάχιστα στις δύο άκρες της υποζώνης 2, για τον προσανατολισμό <100> όπως φαίνεται στο 

σχήμα 5.10.  

Σε αυτήν την περίπτωση, το φαινόμενο optical rectification για τον ημιαγωγό GaP 

οφείλεται στους ελεύθερους φορείς [13,23,24]. Η απόκριση για τον ημιαγωγό n-GaP με 

προσανατολισμό <110>, προσδιορίστηκε πειραματικά και παρουσιάζεται στον Πίνακα III 

για κάθε μήκος κύματος. Επιπλέον, στον Πίνακα III παρουσιάζονται και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του κρυστάλλου. Είναι σημαντικό, να αναφέρουμε ότι η απόκριση είναι 

ανάλογη του συντελεστή D που καθορίζει το φαινόμενο optical rectification και ο 

προσδιορισμός του έγινε με τη χρήση των σχέσεων 5.7 και 5.8.  

Ο συντελεστής D είναι αρνητικός για όλα τα μήκη κύματος εκτός του 1,06 μm, όπου 

παρουσιάζεται θετικός. Με βάση τη θεωρία στο σημείο μηδέν (Κ=0), στο οποίο η 

συνεισφορά των ελεύθερων ηλεκτρονίων μπορεί να υπολογιστεί, ο συντελεστής D βρέθηκε 

ίσος με Do = 5,5∙10
-10

 mA
-1

 [23].  

 

 

Σχήμα 5.10: Σχηματική αναπαράσταση των ενεργειακών υποζωνών του GaP τύπου n. Η ζώνη 

αγωγιμότητας έχει μία «διπλής ράχης» δομή, με τα ελάχιστα στις δύο πλευρές της υποζώνης, στον 

προσανατολισμό <100> του κρυστάλλου.  

 

Επίσης, στη συνεισφορά από τα δεσμευμένα ηλεκτρόνια οφείλεται η αντιστροφή του 

σήματος κοντά στα 1,06 μm, η οποία είναι ισχυρή [23,24]. Στο σχήμα 5.10 παρουσιάζεται η 

ανίχνευση της ακτινοβολίας από ένα παλμικό Nd:YAG laser στα 1,06 μm από ένα 

Κυματάνυσμα Κ 

υποζώνη 1 

υποζώνη 2 

Εx 
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ημιαγωγό GaP τύπου n. 

 

 
Σχήμα 5.11: Ένας παλμός από το Nd:YAG laser στα 1,06 μm, που καταγράφτηκε από τον 

ημιαγωγό GaP τύπου n και προσανατολισμό <110>.  Το σήμα του φαινομένου optical rectification 

είναι στην πράξη θετικό αλλά εμφανίζεται αρνητικό στο σχήμα εξαιτίας των πειραματικών 

ρυθμίσεων.  

 

Η συνεισφορά των ελεύθερων φορέων σε κάθε μήκος κύματος εξαρτάται από τις πιθανές 

μεταβάσεις και από τη δομή των υποζωνών του υλικού. Μεταβάσεις που αντιστοιχούν στο 

μήκος κύματος 10,6 μm είναι μεταξύ των υποζωνών (intraband) με αποτέλεσμα το σήμα 

photon drag και optical rectification να μην είναι τόσο ισχυρό, ώστε να ανιχνευτεί με 

ακρίβεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένες μεταβάσεις γίνονται πολύ 

μακριά από το σημείο συντονισμού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ III 

Συντελεστής του φαινομένου optical rectification για τον ημιαγωγό n-GaP. 

Μήκος κύματος  Sample 

<110> 

 

TR110  

     (V/ W)
 

-D (10
-10

 mA
-1

) 

1,06 μm  

y = 1,55 mm 

ℓ = 1 mm 

L = 9,65 mm 

A = 1 mm2 

0,90 ∙10-9 

 

-6,1 

2,06 μm 0,6 ∙10-9 

 

21,3 

2,94 μm 1,62 ∙10-8 

 

137 

10,6 μm 0,25 ∙10-9 

 

12,4 
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5.4  Επίδραση της ακτινοβολίας laser στην επιφάνεια των ημιαγωγών photon drag και 

optical rectification. 

Από τη μεγάλη ποικιλία των ανιχνευτών (πυροηλεκτρικοί, φωτοηλεκτρικοί,κβαντικοί 

κλπ), που μπορούν να ανιχνεύσουν υπέρυθρους παλμούς, οι ανιχνευτές photon drag 

[5,25,26] και optical rectification [24,27] είναι οι πιο διαδεδομένοι για την ανίχνευση 

ακτινοβολίας από ισχυρά CO2 και Nd:YAG lasers. Η αλληλεπίδραση των παλμών laser με 

την επιφάνεια των στερεών [27-30] αποτελεί σημαντικό πεδίο μελέτης του κατωφλίου 

αλλοίωσης τους [31,32], για την ανάλυση των υλικών και για τη μελέτη του βασικού 

μηχανισμού καταστροφής από την ακτινοβολία laser [33-36]. Επιπλέον, η υπέρυθρη περιοχή 

του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος είναι σημαντική περιοχή γιατί τα περισσότερα βιολογικά 

μόρια απορροφούν και εκπέμπουν στη συγκεκριμένη περιοχή του φάσματος [37], 

μετατρέποντας την ανίχνευση των παλμών CO2, Nd:YAG και Er:YAG lasers πολύτιμη 

διαδικασία για βιοιατρικές εφαρμογές [38]. 

Όταν ένας παλμός διάρκειας μερικών ns, αλληλεπιδρά με την επιφάνεια ενός υλικού τότε 

ο χρόνος που χρειάζονται τα «θερμά» ηλεκτρόνια να μεταφέρουν ενέργεια στα «ψυχρά» 

ηλεκτρόνια του πλέγματος είναι αρκετός [39], με αποτέλεσμα ο κύριος μηχανισμός για τις 

αλλοιώσεις που προκαλούνται σε ημιαγωγούς από υπέρυθρη ακτινοβολία παλμών διάρκειας 

ns, να είναι θερμικός. Επιπλέον, η μορφολογία των ακτινοβολημένων επιφανειών του 

ημιαγωγού, εξαρτάται από τις συνθήκες ακτινοβόλησης, δηλαδή από τον τρόπο της σάρωσης 

της δέσμης laser (συνεχής ή παλμική)  ή από την ομοιογένεια της δέσμης laser (μονορυθμική 

ή πολυρυθμική) [40].  

Το αμέσως επόμενο λογικό βήμα ήταν να μελετήσουμε την επίδραση της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας στην επιφάνεια των ημιαγωγών που χρησιμοποιήσαμε ως ανιχνευτή  photon 

drag και optical rectification. Χρησιμοποιήσαμε δείγματα των παραπάνω ανιχνευτών και τα 

ακτινοβολήσαμε με υπέρυθρους παλμούς CO2 και Nd:YAG lasers. Τα αποτελέσματα 

αξιολογήθηκαν με τη χρήση Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM), τα χαρακτηριστικά 

της οποίας έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της διατριβής. 

Στο σχήμα 5.12 παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα από την επίδραση CO2 

laser, με διάρκεια παλμού 270 ns και επαναληπτικότητα 1 Hz, στην επιφάνεια photon drag 

ανιχνευτή Ge τύπου p, με προσανατολισμό <100>. Τα βέλη α, β προσδιορίζουν τις 

αλλοιώσεις στην επιφάνεια του ανιχνευτή που προκλήθηκαν με συνολική πυκνότητα 

ενέργειας (76,4 ± 0,7) J/cm
2
 και (114,6 ± 0,4) J/cm

2
 αντίστοιχα. Ο κόκκινος φωτισμός 

οφείλεται αποκλειστικά στο φίλτρο του ανιχνευτή της CCD κάμερας. 
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Σχήμα 5.12: α) Φωτογραφία της επιφάνειας του ανιχνευτή Ge τύπου p προσανατολισμό <100> από 

οπτικό μικροσκόπιο μετά την ακτινοβόληση του με laser CO2 στα 10,6μm. Το κόκκινο φως οφείλεται 

στο φίλτρο της CCD κάμερας του μικροσκοπίου. Το βέλος (α) καθορίζει την αλλοίωση στην 

επιφάνεια του ανιχνευτή ύστερα από την ακτινοβόληση δύο παλμών ενέργειας 6 mJ, ενώ το βέλος (β) 

καθορίζει την αλλοίωση από την ακτινοβόληση πέντε παλμών ενέργειας 9 mJ. β) Φωτογραφία από 

Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης για την αλλοίωση που υποδεικνύεται από το βέλος (β). γ) 

Επιφανειακή κατανομή του κρατήρα που καθορίζει το βέλος (β). 

 

Τρισδιάστατες εικόνες από Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης λήφθηκαν για πυκνότητα 

ενέργειας (114,6 ± 0,4) J/cm
2
 (σχήμα 5.12β). Με τη χρήση του λογισμικού υπολογίστηκε η 

κατανομή και το μέγεθος της τραχύτητας για διάφορα σημεία στη βάση της αλλοίωσης 

(σχήμα 5.12γ). Μία πρώτη παρατήρηση, αποτελεί το γεγονός ότι το αρχικό μήκος του 

κρατήρα ήταν περίπου 0,1 μm και αυξήθηκε καθώς αυξήθηκε το πλήθος των παλμών που 

αλληλοεπιδρούσαν με την επιφάνεια. Ύστερα από 250 παλμούς, με συνολική πυκνότητα 

ενέργειας (162,8 ± 0,4) J/cm
2
 βρέθηκε ίσο με 1,5 μm. Ο κρατήρας του σχήματος 5.12β έχει 

πλάτος (11,5 ± 0,2) μm και μέσο ύψος (1,45 ± 0,3) μm, ενώ από το σχήμα 5.12γ 

διαπιστώνουμε ότι ο κρατήρας παρουσιάζει στο κέντρο του μία έντονη κατανομή κορυφών. 

Η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής της τραχύτητας που υπολογίστηκε από το λογισμικό του 

AFM  για τον (β) κρατήρα βρέθηκε (0,6875 ± 0,008) μm. 

Στο σχήμα 5.13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίδρασης της ακτινοβολίας 

Nd:YAG laser στην επιφάνεια του photon drag ανιχνευτή Si με την επίδραση της 

ακτινοβολίας Nd:YAG laser και με πυκνότητα ενέργειας ίση με (20,7 ± 0,5) kJ/cm
2
. Το μέσο 

πλάτος του κρατήρα βρέθηκε (8,23 ± 0,02) μm, ενώ το μέσο ύψος υπολογίστηκε (0,67 ± 

0,05) μm. 
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 Η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής της τραχύτητας βρέθηκε ίση με (0,4345 ± 0,007) 

μm. Η επίδραση της ακτινοβολίας laser στην επιφάνεια των ανιχνευτών μελετήθηκε, 

υπολογίζοντας την τραχύτητα και μεταβάλλοντας την πυκνότητα ενέργειας του κάθε laser. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 5.14 και 5.15 για το CO2 laser και το Nd:YAG 

laser αντίστοιχα. Κάθε πειραματικό σημείο είναι το αποτέλεσμα του μέσου όρου δέκα 

διαφορετικών κρατήρων που ακτινοβολήθηκαν με την ίδια τιμή της πυκνότητας ενέργειας.  

   

 
 

Σχήμα 5.13: α) Φωτογραφία του ανιχνευτή Si τύπου p και προσανατολισμό <110> από οπτικό 

μικροσκόπιο μετά την ακτινοβόληση του με laser Nd:YAG στα 1,06μm. Το κόκκινο φως οφείλεται 

στο φίλτρο της CCD κάμερας του μικροσκοπίου. Αλλοίωση στην επιφάνεια του ανιχνευτή ύστερα 

από την ακτινοβόληση έξι παλμών ενέργειας 65mJ, είναι εμφανής. β) Φωτογραφία από 

Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης  για την αλλοίωση. γ) Επιφανειακή κατανομή του κρατήρα. 

 

Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από το σχήμα 5.14 είναι ότι αρχικά η τραχύτητα 

αυξάνεται ασυμπτωτικά με την αύξηση της πυκνότητας ενέργειας του CO2 laser μέχρι την 

τιμή 20 J/cm
2
, όπου δημιουργήθηκε ένα πλατό για όλους του τύπους των ανιχνευτών. Από 

την άλλη, το σχήμα 5.15 παρουσιάζει μία αύξηση της τραχύτητας για τους ανιχνευτές Ge και 

Si καθώς αυξάνεται η πυκνότητα ενέργειας της ακτινοβολίας Nd:YAG laser. Ενώ για τον 

ανιχνευτή GaAs η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής της τραχύτητας αυξάνεται από 0,1 έως 

0,5 μm, όταν η πυκνότητα ενέργειας λαμβάνει τιμές από 2 έως 17 kJ/cm
2
. Η επιπλέον 

αύξηση της πυκνότητα ενέργειας οδήγησε την τραχύτητα σχεδόν  ανεπηρέαστη. Ωστόσο η 

παρατήρηση αυτή δε μπορεί να γενικευτεί εξαιτίας του περιορισμένου πλήθους δειγμάτων 

που μελετήθηκαν.  
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Για τον ανιχνευτή GaP παρατηρήθηκε μία απότομη αύξηση στη τραχύτητας από 0,05 έως 

0,9 μm για περιοχή πυκνότητας ενέργειας από 8 έως 17 kJ/cm
2
 που αποκτά ένα πλατό για 

πυκνότητες ενέργειας πάνω από 20 kJ/cm
2
. 

Κατά την ακτινοβόληση με ακτινοβολία laser σε έναν ημιαγωγό, η ενέργεια που 

εναποτίθεται σε αυτόν εξαρτάται από τις ηλεκτρικές (π.χ. διηλεκτρική σταθερά), από τις 

οπτικές (π.χ. δείκτης διάθλασης) και τις θερμοδυναμικές (π.χ. το σημείο τήξεως) ιδιότητες 

του στόχου. Είναι γνωστό ότι, όταν η ενέργεια των φωτονίων είναι μικρότερη από την 

ενέργεια σύνδεσης (binding energy), ο μηχανισμός αποδόμησης οφείλεται στη φωτοθερμική 

διαδικασία που εισάγεται από τη μεταφορά ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρονίων στις 

ταλαντώσεις των φωνονίων [41]. Επιπλέον, στην περίπτωση που η αποδόμηση 

πραγματοποιείται με τη χρήση παλμών διάρκειας ns, ο χρόνος που χρειάζεται το θερμικό 

κύμα να ταξιδέψει στον στόχο είναι αρκετός με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τηκόμενα 

στρώματα (molten layer) [30,42,43].  

