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Сильно розсіювальні середовища привертають до себе увагу перш за все 

завдяки можливості отримання в такій системі генерації світла без допомоги 

оптичного резонатора – хаотичної генерації. Останнє явище можливе завдяки 

особливому шляху формування позитивного зворотного зв'язку внаслідок 

багатократного подовження шляху розсіяного фотона в активній області. Це 

дозволяє створити на основі активних сильно розсіювальних середовищ нові 

джерела лазерного випромінювання – хаотичні лазери, що в силу особливого 

шляху формування генерації можуть характеризуватись довільним об’ємом та 

формою. Наразі найважливішим завданням є вивчення механізмів формування 

випромінювання хаотичної генерації, а також дослідження взаємодії її 

випромінювання із самим активним сильно розсіювальним середовищем, 

зокрема можливих нелінійних процесів. Тому важливим завданням є 

проведення комплексних експериментальних досліджень процесів 

формування та поширення випромінювання в активних сильно розсіювальних 

середовищах.  

Дисертаційна робота присвячена дослідженню закономірностей і 

встановленню механізму виникнення вимушеного комбінаційного 

розсіювання світла лазерних органічних барвників, представників 

пірометенового та родамінового рядів у везикулярних полімерних плівках, що 
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використовуються як ефективні активні сильно розсіювальні середовища для 

отримання хаотичної генерації. 

Дослідження проводились з використанням одноімпульсної реєстрації 

спектрів вторинного випромінювання лазерних барвників при інтенсивному 

лазерному збудженні та охолодження зразків до низьких (в основному 

гелієвих) температур. 

На основі аналізу літературних джерел показано, що в сильно 

розсіювальних середовищах типу суспензій високо заломлюючих 

мікрочастинок лазерні барвники проявляють зазвичай 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. В 

неорганічних матеріалах з іонами рідкісноземельних елементів, зокрема Nd3+, 

можна одержати хаотичну генерацію, положення смуги якої визначається 

активним іоном, тривалість імпульсу генерації і його ширина залежить від 

матеріалу, а порогове значення накачки залежить від розмірів частинок 

порошку.  

У везикулярних плівках, які забезпечують найбільш ефективне 

світлорозсіяння, разом із хаотичною генерацією введеного в них барвника 

спостерігається комбінаційне розсіяння його молекул, яке за своїми 

властивостями відповідає вимушеному комбінаційному розсіянню, але має 

незвичайні властивості. В опублікованих раніше роботах відсутні результати 

дослідження закономірностей вимушеного комбінаційного розсіяння 

лазерних барвників та модель його виникнення у сильно розсіювальних 

середовищах.  

Для проведення досліджень були розроблені, виготовлені і 

налаштовані реєстратори енергії імпульсів лазерного випромінювання на 

основі пристроїв вибірки-зберігання із електричним та оптичним запуском. 

Розроблені та виготовлені електронні схеми реєстрації неперервних оптичних 
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сигналів для реєстрації спектрів люмінесценції. Відпрацьована методика 

реєстрації спектрів вторинного випромінювання лазерних барвників при 

інтенсивному збудженні та низьких температурах. Розроблена методика для 

реєстрації спектрів поглинання оптично густих плівок. Розроблений та 

виготовлений інструментальний підсилювач для реєстрації світлових пучків в 

широкому діапазоні зміни їх інтенсивності.  

Встановлено, що при інтенсивності накачування лазерних барвників у 

везикулярних плівок порядку 0,04 – 0,05 МВт/мм2 в них виникає вторинне 

випромінювання із квазілінійчатим спектром. Виявлено, що спектр 

вторинного випромінювання виникає в області максимуму спектра 

люмінесценції барвника даної концентрації і обумовлений хаотичною 

генерацією барвника. Спектральні лінії в спектрах вторинного 

випромінювання обумовлені вимушеним комбінаційним розсіянням барвника 

оскільки зміщуються синхронно із зміною частоти випромінювання 

збудження, а їх інтенсивність нелінійно залежить від інтенсивності збудження. 

Випромінювання хаотичної генерації сприяє появі ліній вимушеного 

комбінаційного розсіяння, оскільки вони спостерігаються лише в межах 

спектра хаотичної генерації, а їх інтенсивність пропорційна інтенсивності 

випромінювання хаотичної генерації на частоті цієї лінії. Лінії вимушеного 

комбінаційного розсіяння виникають лише у везикулярних плівках з великою 

концентрацією барвника: 2 – 5 ммоль/л. 

У результаті експериментальних досліджень встановлено, що кількість 

спостережуваних ліній вимушеного комбінаційного розсіяння зростає при 

збільшенні концентрації барвника і кількості везикул у плівці (часу УФ 

експозиції, що ініціює утворення везикул). Відносна інтенсивність ліній 

вимушеного комбінаційного розсіяння та хаотичної генерації зростає із 

зниженням температури до азотного і гелієвого рівня, що призводить до 

зростання різкості квазілінійчатого спектра вторинного випромінювання.  

Аналіз проведених експериментальних досліджень показав, що 

перепоглинання випромінювання люмінесценції барвників з подальшим 
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перевипромінюванням у більш довгохвильову область здатне істотно 

впливати на перебіг вимушеного комбінаційного розсіяння в багато 

розсіювальних середовищах. Цей вплив здійснюється через хаотичну 

генерацію, яка протікає спільно з вимушеним комбінаційним розсіянням як 

єдиний нелінійний процес. Умовою виникнення вимушеного комбінаційного 

розсіяння в багатократно розсіювальному середовищі є збіг спектра хаотичної 

генерації з областю розташування можливих стоксових ліній, яку можна 

встановити за коливальними частотами спектра ІЧ-поглинання барвника. 

Спільне перепоглинання і перевипромінювання може призводити до сильного 

довгохвильовому зміщення спектра хаотичної генерації і виходу його за межі 

спектральної області розташування можливих стоксових ліній, що робить 

неможливим спостереження стоксових ліній в спільному процесі вимушене 

комбінаційне розсіяння - хаотична генерація. Тому лінії вимушеного 

комбінаційного розсіяння можуть не спостерігатись у спектрі вторинного 

випромінювання, якщо спектр хаотичної генерації зсувається в «червону» 

область поза межі розташування стоксового спектра комбінаційного 

розсіяння. 

У зв'язку з тим, що ефективність світлорозсіяння і концентрації 

барвника впливають на процес перевипромінювання та інтенсивність 

хаотичної генерації на стоксових частотах протилежним чином, існують 

оптимальні величини цих параметрів, при яких спектр хаотичної генерації не 

зміщується, а її інтенсивність залишається досить високою для виникнення 

вимушеного комбінаційного розсіяння.  

Отримані в роботі результати потрібно враховувати при дослідженні 

хаотичної генерації і нелінійних властивостей багатократно розсіювального 

середовища з барвниками, а також застосуванні методу визначення 

коливального спектра молекул барвників за їхніми спектрами вимушеного 

комбінаційного розсіяння у багатократно розсіювальних середовищах. 

