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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. За останні десятиріччя лазери 

лягли в основу багатьох технологій, що використовуються у виробництві, 

зв’язку, медицині та ін. Наразі продовжуються розроблятись нові типи джерел 

світла з унікальними характеристиками, не типовими для звичайних лазерів. 

Враховуючи спектр прикладних застосувань лазерів, слід звернути увагу на 

нетипові джерела лазерного випромінювання, а саме: хаотичні лазери (ХЛ), які 

використовують активні сильно розсіювальні середовища (СРС). У таких 

середовищах лазерна генерація виникає без допомоги оптичного резонатора 

завдяки особливому шляху формування позитивного зворотного зв'язку 

внаслідок багатократного подовження шляху розсіяного фотона в активній 

області. В силу особливого шляху формування генерації ХЛ можуть 

характеризуватись довільним об’ємом та формою, що може бути корисним для 

застосувань із просторовими обмеженнями, зокрема таких як оптична 

когерентна томографія. 

Наразі найважливішим завданням у цій галузі є вивчення закономірностей 

і механізмів формування випромінювання хаотичної генерації (ХГ), пошук та 

дослідження нових активних СРС, а також дослідження взаємодії 

випромінювання ХГ із цими середовищами, зокрема можливих нелінійних 

процесів. Тому важливим є проведення комплексних експериментальних 

досліджень процесів випромінювання та поширення світла в активних СРС. 

Робота присвячена експериментальному дослідженню закономірностей і 

обгрунтуванню за допомогою експерименту моделі механізму виникнення 

вимушеного комбінаційного розсіювання (ВКР) світла лазерних органічних 

барвників на прикладі представників пірометенового та родамінового рядів у 

везикулярних полімерних плівках, що використовуються як ефективні активні 

СРС для отримання хаотичної генерації. 

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена потребою 

встановлення і обгрунтування механізму взаємодії вимушеного випромінювання 

ХГ та вимушеного комбінаційного розсіяння барвників у сильно розсіювальних 

середовищах, які згідно з попередніми дослідженнями [Effect of Stimulated Raman 

Scattering  on the Formation of the Random Lasing Spectrum of Dyes / V.P. Yashchuk, 

E.A. Tikhonov and O.A. Prigodyuk // JETP Letters, 2010, Vol. 91, No. 4, pp. 174-177] 

можуть протікати в активних СРС одночасно. Це важливо для розуміння 

особливостей протікання нелінійно-оптичних явищ у цих середовищах, що 

сприятиме подальшому розвитку нелінійної оптики та квантової електроніки і їх 

практичному застосуванню. В зв’язку з цим необхідно провести систематичне 

дослідження вторинного випромінювання залежно від ефективності 

світлорозсіяння в активних СРС, концентрації активних центрів та інтенсивності 

накачки, які б дозволили однозначно встановити механізм нелінійних ефектів, 

що протікають в активних СРС. Визначення цього механізм надасть можливість 

застосування даних активних СРС у спектроскопії комбінаційного розсіювання 

світла барвників, оскільки у вторинному випромінюванні у цьому випадку 

проявляються коливні смуги, обумовлені резонансним ВКР їх молекул. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі оптики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у рамках Комплексної наукової програми «Конденсований стан – 

фізичні основи новітніх технологій». Зміст роботи був узгоджений з планами 

роботи за держбюджетними темами «Спектроскопія неоднорідних активованих 

широкозонних конденсованих середовищ багатофункціонального призначення» 

(д/р № 0106U006359) та «Фундаментальні дослідження в галузі фізики 

конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства 

для створення основ новітніх технологій. П. 2 “Спектроскопія 

мікро/нанорозмірних неметалевих структур, як основа для створення сенсорів, 

перетворювачів та випромінювачів світла» (д/р № 0111U004954). 

Мета та завдання досліджень. Метою даної дисертаційної роботи було 

отримання експериментальних даних для встановлення закономірностей 

вимушеного комбінаційного розсіяння, що проявляється разом з хаотичною 

генерацією у вторинному випромінюванні лазерних органічних барвників у 

везикулярних плівках і на основі цього експериментально обґрунтувати 

методику отримання спектрів комбінаційного розсіяння цих барвників. 

Для досягнення вказаної мети були поставлені такі завдання. 

1. Отримати спектри вторинного випромінювання лазерних органічних 

барвників родамінового ряду (родаміни 6Ж, 575 та В), а також пірометена 597 і 

HIC, як представників пірометенів та поліметенів, в СРС в залежності від 

інтенсивності оптичного збудження та експериментальних умов; 

2. Встановити основні експериментальні закономірності вторинного 

випромінювання лазерних барвників в СРС при високо інтенсивному лазерному 

збудженні. 

3. Встановити можливість застосування закономірностей вторинного 

випромінювання барвників в СРС при високоінтенсивному лазерному збудженні 

в спектроскопії комбінаційного розсіяння світла. 

Об’єкт дослідження – вимушене випромінювання і розсіяння світла в 

активних середовищах із сильним пружним розсіянням. 

Предметом дослідження – вимушене комбінаційне розсіяння світла 

лазерних барвників у везикулярних плівках як сильно розсіювальних 

середовищах. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи 

використані спектроскопічні методи аналізу: 

1. Метод одно імпульсної реєстрації спектрів вторинного випромінювання 

лазерних барвників при інтенсивному лазерному збудженні для різних 

температур зразків, в основному охолоджених до низьких (гелієвих) температур. 

