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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία παρουσιάζει στοιχεία της φυσικής και της τεχνολογίας της
οπτοακουστικής μετατροπής μέσω ιονισμού από ακτινοβολία laser με σκοπό την
ελεγχόμενη αναπαραγωγή ήχου από οπτικά οδηγούμενες πηγές. Αναλύονται οι φυσικές
διεργασίες πίσω από την παραγωγή ήχου μέσω ιονισμού από υπερ-ισχυρούς και βραχείς
παλμούς laser (laser induced breakdown - LIB) και περιγράφεται η πειραματική
διαδικασία για την μέτρηση και τον χαρακτηρισμό τους. Παρουσιάζονται αποτελέσματα
οπτικών μετρήσεων για διαφορετικές ενέργειες οπτικού παλμού σε διαφορετικές
αποστάσεις από την ακουστική πηγή και αναδεικνύονται τα χρονικά και συχνοτικά
χαρακτηριστικά του ηχητικού σήματος LIB. Τέλος, παρουσιάζεται το διάγραμμα
πρωτότυπου συστήματος και αντίστοιχες εξομοιώσεις ψηφιακών διαμορφώσεων
παλμοσειρών ήχου LIB για την αναπαραγωγή συνεχών και ελεγχόμενων ηχητικών
σημάτων στον αέρα.

Sound reproduction from laser-driven sound sources
(Laser Audio)
ABSTRACT
In this work, physical and technological aspects of the optoacoustic transduction
through Laser Induced Breakdown are presented, with a focus on controlled
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reproduction of complex acoustic signals from optically-driven sound sources. The
physical processes behind laser-induced breakdown from short, high-power laser.
pulses are analysed and the experimental procedures and setups for precise
measurements are described. Moreover, results from optical measurements are
presented regarding different laser pulse energies and measuring distances, which
allow for the characterisation of temporal and spectral features of the LIB acoustic
signal. Finally, a LIB sound reproduction prototype is described and simulation results
of reproduction of complex and continuous sound signals through LIB pulse trains in
the air are presented and evaluated.