 
 

Σχήμα 5.14: Η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής της τραχύτητας για κάθε κρατήρα που 

δημιουργήθηκε υπό την επίδραση της ακτινοβολίας CO2 laser για κάθε ανιχνευτή, σε συνάρτηση με 

την πυκνότητα ενέργειας του laser. 

 

   Συμπερασματικά, η μορφή των κρατήρων που μελετήθηκαν σε αυτό το μέρος της 

διατριβής ήταν αποτέλεσμα των θερμικών αποτελεσμάτων κατά την ακτινοβόλησή τους με 

υπέρυθρη ακτινοβολία. Επίσης από τη δομή των «κοιλάδων» των κρατήρων συμπεραίνουμε 

ότι η επιφανειακή τάση της τηκόμενης επιφάνειας είναι δυνατόν να δημιουργήσει 

θερμοελαστικές δονήσεις κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης [43].  
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Κλείνοντας την παραπάνω συζήτηση σημειώνουμε ότι, παρά το ότι ο ημιαγωγός Si δεν 

είναι ο καλύτερος από τους ημιαγωγούς που δοκιμάσαμε για ανίχνευση ακτινοβολίας υπήρχε 

σ’ αυτόν μία προτίμηση λόγω του ότι παρουσίασε τις μικρότερες στην επιφάνεια του και 

λόγω του ότι ο ημιαγωγός αυτός χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη κατάλληλου 

υποστρώματος, ώστε να μελετήσουμε επιφανειακά φαινόμενα τα οποία θα αναλύσουμε στη 

συνέχεια.   

 
 

Σχήμα 5.15: Η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής της τραχύτητας για κάθε κρατήρα που 

δημιουργήθηκε υπό την επίδραση της ακτινοβολίας Nd:YAG  laser για κάθε ανιχνευτή σε 

συνάρτηση με την πυκνότητα ενέργειας του laser. 

 

5.5 Οπτική παγίδα και τοπικά επιφανειακά πλασμόνια. 

Στην απλούστερη μορφή, ένα επιφανειακό πλασμόνιο είναι συζευγμένες ταλαντώσεις 

ηλεκτρονιακού νέφους επιφανείας που διαδίδονται στη διεπιφάνεια μετάλλου και 

διηλεκτρικού. Δεδομένου ότι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των επιφανειακών πλασμονίων 

μειώνεται εκθετικά καθώς απομακρυνόμαστε από τη διεπιφάνεια, δεν είναι εύκολο να 

παρατηρηθεί στα συμβατικά πειράματα (μακρινού πεδίου). Ωστόσο η οπτική διέγερση και η 

παρατήρηση τους μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας κατάλληλες γεωμετρίες όπως Otto 

ή  Kretschmann-Raether (που περιγράφονται παρακάτω) μέσω ενός διαλανθάνοντος κύματος 

(evanescent wave), το οποίο δημιουργείται υπό συνθήκες ολικής ανάκλασης στην επιφάνεια 

ενός επιμεταλλωμένου πρίσματος. Η γωνία στην οποία παρατηρείται το φαινόμενο της 

διέγερσης εξαρτάται από τις διηλεκτρικές σταθερές του πρίσματος, του μετάλλου όπως 

επίσης και από το διηλεκτρικό περιβάλλον της μεταλλικής επιφάνειας.  
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Τα επιφανειακά πλασμόνια έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενέστερα για την ενίσχυση της 

επιφανειακής ευαισθησίας πολλών φασματοσκοπικών μετρήσεων, συμπεριλαμβανόμενων 

φθορισμού [45] και σκέδασης Raman [46]. Ωστόσο, στην πιο απλή μορφή τους μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση και απορρόφηση φθοριζουσών ουσιών από πολυμερή 

[47], DNA [48], ή πρωτεΐνες [49]. Στην παρούσα διατριβή, τα επιφανειακά πλασμόνια 

χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση των οπτικών δυνάμεων που επάγονται σε σφαιρίδια 

πολυστηρενίου. 

5.5.1 Βασικές αρχές για την προσέγγιση των επιφανειακών πλασμονίων-Επιφανειακά 

πλασμόνια. 

Μετά τη θεωρητική προσέγγιση των πλασμονίων το 1957, επιβεβαιώθηκαν πειραματικά, 

από μία σειρά πειραμάτων σκέδασης ηλεκτρονίων σε διάφορα μέταλλα [50]. Η ύπαρξη των 

επιφανειακών πλασμονίων επιβεβαιώθηκε πειραματικά για πρώτη φορά από τους Powell και 

Swan [51-53]. Tο 1957, ο Ritchie προέβλεψε ότι στην περίπτωση της σκέδασης ταχέων 

ηλεκτρονίων από λεπτά υμένια μετάλλων, τα οποία περιβάλλονται από διηλεκτρικό, 

διηλεκτρικής σταθεράς ε2, πέρα της απώλειας της ενέργειας λόγω διέγερσης πλασμονίων 

συχνότητας ωp, υφίσταται και μία δεύτερη συλλογική διέγερση με τιμή συχνότητας [50]: 

21

p

sp








 (5.9), 

η οποία χαρακτηρίζεται ως επιφανειακό πλασμόνιο. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός 

ότι στην περίπτωση λεπτού μεταλλικού υμενίου, τα επιφανειακά φορτία είναι αυτά που 

καθορίζουν το πεδίο εντός του υμενίου. Όσο μικρότερα είναι τα πάχη των λεπτών υμενίων 

τόσο πιο πολύ συμβάλλουν τα επιφανειακά φορτία. Συνεπώς συλλογικές ταλαντώσεις του 

ηλεκτρονιακού νέφους υπάρχουν όχι μόνο εντός ενός μετάλλου αλλά και στην επιφάνειά του 

όπως φαίνεται στο σχήμα 5.16. 

Τα επιφανειακά πλασμόνια αποτελούν διαμήκη κύματα επιφανειακού φορτίου τα οποία 

διαδίδονται επί της επιφάνειας και έχουν p χαρακτήρα. Θεωρώντας τη διαχωριστική 

επιφάνεια μεταξύ ενός μετάλλου και ενός διηλεκτρικού μπορούμε να προσδιορίσουμε τη 

σχέση διασκεδασμού των επιφανειακών πλασμονίων από [54]: 
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       (5.10), 

όπου η διηλεκτρική σταθερά του μετάλλου είναι ποσότητα μιγαδική, ' ''

1 1 1i    , ενώ η 

διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού είναι ποσότητα πραγματική ε2. 
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Σχήμα 5.16:  α) Αναπαράσταση διεπιφάνειας μετάλλου και διηλεκτρικού υμενίου όπου έχει 

διεγερθεί επιφανειακό πλασμόνιο. β) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου των επιφανειακών 

πλασμονίων εντός των δύο περιοχών, μετάλλου και διηλεκτρικού. 

 

Στο σχήμα 5.17 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της σχέσης διασκεδασμού, όπου 

παρατηρούμε ότι για μικρά κυματανύσματα η σχέση διασκεδασμού προσεγγίζει τη γραμμή 

φωτός αλλά δεν την τέμνει οπότε και τα επιφανειακά πλασμόνια δεν μπορούν να 

μετατραπούν σε φωτεινή ακτινοβολία.  

 

 

 

 

Σχήμα 5.17: Σχέση διασκεδασμού των 

επιφανειακών πλασμονίων για τη διεπιφάνεια 

μετάλλου/κενού.  Η ευθεία γραμμή αποτελεί τη 

γραμμή φωτός με x 2k
c


 . 

5.5.2 Διέγερση επιφανειακών πλασμονίων-Τοπικών επιφανειακών πλασμονίων. 

Οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την ύπαρξη επιφανειακών πλασμονίων  λόγω της  

διέγερση τους από μία ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πόλωσης p απαιτεί, πρώτον τη 

συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ίση με τη συχνότητα των επιφανειακών 

πλασμονίων και δεύτερο το κυματάνυσμα της εισερχόμενης στη μεταλλική επιφάνεια 

ακτινοβολίας, παράλληλο σε αυτήν και ίσο με το κυματάνυσμα των επιφανειακών 

πλασμονίων. 

Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η καμπύλη διασκεδασμού των επιφανειακών πλασμονίων δεν 

τέμνεται με την καμπύλη διασκεδασμού του φωτός (σχήμα 5.17), γεγονός που εκφράζει την 

αδυναμία διέγερσης πλασμονίων από το φως καθώς καμία συχνότητα φωτονίου δεν 

α) β) 
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συμπίπτει με τη συχνότητα επιφανειακού πλασμονίου.  Συνεπώς στην προσπάθεια μας να 

διεγείρουμε επιφανειακά πλασμόνια, μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, θα πρέπει να 

μειώσουμε την κλίση της ευθείας του σχήματος 5.17, έτσι ώστε για κάποιο κυματάνυσμα του 

φωτός να τέμνεται η καμπύλη διασκεδασμού των επιφανειακών πλασμονίων. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με τη βοήθεια του φαινομένου της ολικής εσωτερικής ανάκλασης. Είναι 

γνωστό ότι κατά τη μετάβαση μίας μονοχρωματικής οπτικής δέσμης από ένα μέσο μεγάλης 

διηλεκτρικής σταθεράς (π.χ. πρίσμα), σε ένα μέσο χαμηλής διηλεκτρικής σταθεράς (π.χ. 

αέρας), για γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες της οριακής γωνίας, η οπτική δέσμη ανακλάται 

ολικά και το κύμα διαδίδεται στο μέσω με τη χαμηλότερη διηλεκτρική σταθερά. Το κύμα 

αυτό το οποίο ονομάζεται διαλανθάνον κύμα, αποσβένεται στην κάθετη διεύθυνση στην 

επιφάνεια. Ενώ ταυτόχρονα διαδίδεται κατά μήκος της διαχωριστικής επιφάνειας, με 

μικρότερη ομαδική ταχύτητα σε σχέση με το ηλεκτρομαγνητικό κύμα που βρίσκεται εντός 

του υλικού μεγάλης διηλεκτρικής σταθεράς. Συνθήκες συντονισμού πραγματοποιούνται όταν 

το κυματάνυσμα του διαλανθάνοντος πεδίου,  γίνεται ίσο με το κυματάνυσμα των 

επιφανειακών πλασμονίων. Για την πειραματική παρατήρηση των επιφανειακών 

πλασμονίων, μέσω διαλανθάνοντος πεδίου προτάθηκαν διάφορες πειραματικές γεωμετρίες, 

όπως η Kretschmann-Raether και η Otto [55,59]. Στη γεωμετρία Kretschmann-Raether, το 

μεταλλικό υμένιο εφάπτεται στην επιφάνεια του πρίσματος (σχήμα 5.18α). Πολλές φορές 

επειδή είναι δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια το πάχος του μεταλλικού υμενίου, υπάρχει 

περίπτωση το φαινόμενο των επιφανειακών πλασμονίων να εξασθενεί γρήγορα. Για να 

ξεπεραστεί αυτό το μειονέκτημα τοποθετείται ανάμεσα στο μεταλλικό στρώμα και στο 

πρίσμα ένα διηλεκτρικό στρώμα με δείκτη διάθλασης μικρότερο από το δείκτη διάθλασης 

του πρίσματος, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ύπαρξη επιφανειακών πλασμονίων 

(σχήμα 5.18β). Στη γεωμετρία Otto το μεταλλικό υμένιο τοποθετείται πολύ κοντά (~100 nm) 

στην επιφάνεια του πρίσματος, ενώ ανάμεσα στο πρίσμα και στο υμένιο παρεμβάλλεται ένα 

στρώμα αέρα ή κάποιο άλλο διηλεκτρικό (σχήμα 5.18γ).  

Ο συνδυασμός επιφανειακών πλασμονίων και της τεχνικής οπτικής μικροσκοπίας 

σάρωσης κοντινού πεδίου (Scanning Near field Optical Microscopy-SNOM) εξασφαλίζει μία 

νέα γεωμετρία για τη δημιουργία τοπικών επιφανειακών φαινομένων [60]. Χρησιμοποιώντας 

ακτινοβόληση SNOM μέσω άκρου ίνας, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σφαιρικά τοπικά 

επιφανειακά πλασμόνια στην επιφάνεια του μετάλλου. H διαδικασία αυτή περιγράφεται ως 

φωτόνια σήραγγας (photon tunneling), που αναπτύσσουν στην άκρη της οπτικής ίνας και 

στην επιφάνεια του μετάλλου ως αποτέλεσμα του διαλανθάνοντος πεδίου. Η τεχνική αυτή 

είναι παρόμοια με τη γεωμετρία Otto.  
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Ένας άλλος τρόπος που εξασφαλίζει την ύπαρξη επιφανειακών πλασμονίων αποτελεί η 

γεωμετρία που στηρίζεται στο φαινόμενο της περίθλασης (σχήμα 5.18ε). Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιώντας ένα φράγμα περίθλασης (diffraction grating) εξασφαλίζεται η 

περιοδικότητα στη δομή της μεταλλικής επιφάνειας [61]. Τα περιθλαστικά κύματα που 

προκύπτουν, κατά την ακτινοβόληση του φράγματος περίθλασης από ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία, ικανοποιούν τις συνθήκες ύπαρξης επιφανειακών πλασμονίων.  

Επιπλέον, επιφανειακά πλασμόνια μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις στην περίπτωση που η εισερχόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, πόλωσης p, 

συναντήσει μία τραχιά μεταλλική επιφάνεια [56-59]. Ένα σημαντικό μειονέκτημα στη 

μέθοδο αυτή είναι η γρήγορη μείωση της αποτελεσματικότητας των επιφανειακών 

πλασμονίων εξαιτίας της έντονης παρουσίας της ανακλώμενης δέσμης κοντά στη μεταλλική 

επιφάνεια. Όπως και στην περίπτωση του φράγματος περίθλασης τα επιφανειακά πλασμόνια 

μπορούν να υπάρξουν και στις δύο επιφάνειες, μεταλλική και διηλεκτρική, αναλόγως του 

πάχους του μεταλλικού στρώματος και του βάθους των ατελειών.  

