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Περίληψη 
 

Ο τομέας της Μη Γραμμικής Οπτικής σχετίζεται με τη μελέτη φαινομένων τα οποία 

εμφανίζονται κατά την αλληλεπίδραση σύμφωνης ακτινοβολίας, κατάλληλης έντασης, με την 

ύλη. Πηγές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων είναι τα laser και ιδιαίτερα τα παλμικά. Τα παλμικά laser μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των παλμών που παράγουν και να 

χρησιμοποιηθούν σε αντίστοιχες εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντική η γνώση της 

χρονικής διάρκειας του παλμού που παράγεται από το εκάστοτε laser. Το πρόβλημα όμως 

που προκύπτει είναι ότι όσο μικραίνει η διάρκεια του παλμού και μεταβαίνουμε στην 

κλίμακα των femtosecond (fs), τόσο δυσκολεύει και η μέτρησή της, καθώς οι χρόνοι 

απόκρισης των οπτοηλεκτρονικών μεθόδων δεν είναι επαρκείς. Σε αυτή την περίπτωση 

στρεφόμαστε σε αποκλειστικά οπτικές μεθόδους και διατάξεις όπως είναι οι 

αυτοσυσχετιστές. 

Το πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας περιέχει τη θεωρία για μερικά από τα 

βασικότερα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα, πολλά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τους παλμούς που παράγονται από ένα laser, τα 

βασικά χαρακτηριστικά τους καθώς και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάδοσή 

τους μέσα σε ένα μέσο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρία και η αρχή λειτουργίας των διατάξεων 

αυτοσυσχετιστών, ενώ παράλληλα, παρουσιάζονται κάποιες από τις διατάξεις που 

χρησιμοποιούνται για μέτρηση της χρονικής διάρκειας των παλμών ενός laser, όπως ο 

αυτοσυσχετιστής κινητού μέρους, ο “single-shot” αυτοσυσχετιστής και η τεχνική FROG 

(Frequency Resolved Optical Gating). 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πειραματικές διατάξεις οι οποίες 

αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο για το χαρακτηρισμό παλμών καθώς και 

τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα για τη χρονική διάρκεια των παλμών ενός 

Ti:Sapphire laser.  
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Abstract 
 

The field of Nonlinear Optics is related to the effects that occur during the  interaction of  

coherent radiation, of appropriate intensity, with matter. Pulsed lasers are great sources to 

produce strong electromagnetic fields. Depending on their pulse duration, lasers can be 

categorized to nanosecond (ns), picosecond (ps) or femtosecond (fs) lasers and can be used 

in different experimental setups. This practically means that one must know the pulse 

duration of a laser. The problem arising when switching from the nanosecond to the 

femtosecond regime, is that optoelectronic devices do not have the ability to respond 

appropriately and measure ultrashort pulses. In this case, all optical methods are employed 

like autocorrelator setups. 

The first chapter of this master thesis contains the theory behind some of the most 

common nonlinear optical effects, many of which were utilized during the experimental 

process. 

The second chapter is about pulses produced by a laser, their basic characteristics and 

the effects that occur during the pulse propagation in a medium. 

In the third chapter, the basic principles of an optical autocorrelation setup are discussed, 

while some common experimental setups for the measurement of the pulse duration are 

presented, i.e. the intensity autocorrelator, the “single-shot” autocorrelator and the FROG 

(Frequency Resolved Optical Gating) technique. 

Finally, in the fourth chapter the experimental setups that were designed and constructed in 
the laboratory are presented along with the experimental results of the measurement of the 
pulse duration from a Ti:Sapphire laser.  
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Κεφάλαιο 1: Μη Γραμμική Οπτική 
 

1.1 Εισαγωγή στη Μη Γραμμική Οπτική 
 

Ο τομέας της μη γραμμικής οπτικής συνίσταται στη μελέτη φαινομένων τα οποία 

λαμβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής 

έντασης με την ύλη. Τέτοιες τιμές έντασης της ακτινοβολίας επιτυγχάνονται όταν το 

εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο είναι συγκρίσιμο με το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο συγκρατεί 

τα ηλεκτρόνια στο άτομο. 

Από τον ηλεκτρομαγνητισμό είναι γνωστό ότι η πόλωση P⃗⃗  η οποία επάγεται λόγω της 

αλληλεπίδρασης ενός ασθενούς ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με ένα διηλεκτρικό υλικό, είναι 

ανάλογη της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και συνδέεται με αυτό μέσω μιας σταθεράς 

αναλογίας η οποία ονομάζεται γραμμική επιδεκτικότητα χ(1) του υλικού. Η γραμμική 

επιδεκτικότητα χ(1) είναι ένας τανυστής δεύτερης τάξης, δηλαδή ένας πίνακας 3x3, και 

εκφράζει το γεγονός ότι η πόλωση P⃗⃗  δεν έχει γενικά την ίδια διεύθυνση με το ηλεκτρικό πεδίο 

E⃗⃗  [1]. 

�⃗� (𝑡) = 𝜀0𝜒
(1)�⃗� (𝑡)      (1.1) 

 

Στην περίπτωση που η τιμή του ηλεκτρικού πεδίου είναι αρκετά υψηλή, συγκρίσιμη 

δηλαδή με το ενδοατομικό ηλεκτρικό πεδίο, τότε μέσα στο υλικό θα αρχίσουν να κάνουν την 

εμφάνισή τους μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα τα οποία δεν περιγράφονται από την εξίσωση 

(1.1). Για να είναι δυνατή η περιγραφή τους θα πρέπει να αναπτυχθεί η (1.1) με σκοπό να 

περιέχει και όρους ανώτερης τάξης. Το ανάπτυγμα δίνεται από την παρακάτω γενικευμένη 

σχέση: 

 

�⃗� (𝑡) = 𝜀0[𝜒
(1)�⃗� (𝑡) + 𝜒(2)�⃗� 2(𝑡) + 𝜒(3)�⃗� 3(𝑡) + ⋯] = 

= �⃗� (1)(𝑡) + �⃗� (2)(𝑡) + �⃗� (3)(𝑡) + ⋯    (1.2) 

 

Οι όροι χ(2) και χ(3) καλούνται μη γραμμικές επιδεκτικότητες δεύτερης και τρίτης τάξης 

αντίστοιχα και είναι μιγαδικές ποσότητες με το πραγματικό τους μέρος να σχετίζεται με τη 

μη γραμμική διάθλαση και το φανταστικό τους μέρος με τη μη γραμμική απορρόφηση. Όσον 

αφορά τους όρους P⃗⃗ (2)(t) και P⃗⃗ (3)(t), αυτοί εκφράζουν αντίστοιχα τη μη γραμμική πόλωση 

δεύτερης και τρίτης τάξης. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μη γραμμικά 

φαινόμενα δεύτερης, τρίτης ή και ανώτερης τάξης σχετίζονται με διαφορετικές φυσικές 

διεργασίες. Πιο συγκεκριμένα, από τη σχέση (1.2) οι όροι δεύτερης τάξης δεν εμφανίζονται 

στην περίπτωση κεντροσυμμετρικών υλικών, τα οποία παρουσιάζουν συμμετρία 

αναστροφής. Τέτοια υλικά είναι για παράδειγμα τα υγρά, τα αέρια, τα άμορφα στερεά (όπως 

το γυαλί) καθώς και αρκετά είδη κρυστάλλων. Ότι ισχύει στα κεντροσυμμετρικά υλικά για 
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τους όρους δεύτερης τάξης γενικεύεται και για όλους τους άρτιους όρους ανώτερης τάξης. 

Από την άλλη, οι όροι περιττής τάξης εμφανίζονται τόσο σε κεντροσυμμετρικά όσο και σε μη 

κεντροσυμμετρικά μέσα [2]. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τόσο η γραμμική όσο και οι μη γραμμικές επιδεκτικότητες 

είναι τανυστές. Η γραμμική επιδεκτικότητα χ(1) είναι ένας τανυστής δεύτερης τάξης, η μη 

γραμμική επιδεκτικότητα δεύτερης τάξης χ(2) είναι τανυστής τρίτης τάξης ενώ η μη γραμμική 

επιδεκτικότητα τρίτης τάξης χ(3) είναι τανυστής τέταρτης τάξης. Συνεπώς στην περίπτωση 

αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με ένα μη γραμμικό μέσο με μη γραμμική επιδεκτικότητα χ(2) 

η πόλωση θα δίνεται από τη σχέση: 

 

𝑃𝑖(𝜔𝑛 + 𝜔𝑚) = ∑ ∑ 𝜒𝑖𝑗𝑘
(2)

(𝜔𝑛 + 𝜔𝑚, 𝜔𝑛, 𝜔𝑚)𝐸𝑗(𝜔𝑛)𝐸𝑘(𝜔𝑚)(𝑛𝑚)𝑗𝑘   (1.3) 

 

Οι δείκτες I, j, k υποδηλώνουν τις εκάστοτε καρτεσιανές συντεταγμένες των πεδίων, ενώ τα 

ωn, ωm είναι οι συχνότητες των δύο πεδίων. Ο τανυστής της μη γραμμικής επιδεκτικότητας 

χ(2) αποτελείται από 33=27 στοιχεία [2]. Αντίστοιχα, για γραμμικό μέσο με μη γραμμική 

επιδεκτικότητα χ(3) έχουμε την ακόλουθη σχέση: 

 

𝑃𝑖(𝜔𝑜 + 𝜔𝑛 + 𝜔𝑚) = 

= ∑ ∑ 𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙
(3)

(𝜔𝑜 + 𝜔𝑛 +  𝜔𝑚, 𝜔𝑜, 𝜔𝑛 , 𝜔𝑚)𝐸𝑗(𝜔𝑜)𝐸𝑘(𝜔𝑛)𝐸𝑙(𝜔𝑚)(𝑛𝑚𝑜)𝑗𝑘𝑙   (1.4) 

 

Ο τανυστής χijkl
(3)

 αποτελείται τώρα από 34=81 στοιχεία [2]. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν όλους 

τους δυνατούς συνδυασμούς των τεσσάρων ηλεκτρικών πεδίων στον τρισδιάστατο χώρο. Η 

συμμετρία είναι μία παράμετρος η οποία μπορεί να επηρεάσει τη μορφή του τανυστή της 

επιδεκτικότητας. Ανάλογα με τη συμμετρία του συστήματος μειώνεται ο αριθμός των 

στοιχείων του τανυστή τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της 

επιδεκτικότητας. Ακολουθούν δύο παραδείγματα για σύστημα κυβικής συμμετρίας και για 

τον κρύσταλλο BBO [4]: 

(
0 0 0 𝑑14 0 0
0 0 0 0 𝑑14 0
0 0 0 0 0 𝑑14

)   (cubic tensor) 

 

(

0 0 0 0 𝑑15 −𝑑22

−𝑑22 𝑑22 0 𝑑15 0 0
𝑑31 𝑑31 𝑑33 0 0 0

)  (BBO tensor) 
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1.2 Η μη γραμμική κυματική εξίσωση 
 

Εν συνεχεία θα γίνει η εξαγωγή της μη γραμμικής κυματικής εξίσωσης χρησιμοποιώντας 

τις εξισώσεις του Maxwell, με τη μορφή που αυτές παίρνουν μέσα στην ύλη. Αρχικά γίνεται 

διαχωρισμός της επαγόμενης πόλωσης στο γραμμικό και στο μη γραμμικό της κομμάτι ώστε 

στη συνέχεια να εξαχθεί η κυματική εξίσωση για τη διάδοση του φωτός σε ένα μη γραμμικό 

οπτικό μέσο. Η ολική επαγόμενη πόλωση για ένα μη γραμμικό μέσο προκύπτει ότι είναι: 

 

�⃗� = �⃗� (1) + �⃗� 𝑁𝐿     (1.5) 

 

όπου P⃗⃗ (1) η γραμμική πόλωση και P⃗⃗ NL η μη γραμμική πόλωση. Αντίστοιχη μορφή με αυτή 

της πόλωσης στην (1.5) μπορεί να πάρει και το διάνυσμα της διηλεκτρικής μετατόπισης D⃗⃗ , το 

οποίο θα αποτελείται επίσης από ένα γραμμικό και ένα μη γραμμικό μέρος: 

 

�⃗⃗� = �⃗⃗� (1) + 4𝜋�⃗� 𝑁𝐿             (1.6) 

 

Οι εξισώσεις του Maxwell παίρνουν την ακόλουθη μορφή μέσα στην ύλη: 

 

�⃗� ⋅ �⃗⃗� = 𝜌     (1.7) 

 

�⃗� ⋅ �⃗� = 0     (1.8) 

 

�⃗� × �⃗� = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
         (1.9) 

 

�⃗� × �⃗⃗� = 𝐽 +
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
       (1.10) 

 

Για την εξαγωγή της μη γραμμικής κυματικής εξίσωσης, η επίλυση των εξισώσεων Maxwell 

γίνεται για περιοχές του χώρου όπου δεν υπάρχουν ελεύθερα φορτία (ρ = 0) και ρεύματα 

(J⃗⃗ = 0) ενώ το μέσο θεωρείται μη μαγνητικό μ0μr = μ0. Παίρνοντας το εξωτερικό γινόμενο της 

(1.9) προκύπτει ότι: 

 