Встановлені закономірності та механізм протікання поєднаних процесів 

вимушеного комбінаційного розсіяння та хаотичної генерації склали основу 
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нового методу отримання спектрів комбінаційного розсіяння лазерних 

барвників із спектрів їх вторинного випромінювання у сильно розсіювальних 

середовищах, в якому практично нейтралізований шкідливий вплив засвічення 

люмінесценції. Вперше отримані спектри комбінаційного розсіяння ряду 

лазерних барвників, які важко отримати іншими методами із-за сильного 

люмінесцентного засвічування. 

 

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 on the rights of the manuscripts. 

 

The thesis for the Candidate of Physical and Mathematical Sciences by 

specialty 01.04.05 – Optics, Laser Physics. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

Strongly scattering media attract attention primarily due to the possibility of 

obtaining in such a system of light generation without the help of an optical 

resonator – random lasing. The latter phenomenon is possible due to the special path 

of formation of positive feedback due to the multiple elongation of the scattered 

photon path in the active region. This allows the creation of new sources of laser 

radiation on the basis of active strongly scattering media - random lasers, which due 

to the special path of generation can be characterized by arbitrary volume and shape. 

Currently, the most important task is to study the patterns and mechanisms of 

formation of random lasing, search and study of new active strongly scattering 

media, as well as the study of the interaction of random lasing with this medium, 
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including possible nonlinear processes. Therefore, it is important to conduct 

comprehensive experimental studies of the processes of radiation and light 

propagation in active strongly scattering media. 

The dissertation is devoted to the study of regularities and establishment of 

the mechanism of stimulated Raman scattering of laser organic dyes, representatives 

of pyromethene and rhodamine series in vesicular polymer films used as effective 

active strongly scattering media to obtain random lasing. 

The study used single-pulse registration of the spectra of secondary radiation 

of laser dyes under intense laser excitation and cooling of the samples to low (mostly 

helium) temperatures. 

Based on the analysis of literature sources, it is shown that in strongly 

scattering media such as suspensions of highly refractive microparticles, laser dyes 

usually exhibit secondary radiation, which is a random lasing of these dyes. In some 

cases, radiation with a quasilinear spectrum was observed in the suspensions, which 

was attributed to random mode generations that corresponded to closed photon 

trajectories in a strongly scattering medium. In vesicular films, which provide the 

most efficient light scattering, together with random lasing, Raman scattering is 

observed, which in its properties corresponds to Stimulated Raman scattering, but 

has unusual properties. In the previously published works, there are no results of the 

study of the regularities of stimulated Raman scattering of laser dyes and the model 

of its occurrence in strongly scattering media. In inorganic materials with ions of 

rare earth elements, in particular Nd3 +, random lasing can be obtained, the position 

of the band is determined by the active ion, the duration of the lasing pulse and its 

width depends on the material, and the pump threshold depends on the powder 

particle size. Developed, manufactured and configured recorders of energy of laser 

radiation pulses on the basis of sampling-storage devices with electric and optical 

start. 

Electronic circuits for recording continuous optical signals for recording 

luminescence spectra have been developed and fabricated. The technique of 

registration of spectra of secondary emission of laser dyes at intensive excitation and 
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low temperatures is worked out. A technique for recording the absorption spectra of 

optically dense films has been developed. An instrumental amplifier for registration 

of light beams in a wide range of changes in their intensity has been developed and 

manufactured. 

It is established that at the intensity of laser dye pumping in vesicular films of 

the order of 0,04 – 0,05 MW/mm2, secondary emission with a quasilinear spectrum 

occurs in them. It is found that the spectrum of secondary emission occurs in the 

region of the maximum of the luminescence spectrum of the dye of a given 

concentration and is due to the random lasing of the dye. The spectral lines in the 

spectra of secondary emission are due to the stimulated Raman scattering because 

they shift synchronously with the change in the frequency of the excitation emission, 

and their intensity nonlinearly depends on the pump intensity. Random lasing 

radiation promotes the appearance of lines of stimulated Raman scattering, because 

they are observed only within the spectrum of random lasing, and their intensity is 

proportional to the intensity of random lasing at the frequency of this line. Lines of 

stimulated Raman scattering occur only in vesicular films with a high concentration 

of dye: 2 – 5 mmol/l. 

As a result of experimental studies, it was found that the number of observed 

lines of stimulated Raman scattering increases with increasing dye concentration and 

the number of vesicles in the film (UV exposure time, which initiates the formation 

of vesicles). The relative intensity of the lines of stimulated Raman scattering and 

random lasing increases with decreasing temperature to the nitrogen and helium 

levels, which leads to an increase in the sharpness of the quasilinear spectrum of 

secondary emission. Stimulated Raman lines may not be observed in the secondary 

emission spectrum initiated by the second harmonic of the neodymium laser if the 

random lasing spectrum shifts to the red region of the spectrum. 

Analysis of experimental studies has shown that the absorption of 

luminescence radiation of dyes with subsequent re-radiation in a longer wavelength 

region can significantly affect the course of stimulated Raman scattering in multiply 

scattering media. This effect is due to random lasing, which occurs in conjunction 
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with stimulated Raman scattering as a single nonlinear process. The condition for 

the occurrence of stimulated Raman scattering in a multiple scattering medium is 

the coincidence of the spectrum of random lasing with the region of possible Stokes 

lines, which can be established by the IR absorption spectrum of the dye. Joint 

absorption and re-radiation can lead to a strong long-wavelength shift of the 

spectrum of random lasing and its departure from the spectral region of possible 

Stokes lines, which makes it impossible to observe Stokes lines in the joint process 

of stimulated Raman scattering – random lasing. 

Due to the fact that the efficiency of light scattering and dye concentration 

affect the process of re-radiation and the intensity of random lasing at Stokes 

frequencies in the opposite way, there are optimal values of these parameters at 

which the random lasing spectrum is not shifted and its intensity remains high. 

Raman scattering. 

The results obtained in this work should be taken into account in the study of 

random lasing and nonlinear properties of multiple scattering media with dyes, as 

well as the method of determining the vibrational spectrum of dye molecules by their 

spectra of stimulated Raman scattering in multiple scattering media. 

The regularities and mechanism of combined processes of stimulated Raman 

scattering and random lasing have been established, which formed the basis of a new 

method of obtaining Raman spectra of laser dyes from their random lasing spectra, 

in which the harmful effect of luminescence illumination is practically neutralized. 

For the first time, Raman spectra of a number of laser dyes were obtained, which are 

difficult to obtain by other methods due to strong luminescent illumination. 

Based on the obtained results, a new method for determining the Raman 

spectra of laser organic dyes, free from the influence of fluorescent illumination on 

the registration, was created. 