2. Метод люмінесцентної спектроскопії, а саме: реєстрація спектрів 

фотолюмінесценції в діапазоні довжин хвиль 400 – 650 нм із збудженням 

довжинами хвиль 405 нм та 532 нм за різних параметрів зразка та за різних 

температур.   
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3. Метод визначення спектрів поглинання по спектрам їх пропускання в 

діапазоні 400-650 нм в залежності від концентрації барвників. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Вперше експериментально отримано та проаналізовано комплекс даних 

щодо протікання процесів ХГ та ВКР лазерних барвників в СРС на основі 

полімерних везикулярних плівок. Встановлені закономірності протікання ВКР та 

ХГ як поєднаних процесів. 

Вперше показано, що необхідною умовою виникнення ВКР-ХГ як 

поєднаних процесів є перекриття спектрів ХГ і стоксового комбінаційного 

розсіяння світла. Наявність такого перекриття  може бути встановлена за 

допомогою  «псевдоспектру КРС», побудованого на за частотами ІЧ поглинання 

який вказує область розташування стоксового спектру. 

Експериментально підтверджена модель протікання ВКР та ХГ в активних 

СРС як єдиного процесу, яка узгоджується із експериментальними даними, на 

основі якої розроблена і апробована методика отримання спектрів 

комбінаційного розсіяння цих барвників із спектрів їх вторинного 

випромінювання, в якій практично нейтралізований шкідливий вплив засвічення 

люмінесценції.  

Практичне значення отриманих результатів.  

Експериментально обґрунтована методика визначення спектрів 

комбінаційного розсіяння світла (КРС) лазерних органічних барвників, вільна 

від шкідливого впливу люмінесцентного засвічування на реєстрацію ліній КРС, 

яка може бути корисною для визначення коливальних спектрів існуючих та 

новостворених лазерних барвників.   

За допомогою цього методу вперше отримані спектри КРС ряду лазерних 

барвників, які важко отримати іншими методами із-за сильного 

люмінесцентного засвічування. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Дисертантом 

проведена серія експериментальних досліджень вимушеного комбінаційного 

розсіяння і хаотичної генерації в сильно розсіювальних середовищах органічних 

барвників. Вибір предмету та методів дослідження, інтерпретацію результатів та 

їхнє узагальнення здобувач здійснив разом з науковим керівником.  

У наукових працях, виконаних у співавторстві, [1-6] особистий внесок 

здобувача полягає у безпосередньому проведенні експериментальних 

вимірювань та обробці їхніх результатів. Здобувач брав активну участь в 

інтерпретації та обговоренні отриманих результатів, формулювань висновків і 

підготовці публікацій [1-6] до друку. Дисертантом було виконано більшість 

доповідей [7-22] на конференціях. 

У роботах [2, 4, 9] дисертантом проведені експериментальні дослідження 

та описані основні закономірності прояву ВКР лазерних барвників у 

везикулярних плівках. У роботах [4, 7] здобувачем у рамках моделі протікання 

ВКР та ХГ як єдиного нелінійного процесу в активних СРС отримані спектри 

ВКР по спектрам їх вторинного випромінювання (ВВ) та пораховані енергетичні 
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залежності. У роботі [1] дисертант отримав усереднений коливальний спектр 

молекул барвника на прикладі пірометена 597, апробуючи пакетну обробку 

спектрів вторинного випромінювання за допомогою одержаних ним 

експериментальних даних. У роботі [6] здобувачем проведений аналіз 

енергетичних залежностей інтенсивності експериментально одержаних ним 

ліній ВКР родаміна 6Ж у везикулярних плівках від інтенсивності 

випромінювання накачування та хаотичної генерації. У роботах [3, 5] здобувачем 

експериментально отримано спектроскопічні дані ВВ та пораховані на їх основі 

аналогічні енергетичні залежності для лазерного барвника HIC (1,3,3,1',3',3'-

гексаметиліндокарбоціаніну-BF4
-,), синтезованого в інституті органічної хімії 

НАН України. 

Апробація результатів дисертації. Результати та матеріали 

представленні в дисертаційні роботі було представлено на фахових міжнародних 

конференціях основні із них [12-22] та  наукових семінарах кафедри саме: 

12th ,13th, 14th, 15th, 16th and17th International Young Scientists Conference “Optics and 

High Technology Material Science – SPO” (Kyiv, Ukraine, October, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016); VII - Международная конференция молодых ученых и 

специалистов ”Оптика-2011” (Санкт-Петербург, Россия, Октябрь, 2011); XXI, 

XXII International School-Seminar of Galyna Puchkovska “Spectroscopy of 

Molecules and Crystals” (Beregove, Crimea, Ukraine, September, 2013;  Chinadievo, 

Zakarpatia, Ukraine, October, 2015); 9th, 10th International Conference “Electronic 

processes in organic materials” ICEPOM-9, 10 (Lviv, Ukraine, May, 2013; Ternopil, 

Ukraine, May, 2016) ; International Conference on Coherent and Nonlinear 

OpticsICONO/LAT-2013 (Moscow, Russia, June, 2013); Frontiers in Optics 2020 

(Washington, DC United States, September 2020). 

Публікації. Основні матеріали та результати дисертації опубліковані у 6 

статтях [1-6] у наукових фахових журналах, з яких 2 належать до квартилю Q2 

(Quantum Electronics) і 2 належать до квартилю Q4 (Journal of Applied 

Spectroscopy та Molecular Crystals and Liquid Crystals), а також додатково 

відображені у матеріалах наукових конференцій [7-11], три яких індексуються у 

наукометричній базі Scopus [7-9], та тезах доповідей на міжнародних наукових 

конференціях, найвагоміші з яких наведено у списку публікацій здобувача [12-

22]. 
Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та 

англійською мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків та списку 

використаних джерел, що містить 140 найменувань, та додатку. Дисертація 

містить 44 рисунки і 1 таблиця. Загальний обсяг дисертації складає 136 сторінок.  

https://www.scopus.com/sourceid/29653?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/12155?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/12155?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/24711?origin=resultslist
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, сформульовано мету і задачі 