�⃗� × (�⃗� × �⃗� ) = −
𝜕(�⃗⃗� ×�⃗� )

𝜕𝑡
→ �⃗� (�⃗� ⋅ �⃗� ) − 𝛻2�⃗� = −𝜇0 (

𝜕𝐽 

𝜕𝑡
+

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
)  (1.11) 
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όπου έχει γίνει χρήση της ταυτότητας: 

 

�⃗� × (�⃗� × 𝛢 ) = �⃗� (�⃗� ⋅ 𝛢 ) − 𝛻2𝛢     (1.12) 

 

καθώς και της καταστατικής εξίσωσης: 

 

�⃗� = 𝜇0�⃗⃗�      (1.13) 

 

Μετά από σειρά πράξεων προκύπτει η σχέση: 

𝛻2�⃗� = 𝜇0
𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2        (1.14)  

 

Στη συνέχεια αντικαθιστώντας στην (1.14) το διάνυσμα της διηλεκτρικής μετατόπισης D⃗⃗  

προκύπτει: 

 

𝛻2�⃗� = 𝜇0 (𝜀0
𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2 +
𝜕2�⃗� (1)

𝜕𝑡2 +
𝜕2�⃗� 𝑁𝐿

𝜕𝑡2 )   (1.15) 

 

Ακολούθως, κάνοντας χρήση της σχέσης c =
1

√μ0ε0
 για την ταχύτητα του φωτός στο κενό, 

λύνοντας ως προς μ0 =
1

c2ε0
 και αντικαθιστώντας στην (1.15), γνωρίζοντας ότι P⃗⃗ (1) = ε0χ

(1)Ε⃗  

και ε(1) = 1 + χ(1), προκύπτει τελικά ότι: 

 

𝛻2�⃗� −
1

𝑐2

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
=

1

𝑐2𝜀0

𝜕2�⃗� (1)

𝜕𝑡2
+

1

𝑐2𝜀0

𝜕2�⃗� 𝑁𝐿

𝜕𝑡2
→ 

 

𝛻2�⃗� −
1

𝑐2

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
−

𝜒(1)

𝑐2

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
=

1

𝑐2𝜀0

𝜕2�⃗� 𝑁𝐿

𝜕𝑡2
→ 

𝛻2�⃗� −
𝜀(1)

𝑐2

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2 =
1

𝜀0𝑐
2

𝜕2�⃗� 𝑁𝐿

𝜕𝑡2     (1.16) 

 

Η εξίσωση (1.16) ονομάζεται μη γραμμική κυματική εξίσωση. Η μη γραμμική κυματική 

εξίσωση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς βρίσκει εφαρμογή στην περιγραφή μη γραμμικών 

οπτικών φαινομένων τα οποία προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την 
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ύλη. Μερικά μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα, τα οποία παρουσιάζονται στην επόμενη 

παράγραφο, είναι η γένεση δεύτερης και τρίτης αρμονικής καθώς και ανώτερων αρμονικών.  

 

1.3 Μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα και εφαρμογές 
 

1.3.1 Γένεση δεύτερης αρμονικής (Second Harmonic Generation – SHG) 
 

Ένα παράδειγμα μη γραμμικής οπτικής αλληλεπίδρασης είναι η γένεση δεύτερης 

αρμονικής. Στην εικόνα 1.1 που ακολουθεί απεικονίζεται η αλληλεπίδραση φωτός – ύλης για 

τη γένεση δεύτερης αρμονικής. 

 

Εικόνα 1.1: α) Γένεση δεύτερης αρμονικής. β) Ενεργειακό διάγραμμα. 
 

Όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα συχνότητας ω αλληλεπιδρά με μη γραμμικό οπτικό μέσο, 

όπως για παράδειγμα ένας κρύσταλλος BBO (Beta Barium Borate), του οποίου η μη γραμμική 

επιδεκτικότητα δεύτερης τάξης χ(2) είναι μη μηδενική, τότε υπάρχει η δυνατότητα γένεσης 

της δεύτερης αρμονικής. Το προσπίπτον ηλεκτρικό πεδίο περιγράφεται από την εξίσωση: 

 

�⃗� (𝑡) = 𝐸ⅇ−𝑖𝜔𝑡 + 𝑐. 𝑐.     (1.17) 
 
Το διάνυσμα της μη γραμμικής πόλωσης δεύτερης τάξης δίνεται από την εξίσωση: 

 

�⃗� (2)(𝑡) = 𝜀0𝜒
(2)�⃗� 2(𝑡)     (1.18) 

 
Αυτό που προκύπτει έπειτα από αντικατάσταση της (1.17) στην (1.18) είναι η παρακάτω 

σχέση: 

 

�⃗� (2)(𝑡) = 2𝜀0𝜒
(2)𝐸𝐸∗ + 𝜀0𝜒

(2)𝐸2𝐸ⅇ−2𝑖𝜔𝑡 + 𝑐. 𝑐.  (1.19) 
 

Η σχέση (1.19) αποτελείται από δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι χρόνο-ανεξάρτητος και 

αντιστοιχεί σε ένα στατικό, συνεχές ηλεκτρικό πεδίο (DC) το οποίο ονομάζεται οπτική 

ανόρθωση (optical rectification). Όσον αφορά το δεύτερο όρο, αυτός αντιστοιχεί σε ένα 

ηλεκτρικό πεδίο με συχνότητα διπλάσια (2ω) από αυτή του προσπίπτοντος στον κρύσταλλο 

ηλεκτρικού πεδίου (ω). Αυτό το ηλεκτρικό πεδίο είναι η δεύτερη αρμονική. Η παραγωγή της 

δεύτερης αρμονικής εξαρτάται από παραμέτρους όπως το οπτικό πάχος του μη γραμμικού 

υλικού, η γωνία της πόλωσης της δέσμης του laser σε σχέση με τον οπτικό άξονα του υλικού, 

η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και η συνθήκη που σχετίζεται με τη συμφωνία 
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φάσης (phase matching) [3]. Η σχέση για την ένταση της παραγόμενης δεύτερης αρμονικής 

δίνεται παρακάτω: 

 

𝐼(2𝜔) =
(2𝜔)2𝐿2

2
𝑑2 (

𝜇𝜇0

𝜀𝜀0
)

3

2
𝐼(𝜔)2 (

sin(
𝛥𝜅𝐿

2
)

𝛥𝜅𝐿

2

)

2

   (1.20) 

 

όπου ω η συχνότητα της προσπίπτουσας στον κρύσταλλο ακτινοβολίας, 2ω η συχνότητα της 

δεύτερης αρμονικής, L το οπτικό πάχος του υλικού, d το στοιχείο του τανυστή της μη 

γραμμικής επιδεκτικότητας η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία, 𝐼(𝜔) η ένταση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας και I(2ω) η ένταση της δεύτερης αρμονικής. Επίσης η συνθήκη 

για τη συμφωνία φάσης (phase matching), η οποία πρέπει να ικανοποιείται για να υπάρξει η 

γένεση της δεύτερης αρμονικής, δίνεται από την ακόλουθη έκφραση: 

 

𝛥𝜅 = 𝜅2𝜔 − 2𝜅𝜔    (1.21) 

  

όπου τα κ2ω και κω είναι τα κυματανύσματα της δεύτερης αρμονικής και της προσπίπτουσας 

στο υλικό ακτινοβολίας αντίστοιχα. Στην περίπτωση όπου η τιμή του Δκ είναι μηδενική τότε 

η τιμή της έντασης μεγιστοποιείται. Η συμφωνία φάσης επιτυγχάνεται για ένα μόνο μήκος 

κύματος, έστω λ0. Εφόσον ένας υπερβραχύς παλμός αποτελείται από πολλά μήκη κύματος, 

θα πρέπει να επιτυγχάνεται συμφωνία φάσης για κάθε ένα μήκος κύματος. Σε αυτήν την 

περίπτωση η συμφωνία φάσης επιτυγχάνεται στο φασματικό εύρος του παλμού. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το φασματικό εύρος τόσο περισσότερα μήκη κύματος επιτυγχάνουν 

συμφωνία φάσης για την παραγωγή της δεύτερης αρμονικής. Το φασματικό εύρος της 

συμφωνίας φάσης είναι γενικά μικρό, μπορεί όμως να αυξηθεί χρησιμοποιώντας λεπτότερο 

κρύσταλλο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη συγκεκριμένη εργασία είναι η χρήση 

ενός BBO (Beta Barium Borate) κρυστάλλου, όπου από το θεμελιώδες μήκος κύματος του 

laser (800 nm) παράγεται η δεύτερη αρμονική με μήκος κύματος στα 400 nm. Η διαδικασία 

αυτή απεικονίζεται στην εικόνα 1.2. Οι κρύσταλλοι BBO διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους 

BBO τύπου 1 και τους BBO τύπου 2 [4]. Στην περίπτωση όπου η συμφωνία φάσης στον 

κρύσταλλο είναι τύπου 1, οι δύο δέσμες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της 

δεύτερης αρμονικής έχουν ίδια πόλωση, η οποία είναι κάθετη σε σχέση με την πόλωση της 

παραγόμενης δεύτερης αρμονικής. Αντίθετα, στην περίπτωση της συμφωνίας φάσης τύπου 

2, οι πολώσεις των δύο αρχικών δεσμών laser είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Εκτός από την 

πόλωση, η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων συμφωνίας φάσης εντοπίζεται στο φασματικό 

εύρος στο οποίο επιτυγχάνεται η συμφωνία φάσης καθώς και στην απόδοση της δεύτερης 

αρμονικής η οποία παράγεται. 
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Εικόνα 1.2: Απεικόνιση γένεσης δεύτερης αρμονικής. 

1.3.2 Γένεση τρίτης αρμονικής (Third Harmonic Generation - THG) 
 

Εν συνεχεία θα γίνει αναφορά σε φαινόμενα τρίτης τάξης τα οποία εμφανίζονται σε ένα 

μέσο είτε όταν αυτό είναι κεντροσυμμετρικό είτε όχι. Η τρίτης τάξης συνεισφορά της μη 

γραμμικής πόλωσης σε αυτή την περίπτωση δίνεται από τη σχέση: 

 

�⃗� (3)(𝑡) = 𝜀0𝜒
(3)�⃗� 3(𝑡)     (1.22) 

 

Θεωρώντας την απλή περίπτωση όπου το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο είναι 

μονοχρωματικό, η έκφραση από την οποία περιγράφεται είναι η ακόλουθη: 

 

�⃗� (𝑡) = 𝐸′ cos𝜔𝑡     (1.23) 

 

Χρησιμοποιώντας την ταυτότητα cos3 𝜔𝑡 =
1

4
cos 3𝜔𝑡 +

3

4
cos𝜔𝑡, το διάνυσμα της μη 

γραμμικής πόλωση εκφράζεται ως ακολούθως: 

 

�⃗� (3)(𝑡) =
1

4
𝜀0𝜒

(3)𝐸′3 cos 3𝜔𝑡 +
3

4
𝜀0𝜒

(3)𝐸′3 cos𝜔𝑡  (1.24) 

 

Ο πρώτος όρος της εξίσωσης (1.24) αντιστοιχεί σε ένα ηλεκτρικό πεδίο με συχνότητα 

τριπλάσια (3ω) της αρχικής (ω). Αυτός ο όρος είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία γένεσης 

τρίτης αρμονικής, όπως αυτή φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 1.3. 

 

 
Εικόνα 1.3: α) Γένεση τρίτης αρμονικής. β) Ενεργειακό διάγραμμα. 
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Με βάση το ενεργειακό διάγραμμα, όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα 1.3β, για τη γένεση 

τρίτης αρμονικής απαιτείται η διαδοχική απορρόφηση τριών φωτονίων από virtual 

καταστάσεις, με συνέπεια την εκπομπή ενός φωτονίου συχνότητας 3ω.  
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Κεφάλαιο 2: Υπερβραχείς παλμοί laser 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Τα παλμικά laser βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά πειράματα, χρησιμοποιώντας κάθε 

φορά παλμούς κατάλληλης χρονικής διάρκειας. Με την εξέλιξη της επιστήμης και της 

τεχνολογίας έγινε εφικτή η κατασκευή laser των οποίων η χρονική διάρκεια των 

παραγόμενων παλμών έφτασε στην τάξη των ps (10-12 s) και fs (10-15 s). Τότε εμφανίζεται για 

πρώτη φορά το πρόβλημα της μέτρησης της χρονικής διάρκειας τέτοιων παλμών καθώς οι 

ηλεκτρονικές μέθοδοι δεν έχουν την απαιτούμενη απόκριση για να πραγματοποιήσουν τη 

μέτρηση της χρονικής διάρκειας. Το πρόβλημα αυτό οδήγησε στη γένεση του τομέα ο οποίος 

ασχολείται με τη μέτρηση της χρονικής διάρκειας υπερβραχέων παλμών και κατά συνέπεια 

στην ανάπτυξη κατάλληλων οπτικών τεχνικών. Μία από αυτές τις τεχνικές, η οποία και 

χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη εργασία, είναι η διάταξη του οπτικού αυτοσυσχετιστή. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει εκτενής αναφορά στις φυσικές ποσότητες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και το χαρακτηρισμό παλμών laser. 