 

Keywords: stimulated Raman scattering, random lasing, laser dyes, strongly 

scattering media, vesicular polymer films   
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РБ органічний барвник родамін В 
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СД світлодіод 
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resonant Raman scattering 
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ВСТУП 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 
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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.   

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. 
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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 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. 
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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]. 

  

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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РОЗДІЛ 1 

 

ВИМУШЕНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ БАРВНИКІВ В 

РОЗСІЮВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

На сьогоднішній день лазери активно використовуються як джерела 

інтенсивного монохроматичного випромінювання для потреб сучасної науки 

та техніки. Зокрема, лазерний промінь використовується: в промисловості для 

гравірування, виготовлення мікрорельєфів, поліровки та чищення, 

прошивання отворів; як скальпель в біології та медицині; при голографічному 

записі інформації; тощо. Як правило, під лазером мають на увазі систему, яка 

містить три основних елементи – активне середовище, систему накачки та 

резонатор. В активному середовищі відбувається підсилення світла внаслідок 

вимушеного випромінювання, система накачки створює інверсну заселеність 

рівнів в активному середовищі, а резонатор є необхідним для збільшення 

довжини шляху випромінювання. Саме резонатор, в основному, визначає 

спектр та характеристики лазерного випромінювання. Тому, для традиційних 

лазерів поряд зі зменшення розсіяння світла в активному середовищі 

важливою є висока точність виготовлення резонатора. Відповідно і вартість 

виготовлення лазерів є досить високою, особливо при створенні малих за 

розмірами систем, таких як напівпровідникові лазери з діодною накачкою. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень, які були проведені 

починаючи з 70-х років ХХ сторіччя, показали можливість одержати лазерне 

випромінювання в системах без резонатора. Такі системи прийнято називати 

хаотичними лазерами (ХЛ), а їх випромінювання – хаотичною генерацією 

(ХГ). На відміну від традиційних лазерів, активне середовище ХЛ повинно 

мати значну кількість центрів розсіяння. За рахунок багатократного розсіяння 

відбувається локалізація випромінювання в межах активного середовища. 

Тобто активне середовище відіграє роль одночасно і резонатора. 
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Вперше можливість утворення мод хаотичної генерації була теоретично 

передбачена в роботі [23] для рубінових стержнів достатньо великого 

діаметра. Подальші дослідження цього питання були проведені для лазера з 

нерезонансним зворотнім зв’язком, який було реалізовано двома шляхами 

додавання в резонатор розсіювачів – водний розчин з частинками крейди 

поблизу одного із кристалів рубіну або шар MgO нанесений на поверхню 

кристала [24]. Було встановлено, що наявність розсіюючого середовища 

призводить до того, що моди резонатора починають взаємодіяти між собою. В 

зазначеній вище роботі автори вказують на те, що середня частота 

випромінювання лазера з нерезонансним зворотнім зв’язком визначається 

спектральним положенням переходів в атомах, а не характеристиками 

резонатора. Одержані результати дозволили пояснити аномалії в спектрах 

радіовипромінювання від молекул ОН в міжзоряному просторі [25]. Зокрема, 

аномально висока інтенсивність ліній, їх мала напівширина та сильна 

циркулярна поляризація можуть бути пояснені підсиленням випромінювання 

в розсіюючих середовищах. Вперше теоретичне обґрунтування підсилення 

випромінювання в розсіюючих середовищах та можливість одержання ХГ 

було надано в роботі Лєтохова [26]. Варто зазначити, що хоча результати щодо 

характеристик лазерів із нерезонансним зворотнім зв’язком були опубліковані 

в статтях досить давно [23, 24, 27, 28], суттєвий інтерес до дослідження та 

використання ХГ виник лише в 90-х роках ХХ століття.  

 

1.1. Хаотичні розсіювальні середовища та їх реалізація 

 

Як матеріали для хаотичних лазерів можуть використовуватись 

неорганічні діелектрики та напівпровідники (у формі порошків або 

полікристалічних керамік), полімери та рідини, розчини барвників та 

розсіювачів [29]. При цьому розміри активного середовища можуть бути від 

кількох кубічних мікрометрів до сотень кубічних міліметрів. Залежно від 

реалізації активного середовища ХЛ можна одержати генерацію в постійному 
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або імпульсному режимі, різного ступеню когерентності, різного 

спектрального складу, тощо. Параметри випромінювання змінюються залежно 

від енергії в пучку накачки, тому в публікаціях вказується енергія в імпульсі, 

густина енергії або потужність імпульсу. Енергія, при якій відбувається 

суттєве зменшення напівширини смуги випромінювання (інші критерії – 

нелінійне зростання інтенсивності, наявність дуже вузьких ліній) одержала 

назву порогу ХГ [29]. 

Твердотільні хаотичні лазери на основі іонів рідкісноземельних 

елементів є найбільш вивченими на сьогодні типами ХЛ. Можливість 

одержання інтенсивного вимушеного випромінювання з порошків різних 

неорганічних матеріалів, які містять іони рідкісноземельних елементів (таких 

як Pr3+, Eu2+, Eu3+, Nd3+), була показана в ряді наукових публікацій. Одними з 

перших таких робіт були дослідження оптичних властивостей матеріалів PrCl3 

та PrBr3 [30]; CaF2:Eu, BaF2:Eu та SrF2:Eu [31, 32], а також  

Na5La1-xNdx(MoO4)4 [33]. В усіх зазначених випадках вимушене 

випромінювання спостерігалось на внутрішніх переходах в іонах 

рідкісноземельних елементів. При цьому, залежно від інтенсивності накачки, 

в порошках PrCl3 спостерігалось два режими роботи – поверхневий (“surface”) 

та проникнення (“penetration”) [40]. Перший режим мав місце за енергій 

накачки менших 1 мкДж та характеризувався вимушеним випромінюванням, 

яке направлене вздовж поверхні зразка. При більших енергіях накачки 

інтенсивність випромінювання в напрямі вздовж нормалі до зразка переважала 

інтенсивність випромінювання вздовж поверхні. Цей ефект було пояснено 

більшою глибиною проникнення світла накачки в товщу зразка, чим і 

зумовлена назва. Крім того, високий квантовий вихід спостерігався лише тоді, 

коли зразки були у вигляді порошків або процеси 

поглинання/випромінювання відбувались в обмеженій області кристала [31].  

Варто зауважити, що в багатьох порошкових системах випромінювання 

може мати характеристики лазерного тільки в обмеженому діапазоні 

температур, як правило низьких. Наприклад, для Na5La(MoO4)4:Nd різке 
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збільшення інтенсивності випромінювального переходу 4F3/2→
4I11/2 

(λвипр = 1066 нм) в іонах неодиму одночасно зі зменшенням тривалості 

випромінювання та при суттєвому звуженні ширини лінії мало місце лише при 

зменшенні температури до 77 К [33]. Для подвійного сульфіду ітербію-галію з 

неодимом подібний ефект спостерігався лише за температури рідкого гелію 

(4,2 К) [33].  