дослідження, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну 

і практичне значення отриманих результатів, подано інформацію про зв’язок 

роботи з науковими темами та апробацію результатів дисертації, описано 

особистий внесок автора у публікації, у яких викладено основний зміст 

дисертаційної роботи. 
У першому розділі зроблено огляд літературних джерел, що відносяться 

до теми роботи. На основі аналізу показано, що в сильно розсіювальних 

середовищах типу суспензій високо заломлюючих мікрочастинок, лазерні 

барвники проявляють вторинне випромінювання, що є хаотичною генерацією 

цих барвників. В окремих випадках у суспензіях спостерігалось випромінювання 

з квазілінійчатим спектром, що приписувалось генерації на випадкових модах, 

які відповідали замкнутим траєкторіям фотонів в сильно розсіювальному 

середовищі. Показано, що к везикулярних плівках, які забезпечують найбільш 

ефективне світлорозсіяння, разом із хаотичною генерацією спостерігається 

комбінаційне розсіяння, яке за своїми властивостями відповідає ВКР, але має не 

типові властивості. 

Показано, що в опублікованих раніше роботах відсутні результати 

дослідження закономірностей ВКР лазерних барвників та модель його 

виникнення у сильно розсіювальних середовищах. 

У другому розділі дисертаційної роботи наведено методику виготовлення 

та характерні параметри досліджуваних зразків (везикулярних плівок). 

приведений опис схем спектроскопічних методів аналізу що використовувались 

у роботі. Наведено схеми розроблених, використаних та налаштованих для даних 

спектроскопічних методів реєстраторів енергії імпульсів лазерного 

випромінювання на основі пристроїв вибірки-зберігання із електричним та 

оптичним запуском; електронні схеми реєстрації неперервних оптичних сигналів 

для реєстрації спектрів люмінесценції. Наведена відпрацьована методика 

реєстрації спектрів вторинного випромінювання лазерних барвників при 

інтенсивному збудженні та низьких температурах. 

Показана розроблена методика для реєстрації спектрів поглинання 

оптично густих плівок. Розроблений та виготовлений інструментальний 

підсилювач для реєстрації світлових пучків в широкому діапазоні зміни їх 

інтенсивності. 

У третьому розділі аналізуються та обговорюються основні 

експериментальні закономірності, що проявляються у спектрах вторинного 

випромінювання везикулярних плівок, забарвлених органічними лазерними 

барвниками. На рис.1а наведено залежність півширини спектра випромінювання 

Р575 в активному СРС від інтенсивності накачки, на якій спостерігається різке 

звуження спектра ВВ в діапазоні 0,01 – 0,05  МВт/мм2 інтенсивності накачування, 

яке свідчить про виникнення ХГ [2]. На вставках показано динаміку змін спектра 
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ВВ, на якій видно  перехід від гладкого спектру ХГ до спектру ВВ з 

квазілінійчатим спектром при накачках вище 0,1 МВт/мм2. 

На рис.1 б наведено спектри поглинання (СП) Р6Ж у полімерній плівці при 

збільшенні концентрації барвника від 0,05 (крива 1а) до 3 (1б)  і 5 (1в) ммоль/л, 

які  практично співпадають (незначний підйом короткохвильового крила спектра 

1в може бути віднесений до експериментальної похибки, обумовленої 

паразитним засвічення). Незалежність контура СП від концентрації барвника 

свідчить про практичну відсутність асоціації його молекул у плівці при робочих 

концентраціях барвника, використаних в роботі [2]. 

  

Рис. 1 а) Залежність півширини спектра вторинного випромінювання Р575 у 

везикулярній плівці від інтенсивності накачування з наведеними спектрами в 

ключових точках; б) Спектри поглинання (1а , 1б) та люмінесценції (2а, 2б, 2в) Р575 

при концентраціях 0.05 ммол/л (1а, 2а) та 5ммоль/л (1б, 2б) в однорідній полімерній 

(1а,б та 2а,б) та везикулярній (2в) плівках; спектр вторинного випромінювання (3) та 

його лінійчата складова (4) при інтенсивності накачування Ін = 0.4 МВт/мм2 

 

Тому всі зафіксовані нижче спектральні закономірності ВВ слід віднести 

до одиночних  молекул барвника. Наведені на рис. 1.б) спектри люмінесценції 

показують вплив концентрації барвника і розсіяння на везикулах. Видно, що 

збільшення концентрації Р575 від 0,05 (крива 2а) до 5 ммоль/л (2б) зсуває СЛ 

приблизно на 14 нм в довгохвильову сторону. Розсіяння випромінювання 

люмінесценції на везикулах (2в) зсуває СЛ додатково в ту ж сторону ще майже 

на 5 нм. В результаті максимум СЛ Р6Ж плівки, що використовувалась в 

дослідженнях, зсувається із 555,4 нм до 573,7 нм [2, 9].  

Причиною цього довгохвильового зсуву є перепоглинання 

випромінювання люмінесценції в області перекриття СЛ із СП, що зростає як із 

збільшенням концентрації барвника так і із збільшенням ефективного шляху 

випромінювання люмінесценції завдяки пружному розсіянню на везикулах.  

При інтенсивності випромінювання накачування вище 0,1 МВт/мм2 у 

везикулярних концентрованих (5 ммоль/л) плівці виникає вторинне 

випромінювання барвників із спектром, що складається із суцільної та лінійчатої 

складової [2 - 5, 8]. На прикладі родамінів Р575 і Р6Ж видно, що розташування 

спектра ВВ (крива 3) узгоджується із максимумом СЛ плівки без везикул. 

Спектральні лінії спостерігаються лише в межах спектра ВВ. Відповідно 
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спектральне положення виділеної лінійної складової (4) узгоджується зі 

спектром ВВ [2, 9].  