 

2.2 Παλμοί laser 
 

Στην εικόνα 2.1α που ακολουθεί απεικονίζεται ένα μονοχρωματικό επίπεδο κύμα, 

συχνότητας ω, το οποίο περιγράφεται από τη σχέση (2.1): 

𝐸 = 𝑅ⅇ(𝐸0ⅇ
𝑖𝜔0𝑡)     (2.1) 

Αντίστοιχα η εικόνα 2.1β απεικονίζει έναν παλμό, η περιβάλλουσα του οποίου έχει Gaussian 

προφίλ. Η σχέση 2.2, η οποία εκφράζει το ηλεκτρικό πεδίο του παλμού είναι παρόμοια με τη 

2.1, με τη διαφορά να εντοπίζεται στην ύπαρξη του παράγοντα ⅇ(−𝛤𝑡2), ο οποίος σχετίζεται 

με το προφίλ του εκάστοτε παλμού. 

𝐸 = 𝑅ⅇ(𝐸0ⅇ
(−𝛤𝑡2+𝑖𝜔0𝑡))    (2.2) 

 

Εικόνα 2.1: α) Ηλεκτρικό πεδίο μονοχρωματικού επίπεδου κύματος. β) Ηλεκτρικό πεδίο Gaussian 
παλμού [1]. 

Το Γ είναι ένας παράγοντας ο οποίος σχετίζεται με τη μορφή της περιβάλλουσας του 

παλμού. Μέχρι αυτό το σημείο γίνεται λόγος για τη χρονική περιγραφή ενός παλμού. 
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Μεταβαίνοντας από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων με ένα μετασχηματισμό 

Fourier αναδεικνύονται οι επιμέρους συχνότητες οι οποίες απαρτίζουν τον παλμό [1]. Οι 

σχέσεις που χρησιμοποιούνται για το μετασχηματισμό Fourier είναι οι ακόλουθες: 

𝑓(𝑥) = ∫ 𝐹(𝑘)ⅇ2𝜋𝑖𝑘𝑥𝑑𝑘
∞

−∞
     (2.3) 

𝐹(𝑘) = ∫ 𝑓(𝑥)ⅇ−2𝜋𝑖𝑘𝑥𝑑𝑥
∞

−∞
    (2.4) 

με τη (2.3) να είναι ο ευθύς μετασχηματισμός Fourier, ενώ η (2.4) περιγράφει τον αντίστροφο 

μετασχηματισμό Fourier. 

Όπως φαίνεται και από τη σχέση (2.1), ένα επίπεδο κύμα ταλαντώνεται με μία γωνιακή 

συχνότητα ω0 και ο μετασχηματισμός Fourier του είναι μία κατανομή δ(ω0) (εικόνα 2.2). Στην 

περίπτωση ενός παλμού καθώς η χρονική του διάρκεια μικραίνει, το συχνοτικό του 

περιεχόμενο διευρύνεται. 

 

Εικόνα 2.2: Μετασχηματισμός Fourier α) ενός επίπεδου μονοχρωματικού κύματος, και β) ενός 

Gaussian παλμού [1]. 

Όπως φαίνεται και από την εικόνα (2.2β), ο μετασχηματισμός Fourier ενός Gaussian παλμού 

περιγράφεται επίσης από μία Gaussian συνάρτηση. Η μαθηματική σχέση για το φάσμα του 

παλμού εμπεριέχει τον παράγοντα Γ και δίνεται ως ακολούθως: 

𝐸(𝜔) = ⅇ𝑥𝑝 (
−(𝜔−𝜔0)

2

4𝛤
)    (2.5) 

 

2.3 Σχέση μεταξύ χρονικής διάρκειας – φασματικού εύρους και chirp 
 

Ξεκινώντας από τις γενικές σχέσεις του μετασχηματισμού Fourier από το πεδίο του 

χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων και αντίστροφα, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

𝜀(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝛦(𝜔)ⅇ−𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔

∞

−∞
    (2.6) 

 

𝐸(𝜔) = ∫ 𝜀(𝑡)ⅇ𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

−∞
     (2.7) 
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Η μέση χρονική διάρκεια <t> και το φασματικό εύρος <Δω2> ενός παλμού δίνονται από τις 

παρακάτω σχέσεις: 

〈𝑡〉 =
∫ 𝑡|𝜀(𝑡)|2𝑑𝑡
∞

−∞

∫ |𝜀(𝑡)|2𝑑𝑡
∞

−∞

     (2.8) 

 

〈𝛥𝜔2〉 =
∫ 𝜔2|𝛦(𝜔)|2𝑑𝜔
∞

−∞

∫ |𝛦(𝜔)|2𝑑𝜔
∞

−∞

    (2.9) 

 Η χρονική διάρκεια και το φασματικό εύρος συνδέονται μέσω της ακόλουθης σχέσης : 

𝛥𝑡𝛥𝜔 ≥
1

2
     (2.10) 

Η σχέση (2.10) εκφράζει την αρχή της αβεβαιότητας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη μελέτη 

αλλά και χρήση υπερβραχέων παλμών. Η συγκεκριμένη σχέση δείχνει ότι όσο στενεύει 

χρονικά η διάρκεια ενός παλμού, τόσο πιο ευρύ θα είναι το φάσμα του και αντίστροφα. Η 

ισότητα στη σχέση (2.10) αντιστοιχεί στην περίπτωση παλμών με χρονικό και φασματικό 

προφίλ τύπου Gaussian. Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια ενός παλμού, αυτή ισούται με το 

εύρος του παλμού στο μισό του μεγίστου του. Σε αυτή την περίπτωση, η ανισότητα (2.10) 

παίρνει την ακόλουθη μορφή: 

𝛥𝜈𝛥𝑡 ≥ 𝐾     (2.11) 

όπου Δν είναι το φασματικό εύρος στο μισό του μεγίστου του ενώ Δt είναι η διάρκεια στο 

μισό του μεγίστου του παλμού. Το Κ είναι ένας αριθμός ο οποίος εξαρτάται από το είδος του 

παλμού. Όταν το γινόμενο της σχέσης (2.11) λαμβάνει την ελάχιστη τιμή, δηλαδή ισχύει η 

ισότητα, ο παλμός ονομάζεται και transform limited. 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό ενός παλμού, το 

«chirp». Το chirp ενός παλμού ορίζεται ως η χρονική εξάρτηση της φέρουσας συχνότητας 

ενός παλμού. Έστω ένας παλμός τύπου Gauss, με φάση της μορφής όπως φαίνεται στη (2.12): 

𝛦 = 𝑅ⅇ(𝐸0ⅇ
(−𝛤𝑡2+𝑖(𝜔0𝑡+𝛼𝑡2))    (2.12) 

Η φέρουσα συχνότητα σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται γραμμικά από το χρόνο και δίνεται 

από την ακόλουθη σχέση: 

𝜔(𝑡) =
𝜕(𝜔0𝑡+𝛼𝑡2)

𝜕𝑡
= 𝜔0 + 2𝑎𝑡    (2.13) 

Όπως φαίνεται στη (2.13), η συχνότητα ω(t) αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου 

(μετατόπιση από μικρές σε μεγάλες συχνότητες). Σε αυτή την περίπτωση ο παλμός εμφανίζει 

θετικό chirp [2] (positively chirped pulse), και έχει τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα (2.3α). 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση ενός παλμού Gauss που δίνεται από την ακόλουθη έκφραση: 

𝐸 = 𝑅ⅇ(𝐸0ⅇ
[−𝛤𝑡2+𝑖(𝜔0𝑡−𝛼𝑡2)])    (2.14) 

η φέρουσα συχνότητα ω(t) σε αυτή την περίπτωση δίνεται από την παρακάτω έκφραση: 

 

𝜔(𝑡) =
𝜕(𝜔0𝑡−𝛼𝑡2)

𝜕𝑡
= 𝜔0 − 2𝑎𝑡    (2.15) 
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Η συχνότητα ω(t) με την πάροδο του χρόνου μειώνεται (μετατόπιση από μεγάλες προς μικρές 

συχνότητες), με το chirp του παλμού να είναι αρνητικό [2] (negatively chirped pulse) (εικόνα 

2.3β). 

 
Εικόνα 2.3: Παλμοί Gauss: α) με θετικό chirp, και β) με αρνητικό chirp. 

 

2.4 Διάδοση παλμού σε μέσο 
 

Εξαιτίας του διευρυμένου φάσματος και της διασποράς της ομαδικής ταχύτητας ενός 

παλμού, κατά τη διάδοση του σε ένα μέσο, υπόκειται σε μία φασική παραμόρφωση με 

συνέπεια την αύξηση της χρονικής του διάρκειας. 

Ο μετασχηματισμός Fourier ενός Gaussian παλμού δίνεται στη σχέση (2.5). Κατά τη διάδοση 

του παλμού μέσα σε ένα μέσο κατά απόσταση x, το φάσμα του τροποποιείται και 

περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

𝐸(𝜔, 𝑥) = 𝐸0(𝜔) exp[−𝑖𝑘(𝜔)𝑥] , 𝑘(𝜔) = 𝑛𝜔/𝑐  (2.16) 

 

όπου k(ω) είναι πλέον ένας όρος εξαρτώμενος από τη συχνότητα. Αναπτύσσοντας τον όρο 

k(ω) κατά Taylor γύρω από τη συχνότητα ω0: 

 

𝑘(𝜔) = 𝑘(𝜔0) + 𝑘′(𝜔 − 𝜔0) +
1

2
𝑘′′(𝜔 − 𝜔2) + ⋯  (2.17) 

όπου: 

𝑘′ = (
𝑑𝑘(𝜔)

𝑑𝜔
)
𝜔0

     (2.18) 

και: 

 

𝑘′′ = (
𝑑2𝑘(𝜔)

𝑑𝜔2 )
𝜔0

    (2.19) 

 

Αντικαθιστώντας τις (2.17), (2.18) και (2.19) στη (2.16), το φάσμα του παλμού γίνεται: 

 

𝛦(𝜔, 𝑥) = exp (−𝑖𝑘(𝜔0)𝑥 − 𝑖𝑘′𝑥(𝜔 − 𝜔0) − (
1

4𝛤
+

𝑖

2
𝑘′′)(𝜔 − 𝜔0)

2) (2.20) 

 

Από τη (2.20) και χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό Fourier προκύπτει η χρονική εξέλιξη 

του ηλεκτρικού πεδίου του παλμού: 
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𝜀(𝑡, 𝑥) =
1

2𝜋
∫ 𝛦(𝜔, 𝑥)ⅇ𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔

∞

−∞

→ 

→ 𝜀(𝑡, 𝑥) = √
𝛤(𝑥)

𝜋
exp [𝑖𝜔0 (𝑡 −

𝑥

𝜐𝜑(𝜔0)
)] × exp [−𝛤(𝑥) (𝑡 −

𝑥

𝜐𝑔(𝜔0)
)
2

]  (2.21) 

όπου: 

𝜐𝜑(𝜔0) = (
𝜔

𝑘
)
𝜔0

,  𝜐𝑔(𝜔0) = (
𝑑𝜔

𝑑𝑘
)
𝜔0

,
1

𝛤(𝑥)
=

1

𝛤
+ 2𝑖𝑘′′𝑥   (2.22) 

 

Ο πρώτος εκθετικός όρος της (2.21) δείχνει ότι η φάση της κεντρικής συχνότητας ω0 

καθυστερεί κατά έναν παράγοντα x/υφ μετά από διάδοση του παλμού κατά απόσταση x. Η 

φασική ταχύτητα υφ(ω) εκφράζει την ταχύτητα διάδοσης των επιμέρους συνιστωσών του 

παλμού στο μέσο [3]. Σημειώνεται ότι αυτές οι συνιστώσες δε μεταφέρουν κάποια 

πληροφορία. Ο δεύτερος όρος της (2.21) εκφράζει τη διάδοση της περιβάλλουσας του 

Gaussian παλμού στο μέσο μετά από απόσταση x. Η περιβάλλουσα του παλμού καθυστερεί 

κατά έναν παράγοντα x/υg, με τον όρο υg να είναι η ομαδική ταχύτητα, η ταχύτητα δηλαδή 

με την οποία διαδίδεται η ενέργεια του ηλεκτρομαγνητικού κύματος [3]. Η εικόνα (2.4) 

δείχνει τη σχέση μεταξύ της φασικής και της ομαδικής ταχύτητας. 

 
Εικόνα 2.4: Γραφική παράσταση της σχέσης των φασικών και ομαδικών ταχυτήτων σε ένα 

διαφανές μέσο. 