На сьогодні відомо кілька десятків різних неорганічних речовин із 

неодимом, які дозволяють спостерігати хаотичну генерацію за певних умов 

(температури та енергії накачки). Зокрема, при кімнатній температурі 

спостерігалась вимушене випромінювання зокрема для таких матеріалів, як 

La1-xNdxP5O14 [34 – 36], NdCl3∙6H2O [34, 37], Nd:Sr5(PO4)3F [38 – 40],  

La1-xNdxAl3(BO3)4 [35, 40 – 45], La1-xNdxSc3(BO3)4 [40, 46, 47], NdVO4 та NdPO4 

[45], Nd:YVO4 [48, 49], Nd:Y3Al5O12 (Nd:YAG) [50], Nd:LuVO4 [51, 52], тощо. 

На рис. 1.1 як приклад наведено різницю між спонтанним та вимушеним 

випромінюванням в нанопорошках Nd3+:YVO4, при зміні потужності накачки.  

 

  
 

Рис. 1.1. Звуження лінії переходу 4F3/2→
4I11/2 в Nd3+:YVO4 (b) та нормовані 

залежності інтенсивності випромінювання Nd3+ від потужності накачки (с) [48] 

 

Автори роботи [48] вказують, що різке зростання інтенсивності при 

подоланні порогу накачки спостерігається лише для смуги на 1064 нм (перехід 

4F3/2→
4I11/2 в іонах Nd3+), напівширина якої зменшується від 1,30 нм до 0,48 нм 

при досягненні порогового значення накачки в 15 Вт/мм2.  
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При наявності досить повільної люмінесценції неодиму (τ > 10 мкс), 

збільшення густини енергії накачки призводить спочатку до виникнення 

підсиленого спонтанного випромінювання і лише потім до хаотичної 

генерації. Зокрема, для La0,25Nd0,75P5O14 звуження лінії випромінювання до 

0,15 нм та тривалості імпульсу до 0,3 нс мало місце при енергії накачки 

близько 30 мДж [34]. Подальше збільшення енергії накачки до 50 мДж 

призводило до появи другого імпульсу протягом ~ 2 нс та переходу 

випромінювання в багатоімпульсний режим. Нижче на рис. 1.2 наведено 

приклад вимушеного випромінювання при різних енергіях накачки для 

порошків Nd3+(3 %):LuVO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Інтенсивність імпульсів 

вимушеного випромінювання порошків 

Nd3+ (3 %): LuVO4 при різних енергіях 

накачки. Нуль відліку часу відповідає 

початку імпульсу накачки [52] 
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Для більшості зазначених вище матеріалів з неодимом поріг хаотичної 

генерації, залежно від матеріалу та розмірів частинок в порошкових зразках 

або обмежених областей в монокристалах, лежить в межах густини енергій 

накачки в діапазоні ~ (0,01 – 1,1 ) Дж/см2 [40, 52, 53]. Як приклад залежності 

інтенсивності спонтанного і вимушеного випромінювання, а також порогу 

генерації від розмірів частинок для порошків NdSc3(BO3) подано рис. 1.3.  

З точки зору хаотичної генерації, за винятком неодиму, решта 

рідкісноземельних іонів в порошках досліджувались досить мало. Окрім уже 

згаданих галогенідів з празеодимом та європієм [30 – 32], можна відзначити 

лише кілька досліджень хаотичної генерації, зокрема, в порошках 

K5PrLi2F10 [54], полікристалічних плівках Y2O3:Eu3+/ZnO [55] та в боратних 

скло-кераміках, легованих Eu3+ [56]. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1.3. а) Інтенсивність випромінювання як функція розміру частинок 

NdSc3(BO3) за малої потужності накачки; б) поріг генерації як функція від 

розмірів частинок NdSc3(BO3). Різні символи відповідають різному діаметру 

пучка накачки [53] 

 

Хаотична генерація в напівпровідниках почала активно вивчатись 

наприкінці ХХ століття [57, 58]. Найбільш дослідженими, з точки зору ХГ, 

напівпровідниковим матеріалом є оксид цинку – ZnO [29, 57 – 63]. Серед 

інших напівпровідників наявні дослідження ХГ в порошках, наноструктурах 

або плівках GaAs [64], GaAsN [65], ZnSe [66], Cr2+:ZnSe [67 – 69], Cr:ZnS та 



29 

 

Cr:CdSe [69], GaTe [70], тощо. За останні два десятиліття суттєво збільшилась 

кількість досліджень напівпровідникових об’єктів (порошків, 

мікро/нанокристалів, нановолокон та квантових точок) через перспективи їх 

застосування в хаотичних лазерах та добре розроблену технології створення 

напівпровідникових структур.  

Порівняно з розглянутими вище матеріалами, що містили іони 

рідкісноземельних елементів, генерація в напівпровідникових об’єктах має 

ряд суттєвих відмінностей. По перше, положення лінії генерації в випадку РЗЕ 

іонів відповідає одному з їх внутрішніх переходів, в той час як в 

напівпровідниках грає роль ширина забороненої зони. Наприклад, для випадку 

ZnO ширина забороненої зони становить 3,3 еВ і положення лінії генерації в 

спектрі (рис. 1.4 а) є близьким даному значенню енергії (λ = 383 нм відповідає 

hν ≈ 3,24 еВ). Різниця між значеннями пов’язана із тим, що при зменшенні 

розмірів частинок матеріалу має місце зменшення ширини забороненої зони. 

Крім того, не можна відкидати вплив екситонів, які мають енергії анігіляції, 

які близькі до енергії краю фундаментального поглинання матеріалів.  

 

 

 

Рис. 1.4. Спектр випромінювання кластера ZnO при енергії в імпульсі на-

качки 0,25 нДж [71] (а); лазерні спектри порошків напівпровідників (розмір 

зерна ~ 20 мкм), одержані за кімнатної температури та збудженні на 1700 нм, 

при розмірі плями від пучка накачки 2,5 мм (іі, ііі) та 1,5 мм (і, іv) [69] (B) 
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Варто також зазначити, що у випадку додавання до напівпровідника 

домішок, таких як хром, спектр генерації визначається положенням рівня 

домішки в енергетичній структурі напівпровідника (рис. 1.4 В). Окрім іонів 

перехідних металів (до яких належить хром), в напівпровідникові структури 

додають і рідкісноземельні іони, наприклад ербій [72], які також суттєво 

модифікують оптичні властивості матеріалу та визначають параметри 

хаотичної генерації.  

Інша суттєва особливість напівпровідникових об’єктів для ХЛ пов’язана 

з необхідністю створення великої кількості центрів розсіяння, чого можна 

досягти як подрібненням кристалів до мікро/нанометрових розмірів, так і 

травленням каналів та порожнин в кристалах [73].  