 

Σχήμα 5.18:  α) Η πειραματική γεωμετρία Kretschmann-Raether, β) η πειραματική γεωμετρία 

Kretschmann-Raether διπλού στρώματος, γ) η πειραματική γεωμετρία Otto, δ) η πειραματική 

γεωμετρία οπτικής μικροσκοπίας σάρωσης κοντινού πεδίου (Scanning Near field Optical 

Microscopy-SNOM) ε) η πειραματική γεωμετρία φράγματος περίθλασης και στ) η πειραματική 

γεωμετρία που βασίζεται στην περίθλαση λόγω επιφανειακής τραχύτητας, για τη διέγερση 

επιφανειακών πλασμονίων.  

 

Εκτός από τα επιφανειακά πλασμόνια που δημιουργούνται στη διεπιφάνεια 

διηλεκτρικού-μεταλλικού στρώματος, μπορεί να υπάρξει τοπική επιφανειακή 

ηλεκτρομαγνητική διέγερση και στη γεωμετρία μεταλλικών σωματιδίων στη διεπιφάνεια 

μετάλλου-διηλεκτρικού (σχήμα 5.18στ). Τέτοιες επιφανειακές διεγέρσεις που οριοθετούνται 

θsp 

(α) 

nprism>nL 

θsp1 θsp2 

(β) 
(γ) 

θsp 

(δ) (ε) (στ) 
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από την παραπάνω γεωμετρία αναπτύσσουν τοπικά επιφανειακά πλασμόνια (Localized 

Surface Plasmon-LSP) [61,62]. Η συχνότητα των LSP μπορεί να προσδιοριστεί με την 

ηλεκτροστατική προσέγγιση επιλύοντας την εξίσωση Laplace με τις κατάλληλες συνοριακές 

συνθήκες. Η ηλεκτροστατική προσέγγιση είναι έγκυρη εάν το μέγεθος του σωματιδίου είναι 

πολύ μικρότερο από το μήκος κύματος της διεγείρουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Πρέπει να τονιστεί ότι τα επιφανειακά πλασμόνια είναι τελείως διαφορετικά από τα τοπικά 

επιφανειακά πλασμόνια. Η εξίσωση διασκεδασμού για τα επιφανειακά πλασμόνια 

προσδιορίζεται από τη σχέση 5.10 ενώ για τα τοπικά επιφανειακά πλασμόνια είναι μία 

πολύπλοκή σχέση που εξαρτάται από τη μορφή, το μέγεθος και τη διηλεκτρική σταθερά του 

μεταλλικού σωματιδίου (σχήμα 5.19). Τα τοπικά επιφανειακά πλασμόνια μπορούν να 

διεγερθούν με κατάλληλη συχνότητα και πόλωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 

ανεξάρτητη από τη κατεύθυνση του κυματανύσματος διέγερσης της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας, ενώ τα επιφανειακά πλασμόνια διεγείρονται μόνο όταν το κυματάνυσμα και η 

συχνότητα της διεγείρουσας ακτινοβολίας ταιριάζουν με αυτά των επιφανειακών 

φαινομένων.  

 

Σχήμα 5.19: Σχηματική αναπαράσταση επιφανειακών (SPP), τοπικών επιφανειακών πλασμονίων 

(LSP) και διάγραμμα διασκεδασμού. Ταλαντώσεις ηλεκτρονίων που προκαλούνται από την 

εισερχόμενη ακτινοβολία α) στην επίπεδη διεπιφάνεια αέρα-χρυσού (SSP) και β) σε νανοσωματίδια 

χρυσού (LSP). γ) Σχέση διασκεδασμού για τα SPP (κόκκινη) και LSP (μπλέ). 

 

5.6 Τοπικά επιφανειακά πλασμόνια και οπτική παγίδα. 

Οι απλές συμβατικές οπτικές παγίδες έχουν μετατραπεί σε ένα ισχυρό και ευέλικτο 

εργαλείο για το μικροχειρισμό σωματιδίων μεγέθους μερικών μικρομέτρων. Ωστόσο, 

εισάγουν περιορισμούς όταν οι διαστάσεις του σωματιδίου είναι μικρότερες από το μήκος 

κύματος του laser παγίδευσης [62-64]. Προκειμένου να αποτρέψουμε τη διαφυγή του 

σωματιδίου από την παγίδα, όταν οι διαστάσεις του είναι της τάξεως ορισμένων nm 
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(νανομέτρων) μπορεί κανείς είτε να εστιάσει πιο προσεκτικά το laser παγίδευσης, είτε να 

αυξήσει την ισχύ του laser παγίδας (σχήμα 5.20α).   

Από την άλλη, οι πρόσφατες εξελίξεις στη νανο-οπτική έχουν οδηγήσει σε εναλλακτικές 

τεχνικές που βασίζονται σε νανο-οπτική παγίδα, η οποία είναι σε θέση να παγιδεύσει και να 

χειριστεί σωματίδια διαστάσεων μερικών nm. Ανάμεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις της 

νανο-παγίδας, ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η παγίδα η βασιζόμενη σε τοπικά επιφανειακά 

πλασμόνια [66-69] στον έλεγχο του φωτός στην κλίμακα μερικών nm [70-72].  

Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν με βάση την πόλωση της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πως τα μεταλλικά σωματίδια μπορούν να επάγουν 

δυνάμεις τέτοιες ώστε να τα αναγκάσουν να απομακρυνθούν ή να πλησιάσουν στο 

διηλεκτρικό στρώμα [73,74]. Εκτός από τη διαδικασία παγίδευσης μεταλλικών σωματιδίων, 

έχει προταθεί να χρησιμοποιηθεί το πεδίο που παράγεται από τα επιφανειακά πλασμόνια για 

την παγίδευση διηλεκτρικών σωματιδίων [75,76] ενώ οι οπτικές δυνάμεις που επάγουν έχουν 

μελετηθεί εκτενέστερα [77,78].  

Η πειραματική προσέγγιση της παγίδας επιφανειακών πλασμονίων πυροδοτήθηκε από 

δύο πρωτοποριακές μελέτες της δύναμης βαθμίδας σε ένα περιβάλλον χρυσού/νερού, το 

οποίο δημιουργεί επιφανειακά πλασμόνια. 

 

 

 

Σχήμα 5.20: Σχηματική αναπαράσταση της βαθμίδας πεδίου 

για μία συμβατική οπτική παγίδα, σε σχέση με μία παγίδα 

επιφανειακών πλασμονίων. α) Δυναμικό παγίδας και 

ποσοστιαία κατανομή θέσης για ένα σωματίδιο ακτίνας R και 

0,8R αντίστοιχα. Συγκρίνοντας τα διαγράμματα δυναμικού 

για τις δύο διαφορετικές ακτίνες παρατηρούμε μία μείωση 

τιμών κατά 20% η οποία οφείλεται στο μέγεθος του 

σωματιδίου. Όσο μειώνουμε τις διαστάσεις του σωματιδίου 

τόσο πιο ασθενή οπτική παγίδα έχουμε. β) Bαθμίδα 

δυναμικού παγίδας επιφανειακών πλασμονίων που 

δημιουργείται από σφαίρες χρυσού. Η δομή των 

νανοσφαιρών χρυσού μπορεί να εστιάσει το φως καλύτερα 

από ένα αντικειμενικό φακό μεγάλου αριθμητικού 

ανοίγματος, οδηγώντας σε πιο ισχυρή παγίδευση του 

δείγματος [τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 79].  
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Το 2006, οι Garcés-Chavez et al ανέφεραν την αυτο-συναρμολόγηση ενός μεγάλου 

αριθμού μικροσφαιριδίων σε μία περιοχή εντός του διηλεκτρικού στρώματος, το οποίο 

εμφάνιζε τοπικά επιφανειακά πλασμόνια [77]. Την ίδια περίοδο, οι Volpe et al 

χρησιμοποίησαν μικροσκοπία φωτονικής δύναμης (Photonic Force Microscopy-PFM) για να 

εξετάσουν το πεδίο των επιφανειακών πλασμονίων και να προσδιορίσουν οπτική δύναμη 40 

φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτήν που δίνει μία συμβατική παγίδα [80]. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν πειράματα υλοποίησης οπτικής παγίδας βασισμένης σε επιφανειακά 

πλασμόνια τα οποία δημιουργούνται στην επιφάνεια γυαλιού, στο οποίο υπήρχαν δίσκοι 

χρυσού μερικών μικρομέτρων όπως φαίνεται στο σχήμα 5.21 (τεχνική Kretschmann) [81,82]. 

Η ακτινοβόληση πραγματοποιήθηκε από μία μη εστιασμένη δέσμη πόλωσης p, κοντινού 

υπέρυθρου, μέσω ενός γυάλινου πρίσματος. Όταν η κατεύθυνση της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

ταυτιστεί με τη γωνία διέγερσης των επιφανειακών πλασμονίων, τότε το φως τα διεγείρει, 

δημιουργώντας έντονο πεδίο πλασμονίων στην επιφάνεια των δίσκων χρυσού.  

Στο σχήμα 5.21 παρουσιάζονται αποτελέσματα παγίδευσης για αρκετές ώρες, σφαιρών 

πολυστυρένιου και για πυκνότητες ισχύος περίπου 10
7 

Wm
-2
, τιμή δύο τάξεις μεγέθους 

μικρότερη από αυτήν που απαιτείται για την παγίδευση του ίδιου σωματιδίου από μία 

συμβατική παγίδα [78]. Στη συνέχεια ο Chaument μελέτησε τις ενισχυμένες οπτικές δυνάμεις 

που επάγονται από μεταλλικά σωματίδια και το διηλεκτρικό στρώμα κάτω από την επίδραση 

ενός ασθενούς διαλανθάνοντος πεδίου [81].  

 

 

 

Σχήμα 5.21: α) Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης στην οποία η δομή από 

μικροδίσκους χρυσού ακτινοβολείται μέσω ενός γυάλινου πρίσματος με βάση την τεχνική 

Kretschmann. β) Συνεχή στιγμιότυπα παγίδευσης σφαιρών πολυστυρένιου διαμέτρου 4,8 μm πάνω 

από τη δομή των δίσκων χρυσού. γ) Ταυτόχρονη παγίδευση σφαιρών πολυστυρένιου και κυττάρων 

μαγιάς χρησιμοποιώντας μόνο μία δέσμη laser [τροποποιημένο σχήμα από αναφορά 78]. 
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Οι Grigorenko et al παρουσίασαν τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα, ισχυρής 

παγίδευσης διηλεκτρικών σωματιδίων, τα οποία οφείλονται στα τοπικά επιφανειακά 

πλασμόνια [82]. Χρησιμοποίησαν μία κατάλληλα διαμορφωμένη διάταξη, η οποία 

αποτελείται από ένα γυάλινο υπόστρωμα πάνω στο οποίο έχουν τοποθετηθεί «κολλώνες 

(pillars)» χρυσού όπως φαίνεται στο σχήμα 5.22. Στο υπόστρωμα αυτό τοποθέτησε 

μικροσφαίρες πολυστυρένιου, διαμέτρου από 1 μm έως  6 μm, αιωρούμενες σε λάδι. Ως laser 

οπτικής παγίδας χρησιμοποίησε ένα συνεχούς λειτουργίας laser Nd:YVO4 στα 1,06 μm, 

μέγιστης ισχύος 1 W. Με τη μέθοδο της διαφυγής προσδιόρισε μέγιστη οπτική δύναμη ίση 

με 2 nN. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε παράγοντα αποδοτικότητας παγίδας Q=14, αριθμητική 

τιμή εξαιρετικά υψηλή. Ήδη έχουμε αναφέρει, σε προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 3), 

παράγοντες αποδοτικότητας της οπτικής παγίδας για σωματίδια με αντίστοιχες διαμέτρους, 

μικρότερης τάξης μεγέθους. Το γεγονός αυτό ενισχύει, την επίδραση των επιφανειακών 

τοπικών πλασμονίων στη μεγιστοποίηση της οπτικής δύναμης.  

 

 

Σχήμα  5.22:  α) Φωτογραφία του υποστρώματος από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης  (Scanning 

Electron Microscope-SEM), β) το υπόστρωμα τοποθετήθηκε σε ανάστροφο μικροσκόπιο ενώ τα 

διηλεκτρικά σφαιρίδια αιωρούνται σε λάδι, γ) ανάμεσα σε δύο «κολώνες» χρυσού, των οποίων οι 

διαστάσεις επισημαίνονται,  καταγράφηκε  η κίνηση ενός διηλεκτρικού σφαιριδίου για διάφορες 

μετατοπίσεις της δέσμης κατά τον άξονα y. Το βέλος υποδεικνύει την κίνηση του παγιδευμένου 

σωματιδίου. δ) O λόγος της ταχύτητας διαφυγής προς την ισχύ της δέσμης παγίδας ως συνάρτηση της 

απόστασης, a, μεταξύ της εστίας της δέσμης και του υποστρώματος [τροποποιημένο σχήμα από 

αναφορά 82].  
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Οι Miao et al παγίδευσαν σφαίρες πολυστυρένιου πάνω από ένα κατάλληλα 

διαμορφωμένο υπόστρωμα στο οποίο είχαν εναποθέσει σφαίρες χρυσού (Au). Τοπικά 

επιφανειακά πλασμόνια αναπτύχθηκαν στην επιφάνεια νανοσφαιριδίων χρυσού 

δημιουργώντας δίπολα, τα οποία εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της εισερχόμενης 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (μήκος κύματος και ισχύς) [83]. Η διάταξη αυτή οδήγησε 

στην επιτυχή παγίδευση σφαιρών πολυστυρένιου με χρήση laser παγίδας στα 632,8 nm και 

με πυκνότητα ισχύος στο επίπεδο εστίασης ίση με 13,7 μW/μm
2
 (σχήμα 5.23). 