Από την εικόνα (2.4) φαίνεται ότι η υφ(ω0) = ω0/k αντιστοιχεί στην κλίση μίας ευθείας η οποία 

ξεκινά από την αρχή των αξόνων και τέμνει την καμπύλη διασποράς ω(k) εκεί όπου η γωνιακή 

συχνότητα γίνεται ίση  με ω0. Αντίστοιχα, η ομαδική ταχύτητα υg(ω0) = (dω/dk)ω0 υπολογίζεται 

από την κλίση της ευθείας της εφαπτόμενης στην καμπύλη διασποράς στο σημείο όπου: 

ω=ω0. Να σημειωθεί ότι για μέσα με ομαλή διασπορά ισχύει ότι: υg < υφ. Από τις σχέσεις: k = 

2π/λ και λ = 2πc/ωn(ω), όπου n(ω) ο δείκτης διάθλασης του μέσου, έχουμε [1]: 

𝜐𝜑 =
𝑐

𝑛(𝜔)
     (2.23) 

 

𝜐𝑔 =
𝑑𝜔

𝑑𝑘
=

1

(𝑑𝑘 𝑑𝜔⁄ )
,

𝑑𝑘

𝑑𝜔
=

1

𝑐
(𝑛(𝜔) + 𝜔

𝑑𝑛(𝜔)

𝑑𝜔
)   (2.24) 
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𝜐𝑔 ≈ 𝜐𝜑 (1 −
𝜔

𝑛(𝜔)

𝑑𝑛(𝜔)

𝑑𝜔
)    (2.25) 

 

Ο δεύτερος όρος της σχέσης (2.21) δείχνει ότι η περιβάλλουσα του παλμού υφίσταται 

παραμόρφωση κατά τη διάδοση λόγω του παράγοντα Γ(x) (βλ. σχέση 2.22), ο οποίος 

εξαρτάται από τη γωνιακή συχνότητα ω μέσω του k’’(ω) από την παρακάτω σχέση: 

 

𝑘′′ = (
𝑑2𝑘

𝑑𝜔2)
𝜔0

=
𝑑

𝑑𝜔
(

1

𝜐𝑔(𝜔)
)
𝜔0

    (2.26) 

Αυτός ο όρος ονομάζεται διασπορά της ομαδικής ταχύτητας (Group Velocity Dispersion – 

GVD). Ξαναγράφοντας το Γ(x) ως: 

 

𝛤(𝑥) =
𝛤

1+𝜉2𝑥2 − 𝑖
𝛤𝜉𝑥

1+𝜉2𝑥2 , 𝜉 = 2𝛤𝑘′′    (2.27) 

 

και αντικαθιστώντας τη σχέση  (2.27) στη σχέση (2.21) προκύπτει η ακόλουθη έκφραση: 

 

ⅇ𝑥𝑝 [−
𝛤

1+𝜉2𝑥2 (𝑡 −
𝑥

𝜐𝑔
)
2

+ 𝑖
𝛤𝜉𝑥

1+𝜉2𝑥2 (𝑡 −
𝑥

𝜐𝑔
)
2

]   (2.28) 

 

Το πραγματικό μέρος της (2.28) είναι μία συνάρτηση Gauss, με τον παράγοντα Γ/(1+ξ2x2) να 

είναι μικρότερος από το αρχικό Γ, κάτι που υποδηλώνει τη χρονική διεύρυνση στην οποία 

υπόκειται ο παλμός. Η εικόνα (2.6) που ακολουθεί δείχνει τη χρονική διεύρυνση ενός παλμού 

κατά τη διάδοση του μέσα σε διαφανές μέσο. 

 
Εικόνα 2.5: Χρονική διεύρυνση παλμού κατά τη διάδοσή του μέσα σε διαφανές μέσο [1]. 

Το φανταστικό μέρος της (2.28) συνδέεται με τη φάση του παλμού και περιέχει έναν χρονικό 

όρο υψωμένο στο τετράγωνο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εμφάνιση του chirp στον 

παλμό. 
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2.5 Χρονική διάρκεια παλμού 
 

Για το χαρακτηρισμό ενός παλμού πρέπει να μετρηθεί τόσο η χρονική διάρκεια όσο και 

η φάση στο πεδίο του χρόνου ή στο πεδίο των συχνοτήτων. Όπως αναφέρθηκε και στα 

προηγούμενα, η χρονική διάρκεια ενός παλμού μπορεί να οριστεί ως το πλήρες εύρος στο 

μισό του μεγίστου του παλμού. Ο συγκεκριμένος ορισμός της χρονικής διάρκειας ενός 

παλμού δεν είναι ο μοναδικός. Σε αυτή την παράγραφο αναφέρονται κάποιοι 

χαρακτηριστικοί ορισμοί της χρονικής διάρκειας ενός παλμού. 

Μέτρηση του πλήρους εύρους στο μισό του μεγίστου (Full Width at Half Maximum – 

FWHM): στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρονική διάρκεια ενός παλμού ισούται με το εύρος 

του στο μισό της μέγιστης έντασής του. Ο συγκεκριμένος ορισμός αποτελεί τον πλέον 

συνηθισμένο, ιδιαίτερα για πειραματικές μετρήσεις, καθώς μπορεί εύκολα και απευθείας να 

υπολογιστεί η χρονική διάρκεια του παλμού από τη γραφική παράσταση. Το μειονέκτημά  

είναι ότι μικρές μεταβολές στο σχήμα του παλμού μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένη 

εκτίμηση της χρονικής διάρκειας. Για την περίπτωση ενός απλού Gaussian παλμού το 

ηλεκτρικό πεδίο γράφεται ως εξής: 

𝛦(𝑡) = 𝐸0ⅇ
−2 ln2(𝑡 𝜏𝐹𝑊𝐻𝑀⁄ )2 = 𝐸0ⅇ

−1.38(𝑡 𝜏𝐹𝑊𝐻𝑀⁄ )2   (2.29) 

 

Εικόνα 2.6: Μέτρηση στο FWHM [4]. 

Μέτρηση του μισού εύρους στο 1/e (Half Width at 1/e – HW1/e): η χρονική διάρκεια ενός 

παλμού σε αυτήν την περίπτωση ισούται με το εύρος από το μέγιστο της έντασης του παλμού 

μέχρι το σημείο όπου η ένταση έχει μειωθεί στο 1/e (0.36) της μέγιστης έντασης. Ο εν λόγω 

τρόπος μέτρησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για Gaussian παλμούς στο πεδίο του χρόνου ή των 

συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται κυρίως για θεωρητικούς υπολογισμούς καθώς οι μαθηματικές 

εκφράσεις που προκύπτουν είναι αρκετά απλοϊκές. Για έναν Gaussian παλμό το ηλεκτρικό 

πεδίο και η έντασή του γράφονται: 

𝛦(𝑡) = 𝐸0ⅇ
−

1

2
(𝑡 𝜏𝐻𝑊1/𝑒⁄ )2    (2.30) 

𝛪(𝑡) = |𝛦0|
2ⅇ−(𝑡 𝜏𝐻𝑊1/𝑒⁄ )2    (2.31) 
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Εικόνα 2.7: Μέτρηση στο HW1/e [4]. 
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Κεφάλαιο 3: Ο αυτοσυσχετιστής 
 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

Σε πειραματικές διατάξεις όπου χρησιμοποιούνται laser πρέπει να είναι γνωστή η 

χρονική διάρκεια του παλμού. Για παλμούς χρονικής διάρκειας μερικών δεκάδων ps (10-12 s) 

και άνω, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οπτοηλεκτρονικές (π.χ. φωτοδίοδος, streak 

κάμερα). Όταν όμως ένα πείραμα ή μία εφαρμογή απαιτεί τη χρήση παλμών ακόμα 

μικρότερης χρονικής διάρκειας, της τάξης των μερικών ps ή/και fs (10-15 s), οι παραπάνω 

τεχνικές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς οι χρόνοι απόκρισης τους είναι της τάξης 

των μερικών δεκάδων ps. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία γίνεται χρήση αποκλειστικά 

οπτικών μεθόδων οι οποίες στηρίζονται πάνω στην τεχνική της αυτοσυσχέτισης [1][2][3] και 

οι οποίες μπορούν να προσδιορίσουν απευθείας το χρονικό προφίλ και τις επιμέρους φάσεις 

ενός παλμού. Παρόλο που οι διατάξεις οπτικών αυτοσυσχετιστών οι οποίες υλοποιήθηκαν 

στο πειραματικό μέρος της συγκεκριμένης εργασίας στηρίζονται στη συνάρτηση 

αυτοσυσχετισμού δεύτερης τάξης, εντούτοις υπάρχουν και διατάξεις οι οποίες στηρίζονται 

σε συναρτήσεις αυτοσυσχετισμού πρώτης, τρίτης [1] ή και ανώτερης τάξης [2]. 

 

3.2 Οπτικός αυτοσυσχετιστής 1ης τάξης 
 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται ο αυτοσυσχετιστής 1ης τάξης. Η αρχή λειτουργίας 

της συγκεκριμένης διάταξης στηρίζεται στη συνάρτηση συσχέτισης 1ης τάξης G1(τ), η οποία 

ορίζεται ως εξής [4]: 

𝐺1(𝜏) =
〈𝛦∗(𝑡)𝐸(𝑡+𝜏)〉

〈|𝛦(𝑡)|2〉
    (3.1) 

και χρησιμοποιείται για να εκφράσει ποσοτικά τη χρονική συμφωνία του φωτός. Οι όροι 

μέσα στα <…> εκφράζουν τη μέση τιμή του ηλεκτρικού πεδίου, για ένα χρονικό διάστημα Τ: 

〈𝛦∗(𝑡)𝐸(𝑡 + 𝜏)〉 =
1

𝛵
∫ 𝛦∗(𝑡)𝐸(𝑡 + 𝜏) 𝑑𝑡
𝑇

   (3.2) 

Στην περίπτωση ενός ηλεκτρικού πεδίου Ε(t), συχνότητας ω0 το οποίο δίνεται από την 

παρακάτω σχέση: 

𝛦(𝑡) = 𝛦0ⅇ
−(𝑖𝜔0𝑡+𝜑(𝑡))     (3.3) 

τότε η G1(τ) παίρνει τη μορφή: 

𝐺1(𝜏) = ⅇ−𝑖𝜔0𝜏〈ⅇ𝑖(𝜑(𝑡+𝜏)−𝜑(𝑡))〉    (3.4) 

με το πραγματικό μέρος της G1(τ) να είναι μία συνάρτηση του τ η οποία ταλαντώνεται με 

περίοδο 2π/ω0. Αυτή η ταλαντωτική συμπεριφορά είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των 

κροσσών σε ένα πείραμα συμβολής, ενώ η πληροφορία σχετικά με τη συμφωνία του φωτός 

προκύπτει από τη μεταβολή του μέτρου του δεύτερου παράγοντα της σχέσης (3.4). 
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Στην περίπτωση του αυτοσυσχετιστή 1ης τάξης, το μη γραμμικό μέσο απουσιάζει από τη 

διάταξη με συνέπεια η διαδικασία της αυτοσυσχέτισης να είναι πρώτης τάξης. Η ένταση που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της συμβολής των δύο δεσμών συναρτήσει της χρονικής 

καθυστέρησης δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

𝐼1(𝑡) = ∫ 𝐸∗(𝑡)𝐸(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡 = 〈|𝛦(𝑡)|2〉 + 〈|𝐸(𝑡 − 𝜏)|2〉 + 2〈𝐸(𝑡)𝐸(𝑡 − 𝜏)〉
+∞

−∞
   (3.5) 

 

όπου E(t) το ηλεκτρικό πεδίο του παλμού. Η σχέση (3.5) μετά από πράξεις και αφού 

αντικατασταθούν οι όροι του ηλεκτρικού πεδίου με όρους έντασης, μπορεί να γραφτεί ως 

εξής: 

 

𝐼1(𝜏) = ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝐼(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡 + 2𝐺1(𝜏)  (3.6) 

 

όπου οι δύο πρώτοι όροι σχετίζονται μόνο με την ένταση του εκάστοτε παλμού, ενώ ο τρίτος 

όρος είναι 1ης τάξης συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, προκύπτει ως αποτέλεσμα της υπέρθεσης 

των δύο παλμών, και εξαρτάται από τη χρονική καθυστέρηση τ μεταξύ των παλμών. Η 1ης 

τάξης συνάρτηση αυτοσυσχέτισης G1(τ) δίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση από την 

παρακάτω έκφραση: 

 

𝐺1(𝜏) = ∫ 𝐸(𝑡)𝐸(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡
+∞

−∞
    (3.7) 

 

Από το θεώρημα των Wiener – Khinchin αποδεικνύεται ότι ο μετασχηματισμός Fourier της 

απόλυτης τιμής του ηλεκτρικού πεδίου, στο πεδίο των συχνοτήτων, ισούται με τη συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης G1(τ). 

Στην κατωτέρω εικόνα (3.1) απεικονίζονται δύο χαρακτηριστικές διατάξεις 

αυτοσυσχετιστών. 

 

Εικόνα 3.1: Αρχή λειτουργίας αυτοσυσχετιστή 1ης τάξης για α) μη συγγραμικές β) συγγραμικές 
δέσμες laser [5]. 