Щодо порогової густини енергії накачки, то вона залежить від матеріалу, 

реалізації зразка та від розмірів частинок. Зокрема, для Cr2+:ZnS у вигляді 

порошку з частинками ~ 20 мкм порогова густина енергії накачки становить 

198 мДж/см2, для цього ж напівпровідника в фтор-вуглецевій полімерній 

плівці – 169 мДж/см2, а для Cr2+:ZnS у перфторвуглецевій рідині – 

311 мДж/см2 [69]. При цьому важливою є тривалість імпульсу накачки. 

Наприклад, для квантових точок CsPbBr3 при λ = 400 нм та t = 100 фс поріг 

генерації становив 9 мкДж/см2, тоді як для t = 5 нс поріг – 900 мкДж/см2 [74]. 

Досить велика увага останнім часом приділяється дослідженню 

хаотичної генерації в тонких плівках, які можуть містити як неорганічні так і 

органічні активні компоненти та частинки-розсіювачі. При цьому плівки 

можуть бути діелектричними, напівпровідниковими або 

полімерними/органічними. Щодо діелектричних та напівпровідникових 

плівок, то частка таких систем при вивченні хаотичної генерації є досить 

незначною в порівнянні з полімерними системами. При цьому в діелектричні 

плівки вносяться люмінесцентні частинки та частинки напівпровідників. 

Зокрема, до таких систем можна віднести уже згадані раніше полікристалічні 

плівки Y2O3:Eu3+/ZnO [55], плівки та композити ZnO–SiO2 [61, 75], а також 

більш складні структури типу Au/MgO/ZnO або Au/i-ZnO/MgO/ZnO [62]. В 
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цілому, практична реалізація хаотичних лазерів на порошкових матеріалах та 

діелектричних/напівпровідникових композитах є досить важкою з точки зору 

технології якщо порівнювати з полімерними плівками та композитами.  

Розглянемо більш детально хаотичну генерацію в полімерних плівках з 

барвниками та розсіювачами. Полімери як основа створення середовищ для 

хаотичних лазерів мають ряд переваг перед діелектричними та 

напівпровідниковими кристалічними матеріалами. Зокрема, це пов’язано з 

можливістю модифікувати їх фізичні властивості (електричні, оптичні, 

механічні) шляхом внесення різних домішок [76]. Хаотична генерація може 

виникати як безпосередньо в полімері так і за рахунок домішок в ньому. Як 

відомо, полімери  можуть мати досить інтенсивну фотолюмінесценцію, яка 

пов’язана із полімерними ланцюгами, а її характеристики залежить від 

особливостей ланцюгів, наприклад від їх довжини [77]. У випадку -

кон’югованих полімерів, внесенням домішок можна досягти широкого 

діапазону варіації ширини забороненої зони [78]. Це в свою чергу дозволяє 

одержати люмінесценцію полімерів в усьому видимому діапазоні довжин 

хвиль при ширині забороненої зони матеріалу в межах (1,5 – 3,0) еВ (типові 

значення для напівпровідників). Люмінесцентні -конюговані полімери мають 

ряд переваг, які випливають з особливостей електронної будови 

напівпровідників – проста реалізація чотирирівневої лазерної схеми [76]. 

Іншою перевагою -конюгованих полімерів є те, що їх люмінесценція зазнає 

суттєво меншого концентраційного гасіння ніж це притаманно барвникам [79]. 

Як правило, для спостереження хаотичної генерації в полімерах потрібно 

внести певну кількість центрів розсіяння, якими можуть бути 

мікро/нанорозмірні частинки, наприклад, діоксиду титану ТіО2 [80 – 82]. При 

цьому в полімерних плівках можна одержати ХГ навіть без внесення 

розсіювачів, якщо вдається підібрати товщину плівки. Такий ефект був 

пояснений наявністю неоднорідностей показника заломлення в полімерній 

плівці за рахунок навіть невеликої різниці в товщині в її різних частинах [83]. 
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У роботі [84] було опубліковано результати одного із перших 

досліджень хаотичної генерації на полімерних плівках з багатократним 

розсіянням, де полі(2-метокси,5-(2'-етил-гексилокси)-1,4-фенилен-вінилен) в 

полістирені слугував в якості полімерної матриці, в яку було введено 

розсіювач – частинки ТіО2. Таку систему було досліджено як у вигляді 

розчину так і у вигляді тонкої плівки. У випадку розчину в циклогексаноні без 

оксиду титану при різних енергіях накачки та збудженні на 532 нм хаотична 

генерація не спостерігалась. У той час як при концентрації ТіО2 у кількості 

~ 1010 см-3 та за енергії накачки 4,5 мДж мало місце різке звуження смуги 

випромінювання та збільшення пікової інтенсивності більш ніж в 30 разів. Для 

зразків розчинів (вміст полімеру в циклогексаноні 0,1 мас %) із концентрацією 

частинок ТіО2 у кількості ~ 1011 см-3 при накачці з енергією 0,12 мДж 

спостерігається широкосмугове випромінювання, в той час як збільшення 

енергії до 3,6 мДж приводить до появи вузького інтенсивного піка ХГ. Варто 

зазначити, що збільшення місту розсіювача на порядок (від 1011 до 1011 см-3) не 

призводить до суттєвого покращення параметрів ХГ в системі, яка 

досліджувалась в роботі [84]. При цьому збільшення концентрації полімеру в 

розчині від 0,1 % до 1,0 % дозволяє змістити поріг генерації від 5 мДж 

до 0,7 мДж. Ще одним цікавим спостереженням в системах роботи [84] було 

зміщення піку ХГ від 606 до 596 нм при збільшенні енергії накачки від 

0,02 мДж до 5 мДж. Цей ефект автори пояснили передачею енергії від 

збуджених частин полімера з короткою довжиною кон’югації до більш 

впорядкованих частин з більшою довжиною кон’югації. Стосовно плівкових 

систем, то для них мали місце покращені характеристики ХГ в порівнянні з 

розчинами. Дослідження ХГ при накачці на 435 нм показали менш привабливі 

результати у зв’язку з меншою ефективністю поглинання світла  системами в 

синій області. Також було показано, що потужність накачки, при якій починає 

руйнуватись плівка є на порядок вищою ніж поріг генерації в системах 

досліджуваних в роботі [84]. 
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Подальші дослідження люмінесцентних полімерів як матеріалів для 