Αυτή η προσέγγιση, βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην ισχυρή βαθμίδα του πεδίου που 

δημιουργείται από τα επιφανειακά πλασμόνια ανοίγοντας δρόμους για ένα νέο τρόπο 

ανάπτυξης μίας ισχυρής οπτικής παγίδας. Επιπλέον, οπτική παγίδα βασιζομένη στα 

επιφανειακά πλασμόνια έχει χρησιμοποιηθεί για την παγίδευση βιολογικών δειγμάτων, όπως 

κύτταρα μαγιάς [84]. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι η ύπαρξη των επιφανειακών 

πλασμονίων οδηγεί σε τοπική θέρμανση του μετάλλου, η οποία διαδίδεται και στο 

περιβάλλον μέσο [77]. 

 

 

Σχήμα 5.23: α) Σχηματική αναπαράσταση οπτικής παγίδας εξαιτίας της ύπαρξης τοπικών 

επιφανειακών πλασμονίων από νανοσωματίδια χρυσού και β) στιγμιότυπα από τη παγίδευση ενός 

σφαιριδίου πολυστυρένιου διαμέτρου 10 μm, το οποίο μετακινείται με σταθερή ταχύτητα  

[τροποποιημένο από αναφορά 83].  

 

Πειραματικά παρατηρήθηκε ότι η θερμική διάδοση μπορεί να περιοριστεί μειώνοντας τη 

μεταλλική πυκνότητα (όπως δίσκοι χρυσού) ή χρησιμοποιώντας λεπτά φύλλα μετάλλου, 

πάχους μικρότερου από 20 μm [77]. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σαφή στοιχεία 

για την ποσοτικοποίηση της αντίστοιχης συνεισφοράς των θερμικών επιδράσεων στην 

οπτική δύναμη.  
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5.7 Ανάπτυξη οπτικής παγίδας βασισμένη στα τοπικά επιφανειακά πλασμόνια-

Εφαρμογή. 

Αρχικά αναπτύχθηκαν κατάλληλες δομές στην επιφάνεια δισκίου πυριτίου προκειμένου 

να διεγερθούν τοπικά επιφανειακά πλασμόνια υπό την επίδραση της συνεχούς ακτινοβολίας 

της οπτικής παγίδας. Στη συνέχεια η διάταξη που αναπτύχθηκε, αξιολογήθηκε 

χρησιμοποιώντας σφαίρες πολυστυρένιου διαμέτρου 900 nm. 

5.7.1  Δημιουργία μεταλλικού υποστρώματος. 

Έχουμε ήδη εξετάσει την επίδραση της πίεσης ακτινοβολίας laser σε ημιαγωγούς και σε 

διηλεκτρικά σωματίδια, οπότε το επόμενο βήμα ήταν να συνδυάσουμε τις παραπάνω δομές 

και να εξετάσουμε το φαινόμενο της πίεσης ακτινοβολίας σε αυτές. Συγκεκριμένα, η 

αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας laser με ένα στρώμα πυριτίου (Si) μπορεί να οδηγήσει στη 

μόνιμη μεταβολή της επιφάνειάς του, δημιουργώντας τήξη, εξάτμιση, αποδόμηση του υλικού 

ή και σχηματισμό ακίδων πυριτίου, γνωστών ως spikes [86]. Εξαιτίας του παραπάνω 

φαινομένου αναπτύχθηκαν περιοδικές δομές στην επιφάνεια του Si πάνω στις οποίες 

εναποθέσαμε άργυρο. Οι ακίδες διαμορφώνονται αυθόρμητα με ποικιλία στη μορφή, το 

μέγεθος, το ύψος, τη μορφολογία και την πυκνότητα. 

Συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε κατάλληλες μικροδομές, ακτινοβολώντας πυρίτιο με 

προσανατολισμό <111> με ένα παλμικό laser Nd:YAG στα 266 nm και διάρκεια παλμού      

4 ns, παρουσία αερίου SF6. Προκειμένου να σχηματιστούν ακίδες στην επιφάνεια του 

πυριτίου, εφαρμόσαμε από 1000 έως 1500 παλμούς πυκνότητας ενέργειας 0,82 J/cm
2
  έως  

1,2 J/cm
2
. Στη συνέχεια εναποθέσαμε στρώμα αργύρου πάχους από 60 έως 80 nm με τη 

μέθοδο θερμικής εξάτμισης (thermal evaporation), δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

κατάλληλα νανοσωματίδια αργύρου στις επιφάνειες των ακίδων [86]. Αναπτύχθηκαν πέντε 

διαφορετικά δισκία-πλακίδια με ~50 μικροδομές (κηλίδες) πάνω στην επιφάνεια του Si 

<111> (σχήμα 5.24), τα οποία ελέχθησαν με τη χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης 

(SEM-Nova NanoSEM 230) στο εργαστήριο Φυσικής της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π..   

Οι περισσότερες φωτογραφίες SEM είναι υπό κλίση, ώστε να γίνονται εμφανείς οι ακίδες 

πυριτίου. Στα παρακάτω σχήματα 5.25 έως 5.29, παρουσιάζεται η μορφολογία και η ύπαρξη 

των ακίδων πυριτίου στα δείγματα που εξετάστηκαν στα πλαίσια αυτής της διατριβής. Σε 

κάθε φωτογραφία SEM αναγράφεται ένας αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στην αντίστοιχη 

κηλίδα του εκάστοτε δείγματος όπως φαίνεται στο σχήμα 5.24. Είναι εμφανές ότι οι ακίδες 

είναι υψηλότερες στο κέντρο της κηλίδας, όπου η ενέργεια της δέσμης laser είναι 

μεγαλύτερη, ενώ στα άκρα είναι χαμηλότερες και στενότερες.  
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Σχήμα 5.24: Σχηματική αναπαράσταση των 

δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να 

ακτινοβοληθούν και να δημιουργηθούν στην 

επιφάνειά τους ακίδες πυριτίου. Σε κάθε δείγμα 

αναγράφεται ο αριθμός των κηλίδων που 

δημιουργήθηκαν από το παλμικό laser Nd:YAG 

στα 266 nm. Στα δείγματα A, B, Δ και Ε 

τοποθετήθηκε λεπτό στρώμα αργύρου ~80 nm, 

ύστερα από τη δημιουργία των ακίδων πυριτίου, 

ενώ το δείγμα Γ δεν υπέστη καμία επεξεργασία 

ύστερα από τη δημιουργία των ακίδων. 

 

           

Σχήμα 5.25: Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) για ορισμένες κηλίδες του 

δείγματος Α. Διαπιστώνουμε ότι η ύπαρξη των ακίδων και η μορφολογία τους οφείλεται στην 

πυκνότητα ισχύος και στη μορφή της δέσμης laser. Στις κηλίδες 6 και 10 δεν έχουν σχηματιστεί 

ακίδες. 
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Σχήμα 5.26:  Φωτογραφία SEM για τις κηλίδες 1, 2 και 3 αντίστοιχα που βρίσκονται στο δείγμα Β. Η 

πυκνότητα και η ομοιότητα των ακίδων είναι εμφανής στις κηλίδες 2 και 3. Στην κηλίδα 1 δεν 

εμφανίζονται ακίδες.  

 

 

 

Σχήμα  5.27: Φωτογραφίες SEM ορισμένων από τις κηλίδες που βρίσκονται στο δείγμα Γ (καθαρό 

Si). Ορισμένες από αυτές δεν παρουσίασαν ακίδες, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στα 

χαρακτηριστικά του laser με το οποίο ακτινοβολήθηκε το δείγμα.  

1 2 3 

5 7 10 
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Σχήμα 5.28: Φωτογραφίες SEM για τις κηλίδες 1, 2, 7, 8, 3 και 4 του δείγματος Δ. Στο συγκεκριμένο 

δείγμα ομοιόμορφη κατανομή ακίδων παρουσιάζεται στις κηλίδες 1, 2, 7 και 8. 

 

 

1 2 

7 
8 
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Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τις φωτογραφίες SEM είναι ότι η εμφάνιση 

των ακίδων πυριτίου οφείλεται αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά της δέσμης laser στα 266 

nm. Αξιολογήσαμε περαιτέρω τις κηλίδες, οι οποίες παρουσίασαν ομοιόμορφη κατανομή 

ακίδων. Στο σχήμα 5.30 παρουσιάζεται η μεγέθυνση ορισμένων ακίδων προκειμένου να 

διαπιστώσουμε τη μορφολογία τους. Η μεγαλύτερη μεγέθυνση των ακίδων της κηλίδας 2, 

αποκαλύπτει ρωγμές στην κορυφή τους που πιθανό να οφείλονται σε εκτόνωση ακουστικών 

και κρουστικών κυμάτων, ενώ παρουσιάζονται νανοσωματίδια αργύρου ακανόνιστου 

μεγέθους και περιοδικότητας. 

 

 

 

 

Σχήμα 5.29: Φωτογραφίες SEM για τις κηλίδες 1, 2, 3 και 4 του δείγματος E. Στο 

συγκεκριμένο δείγμα μόνο οι κηλίδες 1 και 2 παρουσίασαν ακίδες με ομοιόμορφη κατανομή. 
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Σχήμα 5.30: Φωτογραφία SEM σε μεγέθυνση 10.000x, 20.000x και 40.000x φορές, μίας ακίδας  που 

βρίσκεται στην κηλίδα 2 του δείγματος E. Φαίνεται ότι ορισμένες κορυφές παρουσιάζονται με 

σφαιρικό σχήμα.  

 

5.7.2 Προσδιορισμός της περιόδου των ακίδων. 

Στη συνέχεια μελετήθηκε η κατανομή της περιόδου των ακίδων σε συνδυασμό με την 

επεξεργασία των φωτογραφιών SEM και ενός αλγόριθμου που αναπτύχθηκε για το σκοπό 

αυτό [87]. Η επεξεργασία των φωτογραφιών που ελήφθησαν από την ηλεκτρονική 

μικροσκοπία σάρωσης έδωσε τη δυνατότητα να γίνει αντιστοίχιση ενός εικονοστοιχείου 

(pixel) της φωτογραφίας με την κορυφή μίας ακίδας. Η επεξεργασία των φωτογραφιών 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μορφολογικών φίλτρων (Image J). Ο αλγόριθμος σάρωσης 

έχει δυνατότητα να εξάγει τη μέση περίοδο των ακίδων αλλά και τη διασπορά τους δίνοντας 

τη δυνατότητα να μετρηθεί η απόσταση κάθε ακίδας από την κοντινότερη της.  

Η μετατροπή του αριθμού των εικονοστοιχείων εξαρτάται από την κλίμακα της 

φωτογραφίας SEM, η οποία εκφράζεται σε μονάδες μm/εικονοστοιχείο. Η διασπορά των 

κατανομών αντιστοιχεί στο FWHM της κατανομής και εμφανίζεται ως σφάλμα στις 

κατανομές. Στο σχήμα 5.32 παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επεξεργασίας 

της εικόνας SEM του σχήματος 5.31 με τη χρήση μορφολογικών φίλτρων. Στα σχήματα 5.33 

εως 5.43 παρουσιάζεται η κανονικοποιημένη κατανομή των κώνων συναρτήσει της περιόδου 

τους μετά την εφαρμογή του αλγόριθμου. 
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Σχήμα 5.31: Εικόνα SEM της κηλίδας 8 του 

δείγματος Δ. 

 Σχήμα 5.32: Εικόνα μετά την επεξεργασία με 

μορφολογικά φίλτρα της εικόνας του σχήματος 

5.31. 

  

Σχήμα 5.33: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων, που προέκυψε από την εφαρμογή του 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 4 του 

δείγματος Α. 

Σχήμα 5.34: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων, που προέκυψε από την εφαρμογή του 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 8 του 

δείγματος Α. 

  

Σχήμα 5.35: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων, που προέκυψε από την εφαρμογή του 

Σχήμα 5.36: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων, που προέκυψε από την εφαρμογή του 
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αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 12 του 

δείγματος Α. 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 14 του 

δείγματος Α. 

  

Σχήμα 5.37: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων, που προέκυψε από την εφαρμογή του 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 16 του 

δείγματος Α. 

Σχήμα 5.38: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων, που προέκυψε από την εφαρμογή του 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 1 του 

δείγματος Δ. 

 
 

Σχήμα 5.39: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων,  που προέκυψε από την εφαρμογή του 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 2 του 

δείγματος Δ. 

Σχήμα 5.40: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων, που προέκυψε από την εφαρμογή του 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 7 του 

δείγματος Δ. 
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Σχήμα 5.41: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων, που προέκυψε από την εφαρμογή του 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 1 του 

δείγματος Ε. 

Σχήμα 5.42: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων, που προέκυψε από την εφαρμογή του 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 2 του 

δείγματος Ε. 

 

 

 

 

Σχήμα 5.43: Γράφημα της κατανομής των 

ακίδων,  που προέκυψε από την εφαρμογή του 

αλγόριθμου σάρωσης, για την κηλίδα 7 του 

δείγματος Γ. 

Σε κάθε γράφημα παρουσιάζεται ένθετη η εικόνα SEM των ακίδων Si όπου αντιστοιχεί. 

Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η περίοδος των ακίδων και η διασπορά τους 

για τα υπό μελέτη δείγματα είναι σχεδόν ομοιόμορφη.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στο 

σχήμα 5.34, οι ακίδες δεν κατανέμονται περιοδικά. Στον Πίνακα ΙV παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα προσδιορισμού της περιόδου των αντίστοιχων κηλίδων που αξιολογήθηκαν 

καθώς και η πυκνότητα ενέργειας που εφαρμόστηκε προκειμένου να αναπτυχθεί η δομή των 

ακίδων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV 

Χαρακτηριστικά κηλίδων που αξιολογήθηκαν. 