 

З рис. 2. видно, що спектральні лінії 

синхронно зсуваються у відповідності до 

зміни частоти хвилі випромінювання 

накачки, а відносна спектральна відстань 

між відповідними лініями залишається 

незмінною. Величина зсуву відповідає 

співвідношенню νс = νл-νм, де  νл – частота 

лазерного випромінювання накачування, 

νм – частота молекулярних коливань 

молекули барвника. Цей результат 

узгоджується із аналогічним синхронним 

зсувом ліній в спектрі ВВ родаміну 6Ж 

при зміні частоти випромінювання 

накачування [Effect of Stimulated Raman 

Scattering on the Formation of the Random 

Lasing Spectrum of Dyes / V.P. Yashchuk, 

E.A. Tikhonov, and O.A. Prigodyuk // JETP Letters, 2010, Vol. 91, No. 4, pp. 174–

177.], а також в спектрах ВВ інших досліджених барвників Р597 і НІС [3], що дає 

можливість узагальнити цей результат і вважати, що спектральні лінії в 

квазілінійчатих спектрах ВВ обумовлені комбінаційним розсіянням барвника.  

 

  
Рис. 3. а) Спектри вторинного випромінювання (1, 2, 3) та їх лінійчата складова (1, 2, 

3), поданих у відносній інтенсивності в залежності від інтенсивності накачування для 

пірометену Pm597 з концентрацією 5 мМ/л за температури 20К: ІН =0,09 (1), 0,17 (2), 

0,29 (3) МВт/мм2; б) залежність інтенсивності лінії ІЛ = 569,6 нм у спектрі ВВ Pm597 від 

інтенсивності накачування 

 

На рис. 3. наведена залежність спектру ВВ і інтенсивності лінії даного 

барвника  = 569,6 нм даного барвника від інтенсивності накачування. Видно, 

що  в подвійному логарифмічному масштабі остання залежність близька до 

лінійної з тангенсом кута нахилу 2,19. Це свідчить, що в лінійному масштабі ця 

залежність описується степеневою функцією з показником ступеня 2,19, тобто 

 
Рис. 2. Спектральний зсув ліній ВКР у 

спектрах ВВ родаміну 575 5 мМ/л у 

везикулярній плівці в залежності від 

довжини хвилі випромінювання 

збудження: довжина хвилі збудження 

λ1=526,5 (1), λ2=528,1 (2) та λ3=532 (3) нм. 
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вона близька до квадратичної. Виявлена нелінійна залежність інтенсивності лінії 

свідчить про вимушений характер комбінаційного розсіяння, яке до цього 

призводить. 

Ступінь нелінійності цієї залежності залежить від барвника і конкретної 

спектральної лінії КР і може  змінюватись в процесі зростання накачки. 

Причиною цього є суттєва зміна контуру ВВ в багатьох барвників, зокрема Р6Ж 

і Р575. На рис. 4а показано, що із збільшенням  накачування спектр ВВ Р575 

суттєво розширюється в довгохвильову область, а кількість ліній ВКР і їх 

інтенсивність зростає [2, 8]. При цьому інтенсивність спектральних ліній 

виявляється пропорційною інтенсивності ХГ (суцільного контура ВВ), що 

свідчить про стимулювання цих ліній випромінюванням ХГ. 

  
Рис. 4 а) Динаміка зміни спектрів ВВ  Р575 із зміною інтенсивності накачки 

ІН1 = 0,27 МВт/мм2(1), ІН2 = 0,32 МВт/мм2 (2), ІН3 = 0,38 МВт/мм2 (3) та 

ІН4 = 0,6 МВт/мм2 (4); б) залежність інтенсивності лінії ІЛ від інтенсивності хаотичної 

генерації ІХГ на довжині хвилі 573,7 нм (1) та 578,5 нм (2) для Р575, з концентрацією 

5 мМ/л за температури Т = (8 – 10)К. 

 

На рис. 4 б це продемонстровано на прикладі найбільш інтенсивних ліній 

4 = 573,7 нм та 5 = 578,5 нм в спектрі ВВ Р575 (рис. 4 а) в діапазоні накачок, 

при яких цей спектр починає сильно  розширюватися - в цьому випадку невелике 

зростання інтенсивності накачки сильно збільшує інтенсивність ХГ на цих 

довжинах хвиль, що дає достатній діапазон значень для побудови вираженої 

експериментальної залежності. Видно, що для найбільш інтенсивної лінії 

573,5 нм коефіцієнт пропорційності лінійчатої складової близький до одиниці. 

Для більш слабкої лінії 578,5 нм  він менший одиниці, що може бути обумовлено 

збільшенням похибки із-за більш вузького діапазону зміни інтенсивності 

накачування, при якій ця лінія надійно фіксується.  

На підставі даних, наведених на рис. 3б і 4б можна зробити висновок, що 

лінії ВКР в спектрах ВВ лазерних барвників стимулюються двома видами 

випромінювання - накачки і ХГ на частоті стокової лінії комбінаційного розсіяння 

і таким чином стверджувати, що інтенсивність ліній ВКР пропорційна добутку 

цих інтенсивностей [3]: Іл Ін ІХГ (див. далі рис. 11 б). 