хаотичних лазерів були проведені для плівок та розчинів, які містять полі(2-

бутил-5-(2’-етилгексил)-1,4-фенилен вінилен, полі(2,5-біс(колестенокси)-1,4-

фенилен вінилену, полі(2,5-біс(2’-етилгексилокси)-1,4-фенилен вінилен, та 

багато інших полімерів [85 – 94]. Велика частина досліджень присвячена 

плівкам, які містять одночасно два або більше люмінесцентних полімери 

[29, 86]. Важливою перевагою плівок на основі кон’югованих полімерів над 

лазерами на барвниках є те, що для плівок не спостерігається концентраційне 

гасіння випромінювання [79]. При цьому довжина хвилі генерації може бути 

одержана в широкому діапазоні від 420 нм до 650 нм. Більше того, поєднання 

кількох полімерів дозволяє одержати одночасну генерацію на кількох 

довжинах хвиль [93]. Одним із недоліків можна вважати той факт, що для 

зменшення порогу генерації потрібно збільшувати товщину плівки. Зокрема, 

генерація спостерігається коли товщина плівки перевищує 70 нм для деяких 

полі-фенилен-віниленів або перевищує 100 нм для ряду інших полімерів та їх 

комбінацій [29, 86, 89]. Стосовно порогу генерації, то він суттєво залежить від 

полімеру, товщини плівки, наявності розсіювачів, довжин хвиль накачки та 

генерації тощо. На сьогодні генерація в плівках з люмінесцентними 

полімерами буда одержана при густинах енергії накачки в межах від 3,6 до 

510 мДж/см2 [29, 86, 95]. Іншим недоліком багатьох полімерних плівок є 

відносно велика напівширина ліній ~( 7 – 55) нм [86, 94]. Однак, в деяких 

полімерних плівках можна досягти напівширин менше 0,6 нм [90], а в 

розчинах близько 1 нм [92], що є близьким до напівширин ліній ХГ в порошках 

з іонами рідкісноземельних іонами та в напівпровідникових наноструктурах 

описаних вище.  

Окрім люмінесцентних полімерів в плівках, для одержання ХГ можна 

використати різноманітні барвники. Значна частина подібних досліджень 

стосуються родамінів різного типу. При цьому для ефективної ХГ потрібна 

певна кількість розсіюючих центрів для збільшення ефективної довжини 

шляху променя в плівці. У роботі [96] продемонстровано можливість 
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одержання хаотичної генерації в плівках полі(метил метакрилат) з 

родаміном 6Ж (концентрація 10-6 моль/л) та наночастинками срібла (розмір 

частинок ≈ 12 нм). При густині енергії накачки в 8,3 мДж/см2 та концентрації 

частинок срібла 2,9·1012 см-3 має місце звуження смуги люмінесценції 

родаміну до ≈ 11 нм та зростання інтенсивності в 270 разів. В той же час, для 

системи в якій наночастинки срібла замінено на наночастинки ТіО2 в такій же 

концентрації ХГ не спостерігається (смуга широка і малої інтенсивності). Цей 

ефект було пояснено тим, що металічні частинки сильно впливають на 

характеристики електричного поля поблизу себе, що призводить до змін в 

поглинальних та випромінювальних властивостях плівок. Стосовно зразків з 

ТіО2, то автори [96] роблять висновок, що товщина плівки в 40 мкм є 

недостатньою для ХГ за умов проведеного експерименту. Можливість 

одержати ХГ на плівках ди-уреасилу з родаміном В при одно- та двох-

фотонному збудженні було продемонстровано в роботі [97]. Поріг генерації в 

одно-фотонному режимі становив ≈ 0,39 мДж/см2, а в двох-фотоновому 

режимі – ≈ 70 мДж/см2. При дослідженні зразків, які містили плівку полівініл 

пірролідон з родаміном 6Ж та частинками Al2O3 спостерігався зсув максимуму 

лінії ХГ в короткохвильову область спектру при збільшенні енергії накачки 

[98]. Цей ефект було пояснено тим, що в такій системі випромінювання 

відбувається за час того ж порядку (або навіть менший) в порівнянні з часом 

міграції енергії по зразку.  

Основною проблемою хаотичних лазерів на барвниках є незворотна 

деградація барвників при певних умовах накачки та наявності частинок-

розсіювачів певного типу, зокрема, ТіО2 [99]. Для вирішення цієї проблеми 

застосовують інші розсіювачі, серед яких Al2O3, ZnO, SiO2, ZrO2 та різні 

металічні наночастинки [96 – 98, 100, 101]. Зменшення швидкості деградації 

барвника при заміні частинок ТіО2 на SiO2 було пояснено меншим показником 

заломлення оксиду кремнію в порівнянні з оксидом титану (1,46 проти 2,67 на 

довжині хвилі 532 нм) [101, 102]. Для розсіювача з меншим показником 

заломлення характерне менше розсіяння, тобто хаотична генерація 
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відбувається в так званому режимі малого розсіяння. Ще одна важлива 

перевага SiO2 над ТіО2 це суттєво більша ширина забороненої зони (8 проти 

3,2 еВ). Тобто, при використанні SiO2 замість ТіО2, усувається генерація 

електрон-діркових пар за рахунок двох-фотонного поглинання в розсіювачі 

при накачці в видимій області [102]. Цікаво, що аморфний ТіО2 є кращою 

альтернативою до SiO2, оскільки забезпечує вищу інтенсивність 

випромінювання при збільшенні тривалості роботи (для 5000 імпульсів 

інтенсивність випромінювання зразка з SiO2 зменшується на 20 % в той час як 

для 2000 імпульсів зменшення становить 14 %) [102, 103]. Більш того, 

використання деяких розсіювачів, зокрема наночастинок Y2O3, дозволяє 

протидіяти деградації барвника родамін 6Ж в поліуритані [104]. Відповідно до 

міркувань авторів [104] дія потужного випромінювання на розчини барвників 

призводить як до незворотної деградації так і до перетворень розчинів 

барвників, які можна «повернути». Щодо необоротної дії, то це 

фотоокиснення полімерної матриці та утворення димерів/тримерів 

родаміну 6Ж. «Оборотна» деградація наразі не має чіткого пояснення, але 

висловлено припущення, що вона пов’язана з впорядкуванням молекул 

барвника вздовж ланцюжка полімерів та утворенням ділянок з накопиченим 

зарядом [104 – 107]. 

Іншим способом вирішення проблеми деградації барвників при ХГ є 

створення везикул в полімерних плівках. Ці везикули є центрами розсіяння і, 

таким чином, усувається необхідність введення додаткових розсіювачів у 

формі мікро/наночастинок діелектричних або напівпровідникових матеріалів. 

Можливість одержати ХГ на плівках з барвниками типу родамін 6Ж та 

везикулами була показана в ряді робіт [108 – 111]. Такі плівки мають досить 

невисокий поріг ХГ. Оптимальними, з точки зору ХГ, можна вважати плівки, 

в яких центри розсіяння розподілені однорідно в області плями від пучка 

накачки [111]. На сьогодні, дослідження ХГ в везикулярних плівок все-ще не 

привернуло значної уваги. У той же час, везикулярні плівки є подібними до 
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активних середовищ «краплинних» (droplet) лазерів, які є перспективними для 

різноманітних, зокрема біологічних, застосувань [112, 113].  