Αριθμός 

κηλίδας 

Περίοδος 

(μm) 

Ύψος ακίδων (μm) Διάμετρος 

ακίδας (μm) 

Πυκνότητα 

ενέργειας (J/cm
2
) 

Α 

4 15,07 21,2 1,70 0,96 

8 11,20 28,6 2,63 0,98 

12 8,220 25,6 2,08 0,82 

14 15,18 27,0 2,27 0,96 

Δ 

1 13,0 25,90 2,68 0,68 

2 13,0 28,07 3,80 0,68 

7 19,5 20,70 3,13 0,61 

Ε 
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1 13,0 18,0 1,98 0,81 

2 55,0 19,7 2,03 0,81 

 

5.7.3 Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης της οπτική παγίδας. 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα του κεφαλαίου 3 της 

παρούσας διατριβής τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση της 

νέας οπτικής παγίδας. Στο σχήμα 5.44 απεικονίζεται η πειραματική διάταξη που 

δοκιμάστηκε για τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων. O σωλήνας που 

χρησιμοποιήθηκε, για τη στήριξη του διχρωïκού καθρέφτη και του προσοφθάλμιου, 

τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε ανάμεσα στο διχρωïκό καθρέφτη και στον προσοφθάλμιο 

φακό να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο κάτοπτρο. Το κάτοπτρο είναι ειδικά κατασκευασμένο 

για να ανακλά σε ποσοστό 95% το φως από μία πηγή ψυχρού φωτός, για γωνίες πρόσπτωσης 

45
ο
. Χρησιμοποιήθηκε φως από μία εξωτερική πηγή λευκού φωτός προκειμένου να γίνει 

δυνατή η οπτική απεικόνιση του δείγματος. Επειδή το φως της εξωτερικής πηγής ακολουθεί 

την ίδια διαδρομή με το laser οπτικής παγίδας (Nd:YAG στα 1,06 μm) μέσα στο 

μικροσκόπιο, υπήρξαν προβλήματα ευθυγράμμισης του οπτικού άξονα με αποτέλεσμα η 

εικόνα που σχηματίζεται στην κάμερα να μην είναι πάντα ευκρινής. Ωστόσο για κάθε 

μέτρηση γινόταν έλεγχος της ευθυγράμμισης του οπτικού άξονα προκειμένου να έχουμε τη 

βέλτιστη εικόνα στην κάμερα και να είναι δυνατή η οπτική παρατήρηση του φαινομένου.  

Στην πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε αντικειμενικός φακός καταδυτικός, με 

αριθμητικό άνοιγμα 1,25 και μεγέθυνση 100x, ενώ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος διαφυγής για 

τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων. Γι’ αυτό αντικαταστήσαμε την κλασσική 

αντικειμενοφόρο τράπεζα με μία μικρομηχανική βάση (Standa 8MT 167-25), πάνω στην 

οποία τοποθετήσαμε το υπόστρωμα με το δείγμα μας αιωρούμενο σε απιονισμένο νερό, ενώ 

μεταβάλλαμε κάθε φορά την ταχύτητά της, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού 

προγράμματος. Ως δείγματα αρχικά χρησιμοποιήσαμε σφαιρίδια PMMA, διαμέτρου από 1-

10 μm, για τα οποία παρατηρήσαμε έντονη αλλοίωση τους, στην επιφάνεια του 

υποστρώματος, ύστερα από την επίδραση των οπτικών δυνάμεων και τη δημιουργία των 

πλασμονίων. Στο σχήμα 5.45 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα της 

μορφολογίας του υποστρώματος, ύστερα από την επίδραση του laser οπτικής παγίδας σε 

σφαιρίδια PMMA. 
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Σχήμα 5.44: Σχηματική αναπαράσταση και φωτογραφία της πειραματικής διάταξης. Ένα laser 

στερεάς κατάστασης (Nd:YAG) συνεχούς λειτουργίας, που ήδη χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενα 

κεφάλαια, δημιούργησε ισχυρή οπτική παγίδα στην επιφάνεια Si με δομή ακίδων.  

 

Στο σχήμα 5.45α παρουσιάζεται η μορφολογία του στρώματος Ag στην επιφάνεια του 

πυριτίου για το δείγμα Α, όπως καταγράφηκε από το Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης με τη 

μέθοδο tapping mode. Η μη ομοιόμορφη κατανομή του λεπτού στρώματος αργύρου (80 nm) 

αποτελεί βασική αιτία για την ανάπτυξη τοπικών επιφανειακών πλασμονίων. Στο σχήμα 

5.45β και 5.45γ παρουσιάζεται η έντονη αλλοίωση των μικροσφαιριδίων PMMA, ύστερα 

από την επίδραση της δέσμης οπτικής παγίδας ισχύος 110 mW. Σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

αποδείξαμε ότι η επίδραση της συνεχούς ακτινοβολίας της οπτικής παγίδας μικρότερης 

ισχύος προκαλεί αλλαγή του σχήματος των μικροσφαιριδίων PMMA. Σε αυτό το κεφάλαιο ο 

συνδυασμός της οπτικής παγίδας με την ύπαρξη τοπικών επιφανειακών πλασμονίων 

προκαλούν ολική αλλοίωση των μικροσφαιριδίων PMMA, κρίνοντάς τα ακατάλληλα για 

αυτήν τη διαδικασία. 

Στη συνέχεια αντικαταστήσαμε τα μικροσφαιρίδια PMMA με σφαιρίδια πολυστυρένιου 

διαμέτρου 900 nm. Η αραίωση έγινε χρησιμοποιώντας 20 μℓ από το δείγμα με 20 mℓ 

αποσταγμένο νερό. Αν και η οπτική παρατήρησή τους πολλές φορές ήταν δύσκολη, λόγω του 

μεγέθους των σωματιδίων και των προβλημάτων ευθυγράμμισης, δεν παρατηρήθηκε ολική 

αλλοίωση τους. Στο σχήμα 5.46 παρουσιάζονται ορισμένα αντιπροσωπευτικά στιγμιότυπα τα 

οποία απεικονίζουν την παγίδευση νανο-σφαιριδίων πολυστυρένιου στην επιφάνεια του 

υποστρώματος Si/Ag. Στο σχήμα 5.46α παρουσιάζεται η παγίδευση ενός σφαιριδίου 

διαστάσεων 900 nm. Επειδή η εικόνα δεν είναι υψηλής ευκρίνειας, το βέλος υποδεικνύει τη 
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θέση του παγιδευμένου σωματιδίου. Ύστερα από ένα δευτερόλεπτο περισσότερα σωματίδια 

παγιδεύτηκαν στο ίδιο σημείο (σχήμα 5.46β) και στη συνέχεια μετακινώντας το υπόστρωμα 

κατά τη x διεύθυνση εξακολουθούσαν να βρίσκονται ακινητοποιημένα υπό την επίδραση 

των οπτικών δυνάμεων. 

   

Σχήμα 5.45: Τοπογραφία για διάφορες περιοχές στο δείγμα Α, α) κατανομή του στρώματος Ag στην 

επίπεδη επιφάνεια του πυριτίου, β) και γ) αλλοιωμένο PMMA στην επιφάνεια του υποστρώματος. 

  

Ένα πρώτο συμπέρασμα για τα όρια ισχύος της οπτικής παγίδας που προέκυψε από 

αυτήν τη διαδικασία είναι ότι, για ισχύ του laser οπτικής παγίδας μικρότερη από 40,7 mW, 

14,3 mW και 4,2 mW για το καθαρό υπόστρωμα, για την περιφέρεια της κάθε κηλίδας και 

για μία θέση μέσα στην κηλίδα αντίστοιχα, οι οπτικές δυνάμεις αρχίζουν να εξασθενούν με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ακινητοποίηση των σωματιδίων.  

 

Σχήμα 5.46: Οπτική απεικόνιση της παγίδευσης σωματιδίων πολυστυρένιου διαμέτρου 900 nm. α) 

Αρχικά παρατηρήθηκε η παγίδευση ενός σωματιδίου και στη συνέχεια β) περισσοτέρων, τα βέλη 

υποδεικνύουν τα παγιδευμένα σωματίδια. γ) Κατά τη μετακίνηση του υποστρώματος, τα σωματίδια 

εξακολουθούσαν να είναι ακινητοποιημένα υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων και των 

τοπικών επιφανειακών πλασμονίων. Η ισχύς του laser παγίδευσης ήταν στα 20 mW. Η παγίδευση 

πραγματοποιήθηκε σε απόσταση 1 μm πάνω από το υπόστρωμα. 

 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στις συνήθεις οπτικές παγίδες, η ισχύς του laser 

παγίδας που χρησιμοποιείται είναι περίπου 90 mW, ώστε να εμποδίζονται όσο το δυνατόν οι 

θερμικές επιρροές στα βιολογικά δείγματα, ενώ ταυτόχρονα να έχουμε μία ισχυρή παγίδα. Η 

α) β) γ) 
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μέθοδος που παρουσιάζουμε απαιτεί ελάχιστη ισχύ laser παγίδευσης περίπου 5 mW, 

αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τις θερμικές αλλοιώσεις του δείγματος. 

 

5.7.4 Προσδιορισμός αποδοτικότητας παγίδας-Παράγοντας Q.  

Το επόμενο βήμα ήταν να προσδιορίσουμε τις οπτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στα 

δείγματα Α έως Ε υπό την επίδραση της ακτινοβολίας laser στα νανοσφαιρίδια (900nm) σε 

συνδυασμό με την εμφάνιση τοπικών επιφανειακών πλασμονίων. Μετρήσαμε τις δυνάμεις 

που αναπτύσσονται στα σφαιρίδια πολυστυρένιου σε μία περιοχή που απείχε από την 

περιφέρεια της κάθε κηλίδας από 25 μm έως 50 μm. Παρατηρήσαμε ότι με την αύξηση της 

ισχύος του laser παγίδευσης, όλο και περισσότερα σφαιρίδια ακινητοποιήθηκαν σε περιοχές 

μακριά από το σημείο παγίδευσης αποδεικνύοντας την ύπαρξη επιφανειακών πλασμονίων.  

Επίσης, για μικρές τιμές ισχύος του laser παγίδευσης παρατηρήσαμε έντονο φαινόμενο 

φυσαλίδων, οι οποίες  δημιουργήθηκαν σε περιοχές που η δομή των ακίδων ήταν πυκνή. Η 

ύπαρξη φυσαλίδων λόγω της παρουσίας επιφανειακών πλασμονίων έχει μελετηθεί 

εκτενέστερα από άλλες ερευνητικές ομάδες και αποτελεί ένα πρώτο δείγμα της παρουσίας 

πλασμονίων [88,89].   

 

Σχήμα 5.47:  Οπτική δύναμη για τις κηλίδες 4, 8, 12, 14 και 16 του δείγματος Α καθώς και του 

υποστρώματος, συναρτήσει της ισχύος του laser οπτικής παγίδας για σφαίρες πολυστυρένιου 

διαμέτρου 900 nm, χρησιμοποιώντας καταδυτικό αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x. Οι σφαίρες 

αιωρήθηκαν σε απιονισμένο νερό. 
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Σχήμα 5.48: Οπτική δύναμη για τις κηλίδες 1 του δείγματος Β καθώς και του υποστρώματος 

συναρτήσει της ισχύος του laser οπτικής παγίδευσης για σφαίρες πολυστυρένιου διαμέτρου 900 nm, 

χρησιμοποιώντας καταδυτικό αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x. Οι σφαίρες αιωρήθηκαν σε 

απιονισμένο νερό. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι οπτικές δυνάμεις, που επάγει η ακτινοβολία οπτικής 

παγίδας  Nd:YAG laser στα 1,06 μm σε συνδυασμό με την ύπαρξη τοπικών επιφανειακών 

πλασμονίων καθώς και η αποδοτικότητα της παγίδας για την κάθε κηλίδα που αξιολογήσαμε, 

προσδιορίζοντας το παράγοντα αποδοτικότητας, Q.  

Το σχήμα 5.47 αναφέρεται στο δείγμα Α το οποίο αποτελείται από 15 κηλίδες από τις 

οποίες μόνο οι πέντε αξιολογήθηκαν. Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι 

κηλίδες 4,8 και 12 έδωσαν τιμές αποδοτικότητας της οπτικής παγίδας 9,86, 2,96 και 4,04 

αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι εξαιρετικά υψηλές επιβεβαιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο 

την ύπαρξη τοπικών επιφανειακών πλασμονίων. 

Για την κηλίδα 16 παρατηρήθηκε το φαινόμενο της οπτικής παγίδας, ωστόσο η 

αποδοτικότητά της ήταν αρκετά μικρή γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αντίστοιχη 

φωτογραφία SEM, στην οποία η μορφολογία των ακίδων πυριτίου είναι διαφορετική (σχήμα 

5.25). Πρέπει να σημειώσουμε ότι οπτική παγίδα παρατηρήσαμε στο υπόστρωμα του 

δείγματος Α, το οποίο αφενός μεν δεν περιέχει ακίδες πυριτίου αφετέρου δε, είναι καλυμμένο 

με ένα λεπτό μεταλλικό στρώμα Αg. Σε αυτήν τη περίπτωση η αποδοτικότητα της παγίδας 

ήταν μικρή συγκριτικά με τις κηλίδες 4, 8 και 12. 

Στο σχήμα 5.48 παρουσιάζονται οι οπτικές δυνάμεις που δημιουργούνται στην κηλίδα 1 

του δείγματος Β. Δυστυχώς δεν ήταν εφικτός ο προσδιορισμός των οπτικών δυνάμεων στις 
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άλλες κηλίδες του δείγματος Β, εξαιτίας του έντονου φαινομένου φυσαλίδων που 

παρουσιάστηκαν, λόγω της ύπαρξης των επιφανειακών πλασμονίων ακόμη και για χαμηλές 

τιμές της ισχύος του laser παγίδευσης. 

Ο προσδιορισμός των οπτικών δυνάμεων για την κηλίδα 1 έδωσε μικρές τιμές 

αποδοτικότητας γεγονός που αποδεικνύεται και από την αντίστοιχη φωτογραφία SEM 

(σχήμα 5.26), η οποία δεν παρουσιάζει ακίδες. Το γεγονός της μη ύπαρξης ακίδων έχει ως 

αποτέλεσμα τη γρήγορη εξασθένηση του πεδίου των επιφανειακών πλασμονίων και το μη 

ακριβή προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων. Επιπλέον στο σχήμα 5.47 φαίνεται η μη 

γραμμική εξάρτηση της οπτικής δύναμης συναρτήσει της ισχύος του laser παγίδευσης 

διαβεβαιώνει την ύπαρξη φυσαλίδων, λόγω επιφανειακών πλασμονίων, που πιθανόν να 

οφείλονται στο μεταλλικό στρώμα αργύρου του οποίου το πάχος μετρήθηκε στα 72 nm. 