Οι δύο διατάξεις στην εικόνα (3.1) αποτελούνται από ένα συμβολόμετρο Michelson,όπου 

αφού η δέσμη φτάσει σε ένα διαχωριστή δέσμης (beam splitter), ένα μέρος της ανακλάται 
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ενώ η υπόλοιπη διέρχεται. Οι δύο δέσμες, αφού διανύσουν τη διαδρομή του εκάστοτε 

κλάδου της διάταξης, συγκεντρώνονται από ένα φακό και υπερτίθενται. Στη διάταξη της 

(3.1α) οι δύο δέσμες είναι μη συγγραμικές, ενώ στην (3.1β) οι δέσμες είναι συγγραμικές και 

συμβάλλουν κατά μήκος του άξονα διάδοσής τους. Με τη χρήση ενός βηματικού μοτέρ (step 

motor) υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής του οπτικού δρόμου μεταξύ των δύο δεσμών. Η 

μεταβολή αυτή εισάγει μία γνωστή χρονική καθυστέρηση. Οι δύο δέσμες επικαλύπτονται 

χωρικά πάνω στη φωτοδίοδο, ενώ επικαλύπτονται και σαρώνονται χρονικά με την 

παραπάνω μεθοδολογία. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή (π.χ. CCD 

κάμερα) γίνεται ο προσδιορισμός της συνάρτησης αυτοσυσχετισμού, μέσω της οποίας 

υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του ηλεκτρικού πεδίου του παλμού. Η αδυναμία της 

συγκεκριμένης διάταξης έγκειται στο ότι δεν επιτρέπει το μονοσήμαντο προσδιορισμό του 

χρονικού προφίλ ενός παλμού, με συνέπεια να απαιτείται η χρήση διατάξεων δεύτερης, 

τρίτης ή και υψηλότερης τάξης αυτοσυσχετισμού. 

Ως παράδειγμα αυτοσυσχετισμού 1ης τάξης, στην εικόνα (3.2α) απεικονίζεται ένας 

παλμός χωρίς chirp και ένας με chirp (3.2β), ενώ οι εικόνες (3.2γ) και (3.2δ) αντιστοιχούν 

στους αυτοσυσχετισμούς των δύο παλμών. Οι δύο αυτοσυσχετισμοί παρουσιάζουν 

συμμετρία, με το μέγιστό τους να εμφανίζεται για μηδενική χρονική καθυστέρηση. Ο παλμός 

(β) έχει μεγαλύτερο φασματικό εύρος από τον παλμό (α). Συνεπώς και η αντίστοιχη 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (δ) είναι στενότερη από αυτήν του παλμού (γ). 

 
Εικόνα 3.2: (α), (β) παλμοί laser και (γ), (δ) οι αντίστοιχοι αυτοσυσχετισμοί 1ης τάξης. 

 

3.3 Οπτικός αυτοσυσχετιστής 2ης τάξης 
 

Το πρόβλημα που προκύπτει κατά το χαρακτηρισμό ενός παλμού με έναν οπτικό 

αυτοσυσχετιστή 1ης τάξης είναι ότι η συνάρτηση αυτοσυσχετισμού G1(τ) δεν επιτρέπει το 

μονοσήμαντο προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας του παλμού. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

επιτευχθεί χρησιμοποιώντας έναν αυτοσυσχετιστή υψηλότερης τάξης. 
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Σε αυτό το σημείο, εισάγεται η συνάρτηση συσχέτισης 2ης τάξης του φωτός G2(τ), η οποία 

ορίζεται ως εξής [4]: 

𝐺2(𝜏) =
〈𝛦∗(𝑡)𝐸∗(𝑡+𝜏)𝛦(𝑡)𝐸(𝑡+𝜏)〉

〈𝐸∗(𝑡)𝛦(𝑡)〉〈𝐸∗(𝑡+𝜏)𝐸(𝑡+𝜏)〉
=

〈𝐼(𝑡)𝐼(𝑡+𝜏)〉

〈𝐼(𝑡)〉〈𝐼(𝑡+𝜏)〉
   (3.8) 

όπου Ε(t) και I(t) είναι το ηλεκτρικό πεδίο και η ένταση της δέσμης αντίστοιχα. Οι όροι μέσα 

στα <…> εκφράζουν τη χρονική μέση τιμή, έπειτα από ολοκλήρωση για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Η συνάρτηση συσχέτισης 2ης τάξης είναι αντίστοιχη, όσον αφορά την ένταση, με 

τη συνάρτηση συσχέτισης 1ης τάξης, και εκφράζει ποσοτικά τη διακύμανση της έντασης του 

φωτός ενώ η συνάρτηση 1ης τάξης εκφράζει την αυξομείωση του ηλεκτρικού πεδίου στο 

χρόνο. 

Η διάταξη η οποία στηρίζεται στη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης 2ης τάξης ονομάζεται 

αυτοσυσχετιστής έντασης 2ης τάξης κινητού μέρους (moving part autocorrelator). 

Συναρτήσεις αυτοσυσχετισμού υψηλότερης τάξης μπορεί να γίνουν μέσω της παραγωγής 

αρμονικών κατά την εστίαση δέσμης laser πάνω σε μη γραμμικούς κρυστάλλους (π.χ. BBO, 

KDP). Η δέσμη χωρίζεται στα δύο, μέσω ενός διαχωριστή δέσμης. Οι δύο δέσμες αφού 

διανύσουν τους δύο κλάδους της διάταξης (εικόνα 3.3), εστιάζονται με τη χρήση ενός φακού 

πάνω στο μη γραμμικό κρύσταλλο, έχοντας μεταξύ τους κάποια χρονική καθυστέρηση λόγω 

του διαφορετικού οπτικού δρόμου των δύο κλάδων, ο οποίος ρυθμίζεται μέσω ενός 

βηματικού μοτέρ. Η παραγωγή της δεύτερης αρμονικής επιτυγχάνεται όταν οι δύο δέσμες 

έχουν και χωρική και μερική ή ολική χρονική επικάλυψη στο μη γραμμικό κρύσταλλο. 

 

Εικόνα 3.3: Αρχή λειτουργίας αυτοσυσχετιστή 2ης τάξης. 

Η ένταση της παραγόμενης δεύτερης αρμονικής που προκύπτει από την επικάλυψη των δύο 

παλμών στο μη γραμμικό κρύσταλλο, και συλλέγεται από τον ανιχνευτή, περιγράφεται από 

την ακόλουθη σχέση: 

𝐼2𝜔(𝜏) = ∫ |[𝐸(𝑡) + 𝐸(𝑡 − 𝜏)]2|2𝑑𝑡
+∞

−∞
    (3.9) 
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Έπειτα από πράξεις, η σχέση (3.9) παίρνει την παρακάτω μορφή [6]: 

𝐼2𝜔(𝜏) = ∫ |{𝐴(𝑡)ⅇ𝑖[𝜔𝑡+𝜑(𝑡)] + 𝐴(𝑡 − 𝜏)ⅇ𝑖[𝜔(𝑡−𝜏)+𝜑(𝑡−𝜏)]}
2
|
2

𝑑𝑡
+∞

−∞

= ∫ |2𝛢4(𝑡) + 2𝐴2(𝑡)𝐴2(𝑡 − 𝜏)
+∞

−∞

+ 4𝐴(𝑡)𝐴(𝑡 − 𝜏)[𝐴2(𝑡)+𝐴2(𝑡 − 𝜏)] cos[𝜔𝜏 + 𝜑(𝑡) − 𝜑(𝑡 − 𝜏)] +

+ 4𝐴2(𝑡)𝐴2(𝑡 − 𝜏) cos[2(𝜔𝜏 + 𝜑(𝑡) − 𝜑(𝑡 − 𝜏))]|𝑑𝑡 = 

= ∫ 𝐼2(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝐼2(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡 + 𝐺2(𝜏)   (3.10) 

 

όπου οι ποσότητες A(t) και φ(t) αντιστοιχούν στο χρονικά εξαρτημένο πλάτος και φάση 

αντίστοιχα. Οι δύο πρώτοι όροι σχετίζονται μόνο με την ένταση του εκάστοτε παλμού, ενώ ο 

τρίτος όρος είναι αποτέλεσμα της υπέρθεσης των δύο παλμών, με την ένταση πλέον της 

αυτοσυσχέτισης I2ω(τ) να είναι ανάλογη της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης 2ης τάξης G2(τ), η 

οποία δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

𝐺2(𝜏) =
∫ 𝛪(𝑡)𝐼(𝑡−𝜏)𝑑𝑡

| ∫ 𝐼2𝑑𝑡|
     (3.11) 

 

Ένα παράδειγμα αυτοσυσχέτισης 2ης τάξης δίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στην εικόνα 

(3.4α,β) δύο στενοί χρονικά παλμοί με Gaussian προφίλ απεικονίζονται μαζί με τις 

αντίστοιχες αυτοσυσχετίσεις έντασης (3.4γ,δ). Όπως φαίνεται και από την εικόνα, παρόλο 

που οι δύο παλμοί δεν είναι ίδιοι, αφού ο (β) έχει chirp, οι αυτοσυσχετίσεις έντασης και των 

δύο είναι ίδιες καθώς το συγκεκριμένο είδος αυτοσυσχετισμού αγνοεί τη φάση του παλμού. 

 
Εικόνα 3.4: (α), (β) υπερβραχείς παλμοί και (γ), (δ) οι αντίστοιχοι αυτοσυσχετισμοί έντασης. 

 
Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι το εύρος της καμπύλης αυτοσυσχέτισης ενός 

παλμού σχετίζεται άμεσα με το προφίλ του παλμού. Στην περίπτωση ενός παλμού με προφίλ 

τύπου Gaussian (𝐼(𝑡) = ⅇ−𝑡2
) το FWHM είναι 𝛥𝑡 = 1.665 [5]. Το FWHM της αυτοσυσχέτισης 

του παλμού είναι 𝛥𝜏 = 2.355 [5]. Ο λόγος των παραμέτρων Δt και Δτ είναι: 
𝛥𝜏

𝛥𝑡
= 1.414. 
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Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο λόγο είναι εφικτός ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας 

ενός παλμού από τη γραφική παράσταση της αυτοσυσχέτισης. Για παλμούς με προφίλ τύπου 

sech2 οι αντίστοιχοι παράμετροι είναι 𝛥𝑡 = 1.763 [5] και 𝛥𝜏 = 2.72 [5], με το λόγο 
𝛥𝜏

𝛥𝑡
=

1.543. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους 

συντελεστές για διαφορετικά είδη παλμών [7]. Γνωρίζοντας τον αντίστοιχο συντελεστή του 

προφίλ του παλμού μπορεί εύκολα να υπολογιστεί η χρονική διάρκεια του. Αντίθετα, η φάση 

δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τον τρόπο αυτό, καθώς η τεχνική της αυτοσυσχέτισης 

έντασης δεν είναι ευαίσθητη στη φάση του παλμού. 

Στην πειραματική διάταξη ενός αυτοσυσχετιστή δεύτερης τάξης ο μη γραμμικός 

κρύσταλλος, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη γένεση της δεύτερης αρμονικής, είναι 

κατάλληλα κομμένος και τοποθετημένος υπό τέτοια γωνία ώστε να επιτυγχάνεται 

μεγιστοποίηση της απόδοσης στην παραγωγή της δεύτερης αρμονικής. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί η απαραίτητη συμφωνία φάσης και οι δέσμες είναι πλέον 

«phase matched». Κρύσταλλοι όπως οι BBO και οι KDP είναι οι πλέον συνηθισμένοι καθώς 

προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης phase matching για μεγάλο εύρος μηκών κύματος. Θα 

πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μία ακόμη παράμετρος η οποία επηρεάζει τη γένεση 

δεύτερης αρμονικής είναι το πάχος του εκάστοτε κρυστάλλου καθώς όταν υπάρχει 

σημαντική αύξηση του μήκους αλληλεπίδρασης των συμβαλλόντων δεσμών, τότε αρχίζει να 

έχει σημαντική επίδραση και η διαφορά της ομαδικής ταχύτητας της κάθε δέσμης. Για να 

αποφευχθεί αυτό συνίσταται η χρήση μη γραμμικών κρυστάλλων με πολύ μικρό πάχος, της 

τάξης των μερικών δεκάδων ή μερικών εκατοντάδων μm. 

 

3.4 Single – Shot αυτοσυσχετιστής 2ης τάξης 
 

H διάταξη του αυτοσυσχετιστή κινητού μέρους μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα έτσι 

ώστε το χρονικό προφίλ του παλμού να εξάγεται από μία και μόνο μέτρηση. Μία τέτοια 

διάταξη ονομάζεται «single – shot» αυτοσυσχετιστής 2ης τάξης. 

Κατά τη μέτρηση της χρονικής διάρκειας με ένα single – shot αυτοσυσχετιστή, η χρονική 

καθυστέρηση μεταξύ δύο παλμών προβάλλεται χωρικά. Κατά τη μέτρηση, αντί να σαρώνεται 

η χρονική καθυστέρηση με την κίνηση ενός βηματικού μοτέρ (step motor) για διαδοχικούς 

παλμούς, οι δύο παλμοί, οι οποίοι διαδίδονται στους δύο κλάδους της διάταξης, 

υπερτίθενται με τέτοιον τρόπο ώστε η μεταξύ τους χρονική καθυστέρηση να εκφράζεται σε 

χωρικές συντεταγμένες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση π.χ. ενός κυλινδρικού φακού. Με 

αυτόν τον τρόπο, η μέτρηση με single – shot αυτοσυσχετιστή εκτελείται για τον εκάστοτε 

παλμό αναλύοντας χωρικά πλέον το στιγμιαίο σήμα που φτάνει στον ανιχνευτή από το μη 

γραμμικό κρύσταλλο. Στην εικόνα 3.5 που ακολουθεί, απεικονίζεται μία τυπική διάταξη ενός 

single – shot αυτοσυσχετιστή 2ης τάξης.  
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Εικόνα 3.5: Τυπική διάταξη single – shot αυτοσυσχετιστή 2ης τάξης. 