Серед проблем, які залишаються не вирішеними в області везикулярних 

полімерних плівок з барвниками можна відзначити наступні – створення 

плівок з однорідним просторовим розподілом центрів розсіяння; залежності 

порогу генерації та інтенсивності вимушеного випромінювання від розмірів та 

концентрації везикул і барвників, товщини плівок, розмірів плями від пучка 

накачки та тривалості імпульсу накачки. Крім того, потрібен критерій того, 

яке випромінювання в везикулярних плівках вважати ХГ, а яке – підсиленим 

вимушеним випромінюванням. 

 

1.2. Особливості розповсюдження випромінювання в середовищах з 

різною ефективністю світлорозсіяння 

 

Одним із найбільш важливих питань при досліджені матеріалів для 

хаотичних лазерів є питання розсіяння в активному середовищі. Найбільш 

простим критерієм щодо ступеню розсіяння є порівняння середньої довжини 

пробігу фотонів (Lф) з характерними розмірами активного середовища (Lc) та 

довжиною хвилі випромінювання (λ). Очевидно, якщо довжина вільного 

пробігу перевищує характерні розміри середовища, то роль розсіяння повинна 

бути незначною і одержання хаотичної генерації є неможливим. При 

виконанні умови Lc >> Lф >> λ матиме місце незначне розсіяння світлових 

хвиль, які поширюються за законами дифузії [109]. При цьому спектр генерації 

буде досить широким, а розсіяні хвилі – некогерентними. Хаотична генерація, 

яка проявляється у вигляді вузьких піків на спектрі підсиленого вимушеного 

випромінювання (ПВВ), може спостерігатись тоді, коли в структурі 

формуються особливі області випадкових резонаторів – «лазерні порожнини» 

(laser cavities) [113]. Формальним критерієм для так званого режиму слабкого 

розсіяння можна вважати Lф ~ розмірів лазерної порожнини. При цьому, вузькі 

піки на спектрі підсиленого вимушеного випромінювання можуть 



37 

 

спостерігатись навіть при відсутності спеціально введених центрів розсіяння 

(рис. 1.5). Щоправда, положення та інтенсивності цих піків є випадковими і 

накопичення сигналу протягом певної кількості імпульсів накачки призводить 

до усереднення та одержання гладкої смуги випромінювання. 

 

 

Рис. 1.5. Спектр емісії з розчину 5 мМ/л родаміну 640 у діетиленгліколі, 

одержаний після одного імпульсу накачки та при відсутності частинок. 

Енергія в імпульсі становила 0,3 мкДж [113] 

 

Щодо механізму утворення лазерних порожнин при слабкому розсіянні, 

то автори [114], на основі розрахунків, стверджують наступне. В областях, 

куди не потрапляє імпульс накачки, але доходить вимушене випромінювання, 

відбувається інтенсивне перепоглинання світла. Таким чином, зворотній 

зв'язок має місце лише в областях де відбувається накачка (це і є області 

лазерних порожнин) і відсутній в решті частин зразка. Розмір таких лазерних 

порожнин може бути значно більшим за довжину хвилі випромінювання, 

наприклад ~ 800 мкм [115]. 

У слабо розсіюючих середовищах досягти ХГ можна досягти шляхом 

збільшення інтенсивності в пучку накачки. При цьому лазерні осциляції 

відбуваються у напрямку найбільшого підсилення – вздовж напрямку 

найбільшої протяжності активного середовища [114]. Інтерференція розсіяних 

хвиль призводить до суттєвого підсилення випромінювання та до появи 
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резонансного зворотного зв’язку. В деяких дуже рідкісних випадках коли 

розсіяння відбувається на довжинах, значно коротших Lф, на спектрі ПВВ 

можна одержати вузькі піки, положення яких не змінюється від імпульсу до 

імпульсу. Ці вузькі піки мають місце лише тоді, коли центри розсіяння існують 

в системі в кількості більшій за n ≈ 109 см-3 [116]. Розповсюдження 

випромінювання та ХГ у випадку слабкого розсіювання можна пов’язати з 

наявністю протяжних (нелокалізованих) або аномально локалізованих 

лазерних мод [117, 118]. У першому випадку говорять про дифузійний процес 

поширення випромінювання в якому може брати участь весь зразок. При 

цьому, в дифузійному режимі може спостерігатись лінійчастий спектр, в 

якому положення ліній є незмінним [108]. Ці лінії можуть бути пов’язані з 

резонансним вимушеним комбінаційним розсіянням на молекулах барвника, 

яке відбувається одночасно з люмінесценцією та вимушеним 

випромінюванням [109]. В другому випадку локалізація відбувається лише в 

області, в яку доходить імпульс накачки. Ці два типи лазерних мод мають 

різний поріг накачки – низький у випадку протяжних мод та високий у випадку 

дуже рідкісних аномально локалізованих мод [114].  

При наявності сильного розсіяння в активному середовищі дифузійний 

режим поширення випромінювання відходить на другий план. Велика 

кількість розсіяних хвиль інтерферує між собою, що призводить до так званої 

слабкої локалізації [71, 119]. При певній критичній концентрації центрів 

розсіяння поширення випромінювання практично не відбувається за рахунок 

інтерференції та багатократного розсіяння [120]. Одним із можливих пояснень 

цього явища є локалізація Андерсона – локалізація мод в просторі внаслідок 

інтерференції в середовищах з сильним розсіянням [121]. Ця локалізація може 

порушуватись якщо середовище здатне поглинати світло, що розсіюється. З 

іншого боку, наявність ХГ в системі навпаки підсилюватиме просторову 

локалізацію мод. В системах з сильним розсіянням можуть спостерігатись 

цікаві ефекти, такі як двох-фотонне поглинання. Наприклад, при здійсненні 

накачки фемтосекундними імпульсами на 800 нм у системі, яка містила 
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кумарин 370 та частинки ТіО2 в желатині, спостерігалась ХГ на 480 нм [122]. 

При достатньо високій інтенсивності накачки в полімерних плівках можна 

одержати дуже вузькі піки випромінювання з шириною менше 0,1 нм [123]. 

Якщо не змінювати геометрію експерименту, то положення таких піків 

залишається незмінним. Це свідчить про їх належність до ХГ, а не до похибок 

приладу та проявів шумів.  

Таким чином, поширення випромінювання через середовища з сильним 

та слабким розсіянням є суттєво різним. У першому випадку випромінювання 

локалізується в певних областях активного середовища, а в другому – 

локалізація відбувається лише за певних умов. Ці особливості визначають 

експериментальні умови спостереження ХГ в обох випадках, а також 

накладають обмеження на характеристики вимушеного випромінювання.   