Στο σχήμα 5.49 παρουσιάζονται οι οπτικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν σε Si, με την 

παρουσία ακίδων και την απουσία μεταλλικού στρώματος αργύρου. Για το δείγμα Γ δεν 

παρατηρήθηκε το φαινόμενο των φυσαλίδων, ωστόσο επιτεύχθηκε οπτική παγίδα με μικρή 

αποδοτικότητα, 0,059 και 0,036 για τις κηλίδες 7 και 10 αντίστοιχα. Για να προσδιορίσουμε 

τις οπτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται όταν το υπόστρωμα είναι ένα απλό γυαλί 

μικροσκοπίου χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο διαφυγής. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

σχήμα 5.50 για σφαίρες πολυστυρένιου διαμέτρου 900 nm.  Η αποδοτικότητα της οπτικής 

παγίδας πάνω σε αντικειμενοφόρο πλάκα έδωσε τιμή 0,018, συγκρίσιμη με άλλες τιμές που 

προσδιορίστηκαν από άλλες ερευνητικές ομάδες για παραπλήσιας διαμέτρου σφαίρες (για 1 

μm, Q=0,028) [90].  

 

 

 

Σχήμα 5.48:  Οπτική δύναμη για τις 

κηλίδες 7 και 10 του δείγματος Γ καθώς 

και του υποστρώματος συναρτήσει της 

ισχύος του laser οπτικής παγίδας για 

σφαίρες πολυστυρένιου διαμέτρου 900 

nm, χρησιμοποιώντας καταδυτικό 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x.  
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Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα, είναι 

ότι η ύπαρξη επιφανειακών πλασμονίων, εξαιτίας τις παρουσίας ακίδων πυριτίου και του 

μεταλλικού υποστρώματος Ag, ενισχύει την αποδοτικότητα τις οπτικής παγίδας. Στη 

συνέχεια μελετήσαμε δύο ακόμη δείγματα, το Δ και το Ε, τα οποία έδωσαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα. 

Στο σχήμα 5.51 παρουσιάζεται η οπτική δύναμη σε σχέση με την ισχύ της δέσμης laser 

παγίδας, για το δείγμα Δ. Μετρήθηκαν δυνάμεις από 0,1 έως και 2,1 nN, όταν η ισχύς της 

δέσμης παγίδας μεταβαλλόταν από 30 έως 125 mW. 

 

 

Σχήμα 5.50: Οπτική δύναμη 

συναρτήσει της ισχύος του laser  

οπτικής παγίδας, για σφαίρες 

πολυστυρένιου διαμέτρου 900 nm, 

χρησιμοποιώντας καταδυτικό 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 

100x. Οι σφαίρες αιωρήθηκαν σε 

απιονισμένο νερό.  Το υπόστρωμα 

αντικαταστάθηκε  από μία απλή 

αντικειμενοφόρα πλάκα. 

 

 

 

Σχήμα 5.51:  Οπτική δύναμης για τις κηλίδες 

1, 2 και 7 του δείγματος Δ καθώς και του 

υποστρώματος, συναρτήσει της ισχύος του 

laser οπτικής παγίδας, για σφαίρες 

πολυστυρένιου διαμέτρου 900 nm, 

χρησιμοποιώντας καταδυτικό αντικειμενικό 

φακό μεγέθυνσης 100x.  

Η αποδοτικότητα για τις κηλίδες 1, 2 και 7 (σχήμα 5.51) και για αντικειμενικό φακό 100x 

έδωσε τιμές Q=5,14, Q=1,95 και Q=2,61 αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι 

παγίδευση παρατηρήθηκε και στο υπόστρωμα του δείγματος Δ, με τιμή αποδοτικότητας ίση 

με 0,96, μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες τιμές των δειγμάτων Α και Β. Πιθανόν αυτή η 
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διαφορά να οφείλεται στο πάχος του στρώματος Ag. Στο σχήμα 5.52 παρουσιάζεται η οπτική 

δύναμη σε σχέση με την ισχύ της δέσμης laser παγίδας, για το δείγμα Ε. Μετρήθηκαν 

δυνάμεις από 0,1 έως και 1,7 nN, όταν η ισχύς της δέσμης παγίδας μεταβαλλόταν από 30 έως 

125 mW.Η αποδοτικότητα για τις κηλίδες 1,2 (σχήμα 5.52) και για αντικειμενικό φακό 100x, 

έδωσε τιμές 4,49 και 1,82 αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι παγίδευση 

παρατηρήθηκε και στο υπόστρωμα του δείγματος Ε με τιμή αποδοτικότητας ίση με 0,68. Για 

το δείγμα Δ και Ε η οπτική δύναμη που μετρήθηκε, μεταβάλλοντας την τιμή της ισχύος του 

laser παγίδας, έδωσε τιμές αποδοτικότητας μεγαλύτερες από αυτές των δειγμάτων Α, Β και 

Γ. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στην έντονη παρουσία του μεταλλικού στρώματος Ag, το 

οποίο ήταν οπτικά εμφανές. 

 

 

 

Σχήμα 5.52: Οπτική δύναμη για τις κηλίδες 

1 και 2 του δείγματος Ε καθώς και του 

υποστρώματος συναρτήσει της ισχύος laser 

οπτικής παγίδας για σφαίρες πολυστυρένιου 

διαμέτρου 900 nm, χρησιμοποιώντας  

καταδυτικό αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 

100x.  

Επιπλέον παρατηρήσαμε ότι και στα δείγματα Δ και Ε οι τιμές της αποδοτικότητας της 

παγίδας για τις συγκεκριμένες κηλίδες που μελετήσαμε ήταν μεγαλύτερες από αυτές, που 

μπορεί να δώσει μία απλή παγίδα για σωματίδιο αντίστοιχης διαμέτρου.  

Συμπερασματικά οι κηλίδες 4, 8 και 12 του δείγματος Α, οι κηλίδες 1, 2 και 7 του 

δείγματος Δ και οι κηλίδες 1 και 2 του  δείγματος Ε, έδωσαν υψηλές τιμές αποδοτικότητας. 

Συγκρίνοντας τις αντίστοιχες εικόνες SEM, για τις παραπάνω ομάδες κηλίδων, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε μία ομοιομορφία στις αντίστοιχες ακίδες της κάθε ομάδας για τα δείγματα 

Α, Δ και Ε.  

 

5.7.5 Οπτική δύναμη συναρτήσει της θέσης του παγιδευμένου σωματιδίου. 

Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψε ότι η κηλίδα 4 του δείγματος Α, η κηλίδα 1 του 

δείγματος Δ και η κηλίδα 1 του δείγματος Ε έδωσαν καλύτερες τιμές για τον παράγοντα Q. 

Το επόμενο βήμα ήταν να εξετάσουμε πως μεταβάλλεται η οπτική δύναμη, για τις 
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συγκεκριμένες κηλίδες, συναρτήσει της μετατόπισης του παγιδευμένου σωματιδίου πάνω 

από την περιοχή των μικροακίδων (σχήμα 5.53).  

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μία περιοχή η οποία απείχε από τα άκρα της 

κηλίδας περίπου 12,5 μm και εκτεινόταν μέχρι τα 113 μm. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε 

ορισμένα σημεία δεν ήταν εύκολος ο προσδιορισμός της οπτικής δύναμης, γιατί η δομή των 

ακίδων ήταν τέτοια ώστε να γίνεται αδύνατη η οπτική παρατήρηση του φαινομένου της 

παγίδευσης. Παρατηρούμε ότι  υπάρχει μία μικρή αύξηση της οπτικής δύναμης, καθώς 

μετακινούμαστε προς το «κέντρο-εσωτερικό» της κηλίδας. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην έντονη παρουσία των επιφανειακών πλασμονίων η οποία 

είναι πιο έντονη σε σημεία που η μορφολογία του δείγματος (ακίδες) είναι πιο πυκνή. 

Δυστυχώς, μετρήσεις της οπτικής δύναμης στο κέντρο των παραπάνω κηλίδων δεν 

επιτεύχθηκαν, λόγω του έντονου φαινομένου φυσαλίδων, ακόμη και για μικρές τιμές ισχύος 

του laser παγίδευσης. 

 

 

Σχήμα 5.53:  Οπτική δύναμη σε 

σχέση με τη θέση του παγιδευμένου 

σωματιδίου, για ισχύ laser παγίδας 

60 mW χρησιμοποιώντας 

αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 

100x.  

5.7.6 Μορφολογία υποστρώματος ύστερα από την επίδραση του laser οπτικής παγίδας. 

 Ύστερα από τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων που επάγει το laser παγίδευσης 

και τα τοπικά επιφανεικά πλασμόνια, κρίθηκε σκόπιμος ο έλεγχος της κατάστασης του 

υποστρώματος με τη μέθοδο της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM). Τα 

πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Μεταλλογνωσίας της Σχολής 

Μεταλλειολόγων του Ε.Μ.Π. με τη χρήση SEM- JEOL 6100 EM και στο εργαστήριο 

Φυσικής της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. με τη χρήση SEM-Nova NanoSEM 230.  Ενδεικτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στα σχήματα 5.54 και 5.59. Στο σχήμα 5.54, παρουσιάζονται 

ενδεικτικές φωτογραφίες από τον κρατήρα 4 του δείγματος Α, ο οποίος παρουσίασε οπτικές 

δυνάμεις της τάξεως των μερικών nN. Παρατηρήσαμε ομοιόμορφη κατανομή του Ag στις 

κορυφές του Si και μάλιστα στη συγκεκριμένη κηλίδα σε ποσοστό 40% (σχήμα 5.54γ,δ). 
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Επίσης, αν και οι μηχανικές δυνάμεις πιέσεως που ασκεί ο αντικειμενικός φακός στο 

υπόστρωμα είναι ισχυρές, φαίνεται ότι ελάχιστα δείγματα έχουν υποστεί καταστροφές όπως 

στην περίπτωση της κηλίδας 14 του δείγματος Α.  

 

      

      

Σχήμα 5.54: Ενδεικτικές φωτογραφίες από το μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM) για 

την  κηλίδα 4 που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων, α) σε 

μεγέθυνση 1000x και β) 2000x. Στην εικόνα γ) φαίνεται η κατανομή του αργύρου στις κορυφές 

του πυριτίου (άσπρες κουκίδες). δ) Η ποσοτική ανάλυση έδειξε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή 

υπήρχε 40% άργυρος (Δείγμα Α). Οι φωτογραφίες SEM δεν είναι υπό κλίση, οπότε 

απεικονίζονται οι κορυφές των ακίδων.  

 

Η συγκεκριμένη κηλίδα παρουσίασε μία σχετικά καλή αποδοτικότητα οπτικής παγίδας, 

Q, παρόλο το γεγονός ότι η κατανομή του αργύρου δεν ήταν ομοιόμορφη. Σε ορισμένες 

περιοχές το ποσοστό του αργύρου έφτανε σε 60% (σχήμα 5.55γ,δ).  Στη συνέχεια εξετάσαμε 

τις κηλίδες του δείγματος Δ που μελετήσαμε χρησιμοποιώντας μικροσκοπία ηλεκτρονικής 

σάρωσης στο τμήμα Φυσικής της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. Από τα σχήματα 5.56, 5.57 και 5.58 

προκύπτει ότι σε ορισμένες περιοχές υπήρξαν αλλοιώσεις στην κορυφή των ακίδων, λόγω 

της μηχανικής καταπόνησης από τον αντικειμενικό φακό και πιο συγκεκριμένα ορισμένες 

ακίδες πυριτίου έχουν σπάσει (σχήμα 5.56β, 5.57β και 5.58β). Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός της έντονης ύπαρξης συσσωματώματος σφαιρών πολυστυρένιου στις πλευρικές 

α) β) 

γ) δ) 
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επιφάνειες των ακίδων, γεγονός που αποδεικνύει άλλη μία φορά την παρουσία των 

επιφανειακών πλασμονίων  κατά τη διάρκεια προσδιορισμού των οπτικών δυνάμεων [91-95].  

                                             

 

 

 

     

Σχήμα 5.55: Ενδεικτικές φωτογραφίες από το μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM) για την 

κηλίδα 14 που χρησιμοποιήθηκε  για τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων, α)  σε μεγέθυνση  

300x και β) 800x. Ορισμένες κορυφές του πυριτίου έχουν σπάσει λόγω της μηχανικής 

καταπόνησης που προκάλεσε ο αντικειμενικός φακός 100x. Στην εικόνα γ) φαίνεται η κατανομή 

του αργύρου στις κορυφές του πυριτίου. δ) Η ποσοτική ανάλυση έδειξε ότι στη συγκεκριμένη 

περιοχή υπήρχε 60% άργυρος. Η κατανομή του Αg σε αυτήν την περίπτωση δεν ήταν ομοιόμορφη 

(Δείγμα Α). 

 

   

Σχήμα 5.56: α) Εικόνα SEM της κηλίδας 1 του δείγματος Δ ύστερα από τον προσδιορισμό των 

οπτικών δυνάμεων σε μεγέθυνση 1200x. β) Εικόνα SEM της κηλίδας 1 του δείγματος Δ σε 

μεγέθυνση 5000x. Φαίνεται η επικόλληση των σφαιρών πολυστυρενίου στις ακίδες. γ) Εικόνα SEM 

α) 

 

β) 

 

γ) 

 

δ) 

 

α) β) γ) 
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της κηλίδας 1 του δείγματος Δ. Εμφανής είναι η παρουσία των σφαιρών πολυστυρενίου στην 

επιφάνεια των ακίδων πυριτίου.  