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (3.6), δύο παλμοί laser συμβάλλουν υπό μικρή 

γωνία θ. Με τη συγκεκριμένη γεωμετρία, οι παλμοί φτάνουν μαζί στο κεντρικό σημείο, που 

αντιστοιχεί για: x=0, για χρόνο: τ=0, ενώ εκατέρωθεν του κεντρικού σημείου x=0, οι παλμοί 

φτάνουν με μία σχετική χρονική καθυστέρηση η οποία αυξάνει όσο μεγαλώνει η απόσταση 

από το σημείο x=0. Επιπλέον, είναι φανερό ότι η χρονική καθυστέρηση τ(x) αυξάνεται για ένα 

συγκεκριμένο σημείο πάνω στον άξονα x όσο μεγαλώνει η γωνία θ. Με απλή γεωμετρία 

προκύπτει ότι η χρονική καθυστέρηση στον άξονα x δίνεται από την παρακάτω έκφραση: 

 

𝜏(𝑥) =
2𝑛𝑥

𝑐
sin

𝜃

2
    (3.12) 

 

όπου το n είναι ο δείκτης διάθλασης του μέσου στο όποιο διαδίδεται ο παλμός, c είναι η 

ταχύτητα του φωτός στο κενό και θ η γωνία μεταξύ των δύο παλμών. Η αλληλεπίδραση αυτή 

των δύο παλμών λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα μη γραμμικό μέσο (π.χ. BBO κρύσταλλος). Η 

δεύτερη αρμονική καταγράφεται από μία CCD κάμερα και απεικονίζεται στην οθόνη ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την καταγραφή της CCD μπορεί να εξαχθεί η χρονική διάρκεια 

του παλμού. 
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Εικόνα 3.6: Χωρική καθυστέρηση σε διάταξη single shot αυτοσυσχετιστή [8]. 

 

3.5 Η τεχνική FROG 
 

Όσες τεχνικές αυτοσυσχετισμού παρουσιάστηκαν παραπάνω δεν είναι ευαίσθητες στη 

φάση του ηλεκτρικού πεδίου. Παρόλα αυτά, για να θεωρηθεί ένας υπερβραχύς παλμός 

πλήρως χαρακτηρισμένος θα πρέπει να είναι γνωστή τόσο η ένταση του όσο και η φάση του 

ηλεκτρικού πεδίου του παλμού, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για πειράματα τα οποία 

σχετίζονται με συμφωνία καθώς και παραγωγή παλμών με ιδιαίτερο χρονικό προφίλ. Μία 

από τις τεχνικές μέσω της οποίας μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους μετρήσεις είναι η τεχνική 

FROG (Frequency Resolved Optical Gating). Μία τυπική διάταξη της συγκεκριμένης τεχνικής, 

που είναι επίσης γνωστή ως “οπτική πύλη διέλευσης με βάση τη συχνότητα”, απεικονίζεται 

στην παρακάτω εικόνα (3.7). 
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Εικόνα 3.7: Πειραματική διάταξη τεχνικής FROG με γένεση δεύτερης αρμονικής. 

Η τεχνική FROG ως πειραματική διάταξη δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή του δεύτερης τάξης 

αυτοσυσχετιστή έντασης. Όπως και με τον αυτοσυσχετιστή έντασης δεύτερης τάξης, έτσι και 

στη διάταξη FROG ένας παλμός χωρίζεται σε δύο μέσω ενός διαχωριστή δέσμης. Οι δύο 

παλμοί που προκύπτουν διανύουν διαφορετικές διαδρομές στη διάταξη και τελικά 

εστιάζονται πάνω σε ένα μη γραμμικό κρύσταλλο, όπως για παράδειγμα έναν κρύσταλλο 

BBO. Εάν ισχύουν οι συνθήκες για χωρική και χρονική συμφωνία καθώς και η συνθήκη 

συμφωνίας φάσης, τότε παράγεται η δεύτερη αρμονική η οποία αυτή τη φορά καταγράφεται 

με τη βοήθεια ενός φασματογράφου. Στην περίπτωση λοιπόν, του FROG αυτό που 

ουσιαστικά μετριέται είναι η μεταβολή του φάσματος της δεύτερης αρμονικής, 

μεταβάλλοντας κάθε φορά τη χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο παλμών, ενώ αντίθετα 

στην περίπτωση του αυτοσυσχετιστή δεύτερης τάξης μετρείται η μεταβολή της ενέργειας της 

δεύτερης αρμονικής για διαφορετικές τιμές χρονικής καθυστέρησης των δύο παλμών. Τα 

φάσματα που λαμβάνονται από το φασματογράφο για διαφορετικές χρονικές 

καθυστερήσεις χρησιμοποιούνται μετά από ανάλυση για τη δημιουργία μίας δισδιάστατης 

(2D) ή τρισδιάστατης (3D) εικόνας, της οποίας οι άξονες είναι το μήκος κύματος, η χρονική 

καθυστέρηση και η ένταση της δεύτερης αρμονικής. Μία τυπική μέτρηση με την τεχνική 

FROG απεικονίζεται στην εικόνα 3.8. Η ένταση του σήματος από την τεχνική FROG δίνεται 

από την παρακάτω σχέση: 

𝐼𝐹𝑅𝑂𝐺(𝜔, 𝜏) = | ∫𝐸𝑠𝑖𝑔(𝑡, 𝜏)ⅇ−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡|
2

   (3.13) 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η τεχνική FROG εκτός από τη χρονική διάρκεια, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον προσδιορισμό της φάσης του ηλεκτρικού πεδίου του 

παλμού μέσω ενός πολύπλοκου αλγορίθμου (αλγόριθμος ανάκτησης φάσης – phase retrieval 

algorithm) [9]. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τεχνική μετρά σχετικές διαφορές των 

φάσεων των διαφορετικών συχνοτήτων που συνθέτουν τον παλμό και όχι την απόλυτη τιμή 

τους. Η τεχνική FROG μπορεί να στηριχθεί σε αρκετές μη γραμμικές οπτικές διεργασίες, με 

τις πιο συνήθεις να είναι η γένεση δεύτερης αρμονικής (SHG – FROG), η αυτοπερίθλαση (Self 
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– diffraction FROG) και η πύλη Kerr (Kerr – gate, KG – FROG). Το πεδίο που προκύπτει από 

την κάθε διεργασία και σχετίζεται με το σήμα Esig(t, τ) που καταγράφεται στο φασματογράφο, 

έχει κάθε φορά χαρακτηριστική μορφή, ανάλογα με τη μη γραμμικότητα από την οποία 

προήλθε. 

 
Εικόνα 3.8: Τυπική μέτρηση μέσω της τεχνικής FROG. 
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Κεφάλαιο 4: Μετρήσεις χρονικής διάρκειας παλμών laser 
 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διατάξεις που υλοποιήθηκαν για τη μέτρηση 

της χρονικής διάρκειας παλμών καθώς και οι αντίστοιχες πειραματικές μετρήσεις. Οι fs 

παλμοί οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως προς τη χρονική τους διάρκεια προήλθαν από δύο 

δέσμες laser. Η πρώτη δέσμη προέρχεται από ένα oscillator (Mantis, της Coherent) ενός 

Ti:Sapphire laser, ρυθμού επαναληψιμότητας 80 MHz και μήκους κύματος 800 nm. Ένα 

χαρακτηριστικό φάσμα του παλμού αυτού φαίνεται στην εικόνα 4.1. Για την παραγωγή της 

δεύτερης δέσμης χρησιμοποιείται η δέσμη του παραπάνω oscillator, ένας κρύσταλλος 

Ti:Sapphire και Nd:YAG laser για την άντλησή του. Η νέα δέσμη που προκύπτει εισέρχεται σε 

έναν ενισχυτή όπου και ενισχύεται μέσω της τεχνικής CPA (Chirped Pulse Amplification), με 

τον oscillator του Ti:Sapphire laser να κάνει το seeding. Μετά την ενίσχυση η δέσμη εισάγεται 

σε έναν συμπιεστή (compressor) για να μειωθεί η χρονική διάρκεια των παλμών. Η τελική 

δέσμη έχει ρυθμό επαναληψιμότητας 10 Hz και μήκος κύματος 800 nm. 

 

Εικόνα 4.1: Φάσμα του Mantis oscillator. 

4.2 Αυτοσυσχετιστής έντασης 2ης τάξης κινητού μέρους 
 

Η πρώτη διάταξη αυτοσυσχετιστή 2ης τάξης που υλοποιήθηκε εργαστηριακά ήταν αυτή 

του αυτοσυσχετιστή κινητού μέρους (moving part autocorrelator), η οποία και απεικονίζεται 

στην παρακάτω εικόνα 4.2. 



41 
 

 

Εικόνα 4.2: Διάταξη αυτοσυσχετιστή 2ης τάξης κινητού μέρους. 

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, η δέσμη αφού διαχωριστεί σε δύο μέρη 

μέσω ενός διαχωριστή δέσμης 50:50, κατευθύνεται σε ένα σφαιρικό φακό, εστιακής 

απόστασης 10 cm. Ο φακός εστιάζει τη δέσμη στον κρύσταλλο BBO (500 μm). 

Ευθυγραμμίζοντας κατάλληλα τις δέσμες των δύο κλάδων της διάταξης επιτυγχάνεται 

χωρική και χρονική επικάλυψη. Από την επίτευξη της χωρικής και της  χρονικής επικάλυψης 

στον BBO παράγεται η δεύτερη αρμονική, η οποία και καταγράφεται. Χρησιμοποιώντας τη 

γραμμή καθυστέρησης (delay line), η οποία βρίσκεται στον έναν κλάδο της διάταξης, είναι 

δυνατή η μεταβολή του μήκους του συγκεκριμένου κλάδου. Για να γίνει αυτό 

χρησιμοποιείται ένα βηματικό μοτέρ (step motor) το οποίο έχει ελάχιστο βήμα l=0.31 μm και 

συνολικό μήκος διαδρομής L=200 mm. Η μεταβολή αυτή στη διαδρομή την οποία ακολουθεί 

ένας παλμός έχει ως συνέπεια την εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης τ μεταξύ δύο παλμών 

στους δύο κλάδους της διάταξης. Τότε, η χρονική καθυστέρηση τ δίνεται από τη σχέση: 

𝜏 =
2𝑥

𝑐
      (4.1) 

Μεταβάλλοντας το μήκος της γραμμής καθυστέρησης και σαρώνοντας μία περιοχή γύρω από 

το μέγιστο της έντασης της δεύτερης αρμονικής, γίνεται καταγραφή της δεύτερης αρμονικής 

σε διαφορετικές θέσεις χρησιμοποιώντας μία κάμερα CCD. Σημειώνεται ότι το προφίλ των 

παλμών είναι τύπου sech. Η εικόνα 4.3 που ακολουθεί απεικονίζει ένα sech παλμό και ένα 

Gaussian, με σκοπό να φανεί η ομοιότητα μεταξύ τους. Η συνέλιξη (convolution) των δύο 

παλμών από την οποία μπορεί να εξαχθεί το χρονικό προφίλ του παλμού δίνεται από την 

ακόλουθη σχέση: 
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𝐼(𝑥) = ∫ sech2
(𝑡) sech2

(𝑡 −
2𝑥

𝑐
) 𝑑𝑡

+∞

−∞
    (4.2) 

 

Εικόνα 4.3: Γραφική παράσταση sech και Gaussian παλμών. 

Τελικά η χρονική διάρκεια του παλμού προκύπτει έπειτα από την αποσυνέλιξη 

(deconvolution). Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων γίνεται μέσω ενός προγράμματος 

σε γλώσσα προγραμματισμού MATLAB [1]. Στο πρόγραμμα εισάγονται οι εικόνες της 

δεύτερης αρμονικής για διαφορετικές θέσεις της γραμμής καθυστέρησης, δηλαδή 

διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις μεταξύ των δύο παλμών. Από την ανάλυση αυτών των 

εικόνων προκύπτει το προφίλ της συνέλιξης των δύο παλμών και μετά από αποσυνέλιξη το 

προφίλ του παλμού και η χρονική του διάρκεια. 

4.2.1 Μετρήσεις χρονικής διάρκειας για τη δέσμη των 80 MHz 
 

Στο χαρακτηρισμό της δέσμης που προέρχεται από τον Mantis oscillator με ρυθμό 

επαναληψιμότητας 80 MHz, το χρονικό προφίλ του παλμού προσδιορίστηκε ως εξής. Από την 

ανάλυση των φωτογραφιών της CCD κάμερας προκύπτει ότι η συνολική ένταση της συνέλιξης 

των δύο παλμών δίνεται από την παρακάτω γραφική παράσταση (εικόνα 4.4). Η γραφική 

παράσταση έχει τη συγκεκριμένη μορφή από την οποία προκύπτει ότι ο παλμός έχει τη 

μορφή της εικόνας 4.5α [2]. Η μορφή αυτή πιθανώς να οφείλεται σε έντονο chirping στον 

κρύσταλλο Ti:Sapphire λόγω ισχυρών μη γραμμικών οπτικών φαινομένων. Το FWHM της 

συνέλιξης του παλμού προκύπτει ίσο με (689 ± 16) fs. Οι φωτογραφίες της δεύτερης 

αρμονικής που λαμβάνονται είναι τύπου RGB (Red – Green – Blue) συνεπώς στην ανάλυση η 

άθροιση της τιμής των pixels της φωτογραφίας γίνεται για το μπλε (Blue). 
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Εικόνα 4.4: Γραφική παράσταση της κανονικοποιημένης έντασης συναρτήσει της χρονικής 

καθυστέρησης (δέσμη 80 MHz). 