Продемонстровано, що вплив збільшення концентрації везикул (розсіяння) 

на спектр ВВ діє подібно до ефекту збільшення інтенсивності накачування, а саме, 
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призводить до довгохвильового розширення спектра ВВ і збільшення кількості 

ліній та їх інтенсивності [9]. Відповідні дані представлені на рис. 5 для двох 

концентрацій везикул, пропорційних тривалості ультрафіолетової експозиції 

100 с та 150 с (спектри 1-3 та 1'-3' відповідно) при виготовленні плівок та трьох 

значень інтенсивності накачки ІН1 = 0,27 - 0,31 МВт/мм2 (1), 

ІН2 = 0,48 - 0,52 МВт/мм2 (2) та ІН3 = 0,67 - 0,7 МВт/мм2 (3). Причиною впливу 

розсіяння на спектр ВВ є зростання перепоглинання випромінювання ХГ 

внаслідок збільшення його шляху в зразку, яке таким чином змінює контур 

підсилення активного СРС. Ймовірною причиною впливу інтенсивності 

накачування на спектр ВВ може бути просторовий перерозподіл випромінювання 

ХГ і накачки в активному СРС при збільшенні інтенсивності останнього. 
 

 

Рис. 5. Динаміка зміни спектрів ВВ барвника Р575 5 мМ/л у везикулярній плівці, 

в залежності від інтенсивності накачування (1 – 3 і 1' - 3') і тривалості УФ 

опромінення (концентрації везикул) при температурі Т = 10 К 
 

Показано, що зміна концентрації молекул барвника у СРС впливає на 

спектр його ВВ (рис. 6). Ріст концентрації молекул барвника призводить до зсуву 

спектра ВВ у довгохвильову область і до прояву нових ліній у цій області. 

Експериментальні свідчення даного ефекту продемонстровані на рис. 6. для 

барвника Р6Ж з концентраціями 3 та 5 мМ/л - спектри 1, 1' та 2, 2' відповідно (1, 

2 – спектри ВВ  та 1', 2' – їх лінійчата складова для барвника Р6Ж; для виразності 

спектри рознесені по осі ординат). Ці міни подібні до  ефекту, обумовленого 

збільшення концентрації везикул і інтенсивності накачки, за винятком того, що  

спектр ВВ не розширюється, а зсувається довгохвильову сторону. Причиною 

відмінності є те, що збільшення концентрації барвника впливає на спектр ВВ 

через два ефекти: збільшення перепоглинання і зростання підсилення в зразку.   
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Рис. 6 а) Зсув спектрів вторинного ВВ барвника Р6Ж за однакової інтенсивності 

накачки при зміні концентрації барвника від 3 мМ/л (1) до 5 мМ/л (2); б) зсув 

відповідних лінійчатих складових (1, 2) та спектрів ХГ (1', 2') 
 

Важливо, що у всіх цих трьох експериментальних залежностях 

проявляється загальна закономірність: лінії ВКР проявляються лише в межах 

спектра ХГ і тому при розширенні цього спектра кількість ліній, що 

проявляються у ВКР, зростає, а при  його зсуві одні лінії з`являються а інші 

зникають. 

 

  
Рис. 7. Температурні залежності спектрів ВВ барвників Р6Ж (а) та PM597 (б) у везикулярних 

плівках із однаковою концентрацією барвника (5 мМ/л) та везикул: Т = 24 К (1), 77 К (2), 

300 К (3) для Р6Ж і Т = 8 К (1), 55 К (2), 65 К (3), 300 К (4) для РМ597 
 

У розділі також наведені дані, що демонструють вплив температури на 

спектри ВВ барвників (рис. 7). Видно, що при зниженні температури від 

кімнатної (300 К) до температур рідкого азоту (77 К) та близької до рідкого 

гелію (≈ 6 К) спектр ВВ барвників у везикулярних полімерних плівках 

зсуваються в короткохвильову область, при чому спектральне положення ліній 
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залишається незмінним. Зокрема для Рм597 зсув становить 6,5 нм за зміни 

температури від 100 К до 8 К. 

Зниження температури, як правило, також покращує прояв ВКР: лінії ВКР 

стають інтенсивнішими, а спектральний діапазон, зайнятий цими лініями значно 

розширюється в обидві сторони – і в довгохвильову і короткохвильову сторони. 

Як і в попередніх залежностях прояву ліній ВКР від накачки, концентрацій 

везикул і барвника, спостерігається строга кореляція між розширенням спектру 

ХГ і розширенням спектрального діапазону ліній ВКР.  

 
 

Рис. 8. Залежності півширини спектрів ВВ барвника Р6Ж з концентрацією 5 мМ/л від 

інтенсивності накачування: 

а) для плівок з різною УФ експозицією (концентрацією везикул) за температури 

Т = 8 К: tУФ1 = 120 с (1) та tУФ2 = 240 с (2); 

б) при різних температурах - Т1 = 7 К (1), Т2 = 77 К (2), Т3 = 300 К (3) 

 

Збільшення світлорозсіяння (УФ експозиції) в плівці і зниження 

температури призводить до зниження порогової інтенсивності виникнення ХГ 

(рис. 8). Причиною впливу світлорозсіяння на поріг є збільшення шляху фотонів 

в активному середовищі, що призводить до збільшення підсилення в середовищі 

на цьому шляху. В результаті цього зменшується поріг виникнення ХГ, що 

проілюстровано на рис. 8 а.  

Зменшення порогу при зниженні температури сприяє підвищенню 

інтенсивності ХГ при сталій інтенсивності накачування. Відповідно до 

залежності ІЛ  ІН·ІХГ це призводить до зростання інтенсивності ліній ВКР та 

різкості лінійчатої складової (відношення інтенсивності ліній до інтенсивності 

суцільного п’єдесталу) в спектрі ВВ (рис. 7). 

Як і в попередніх залежностях від накачки, концентрацій везикул і 

барвника, спостерігається  строга кореляція між розширенням спектрального 

діапазону ліній ВКР і розширенням спектру ХГ. Тобто, як і в попередніх 

залежностях, вплив температури на прояв і інтенсивність ліній ВКР знову 

здійснюється через ХГ.  