   

Σχήμα 5.57: α) Εικόνα SEM της κηλίδας 2 του δείγματος Δ ύστερα από τον προσδιορισμό των 

οπτικών δυνάμεων σε μεγέθυνση 2400x. Ορισμένες ακίδες έχουν σπάσει εξαιτίας της μηχανικής 

καταπόνηση από τον αντικειμενικό φακό. β) Εικόνα SEM της κηλίδας 2 του δείγματος Δ 

μεγαλύτερης μεγέθυνσης στην οποία φαίνονται οι αλλοιωμένες ακίδες. γ) Εικόνα SEM της κηλίδας 2 

του δείγματος Δ μεγέθυνσης 10000x. Φαίνονται σφαίρες  πολυστυρενίου που βρίσκονται στις 

αλλοιωμένες ακίδες. 

 

Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι η ανάπτυξη φυσαλίδων λόγω 

ύπαρξης επιφανειακών πλασμονίων ευνοεί τη δημιουργία συσσωματώματος [95]. Τα 

συσσωματώματα αυτά επικάθονται στις δομές που αναπτύσσονται τα επιφανειακά 

πλασμόνια, ύστερα από την καταστροφή των φυσαλίδων.  

Στα σχήματα 5.57 παρουσιάζονται ορισμένες ακίδες αλλοιωμένες στα άκρα τους, στα 

οποία βρίσκονται σφαίρες πολυστυρενίου.  Ομοίως στα σχήματα  5.58α,γ παρουσιάζονται οι 

αλλοιώσεις που έχει υποστεί η κηλίδα 7 του δείγματος Δ, ύστερα από τη διαδικασία 

μέτρησης των οπτικών δυνάμεων. Στο σχήμα 5.58γ φαίνεται το συσσωμάτωμα των σφαιρών 

πολυστυρενίου στην πλευρική επιφάνεια μίας ακίδας πυριτίου. Τέλος στο σχήμα 5.59α,β 

παρουσιάζονται οι εικόνες SEM των κηλίδων 1 και 2 του δείγματος Ε ύστερα από τη 

διαδικασία προσδιορισμού των οπτικών δυνάμεων. 

Επιπλέον σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των οπτικών δυνάμεων έπαιξε το ύψος των 

ακίδων της κάθε κηλίδας. Γι’ αυτό ύστερα από τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων 

προσδιορίσαμε το ύψος των ακίδων για ορισμένες κηλίδες που μελετήσαμε με τη χρήση του 

SEM. Στο σχήμα 5.60 φαίνεται ενδεικτικά η τομή της κηλίδας 4 του δείγματος Α. Από το 

λογισμικό του SEM προσδιορίστηκε το ύψος των ακίδων, το οποίο παίρνει τιμές από 20 έως 

88 μm. Όμοιες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για τις κηλίδες των δειγμάτων που έδωσαν 

ενισχυμένη οπτική παγίδα. 

α) β) γ) 
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Σχήμα 5.58: α) Εικόνα SEM της κηλίδας 7 του δείγματος Δ ύστερα από τον προσδιορισμό των 

οπτικών δυνάμεων σε μεγέθυνση 2000x. Με μία πρώτη ματιά δεν φαίνονται οι αλλοιωμένες ακίδες 

πυριτίου. β) Εικόνα SEM της κηλίδας 7 του δείγματος Δ ύστερα από τον προσδιορισμό των οπτικών 

δυνάμεων σε μεγέθυνση 8000x. Με πιο προσεκτική παρατήρηση βλέπουμε ότι ορισμένες ακίδες 

έχουν αλλοιώσεις στα άκρα τους. γ) Εικόνα SEM της κηλίδας 7 του δείγματος Δ, ύστερα από το 

προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων σε μεγέθυνση 16000x. Παρατηρούμε σφαίρες πολυστυρένιου 

που έχουν σταθεροποιηθεί στην επιφάνεια των ακίδων. 

 

           

Σχήμα 5.59: α) Εικόνα SEM της κηλίδας 1 του δείγματος Ε ύστερα από τον προσδιορισμό των 

οπτικών δυνάμεων, σε μεγέθυνση 1600x. Με μία πρώτη ματιά φαίνονται αλλοιωμένες ακίδες 

πυριτίου. β) Εικόνα SEM της κηλίδας 2 του δείγματος Ε, ύστερα από τον προσδιορισμό των οπτικών 

δυνάμεων σε μεγέθυνση 2500x.  

 

Στη συνέχεια με χρήση της μεθόδου περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) επιβεβαιώσαμε για 

μία φορά ακόμη την ύπαρξη αργύρου στα δείγματα μας, ύστερα από τη διαδικασία του 

προσδιορισμού των οπτικών δυνάμεων. Στο σχήμα 5.61 παρουσιάζεται ένα 

αντιπροσωπευτικό φάσμα ακτίνων Χ του δείγματος Δ στο οποίο τα βέλη υποδεικνύουν την 

α) β) γ) 

α) β) 



                                                                         Φαινόμενα Πίεσης Ακτινοβολίας-Tοπικά Επιφανειακά Πλασμόνια                                                                 

 

225 
 

ύπαρξη του αργύρου σε αυτό. Παρόμοια γραφήματα με το σχήμα 5.61 πήραμε και για τα 

άλλα δείγματα που μελετήσαμε.  

 

 

 

Σχήμα 5.60: Φωτογραφία SEM μίας τομής στην 

κηλίδα 4 του δείγματος Α.  Το μέσο ύψος των 

ακίδων παίρνει τιμές από 60 έως 68 μm. 

Συμπερασματικά παρατηρήθηκαν ορισμένες αλλοιώσεις στις κορυφές των ακίδων 

πυριτίου εξαιτίας της μηχανικής καταπόνησης από τον καταδυτικό αντικειμενικό φακό, ενώ 

δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στο υπόστρωμα, λόγω της επίδρασης του laser οπτικής 

παγίδευσης σε συνδυασμό με τη διέγερση των τοπικών επιφανειακών πλασμονίων. Οι 

αλλοιώσεις αυτές δεν εμπόδισαν την παρατήρηση του φαινομένου της οπτικής παγίδας και 

τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων. Να σημειωθεί ότι η παρουσία συσσωματώματος 

σφαιρών πολυστυρενίου στις πλευρικές επιφάνειες των ακίδων πυριτίου ήταν ιδιαίτερα 

εμφανής στα δείγματα Δ και Ε, στα οποία η έντονη παρουσία αργύρου έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στη δημιουργία των ισχυρών τοπικών επιφανειακών πλασμονίων. 

 

 

 

Σχήμα 5.61:  Φάσμα περίθλασης ακτίνων 

Χ του δείγματος Δ, ύστερα από τον 

προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων. 

Παρατηρήσαμε ότι αν και το στρώμα 

αργύρου που εναποτέθηκε στο δείγμα Δ 

ήταν λεπτό, δεν οξειδώθηκε ύστερα από 

τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων.   

 

5.8 Συμπεράσματα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, στο κεφάλαιο μελετήθηκαν αρχικά τα φαινόμενα photon drag και 

optical rectification και προσδιορίστηκαν οι συντελεστές τους.  Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν ημιαγωγοί γερμανίου τύπου p (p-Ge), πυριτίου τύπου p (p-Si), φωσφίδιο 
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γαλλίου τύπου n (n-GaP) και αρσενίδιο γαλλίου τύπου p (p-GaAs) με διάφορους 

προσανατολισμούς για την ανίχνευση ακτινοβολίας laser, με το μήκος κύματος να 

κυμαίνεται από 1,06 μm έως 10,6 μm.   

Ο ημιαγωγός Ge τύπου p  είναι ένα καλό υλικό για την ανάπτυξη γρήγορων ανιχνευτών 

photon drag  για ακτινοβολία σε μήκη κύματος στα 10,6 μm και στα 9,6 μm.  Επίσης είναι 

κατάλληλος και για την ανίχνευση ακτινοβολίας στα 2,08 μm και στα 2,06 μm.  Δυστυχώς 

δεν είναι κατάλληλος για το μήκος κύματος στα 2,94 μm. Επιπρόσθετα, η ανιχνευτική 

ικανότητα του ημιαγωγού Si τύπου p ήταν τόσο μικρή για την περιοχή από τα 1,06 μm έως 

10,6 μm που ήταν αδύνατον να ανιχνεύσουμε τις συγκεκριμένες ακτινοβολίες.  

Ο ημιαγωγός GaP τύπου n μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολύ καλό γρήγορο ανιχνευτή 

του Er:YAG laser (2,94 μm). Ο συντελεστής optical rectification, D, βρέθηκε να λαμβάνει 

υψηλές τιμές στην περιοχή που οι  τιμές για τους συντελεστές S και P των ανιχνευτών 

γερμανίου και πυριτίου είναι σχετικά μικρές. 

 Ο ημιαγωγός photon drag GaAs τύπου p μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής 

ακτινοβολίας laser για όλα τα μήκη κύματος που βρίσκονται στην περιοχή 1,06 μm  έως 10,6 

μm, αν και υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στην ανιχνευτική ικανότητα για αυτήν την 

περιοχή. Αυτές οι διακυμάνσεις είναι αρκετά μικρές σε σχέσεις με τις διακυμάνσεις στην 

ανιχνευτική ικανότητα του  ανιχνευτή Ge photon drag. 

Στη συνέχεια μελετήσαμε την επίδραση της ακτινοβολίας laser στην επιφάνεια των 

παραπάνω ημιαγωγών, ώστε να διαπιστώσουμε τα όρια αντοχής τους, όταν 

χρησιμοποιούνται ως ανιχνευτές.  Διαπιστώσαμε ότι η υπέρυθρη ακτινοβολία με διάρκεια 

παλμών ορισμένων ns εισάγει θερμικά αποτελέσματα στην επιφάνεια των ημιαγωγών που 

χρησιμοποιούνται ως ανιχνευτές photon drag και optical rectification. Επιπλέον, η 

αποδόμηση που προκλήθηκε από την υπέρυθρη ακτινοβολία δημιούργησε τραχεία άκρα όχι 

πολύ ξεκάθαρα και κρατήρες που περιείχαν τηχθέντα και μη στερεοποιημένα κομμάτια από 

το υλικό. Ωστόσο για όλους τους ανιχνευτές βρέθηκε ότι φτάνουμε σε ένα πλατό στην τιμή 

της τραχύτητας, το οποίο δεν αυξάνεται με την επιπλέον αύξηση της πυκνότητας ενέργειας 

για τη συγκεκριμένη περιοχή μηκών κύματος και για τα συγκεκριμένα δείγματα που 

μελετήσαμε. Σε κάθε περίπτωση, η αλλοίωση των επιφανειών τους δεν επηρέασε την 

ανιχνευτική τους ικανότητα, τουλάχιστον μέσα στα όρια των δικών μας μετρήσεων. 

Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η αξιολόγηση του συστήματος οπτικής 

παγίδας που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο μας, βασισμένο σε ένα laser Nd:YAG, με μήκος 

κύματος εκπομπής στα 1,06 μm, και στη διέγερση τοπικών επιφανειακών πλασμονίων. Η 
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αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για καταδυτικό αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης 100x, 

αριθμητικού ανοίγματος 1,25, χρησιμοποιώντας σφαίρες πολυστυρενίου διαμέτρου 900 nm.  

Η απλή αντικειμενοφόρος πλάκα αντικαταστήθηκε από ένα ειδικά κατασκευασμένο 

υπόστρωμα πυριτίου, στο οποίο εναποτέθηκε άργυρος πάχους από 60 nm έως 80 nm. Στο 

υπόστρωμα δημιουργήθηκαν ειδικές δομές, γνωστές ως ακίδες, πάνω στις οποίες 

εναποτέθηκε ο άργυρος σε ποσοστό μέχρι 60 % με δομή νανοσωματιδίων. Η δομή αυτή 

δημιούργησε τοπικά επιφανειακά πλασμόνια. Η ύπαρξη των επιφανειακών πλασμονίων 

μετέτρεψε την οπτική παγίδα σε ισχυρό εργαλείο. Ο συνδυασμός των ακίδων πυριτίου, του 

στρώματος αργύρου και της οπτικής παγίδας έδωσαν οπτικές δυνάμεις της τάξεως 

ορισμένων nN σε αντίθεση με αυτές που δίνουν οι απλές παγίδες (~pN).   

Συγκεκριμένα μελετήθηκαν πέντε δείγματα εκ΄ των οποίων στα τέσσερα είχαμε 

εναποθέσει στρώμα αργύρου. Πριν τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων, με κατάλληλο 

αλγόριθμο προσδιορίσαμε την περιοδικότητα και τη διασπορά των ακίδων πυριτίου των υπό 

μελέτη δειγμάτων. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η περίοδος των ακίδων για τα υπό 

μελέτη δείγματα είναι σχεδόν ίδια.  

Στη συνέχεια προσδιορίστηκε ένας εξαιρετικά υψηλός παράγοντας αποδοτικότητας, Q, 

της οπτικής παγίδας, για τις κηλίδες 4 (Q=9,86), 8 (Q=2,96), 12 (Q=4,04) του δείγματος Α, 1 

(Q=5,14), 2 (Q=1,95), 7 (Q=2,61) του δείγματος Δ και 1 (Q=4,49), 2 (Q=1,82) του δείγματος 

Ε.  Έπειτα  μελετήσαμε τη μεταβολή της οπτικής δύναμης συναρτήσει της θέσης της οπτικής 

παγίδας πάνω από την εξεταζόμενη κηλίδα. Παρατηρήσαμε ότι υπήρξε αυξητική τάση των 

οπτικών δυνάμεων όσο «προχωρούσαμε» σε περιοχές με πυκνή δομή ακίδων. Ωστόσο στις 

περιοχές αυτές παρουσιαζόταν έντονο φαινόμενο φυσαλίδων, το οποίο εμπόδιζε πολλές 

φορές τον προσδιορισμό των οπτικών δυνάμεων. 