 

Εικόνα 4.5: α) Σχήμα παλμού, β) γραφική παράσταση αυτοσυσχέτισης. 

 

4.2.2 Μετρήσεις χρονικής διάρκειας για τη δέσμη των 10 Hz 
 

Όσον αφορά το χαρακτηρισμό της δέσμης laser, η οποία προκύπτει έπειτα από 

ενίσχυση, με ρυθμό επαναληψιμότητας 10 Hz, η διαδικασία για την ανάλυση των 

φωτογραφιών είναι η ίδια με αυτή των 80 MHz. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται από τη 

CCD κάμερα αναλύονται μέσω υπολογιστικού προγράμματος [1], για την τιμή των pixels στο 

μπλε (Blue). Στην εικόνα 4.6 φαίνεται η γραφική παράσταση της συνέλιξης των παλμών. Για 

τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας μετριέται το FWHM και με χρήση της παραμέτρου 

για sech2 δέσμες προκύπτει ίσο με (109 ± 7) fs. 
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Εικόνα 4.6: Γραφική παράσταση της κανονικοποιημένης έντασης συναρτήσει της χρονικής 
καθυστέρησης (δέσμη 10 Hz). 
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4.3 Αυτοσυσχετιστής single – shot 2ης τάξης 
 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στην υλοποίηση του αυτοσυσχετιστή τύπου single – 

shot 2ης τάξης, καθώς και ο χαρακτηρισμός των παλμών για τις δύο δέσμες που προκύπτουν 

από τον oscillator (80 MHz) και έπειτα από ενίσχυση (10 Hz). Η πειραματική διάταξη, η οποία 

υλοποιήθηκε εργαστηριακά, και μέσω της οποίας έγινε η λήψη των μετρήσεων χρονικής 

διάρκειας φαίνεται στην εικόνα 4.7. 

 

Εικόνα 4.7: Διάταξη αυτοσυσχετιστή single – shot 2ης τάξης. 

 
Στη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη η δέσμη διαχωρίζεται μέσω ενός διαχωριστή 

δέσμης (BS) σε δύο κλάδους. Οι δύο δέσμες, αφού διανύσουν τους δύο κλάδους της 

διάταξης, φτάνουν στον κυλινδρικό φακό (f = 10 cm) και εστιάζονται στον κρύσταλλο BBO. 

Για τη δημιουργία της γένεσης δεύτερης αρμονικής απαιτείται κατάλληλη ευθυγράμμιση των 

δύο κλάδων της διάταξης με σκοπό να υφίσταται τόσο χωρική όσο και χρονική επικάλυψη 

των παλμών στο BBO. Εκατέρωθεν αυτού του σημείου οι δύο παλμοί παρουσιάζουν χρονική 

καθυστέρηση τ. Σε αυτή την περίπτωση οι δύο παλμοί επικαλύπτονται μερικώς χρονικά. Η 

σχέση που ακολουθεί εκφράζει την ένταση του παλμού της δεύτερης αρμονικής που 

παράγεται στον κρύσταλλο δεύτερης αρμονικής και αποτελεί τη συνέλιξη των δύο παλμών: 

 

𝐼(𝜏) = ∫ 𝛪(𝑡)𝐼(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡
+∞

−∞
    (4.3) 
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Στην εικόνα 4.8 απεικονίζεται η χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο παλμών. Το σήμα της 

δεύτερης αρμονικής που παράγεται σε κάθε σημείο όπου υπάρχει επικάλυψη των δύο 

παλμών μεταβάλλεται κατά τον άξονα x [3], [4] (εικόνα 4.8). Η χρονική καθυστέρηση που 

εισάγεται σε κάθε θέση της κάμερας λόγω της γεωμετρίας της διάταξης δίνεται από την 

ακόλουθη σχέση: 

𝜏(𝑥) =
2𝑥

𝑐
sin

𝜃

2
      (4.4) 

 

 

Εικόνα 4.8: Γεωμετρία της χρονικής καθυστέρησης των δύο παλμών. 

Αντικαθιστώντας τη σχέση (4.4) στην (4.3) προκύπτει η εξίσωση για τη χωρικά διαμορφωμένη 

ένταση: 

 

𝐼(𝑥) = ∫ 𝛪(𝑡)𝐼(𝑡 −
2𝑥

𝑐
sin

𝜃

2
)𝑑𝑡

+∞

−∞
    (4.5) 

 

Η παραγόμενη δεύτερη αρμονική καταλήγει σε μία κάμερα CCD, από την οποία και 

καταγράφεται. Το μέγεθος των pixel της κάμερας είναι 16 μm. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις 

παραπάνω σχέσεις γίνεται ο υπολογισμός του χρονικού προφίλ των δύο παλμών και μετά 

από αποσυνέλιξη προκύπτει η χρονική διάρκεια του παλμού. Η ανάλυση των πειραματικών 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε με κατάλληλο πρόγραμμα που κατασκευάστηκε στην ομάδα 

μας, στο υπολογιστικό περιβάλλον της Python. Η εικόνα της δεύτερης αρμονικής εισάγεται 

στο πρόγραμμα το οποίο, κάνοντας την ανάλυση, υπολογίζει τη χρονική διάρκεια του 

παλμού. Το χρονικό προφίλ της δέσμης είναι τύπου sech2 και γι’ αυτό η ένταση της δεύτερης 

αρμονικής δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

 

𝐼(𝑥) = ∫ 𝑠ⅇ𝑐ℎ2(𝑡)𝑠ⅇ𝑐ℎ2(𝑡 −
2𝑥

𝑐
sin

𝜃

2
)𝑑𝑡

+∞

−∞
   (4.6) 

 

Η συνέλιξη μπορεί να προσεγγιστεί για ευκολία ως Gaussian παλμός: 

 

𝐼 =
1

√2𝜋𝜎2
ⅇ

−
(𝑥−𝜇)2

𝜎2      (4.7) 

 

όπου σ η τυπική απόκλιση, καθώς όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.3, ένας παλμός sech2 

μοιάζει πολύ με έναν παλμό Gauss, με τη διαφορά να εντοπίζεται στα πτερύγια (wings) των 
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δύο παλμών. Το FWHM που προκύπτει από τη συνέλιξη των δύο παλμών μπορεί να 

υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη διασπορά σ μέσω της παρακάτω σχέσης: 

 

𝐹𝑊𝐻𝑀𝑐𝑜𝑛𝑣 = 2√2 ln2 𝜎 = 2.355𝜎    (4.8) 

 

Όσον αφορά την αποσυνέλιξη των δύο παλμών, αυτή γίνεται μέσω του παράγοντα 

αποσυνέλιξης για παλμούς τύπου sech2 χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

 

𝐹𝑊𝐻𝑀𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 = 0.647𝐹𝑊𝐻𝑀𝑐𝑜𝑛𝑣   (4.9) 

 

Μία σημαντική παράμετρος ενός αυτοσυσχετιστή είναι η διακριτική του ικανότητα η οποία 

εξαρτάται από το μέγεθος των pixel της CCD κάμερας καθώς και τη γωνία πρόσπτωσης. Η 

σχέση για το χρονικό παράθυρο παρατήρησης δίνεται παρακάτω: 

 

𝑇 =
𝐷

𝑐
sin𝜑     (4.10) 

 

όπου D η διάμετρος της δέσμης του laser, c η ταχύτητα του φωτός και φ η γωνία που 

συνδέεται με τη γωνία πρόσπτωσης μέσω της παρακάτω σχέσης: 

 

𝜑 = 90𝜊 −
𝜃

2
     (4.11) 

 

Το πάχος του κρυστάλλου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο καθώς όταν η διάμετρος της δέσμης 

του laser D είναι μικρότερη από τον όρο d/sinφ, όπου d το πάχος του κρυστάλλου BBO, τότε 

η ενεργός διάμετρος της δέσμης που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της δεύτερης 

αρμονικής δίνεται από την: 

 

𝐷𝑒𝑓𝑓 =
𝑑

sin𝜑
     (4.12) 

 

ενώ το αντίστοιχο χρονικό παράθυρο παρατήρησης προκύπτει από την ακόλουθη σχέση: 

 

𝑇 =
𝐷𝑒𝑓𝑓

𝑐
sin𝜑     (4.13) 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το παράθυρο παρατήρησης είναι ίσο με 1.6 ps. 

 

4.3.1 Μετρήσεις χρονικής διάρκειας για τη δέσμη των 80 MHz 
 

Ο “single-shot” αυτοσυσχετιστής 2ης τάξης χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της 

χρονικής διάρκειας των παλμών της δέσμης των 80 MHz. Το εύρος της συνέλιξης μετρήθηκε 

και βρέθηκε ότι είναι ίση με (657 ± 17) fs. Η εικόνα 4.9 που ακολουθεί δείχνει τη δεύτερη 

αρμονική όπως αυτή καταγράφεται από τη CCD κάμερα καθώς και το διάγραμμα της έντασης 

μίας οριζόντιας γραμμής των pixel της CCD κάμερας. 
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Εικόνα 4.9: Δεύτερη αρμονική στη CCD κάμερα (αριστερά), διάγραμμα της έντασης μίας 

οριζόντιας γραμμής των pixel της CCD κάμερας (δεξιά) (δέσμη 80 MHz). 

4.3.2 Μετρήσεις χρονικής διάρκειας για τη δέσμη των 10 Hz 
 

Η διαδικασία για τη μέτρηση της χρονικής διάρκειας της δέσμης των 10 Hz είναι ίδια όπως 

και στην περίπτωση των 80 MHz. To FWHM του παλμού σε αυτή την περίπτωση μετρήθηκε 

και προέκυψε ίσο με (98 ± 5) fs. Παρακάτω απεικονίζεται, όπως και στην περίπτωση των 80 

MHz, η εικόνα της δεύτερης αρμονικής η οποία καταγράφεται από την κάμερα CCD καθώς 

και το αντίστοιχο διάγραμμα της έντασης. 
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Εικόνα 4.10: Η παραγόμενη δεύτερη αρμονική όπως καταγράφεται από τη CCD κάμερα 

(αριστερά), διάγραμμα της έντασης της δεύτερης αρμονικής για μία γραμμή pixel της CCD 
κάμερας. 

Οι μετρήσεις για τη χρονική διάρκεια των παλμών των δύο δεσμών laser, με ρυθμούς 

επαναληψιμότητας 80 MHz και 10 Hz, πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια κατάλληλου 

υπολογιστικού προγράμματος σε περιβάλλον Python, του οποίου ο κώδικας βρίσκεται στο 

παράρτημα της συγκεκριμένης εργασίας. 
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4.4 Μετρήσεις χρονικής διάρκειας μέσω FROG 
 
Εκτός από τις μετρήσεις με τις διατάξεις των δύο αυτοσυσχετιστών έντασης και “single – 

shot” 2ης τάξης, χρησιμοποιήθηκε επιπλέον η πειραματική τεχνική FROG μέσω της οποίας 

ήταν δυνατό να παρατηρηθεί, εκτός της χρονικής διάρκειας του παλμού, και οι σχετικές 

φάσεις του προς μέτρηση παλμού. Η πειραματική διάταξη FROG που υλοποιήθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις χρονικής διάρκειας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 4.11. 

Μόλις η δέσμη του laser εισαχθεί στη διάταξη, χωρίζεται σε δύο δέσμες με τη βοήθεια ενός 

διαχωριστή δέσμης. Οι δύο επιμέρους δέσμες, αφού διανύσουν την απόσταση των 

αντίστοιχων κλάδων τους στη διάταξη, φτάνουν στο σφαιρικό φακό (f = 10 cm), εστιάζονται 

πάνω στον κρύσταλλο BBO, με τη δεύτερη αρμονική να παράγεται υπό την προϋπόθεση ότι 

οι δέσμες παρουσιάζουν χωρική και χρονική συμφωνία. Η παραγόμενη δεύτερη αρμονική 

συλλέγεται με τη βοήθεια ενός φασματογράφου (AvaSpec-ULS4096CL-EVO) και 

απεικονίζεται με τη βοήθεια του λογισμικού του φασματογράφου στην οθόνη ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Εικόνα 4.11: Η πειραματική διάταξη FROG. 

Η μέτρηση μέσω της τεχνικής FROG για τη δέσμη των 80 MHz απεικονίζει τόσο τη χρονική 

διάρκεια του παλμού όσο και το φάσμα του. Η σχετική φάση μεταξύ των συχνοτήτων του 

παλμού φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα 4.12. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρονική 

διάρκεια ισούται με (679 ± 12) fs. Όπως φαίνεται στη γραφική, το χρονικό προφίλ των μηκών 

κύματος στα 390 nm και 410 nm συνιστά έναν παλμό, ενώ στο κεντρικό μήκος κύματος στα 

400 nm βλέπουμε δύο παλμούς, οι οποίοι εμφανίζουν και χρονική καθυστέρηση σε σχέση με 

τα άλλα μήκη κύματος, κάτι που υποδηλώνει την ύπαρξη ενός μη γραμμικού φαινομένου 

κατά τη διαδικασία παραγωγής του παλμού στην κοιλότητα του laser. 
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Εικόνα 4.12: Μέτρηση FROG για τη δέσμη των 80 MHz. 