В розділі продемонстровано, що критерієм прояву ліній ВКР в спектрах ВВ 

барвників є наявність перетину так званого «псевдоспектра КРС» [2, 3, 9] із 

областю вторинного випромінювання барвників (рис. 9). 
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Рис. 9. Співставлення спектрів ВВ (1) та “псевдоспектрів КРС” (2) для групи 

барвників: PM597 (а), Р575 (б), РБ (в) та барвника HIC (г) 

 

«Псевдоспектр КРС» являє собою контур ІЧ поглинання, частоти '  ліній 

якого вирахувані як стоксові частоти КР згідно формули:  ' = Н - , де Н - 

частота випромінювання накачки ( = 532 нм), а  - коливальні частоти у 

спектрах інфрачервоного поглинання (ІЧ). Інтенсивність цих «псевдостоксових» 

ліній умовно приймається пропорційною амплітуді ліній ІЧ поглинання. 

Побудований таким чином «псевдоспектр КРС» вказує (із-за застереженнями, 

що випливають із правила альтернативної заборони) на спектральну область 

розташування та можливі частоти стоксового КР, які можуть проявлятись в 

спектрах ВВ барвників. Наведені на рис. 9 приклади спектрів підтверджують цей 

висновок. Видно, що ВКР лазерних барвників у сильно розсіювальних 

середовищах проявляється тоді, коли спектральні контури псевдоспектру КРС та 

ХГ барвника перетинаються (родаміни 575, пірометен 597 та HIC) і не 

проявляються, якщо такого перетину немає (родамін В). Ця закономірність 

спостерігалась для всіх досліджених барвників. 

У розділі проаналізовано динаміку зміни спектрів ВВ у везикулярних 

плівках при збільшенні інтенсивності накачування за умови високої концентрації 

барвника та везикул у плівках та при низькій температурі. Із всіх досліджених 

барвників лише спектр ВВ Pм597 не зазнає суттєвих змін: спостерігається лиш 

невеликий перекіс контуру за рахунок підйому довгохвильового крила (рис. 3). 

Спектри решти барвників зазнають суттєвих змін. Зокрема барвник Р6Ж 
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демонструє суттєве розширення спектру ВВ у довгохвильову область (криві 1' - 

3' на рис. 5). 

У іншого представника 

родамінового ряду Р575 при таких же 

умовах, окрім розширення спектру в 

довгохвильову область, 

спостерігається утворення другої 

довгохвильової смуги ХГ (рис. 10). 

При збільшенні інтенсивності 

накачування спектр змінюється в три 

єтапи: 1-й ріст інтенсивності 1-ої  

смуги ХГ, 2-ий – розширення спектру 

ВВ в довгохвильову область причому 

інтенсивність максимуму 1-ої смуги 

ХГ не змінюється та 3-ій етап при 

якому спостерігається утворення та 

зростання 2-ої довгохвильової смуги 

ХГ, в який надалі і перекачується вся 

енергія накачування (оскільки 

максимум інтенсивності 1-ої смуги ХГ при цьому практично не змінюється).  

Виникнення довгохвильової смуги в спектрі спектра ВВ спостерігається і 

для барвника HIC у везикулярній плівці. Як і в спектрі ВВ родаміну 575, із 

збільшенням накачки інтенсивність короткохвильової смуги НІС після її 

виникнення залишається практично незмінною, а інтенсивність другої смуги 

різко зростає [3], куди надалі і поступає енергія накачування. Оскільки 

«псевдостоксовий» спектр НІС перетинається лише з короткохвильовою 

смугою, то лінії ВКР можуть спостерігатися лише в ній. Тому виникнення ВКР 

можливе лише в менш ефективних СРС – суспензії мікрочастинок корунду в 

поліуретані, що і проявилось експериментально. Ці результат є ще одним 

свідченням придатності «псевдоспектру» як індикатора прояву ВКР.   

 У четвертому розділі, на основі аналізу наведених в третьому розділі 

даних, експериментально обгрунтована [5] модель протікання явищ ВКР та ХГ в 

активних СРС як єдиного процесу за умов дифузного поширення 

випромінювання в ньому (без врахування інтерференційних ефектів) [2, 4, 7]. 

Відповідно до цієї моделі інтенсивність IВВ вторинного випромінювання, 

обумовлена сумарним ефектом випромінювання ХГ та ВКР і може бути описана 

виразом [6]: 

 𝐼ВВ(𝜔, 𝐼Н) = 𝐼ЛЮМ(𝜔, 𝐼Н) exp ((𝜎(𝜔)Δ(𝐼Н) +  𝑔𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼Н − 𝑘вт) ∙ 𝑙) ,     (1) 

де 𝐼ЛЮМ(𝜔, 𝐼Н) – інтенсивність люмінесценції при даній інтенсивності 

накачування IН, 𝜎(𝜔) – поперечник вимушеного випромінювання,  - густина 

інверсної заселеності рівнів молекули барвника, 𝜒(3)(𝜔) – нелінійна 

сприйнятливість третього порядку, що описує ВКР, kВТ – коефіцієнт втрат, 

обумовлений поглинанням та виходом фотонів за межі зразка. Вважаючи, що ХГ 

 
Рис. 10. Вплив перевипромінювання та 

перепоглинання на форму спектрів ВВ 

(1 - 3) та ХГ (1' - 3' - суцільної складової) - 

родаміну Р575, 5 мМ/л, Т = 8К, t = 150 с; 

Ін = 0,09 (1, 1'), 0,12 (2, 2') та 0,23 (3, 

3'),  МВт/мм2. 
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в дифузному режимі можна вважати підсиленою люмінесценцією 𝐼ХГ =

𝐼ЛЮМ(𝜔, 𝐼Н) exp(𝜎(𝜔)Δ(𝐼Н) ∙ 𝑙), а інтенсивність лінії ВКР ІЛ = ІВВ – ІХГ, можна 

отримати вираз для її інтенсивності: 