Τέλος, εξετάσαμε την κατάσταση των δειγμάτων ύστερα από τον προσδιορισμόν των 

οπτικών δυνάμεων, χρησιμοποιώντας μικροσκοπία ηλεκτρονικής σάρωσης και διαπιστώσαμε 

ορισμένες αλλοιώσεις στις κορυφές των ακίδων, λόγω της μηχανικής καταπόνησης από τον 

καταδυτικό αντικειμενικό φακό. Επίσης παρατηρήσαμε συσσωμάτωμα σφαιρών 

πολυστηρενίου στις πλευρικές επιφάνειες των ακίδων πυριτίου, φαινόμενο το οποίο 

οφείλεται στην ύπαρξη τοπικών επιφανειακών πλασμονίων.    
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 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τα επιμέρους θέματα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διατριβής αυτής αποτελούν 

αυτοτελείς πειραματικές ενότητες και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, εντάσσονται στα 

αντίστοιχα κεφάλαια και παρατίθενται παρακάτω περιληπτικά. Η παρούσα διδακτορική 

διατριβή αναφέρεται στην ανάπτυξη τεχνικών για τον οπτικό μικροχειρισμό διηλεκτρικών 

σωματιδίων και βιολογικών δειγμάτων. 

Στα πλαίσια της διατριβής αναπτύχθηκαν δύο συστήματα διπλής δέσμης που συνδυάζουν 

την οπτική παγίδα με τη μικροδέσμη laser Ν2 στα 337 nm, διάρκειας παλμού 7 ns. Ως οπτική 

παγίδα χρησιμοποιήθηκε αρχικά ένα He-Ne laser στα 632,8 nm το οποίο αντικαταστάθηκε 

στη συνέχεια από ένα Nd:YAG laser στα 1064 nm. Η επιλογή του μήκους κύματος της 

διάταξης της οπτική παγίδας έγινε έτσι ώστε το προς παγίδευση υλικό να είναι «διαφανές» 

στο μήκος κύματος της οπτικής παγίδας και δέσμη να το διαπερνά χωρίς να απορροφούνται 

από το αυτό μεγάλα ποσά ενέργειας. Σε αντίθετη περίπτωση αυτά μετατρεπόμενα σε 

θερμότητα, είναι ικανά να το καταστρέψουν ή να επάγουν ανεπιθύμητα φωτοχημικά 

φαινόμενα. Τα δύο συστήματα εφαρμόστηκαν σε κύτταρα μαγιάς,σε μικροσφαιρίδια PMMA 

και σε φύκια ectacarpus siliculosus. Προσδιορίστηκε πειραματικά η ελάχιστη πυκνότητα 

ενέργειας της μικροδέσμης N2, που προκαλεί πλήρη αποδόμηση σε μικροσφαιρίδια PMMA 

διαμέτρου 3,5 μm, ίση με 3,6 Jcm
-2

. Μελετήθηκαν θεωρητικά οι μηχανισμοί αποδόμησης 

χρησιμοποιώντας τη θεωρία κρουστικών κυμάτων και τον αλγόριθμο Barber και Hill. Η 

μικροδέσμη laser δημιουργεί μία πίεση αποδόμησης ίση με 2,32 GPa στην επιφάνεια ενός 

μικροσφαιριδίου PMMA διαμέτρου 5 μm, η οποία αντιστοιχεί σε ταχύτητα κρουστικών 

κυμάτων ίση με 1,97 km/s. Τα κρουστικά κύματα ταξιδεύουν για 2,53 ns στο εσωτερικό του 

μικροσφαιριδίου, ενώ ο δεύτερος παλμός της μικροδέσμης laser φτάνει σ’αυτό πολύ 

αργότερα, χωρίς να το επηρεάζει.. Η ύπαρξη των κρουστικών κυμάτων δικαιολογεί τις 

αντιδιαμετρικές αλλοιώσεις που αναπτύχθηκαν στο υπό μελέτη σωματίδιο, όταν αυτό 

ακτινοβολήθηκε μόνο με έναν παλμό μικροδέσμης laser. Στη συνέχεια, προσδιορίστηκε η 

ελάχιστη ενέργεια της μικροδέσμης laser που προκαλεί διάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης 

των κυττάρων μαγιάς ίση με 2,71 μJ υπό την επίδραση της οπτικής παγίδας ισχύος 200 mW 

και ίση με 10,2 μJ υπό την επίδραση της οπτικής παγίδας ισχύος 50 mW. Διαπιστώσαμε ότι 

αν και το μήκος κύματος 1064 nm χρησιμοποιείται  διεθνώς για οπτική παγίδευση, πρέπει να 

είμαστε προσεκτικοί στο χρόνο έκθεσης του δείγματος, στις οπτικές δυνάμεις και στην ισχύ 

του laser παγίδευσης. 

Η ανάγκη για ταυτόχρονη παγίδευση και μικροχειρισμό περισσοτέρων από ένα 

σωματίδια, μας οδήγησε στην ανάπτυξη μίας διάταξης πολλαπλής οπτικής παγίδας. Ο 
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σχεδιασμός και η ανάπτυξη της πολλαπλής οπτικής παγίδας βασίζεται στη δημιουργία 

επιμέρους συνιστωσών της κύριας δέσμης της οπτικής παγίδας, όταν αυτή περάσει από ένα 

σύστημα διαχωριστών δέσμης, με τέτοια διαφορά οπτικών δρόμων, ώστε στο εστιακό 

επίπεδο του αντικειμενικού φακού να παρουσιάζονται κροσσοί συμβολής. Αρχικά, 

αξιολογήσαμε τη διάταξη της πολλαπλής οπτικής παγίδας σε νανοσωματίδια πολυστηρενίου. 

Με τη μέθοδο της διηλεκτροφόρησης μετρήσαμε πειραματικά την εγκάρσια συνιστώσα της 

οπτικής δύναμης βαθμίδας που ασκείται στα νανοσωματίδια πολυστηρενίου όταν αυτά είναι 

παγιδευμένα στους τρεις πρώτους κροσσούς συμβολής και υπολογίσαμε τον παράγοντα Q 

ίσο με 0,0030, 0,0075 και 0,0127 για σωματίδια διαμέτρου 600 nm, 800 nm και 900 nm 

αντίστοιχα. Επίσης, εφαρμόσαμε τη διάταξη της οπτικής παγίδας στο  βακτηρίο zobellia 

galactanivorans. Παρατηρήσαμε ότι υπό την επίδραση των οπτικών δυνάμεων το βακτήριο 

έχει την τάση να ευθυγραμμίζει τον άξονα του παράλληλα με το άξονα διάδοσης της δέσμης 

παγίδευσης και προσδιορίσαμε τις μέγιστες οπτικές δυνάμεις ίσες με 37,03 pN.   

Η οπτική παγίδα αποτελεί από μόνη της ένα χρήσιμο εργαλείο, ο συνδυασμός της όμως 

με τη μικροδέσμη Er:YAG laser, διευρύνει τις εφαρμογές της ακόμη περισσότερο. Για τη 

μεταφορά της μικροδέσμης Er:YAG laser, από την έξοδο του laser στο επίπεδο του 

δείγματος, χρησιμοποιήθηκε αρχικά ίνα φθοριούχου γυαλιού ή οποία αντικαταστάθηκε 

αργότερα από κοίλο κυματοδηγό πυριτίας. Στη χρήση της οπτικής ίνας φθοριούχου γυαλιού 

και του κοίλου κυματοδηγού πυριτίας καταλήξαμε μετά από διεξοδική μελέτη της 

κυματοδήγησης της μικροδέσμης laser στα 2,94 μm, μέσα από διάφορα υλικά 

κυματοδήγησης. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν πειραματικά και θεωρητικά, αναπτύσσοντας 

κατάλληλο μαθηματικό αλγόριθμο, τα χαρακτηριστικά κυματοδήγησης της μικροδέσμης 

laser στα 2,94 μm μέσα από κοίλο κυματοδηγό πυριτίας. Ο κοίλος κυματοδηγός πυριτίας που 

αξιολογήθηκε έδωσε εξασθένηση 0,47 dB/m για διάμετρο πυρήνα 750 μm και 0,27 dB/m για 

διάμετρο πυρήνα 1000 μm υπό συνθήκες ευθείας διάδοσης ακτινοβολίας Εr:YAG laser, σε 

λειτουργία μετατρεπόμενου Q. Υπό συνθήκες κάμψης η εξασθένηση αυξάνεται γραμμικά με 

την ενέργεια εισόδου της δέσμης laser στον κυματοδηγό, όπως προβλέπει η θεωρία. Η 

απόκλιση της εξερχόμενης δέσμης προσδιορίστηκε στα 17 mrad και στα 15 mrad για 

διάμετρο πυρήνα 750 μm και 1000 μm, αντίστοιχα, σε ευθεία διάδοση και για κυματοδήγηση 

ακτινοβολίας Er:YAG laser μετατρεπόμενου Q. Στη συνέχεια μελετήθηκαν πειραματικά τα 

ίδια χαρακτηριστικά ινών φθοριούχου γυαλιού. Οι οπτικές ίνες φθοριούχου γυαλιού που 

αξιολογήθηκαν έδωσαν εξασθένηση ίση με 0,14 dB/m, ενώ η απόκλιση της δέσμης κατά 

μέσο όρο κυμαίνεται στα 55 mrad που κρίνεται ικανοποιητική. Επιπλέον, προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία οπτική παγίδα που να μην περιορίζεται από τα χαρακτηριστικά 
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διαπερατότητας του συστήματος παρατήρησης, με έναν απλό και οικονομικό τρόπο, 

αναπτύχθηκε η οπτική παγίδα ίνας. Η οπτική παγίδα ίνας συνδυάστηκε με τη μικροδέσμη 

laser στα 2,94 μm και το νέο σύστημα εφαρμόστηκε, επιτυχώς  πάνω σε κύτταρα μαγιάς και 

μικροσφαιρίδια PMMA, αφού κατάφερε να δημιουργήσει αλλοιώσεις και μικροτομές στους 

κυτταρικούς πληθυσμούς. Ωστόσο, στο νέο σύστημα αντιμετωπίσαμε δυσκολία ισχυρής 

παγίδευσης, γιατί υπάρχει το μειονέκτημα της αδυναμίας εστίασης της δέσμης οπτικής 

παγίδας στο μικρότερο δυνατό όριο (~0,7 μm), αφού πλέον ο αντικειμενικός φακός 

χρησιμοποιείται μόνο για την παρατήρηση του φαινομένου της παγίδευσης.   

Η οπτική παγίδα βασίζεται στις δυνάμεις πίεσης που αναπτύσσονται όταν μία δέσμη laser 

συναντήσει την επιφάνεια ενός διηλεκτρικού σωματιδίου. Τα φαινόμενα photon drag και 

optical rectification αποτελούν μία μορφή εκδήλωσης πίεσης ακτινοβολίας που 

παρουσιάζεται ως ηλεκτρικό πεδίο που μπορεί να μετρηθεί σε ημιαγωγούς όπως γερμάνιο 

(Ge), πυρίτιο (Si), αρσενίδιο γαλλίου (GaAs) και φωσφίδιο γαλλίου (GaP), στους οποίους 

έχουν γίνει οι κατάλληλες δύο ηλεκτρικές ωμικές επαφές. Παρατηρήσαμε ότι το Ge είναι ένα 

εξαιρετικά καλό υλικό για την ανάπτυξη γρήγορων ανιχνευτών photon drag για ακτινοβολία 

με μήκη κύματος κυρίως στα 10,6 μm και 9,6 μm, ενώ το GaP μπορεί να μετατραπεί σε έναν 

πολύ καλό γρήγορο ανιχνευτή της ακτινοβολίας στα 2,94 μm. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί και ως λεπτό φύλλο ανιχνευτή (monitor) εξαιτίας της υψηλής του 

ανιχνευτικής ικανότητας.  

Ολοκληρώνοντας αυτήν τη διατριβή θελήσαμε να μελετήσουμε τις ενισχυμένες οπτικές 

δυνάμεις που επάγονται στα διηλεκτρικά σωματίδια εξαιτίας της δημιουργίας επιφανειακών 

πλασμονίων. Χρησιμοποιήσαμε ένα κατάλληλο υπόστρωμα πυριτίου πάνω στο οποίο 

δημιουργήσαμε μικροδομές (ακίδες-spikes) κατάλληλης γεωμετρίας και περιοδικότητας. Στη 

συνέχεια εναποθέσαμε πάνω στις μικροδομές ένα πολύ λεπτό στρώμα αργύρου (~80 nm). Η 

παρουσία του αργύρου στην επιφάνεια των μικροδομών, σε συνδυασμό με την 

περιοδικότητα τους, δημιούργησε επιφανειακά πλασμόνια τα οποία ενίσχυσαν την οπτική 

παγίδα και μας εξασφάλισαν οπτικές δυνάμεις μερικών αντί ορισμένων pN που μπορεί να 

αναπτύξει μία απλή οπτική παγίδα. Με αυτόν το συνδυασμό μετατρέψαμε την οπτική παγίδα 

σε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο του νανόκοσμου. 

Σημαντική προοπτική της οπτικής παγίδας και της μικροδέσμης laser αποτελεί η 

μελλοντική ανάπτυξη συστήματος συνδυασμού οπτικής παγίδας και μικροδέσμης laser με τη 

φασματοσκοπική μελέτη του παγιδευμένου σωματιδίου. Ο επαγόμενος φθορισμός από laser 

(LIF) είναι μία πολλά υποσχόμενη διαγνωστική μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί και στη 

μελέτη του κυτταρικού κόσμου. Επίσης σημαντική τεχνική αποτελεί ο ταυτόχρονος 
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συνδυασμός οπτική παγίδας και μικροδέσμης laser με την Ατομική Μικροσκοπία Δύναμης 

(AFM).  Το AFM έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τρισδιάστατα μικρογραφήματα με 

ανάλυση της κλίμακας μερικών νανομέτρων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται άμεσος έλεγχος 

των αποτελεσμάτων που επιφέρει η μικροδέσμη laser στο κυτταρικό υλικό. Μία άλλη 

πρωτοποριακή εφαρμογή της οπτικής παγίδας  αποτελεί ο συνδυασμός οπτικής παγίδας ινών 

και επιφανειακών πλασμονίων προκειμένου να χειριστούμε βιολογικό υλικό σε κλίμακα 

νανομέτρων. Ο σχεδιασμός νέων συστημάτων οπτικής παγίδας σε συνδυασμό με άλλες 

τεχνικές laser, μπορεί να μετατρέψει την οπτική παγίδα σε ένα ισχυρό εργαλείο για 

περισσότερες βιολογικές και βιοιατρικές εφαρμογές.   