 
Αντίστοιχα, η μέτρηση της χρονικής διάρκειας καθώς και του φάσματος μέση της τεχνικής 

FROG για τη δέσμη των 10 Hz φαίνεται στην εικόνα 4.13. Η χρονική διάρκεια του παλμού στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι ίση με (102 ± 4) fs. Η χρονική διάρκεια, όπως προκύπτει και 

από τη γραφική παράσταση είναι ίδια για όλα τα μήκη κύματος. 

 
Εικόνα 4.13: Μέτρηση FROG για τη δέσμη των 10 Hz. 
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4.5 Συμπεράσματα 
 

Ο πίνακας (4.1) που φαίνεται παρακάτω συγκεντρώνει τις μετρήσεις χρονικής διάρκειας, 

χρησιμοποιώντας τις τρεις διατάξεις αυτοσυσχετιστών, τον αυτοσυσχετιστή 2ης τάξης κινητού 

μέρους, τον “single – shot” αυτοσυσχετιστή 2ης τάξης και την πειραματική διάταξη FROG, για 

τις δέσμες με ρυθμό επαναληψιμότητας 80 MHz και 10 Hz. 

Πίνακας 4.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετρήσεων χρονικής διάρκειας για τις τρεις τεχνικές. 

 
Moving part 

Autocorrelator 
“Single-shot” Autocorrelator FROG 

80 MHz 689 ± 16 fs 657 ± 17 fs 679 ± 12 fs 

10 Hz 109 ± 7 fs 98 ± 5 fs 102 ± 4 fs 

 

Η καθεμιά από τις τρεις διατάξεις έχει τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία στοχεύει ο χρήστης. Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη του 

αυτοσυσχετιστή “single – shot” έχει διακριτική ικανότητα η οποία εξαρτάται από το μέγεθος 

των pixels της κάμερας CCD (7 fs χρονική ανάλυση λόγω του μεγέθους του pixel στη 

συγκεκριμένη εργασία), ενώ αντίθετα η διακριτική ικανότητα του αυτοσυσχετιστή κινητού 

μέρους εξαρτάται από το ελάχιστο βήμα του βηματικού μοτέρ (step motor), όπου στη δική 

μας περίπτωση είναι 2 fs. 

Ακόμη, η διάταξη “single – shot” μπορεί να επηρεαστεί από φαινόμενα σκέδασης από 

το BBO ή από φως που πέφτει στην κάμερα, οδηγώντας σε λανθασμένη εκτίμηση της 

χρονικής διάρκειας ενός παλμού, κάτι που μπορεί όμως να αποφευχθεί χρησιμοποιώντας 

τον αυτοσυσχετιστή κινητού μέρους όπου η σκέδαση είναι απλά ένα υπόβαθρο στη μέτρηση.  

Επίσης η ταχύτητα της μέτρησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας, με τη διάταξη “single – 

shot” να πλεονεκτεί καθώς η μέτρηση γίνεται απευθείας ενώ στον αυτοσυσχετιστή κινητού 

μέρους, η διαδικασία της σάρωσης του μοτέρ για τη λήψη της μέτρησης διαρκεί περίπου 20 

λεπτά μαζί με την ανάλυση των φωτογραφιών. 

Επιπλέον, μία ακόμα σημαντική διαφορά μεταξύ του αυτοσυσχετιστή κινητού μέρους 

και του “single – shot” έχει να κάνει με τη μέτρηση παλμών που παρουσιάζουν διακυμάνσεις 

(fluctuations) στην έντασή τους. Κατά την εκτέλεση μέτρησης σε έναν αυτοσυσχετιστή 

δεύτερης τάξης κινητού μέρους, το σήμα λαμβάνεται για πολλές θέσεις του βηματικού μοτέρ 

και σχετίζεται με τη χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο παλμών. Ως εκ τούτου, το σήμα 

που φτάνει στον ανιχνευτή πρέπει να είναι αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης ενός μεγάλου 

αριθμού παλμών για να μην επηρεαζόμαστε από διακυμάνσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο 

χρόνος καταγραφής αυξάνεται, με τη λήψη της μέτρησης να είναι μία δύσκολη διαδικασία, 

γι’ αυτό και συνίσταται η χρήση του “single - shot” αυτοσυσχετιστή. 

Ως παράδειγμα για την περίπτωση όπου ο χαρακτηρισμός του παλμού πρέπει να γίνεται 

πολύ γρήγορα είναι η μεταβολή του μήκους της διάταξης ενός συμπιεστή (compressor), ο 

οποίος μεταβάλει τη χρονική διάρκεια του παλμού και υπάρχει ανάγκη άμεσης γνώσης αυτής 

της μεταβολής σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας έναν “single - shot” αυτοσυσχετιστή. 

Από την άλλη, στην περίπτωση όπου πρέπει να γνωρίζουμε με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη 
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ακρίβεια το χρονικό προφίλ ενός παλμού, τότε συνίσταται η χρήση ενός αυτοσυσχετιστή 

κινητού μέρους. 

Τέλος, όσον αφορά τη μέτρηση μέσω της διάταξης FROG, αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι 

προσφέρει, εκτός από το χρονικό προφίλ, επιπλέον πληροφορία για τις σχετικές φάσεις 

μεταξύ των συχνοτήτων από τις οποίες αποτελείται ένας παλμός. Παρόλα αυτά, ο χρόνος 

που απαιτείται για τη λήψη μέτρησης είναι όσος απαιτείται και για τον αυτοσυσχετιστή 

κινητού μέρους καθώς απαιτείται σάρωση με το μοτέρ για τη λήψη των φασμάτων.  

Εν κατακλείδι, η επιλογή της κατάλληλης διάταξης για τη μέτρηση της χρονικής 

διάρκειας των παλμών ενός laser εξαρτάται κάθε φορά από την πειραματική εφαρμογή, την 

ακρίβεια που απαιτείται, την ταχύτητα της μέτρησης και την ποσότητα της πληροφορίας που 

είναι αναγκαία για έναν παλμό. 
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Παράρτημα 
 
Πρόγραμμα ανάλυσης χρονικής διάρκειας για το “single-shot” αυτοσυσχετιστή 
(Python) 
 
import threading 
import sys 
import cv2 
from PyQt5 import QtWidgets  
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel, QMainWindow, QWidget, QLineEdit 
from PyQt5.QtCore import Qt 
from PyQt5.QtGui import QPixmap, QImage, QPainter, QColor, QPen, QPalette, 
QLinearGradient,QBrush 
from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg as FigureCanvas 
from matplotlib.figure import Figure 
import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
import pandas as pd 
import os 
 
os.chdir("C:/Users/nikol/OneDrive/Υπολογιστής/athena") 
 
class MyWindow(QMainWindow): 
 
    def __init__(self): 
        super(MyWindow, self).__init__() 
        self.initUI() 
 
    def initUI(self): 
        self.count=0 
        self.setWindowTitle("Μέτρηση Χρονικής Διάρκειας") 
        self.setGeometry(300,300,960,1000) 
        p = QPalette() 
        gradient = QLinearGradient(0, 0, 0, 1000) 
        gradient.setColorAt(0.0, QColor(155, 13, 28)) 
        gradient.setColorAt(1.0, QColor(255, 200, 220)) 
        p.setBrush(QPalette.Window, QBrush(gradient)) 
        self.setPalette(p) 
        self.button1=QtWidgets.QPushButton(self) 
        self.button1.setText("Εκκίνηση Καταγραφής") 
        self.button1.adjustSize() 
        self.button1.move(100,100) 
        self.label1=QLabel(self) 
        self.label1.setText("Η χρονική διάρκεια είναι:5") 
        self.label1.move(100,300) 
        self.label1.adjustSize() 
        self.button1.clicked.connect(self.OK) 
        self.button2=QtWidgets.QPushButton(self) 
        self.button2.setText("Λήξη Καταγραφής") 
        self.button2.move(100,200) 
        self.button2.adjustSize() 
        self.button2.clicked.connect(self.cancel) 
        self.continue_run = True 
        self.label2 = QLabel(self) 
        video = cv2.VideoCapture(0) 
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        rval, self.frame = video.read() 
        rgbImage = cv2.cvtColor(self.frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) 
        convertToQtFormat = QImage(rgbImage.data, rgbImage.shape[1], 
rgbImage.shape[0],QImage.Format_RGB888) 
        convertToQtFormat = QPixmap.fromImage(convertToQtFormat) 
        pixmap = QPixmap(convertToQtFormat) 
        resizeImage = pixmap.scaled(640, 480, Qt.KeepAspectRatio) 
        self.label2.setPixmap(resizeImage) 
        self.label2.move(300,0) 
        self.label2.resize(640,480) 
        self.button3=QtWidgets.QPushButton(self) 
        self.button3.setText("Αποθήκευση") 
        self.button3.move(100,400) 
        self.button3.adjustSize() 
        self.button3.clicked.connect(self.save) 
        self.pixel=100 
        self.frameintensity=self.frame[:,self.pixel,0] 
        self.fig=plt.figure(figsize=(9.4, 7),dpi=70) 
        self.canvas = FigureCanvas(self.fig) 
        self.grafikh=self.fig.add_subplot(1,1,1) 
        self.grafikh.plot(self.frameintensity, color='tab:blue') 
        self.canvas.draw() 
        size=self.canvas.size() 
        width, height = size.width(), size.height() 
        self.im = QImage(self.canvas.buffer_rgba(), width, height, QImage.Format_ARGB32) 
        self.eikona=QPixmap(self.im) 
        self.label3=QLabel(self) 
        self.label3.setPixmap(self.eikona) 
        self.label3.move(300,500) 
        self.label3.resize(640,480) 
        self.qlabel = QLabel(self) 
        self.qlabel.move(16,64) 
        self.lineEntry = QLineEdit(self) 
        self.lineEntry.move(100,620) 
        self.lineEntry.resize(60,30) 
        self.lineEntry2 = QLineEdit(self) 
        self.lineEntry2.move(100,450) 
        self.lineEntry2.resize(100,30) 
        self.button4=QtWidgets.QPushButton(self) 
        self.button4.setText("OK") 
        self.button4.move(100,660) 
        self.button4.adjustSize() 
        self.button4.clicked.connect(self.okaa) 
        self.label4=QLabel(self) 
        self.label4.setText("Όνομα αρχείου") 
        self.label4.move(100,430) 
        self.label4.adjustSize() 
        self.label5=QLabel(self) 
        self.label5.setText("Επιλογή γραμμής απεικόνισης") 
        self.label5.move(100,600) 
        self.label5.adjustSize() 
        self.show() 
         
    def clicked1(self,stop_event): 
        state=True 
        video = cv2.VideoCapture(0) 
        rval, self.frame = video.read() 
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        while state and not stop_event.isSet():   
            self.fig.clear() 
            self.frameintensity=self.frame[:,self.pixel,0] 
            self.grafikh=self.fig.add_subplot(1,1,1) 
            self.grafikh.plot(self.frameintensity, color='tab:blue') 
            self.canvas.draw() 
            size=self.canvas.size() 
            width, height = size.width(), size.height() 
            self.im = QImage(self.canvas.buffer_rgba(), width, height, QImage.Format_ARGB32) 
            self.eikona=QPixmap(self.im) 
            self.label3.setPixmap(self.eikona) 
            b=5 
            rval, self.frame = video.read() 
            self.label1.setText("Η χρονική διάρκεια είναι:{}".format(b)) 
            self.label1.adjustSize() 
            rgbImage = cv2.cvtColor(self.frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) 
            convertToQtFormat = QImage(rgbImage.data, rgbImage.shape[1], 
rgbImage.shape[0],QImage.Format_RGB888) 
            convertToQtFormat = QPixmap.fromImage(convertToQtFormat) 
            pixmap = QPixmap(convertToQtFormat) 
            resizeImage = pixmap.scaled(640, 480, Qt.KeepAspectRatio) 
            self.label2.setPixmap(resizeImage) 
        video.release() 
        
         
    def OK(self): 
        self.stop_event=threading.Event() 
        self.c_thread=threading.Thread(target=self.clicked1, args=(self.stop_event,)) 
        self.c_thread.start()        
 
    def cancel(self): 
        self.stop_event.set()   
         
    def save(self): 
        self.count+=1 
        cv2.imwrite("{}({}).png".format(self.lineEntry2.text(),self.count), self.frame) 
        d = {'Μέτρηση': self.frame[:,self.pixel,0]} 
        df = pd.DataFrame(data=d) 
        
df.to_csv("C:/Users/nikol/OneDrive/Υπολογιστής/athena/{}({}).csv".format(self.lineEntry2.text(),self.c
ount)) 
    def okaa(self): 
        self.pixel=int(self.lineEntry.text()) 
if __name__ == '__main__': 
     
    app = QApplication(sys.argv) 
    window = MyWindow() 
    sys.exit(app.exec_()) 

 


