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 Tунелнa и мултифотонска јонизација представљају граничне случајеве фотојонизационог процеса. У сврху разграничавања различитих 

механизама јонизације погодно је користити Келдишов параметар, чија вредност зависи од јачине ласерског поља и његове фреквенције, као и од 

енергије јонизације посматраног атома [1]. До тунелне јонизације долази интеракцијом атомских система са ултракратким ласерским пулсевима, 

при којој електрони могу бити јонизовани пролазећи кроз потенцијалну баријеру која је деформисана деловањем јаког спољашњег поља. 

Теоретски смо испитивале утицај ненултог почетног импулса избаченог фотоелектрона, пондеромоторног потенцијала и Штарковог помераја на 

величине као што су брзинa прелаза и принос једноструко и вишеструко јонизованих атома [2]. Резултати истраживања су представљени применом 

АДК теорије [3]. Проучаван је и ефекат просторно временске расподеле ласерског зрачења на енергетску расподелу јонизованих фотоелектрона [4]. 

Разматрани су случајеви линеарне, циркуларне и елиптичне поларизације [5] ласерског поља. Посматрани су процеси у нерелативистичким и 

релативистичким доменима јачине поља [3, 6].Анализирана је мултифотонска јонизација кроз зависност брзине прелаза и генералисаног ефикасног 

пресека од ненултог почетног импулса избаченог фотоелектрона, пондеромоторног потенцијала и броја апсорбованих фотона [7]. 
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