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Τα μετα-υλικά και οι νανοφωτονικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με πρωτοποριακούς τρόπους. Eίναι τεχνητά
κατασκευασμένες δομές, ικανές να εμφανίσουν νέες λειτουργίες οι οποίες δεν είναι
διαθέσιμες σε υλικά που παρέχονται από τη φύση. Αποτελούνται από μικροσκοπικές
νανοδομές μετάλλων και μη αγώγιμων συνθετικών υλικών, οι οποίες είναι πολύ μικρότερες
από το μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προσπίπτει επάνω τους. Χάρη
σε αυτές τις ενδιαφέροντες ιδιότητές τους καταφέρνουν να χειρίζονται την ακτινοβολία είτε
‘εξουδετερώνοντας’ την αντανάκλαση της είτε ‘συμπυκνώνοντας’ την γύρω από διάφορες
δομές. Οι πρωτόγνωρες ιδιότητές τους μπορεί να οδηγήσουν στο σχεδιασμό διάφoρων
συναρπαστικών πρακτικών συσκευών, όπως είναι ο ‘αόρατος μανδύας’ της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, καθώς και η δημιουργία πολύ λεπτών φωτοβολταϊκών ενεργειακών
συστημάτων. Ωστόσο, αυτές οι νέες συσκευές συχνά αντιμετωπίζουν διάφορους εγγενείς
φυσικούς περιορισμούς, όπως η εξαιρετικά στενή συχνοτική ζώνη λειτουργίας, οι υψηλές
απώλειες, η αδύναμη λειτουργία όταν χρησιμοποιούνται με μη γραμμικά οπτικά υλικά και το
φτωχό αυθόρμητο ποσοστό εκπομπής, όταν φθορίζοντα μόρια ενσωματώνονται σε αυτές. Στην
ομιλία μου, θα προτείνω διάφορους πρωτοποριακούς τρόπους για να ξεπεραστούν όλες αυτές
οι εγγενείς αδυναμίες. Θα παρουσιαστούν μη γραμμικές νανοφωτονικές διατάξεις, οι οποίες
μπορούν να φέρουν πιο κοντά την υλοποίηση των μελλοντικών συστημάτων οπτικών
υπολογιστών και επικοινωνιών. Επίσης, θα προταθούν ολοκληρωμένα νανοφωτονικά
κυκλώματα τα οποία θα ενισχύουν την αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από φθορίζοντα και ημιαγώγιμα μόρια.
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