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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Tο μ ημα "Laser – Tεχνολογία & Εφαρμογές" αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις
π νω στην δομή και λειτουργία των συστημ των laser, στα φαινόμενα οπτικής συμφωνίας, στα φαινόμενα
αλληλεπίδρασης του φωτός laser με την ύλη, στην διαχείριση δέσμης σύμφωνου φωτός, και στις εφαρμογές
των laser για μετρήσεις, διαγνωστικές με όδους και κατεργασίες υλικών.
Το μ ημα καλύπτει εωρητικ και πρακτικ έματα που σχετίζονται με την αν λυση της λειτουργίας των
συστημ των laser, τον υπολογισμό των ασικών παραμέτρων των υλικών, της ντλησης και της ισχύος
εξόδου, την γνώση των οπτο-μηχανικών, ερμο-οπτικών, ηλεκτρο-οπτικών και λλων φαινομένων που
επηρε ζουν ή διαμορφώνουν την εσωτερική λειτουργία και απόδοση των συστημ των laser, την επίλυση
εμ των οπτικής κα οδήγησης και εστίασης της δέσμης, τον τρόπο που κατασκευ ζονται και αντλoύνται
δι φοροι τύποι laser και την χρήση τους σε γενικές αλλ και εξειδικευμένες εφαρμογές στην επιστήμη, την
ιομηχανία, την ιο-ιατρική κλπ.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση της δομής και εσωτερικής λειτουργίας των συστημ των laser, σε
συνδυασμό με την γνώση των φαινομένων ντλησης, εξαναγκασμένης αποδιέγερσης, οπτικής ταλ ντωσης
και οπτικής ενίσχυσης.
Μετ την επιτυχή ολοκλήρωση του μα ήματος ο φοιτητής τρια α είναι σε έση να:
1. Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των συνη έστερων συστημ των laser, των οπτικών στοιχείων

που τα αποτελούν, των ενεργών υλικών και των υποστηρικτικών υποσηστημ των.
2. Γνωρίζει τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση και τον υπολογισμό των
ασικών παραμέτρων λειτορυγίας laser.
3. Εφαρμόζει εργαλεία αν λυσης της ενεργειακής απόδοσης επιμέρους δομικών στοιχείων του laser
κα ώς και ολοκληρωμένων συστημ των.
4. Αναλύει και υπολογίζει τα ασικ χαρακτηριστικ της οπτικής δέσμης laser κατ την παραγωγή,
την δι δοση και την εφαρμογή της.
5. Προτείνει λύσεις σε έματα επιλογής ενεργών υλικών, με όδων, τεχνολογιών και
ολοκληρωμένων συστημ των laser για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Γενικές Ικανότητες
 Αναζήτηση, αν λυση και σύν εση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
 Προσαρμογή σε νέες καταστ σεις
 Λήψη αποφ σεων
 Αυτόνομη εργασία
 Ομαδική εργασία
 Εργασία σε διεπιστημονικό περι

λλον

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ενότητες Θεωρητικών Διαλέξεων
 Φως, υπεριώδης-ορατή-υπέρυ ρη ακτινο ολία, οπτικές ιδιότητες υλικών.


Χρωματικές ιδιότητες φωτός και υλικών, οπτικ φ σματα



Εκπομπή φωτός, αυ όρμητη και εξαναγκασμένη



Κλασσικ οπτικ στοιχεία, εστίαση φωτός, περι λαστικ οπτικ στοιχεία



Κυματικές οπτικές ιδιότητες: πόλωση, περί λαση, συμ ολή



Αλληλεπιδρ σεις ακτινο ολίας-ύλης, καταστροφικές και μή



Εισαγωγή στα οπτικ υλικ , φίλτρα, ενεργ υλικ laser



Ανίχνευση οπτικής ακτινο ολίας, μέτρηση δι ρκειας παλμού



Οπτική ενέργεια, ισχύς, ροή, ένταση, μον δες, υπολογισμοί, α μονόμηση



Ασύμφωνες και σύμφωνες πηγές φωτός, ιδιότητες



Αρχές λειτουργίας laser, εξαναγκασμένη εκπομπή, οπτική ενισχυση, ταλ ντωση



Ενεργειακός κύκλος αντλησης - εκπομπής, εσωτερική δομή διατ ξεων λέιζερ



Τροφοδοσία, απώλειες και απόδοση πηγών λέιζερ



Κατηγορίες λέιζερ - ασικές εφαρμογές σε μετρήσεις – τηλεμετρία



Laser στερε ς κατ στασης, laser ημιαγωγών, ιομηχανικ laser



Εισαγωγή στην οπτική κυματοδήγηση και στη μικρο-οπτοηλεκτρονική ολοκλήρωση



Οπτική διαμόρφωση, οπτικοί παλμοί, οπτικές δέσμες



Μέ οδοι οδήγησης, εστίασης, διαχείρισης δέσμης laser



Θέματα κατασκευής, συντήρησης, χειρισμού και ασφ λειας συστημ των λέιζερ.



Laser και εφαρμογές στην ιο-ιατρική (εισαγωγή).

Εργαστηριακές Ασκήσεις (5 ανά εξάμηνο, κατ’ επιλογή):
 Κλασσικ οπτικ στοιχεία, απεικόνιση, εστίαση


Οδήγηση οπτικής δέσμης, έκχυση σε οπτικές ίνες



Οπτικό φ σμα εκπομπής, πηγές ερμικές, φ ορισμού, LEDs, λέιζερ



Οπτικό φ σμα απορρόφησης, φίλτρα



Δομή – κατασκευή – λειτουργία laser, χαρακτηριστικ δέσμης



Ασφ λεια – χειρισμός ακτινο ολίας laser



Λέιζερ ημιαγωγών (διοδικ ), απλ και συστοιχίες



Ηλεκτρική οδήγηση (πόλωση) LED και λέιζερ ημιαγωγών



Φωτο-ανιχνευτές και μετρητές ισχύος ενεργειας laser, απόκριση, α μονόμηση



Συνεχής και Παλμική λειτουργία laser



Λειτουργία στενών παλμών (q-switched laser)



Laser ιομηχανικών κατεργασιών - Λέιζερ Nd:YAG



Eισαγωγή σε ιο-ιατρικές εφαρμογές και μετρήσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο
 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία
 Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση
 Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Σεμιν ρια
Εργαστήριο
Project – κατασκευή
Eκπαιδ. Επισκέψεις
Αυτοτελής Μελέτη – Αν λυση Βι λ.
Σύνολο Μαθήματος
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
35
2
13
10
2
58
120

Μέ οδοι αξιολόγησης:
1. Γραπτή τελική εξέταση (50%)
 με επίλυση προ λημ των
 με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
2. Εργαστηριακή συμμετοχή και tests (10%)
3. Eργαστηριακές αναφορές ασκήσεων (15%)
4. Αξιολόγηση Project (25%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στους φοιτητές κατ την
έναρξη του εξαμήνου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
μα ήματος - eClass.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
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