𝐼Л(𝜔, 𝐼Н) = 𝐼ХГ(𝜔, 𝐼Н) ∙ (exp( 𝑔 ∙ 𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼Н) − 1) ,                (2) 

з якого випливає співвідношення між інтенсивностями лінії ІЛ, накачування IН 

та ХГ на стоксовій частоті розсіяння IХГ: 

ln (
𝐼Л

𝐼ХГ
+ 1) =  𝑔 ∙ 𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼Н ∙ 𝑙                                (3) 

В реальних експериментальних умовах IЛ << IХГ , тому із (3) випливають 

наближені залежності, які придатні  для експериментальної перевірки: 
𝐼Л

𝐼ХГ
= 𝑔𝜒(3)(𝜔)𝐼𝐻 ∙ 𝑙   та     

𝐼Л

𝐼𝐻
= 𝑔𝜒(3)(𝜔)𝐼ХГ ∙ 𝑙                        (4) 

або 

ln (
𝐼Л

𝐼ХГ
) = ln(𝑔 ∙ 𝜒(3)(ω) ∙ 𝐼𝐻 ∙ 𝑙)   та   ln (

𝐼Л

𝐼𝐻
) = ln(𝑔 ∙ 𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼ХГ ∙ 𝑙)    (5)  

Виходячи із цих формул, тангенс кута нахилу лінійної апроксимації обох 

цих залежностей рівний одиниці, що експериментально спостерігалось в [6] 

(рис. 11). 

 

  

Рис. 11. Експериментальні енергетичні залежності: 

а) ln (IЛ / ІН)= f (ln (ІХГ)) для лінії λ = 587,5 нм  Р6Ж при концентрації 5 мМ/л і 

температурі 9 К; 

б) ln (IЛ ) = f (ln (ІХГ ІХГ) ) для лінії λ = 569,4 нм PM597 при концентрації 5 мМ/л та 

температурі 9 К 
 

Врахувавши, що вираз exp( 𝑔𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼Н ∙ 𝑙) описує контур комбінаційного 

підсилення, яке призводить до ВКР, з (1) випливає вираз для експериментального 

одержання спектрів ВКР із спектрів ВВ:  

𝜒(3)(𝜔)~ ln (
𝐼𝐵𝐵(𝜔)

𝐼ХГ(𝜔,)
)     (6) 

де чисельник представляє собою експериментальний спектр ВВ, а знаменник - 

спектр ХГ (суцільну складову цього спектра). 
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На основі запропонованого методу визначення ВКР спектрів барвників по 

їх спектрах ВВ отримано спектри ВКР цих барвників. На рис. 12 наведено 

порівняння коливальних спектрів 

Р6Ж, отриманими різними методами. 

Показано, що спектри ВКР отримані 

методом ВКР-ХГ (крива 1) добре 

узгоджується із спектром отриманим 

методом SERRS [Surface-enhanced 

resonance Raman scattering 

spectroscopy of single R6g molecules / 

Zeng-Hui Zhou, Li Liu, Gui-Ying Wang, 

Zhi-Zhan Xu. //  Chinese Phys. 2006. V. 

15. № 1. P. 126-131] (крива 2). 

Інтенсивності ліній в спектрах ВКР-

ХГ та SERRS добре корелюють між 

собою, але лінії краще розділенні в 

спектрі отриманому методом ВКР-ХГ. Заслуговує на увагу те, що в спектрі ВКР-

ХГ проявляється лінії, котрі у спектрі SERRS приглушенні, але добре 

проявляються в «псевдо спектрі». 

 На основі запропонованої методики обробки спектрів ВКР-ХГ отримані 

коливальні спектри групи досліджуваних барвників, а саме родамінів Р6Ж та 

Р575, пірометену PM597, та барвника HIC, які наведені на рис. 13.  

 
Рис. 13. Коливальні спектри ВКР барвників, отриманих методом ВКР-ХГ: 1 – Р6Ж, 

2 – Р575, 3 – PM597 та 4 – HIC 
 

Барвник родамінового ряду РB не задовольняє необхідну умову прояву ВКР 

у спектрах ВВ. Відповідно до цього лінійчатої структури в спектрах ХГ барвника 

РB не спостерігалось. 

  

 
Рис. 12. Коливальні спектри родаміну 6Ж 

отримані методами ВКР-ХГ – 1, SERRS – 2 

та псевдоспектр КРС – 3. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Експериментально виявлено, що при інтенсивному накачуванні 

везикулярних плівок, забарвлених лазерними барвниками, виникає вторинне 

випромінювання із квазілінійчатим спектром, непереривна складова якого 

обумовлена хаотичною генерацією (ХГ), а лінійчата складова – вимушеним 

комбінаційним розсіянням (ВКР) барвників. Порогова інтенсивність виникнення 

вторинного випромінювання барвників у везикулярних плівках становить 

ІН = 0,04 – 0,05 МВт/мм2 при температурі ~ 7 – 10 К. 

2. Встановлено, що при всіх експериментальних умовах випромінювання 

хаотичної генерації сприяє появі ліній вимушеного комбінаційного розсіяння, 

які спостерігаються лише в межах спектра хаотичної генерації. 

3. Експериментально встановлено, що інтенсивність ліній ВКР в сильно 

розсіювальних середовищах пропорційна добутку інтенсивності накачування і 

випромінювання хаотичної генерації на частотах цих ліній. Це підтверджує, що 

ВКР в цих середовищах стимулюється двома випромінюваннями: накачування і 

хаотичної генерації на відповідних частотах. 

4. Отримано залежності спектра вторинного випромінювання барвників 

від параметрів активного сильнорозсіювального середовища, інтенсивності 

накачування і температури. Встановлено, що ширина спектра вторинного 

випромінювання і кількість спостережуваних ліній ВКР зростає при збільшенні 

інтенсивності накачування, концентрації барвника і кількості везикул у плівці 

(часу УФ експозиції, що ініціює утворення везикул). Інтенсивність ліній ВКР і, 

відповідно, контрастність квазілінійчатого спектра вторинного випромінювання 

зростає із зниженням температури до значень, що відповідає зрідженню азоту і 

гелію. 

5. Показано, що в сильно розсіювальних середовищах лінії ВКР лазерних 

барвників спостерігаються лише в області перекриття їх спектрів хаотичної 

генерації із «псевдостоксовими» спектрами, побудованими за допомогою 

спектрів їх інфрачервоного поглинання. Таке перекриття є необхідною умовою 

прояву ліній ВКР в активних сильнорозсіювальних середовищах. 

6. Експериментально обґрунтована модель виникнення вимушеного 

комбінаційного розсіяння барвників у везикулярних полімерних плівках як 

поєднаного із хаотичною генерацією спільного процесу, на основі якої 

запропонована методика визначення коливальних спектрів лазерних барвників із 

спектрів їх вторинного випромінювання у сильно розсіювальних середовищах. 

За  допомогою цієї методики визначені коливальні спектри ефективних лазерних 

барвників родаміну 6Ж, родаміну 575, пірометену 597 та НІС. 
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Дисертаційна робота присвячена експериментальному дослідженню 

закономірностей протікання вимушеного комбінаційного розсіяння (ВКР) разом 

із хаотичною генерацією (ХГ) лазерних органічних барвників у 

сильнорозсіювальних середовищах (СРС) на прикладі везикулярних плівок. 

Отримані експериментальні залежності спектрів вторинного 

випромінювання представників родамінового та піромітенового рядів лазерних 

барвників від інтенсивності накачування, концентрації їх молекул та центрів 

розсіяння (везикул) а також температури. На основі отриманих даних зроблено 

висновок щодо підтвердження моделі протікання ВКР та ХГ в СРС як взаємно 

поєднаного процесу. На основі цієї моделі запропоновано методика отримання 

коливальних спектрів барвників по спектрам їх ВВ у СРС. З допомогою цієї 

методики отримані коливальні спектри досліджених барвників. 

Визначено необхідну умову для виникнення ВКР барвників у СРС.  

Ключові слова: Вимушене комбінаційне розсіяння світла, хаотична 

генерація, лазерні органічні барвники, сильно розсіювальні середовища, 

везикулярні полімерні плівки. 

 

SUMMARY 

Smaliuk A.P. Stimulated Raman scattering of light of laser dyes in vesicular 

polymer films – Qualifying scientific work as a manuscript. 
 

Thesis for Candidate of science in Physics and Mathematics sciences by 

Speciality 01.04.05 – optics, lasers physics – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021.  
 

The dissertation is devoted to the experimental study of the occurrence 

regularities of stimulated Raman scattering (SRS) together with random lasing (RL) of 

laser organic dyes in strongly scattering media (SSM) on examples of vesicular 

polymer films. 

The experimental dependencies of the secondary radiation spectra of laser dyes 

of rhodamine and pyrromethene series on pumping intensity, concentration of dye 

molecules and scattering centers (vesicles) as well as temperature are obtained.  

Based on the obtained data, a conclusion about confirmation the occurrence 

model of SRS and RL as a mutually coupled process was made. 



20 
 

On the basis of this model, a method for obtaining the vibrational spectra from 

their secondary radiation spectra in SSM is proposed. 

Using this technique, the vibrational spectra of the studied dyes were obtained. 

Kew words: stimulated Raman scattering, random lasing, laser dyes, strongly 

scattering media, vesicular polymer films. 
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Диссертационная работа посвящена экспериментальному исследованию 
закономерностей протекания вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) 
вместе с хаотической генерацией (ХГ) лазерных органических красителей в 
сильно рассеивающих средах (СРС) на примере везикулярных пленок. 

Хаотическая генерация может способствовать возникновению 
вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) по механизму, сходному с 
активной спектроскопией комбинационного рассеяния.  В сплошном спектре ХГ 
всегда найдутся частоты, совпадающие со стоксовыми частотами рассеянного 
лазерного излучения накачки. Вместе с частотой накачки они образуют 
бихроматическое поле, которое индуцирует вынужденные колебания молекул 
красителя на всех стоксовых частотах попавших в пределы спектра ХГ. Поэтому 
на фоне сплошного спектра ХГ возникает участок спектра КР молекулы 
красителя, по которому можно найти соответствующий участок колебательного 
спектра молекулы красителя. 

Колебательные частоты, определенные из наведенных спектров, хорошо 
согласуются с характерными колебательными частотами связей в 
соответствующих молекулах красителя. Таким образом полученные данные 
свидетельствуют о возможности изучения колебательного спектра лазерных 
красителей через ВКР в средах с многократным рассеянием.  

В работе экспериментально полученные зависимости процессу взаимного 
протекания ВКР и ХГ, на основе которого подтверждена модель, описывающая 
этот нелинейный оптический эффект. На основе этой модели предложен метод 
получения спектров ВКР по спектрам их ВВ в СРС. 

С помощью предложенного метода получены экспериментальные спектры 
ВКР исследуемых красителей. Определено необходимое условие для 
возникновения ВКР красителей в СРС. Показаны основные условия и 
особенности общего протекания процессов ВКР и ХГ красителей в СРС на 
примере везикулярных пленок.   

Ключевые слова: Вынужденное комбинационное рассеяние света, 
хаотическая генерация, лазерные органические красители, сильно рассеивающие 
среды, везикулярные полимерные пленки. 