 

1.3. Хаотична генерація в середовищах з різним режимом 

розповсюдження випромінювання 

 

У розсіюючих середовищах можливі два типи зворотного зв’язку та, 

відповідно, два типи хаотичних лазерів. Перший тип зв’язку є когерентним 

(резонансний) і відповідає зв’язку за полем (амплітудою). Другий – 

некогерентний (нерезонансний) – зв'язок за інтенсивністю (енергією).  

Для початку розглянемо хаотичну генерацію з когерентним зворотнім 

зв’язком. Умовно хаотичні лазери з резонансним зворотнім зв’язком 

поділяють на класичні та квантові. У першому випадку інтерференційні явища 

не відіграють суттєвої ролі в формуванні спектра ХГ, в той час як в другому – 

інтерференція розсіяних хвиль є важливою [58].  

Класичні хаотичні лазери з резонансним зворотнім зв’язком були 

одержані на порошках напівпровідників, різноманітних органічних полімерах 

і барвника, аерозолях, тощо [81, 123 – 126]. В таких матеріалах, при певному 

значенні енергії в імпульсі накачки, широка смуга їх люмінесценції починає 

різко звужуватись до напівширин менших 1 нм. При цьому характеристики 
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вузької лінії залишаються стабільними від імпульсу до імпульсу при умові, що 

накачка (енергія, тривалість імпульсу, довжина хвилі) та частина зразка, на яку 

падає пучок накачки залишаються не змінними. У випадку полімерних плівок 

локалізовані моди визначаються як товщиною плівки так і локальними 

неоднорідностями показника заломлення [83]. Саме на локальних 

неоднорідностях відбувається повне внутрішнє відбивання і локалізація 

світла. Пояснення механізму генерації було здійснене в роботах [117, 127, 128] 

шляхом припущення про існування локалізованих мод, які характерні для 

конкретної структури. На основі результатів експериментальних та 

теоретичних досліджень було встановлено наступне. Поріг ХГ в межах 

конкретного зразка задається найвищою модою всіх хаотичних резонаторів, 

які наявні в зразку. Густина резонаторів певного типу в зразку різко 

зменшується зі зменшенням фактора якості моди, яка відповідає цим 

резонаторам (може в них існувати) [128]. 

Таким чином, у ХЛ класичного типу з резонансним зворотнім зв’язком 

характеристики ХГ визначаються параметрами хаотичних резонаторів, які 

виникають внаслідок неоднорідностей активного середовища. При цьому 

наявність ближнього або дальнього порядку для цих резонаторів не є 

важливим. В випадку квантового ХЛ в середовищі наявні розсіювачі наявність 

ближнього порядку для яких є небажаним фактором [58]. Прикладом 

квантового ХЛ з резонансним зворотнім зв’язком є порошки ZnO, в яких 

розмір частинок має порядок довжини хвилі генерації [129]. Для систем, в яких 

наночастинки оксиду цинку були розташовані дуже щільно, було показано 

існування лазерних мод до кількох мікрон [130]. Таким чином, сильне оптичне 

розсіяння веде до просторового обмеження лазерного випромінювання в 

областях мікронного розміру. При цьому центри розсіяння не можна 

розглядати як незалежні, а швидше як «резонансні». Це в свою чергу 

призводить до утворення колективних мод, характерних для певних областей 

зразка. Деякі з цих мод (найбільш стійкі в часі) і є лазерними модами 

квантового ХЛ з резонансним зворотнім зв’язком [58].  
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Хаотичні лазери з нерезонансним зворотним зв’язком суттєво 

відрізняються від розглянутих вище випадків ХЛ з резонансним зворотнім 

зв’язком. По перше, в ХЛ з нерезонансним зворотнім зв’язком більш суттєву 

роль грає спонтанне випромінювання, що веде до уширення ліній хаотичної 

генерації [27]. По друге, для досягнення підсилення світла в ХЛ з 

нерезонансним зв’язком необхідна наявність сукупності взаємодіючих 

квазістанів, з низькими втратами енергії, в той час як для випадку 

резонансного зв’язку генерація відбувається на окремих квазістанах [29]. 

Сукупність квазістанів призводить до накладання ліній ХГ, що також впливає 

на ширину лінії випромінювання. Для опису процесів ХГ з нерезонансним 

зворотнім зв’язком, як правило, застосовують дифузійну модель поширення 

світла. При умові врахування впливу ХГ на поширення випромінювання в 

середовищі з нерівномірним розподілом розсіюючих частинок можна 

одержати кореляцію між експериментом та теорією [131].  

Одним із цікавих випадків реалізації ХЛ є використання паперу 

просоченого розчином барвника [132]. Сама по собі ця система 

характеризується досить слабким розсіянням світла, однак, за рахунок 

наявності каналів в папері, утворюються області хаотичних резонаторів. За 

висновками авторів, збільшення кількості каналів в матриці призводить до 

перетворення ХЛ з нерезонансним зв’язком в ХЛ з резонансним типом зв’язку. 

Хаотична генерація в даній дисертаційній роботі буде досліджуватись у 

сильноро розсіювальних середовищах на прикладі везикулярних плівок в яких 

реалізуєтсья умови дифузного поширення випромінювання, яке вперше 

описане у роботі [26] та вперше експериментально підтверджене у роботі [99], 

що відповідає умовам некогерентної ХГ [133, 134]. За умови дифузного 

поширення світла, а саме довжина вільного пробігу (довжина траєкторії між 

актами пружного розсіяння) випромінювання набагато більша довжини його 

хвилі та набагато менша розмірів зразка, інтерференційними ефектами можна 

нехтувати. 
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На рис. 1.6 наведені спектри флуоресценції Р6Ж (спектр 1), підсиленої 

флуоресценції у везикулярній плівці (спектр 2) та спектру ХГ (спектр 2').  

 

Рис. 1.6. Спектри флуоресценції 1, спектр випромінювання у везикулярній 

плівці 2 та спектр ХГ 2’ для барвника Р6Ж концентрації 5 мМ/л у 

везикулярній плівці  [133] 

 

Накачка зразку здійснювалась другою гармонікою Nd3+:YAG лазера в 

одноімпульсному режимі. Крива 2 (рис. 1.6) – спектр флуоресценції зразка за 

умов сильно розсіювального середовища (присутності розсіювальних центрів – 

везикул азоту). Даний спектр схожий на випромінювання флуоресценції в 

однорідному зразку, однак зсунутий у довгохвильову область. Відмінність між 

спектрами 1 та 2 спричинена перепоглинанням випроміненого світла 

незбудженими молекулами барвника оскільки для даного барвника існує 

перекриття спектрів люмінесценції та поглинання. Як показано на рис. 1.6. 

спектр ХГ 2' розташований у максимумі спектру люмінесценції 2 (за умов 

наявності розсіювальних центрів) проте є набагато вужчим. Це свідчить про 

наявність великої частини вимушеного випромінювання флуоресценції, котре 

найсильніше підсилюється в спектральної області, де ефективне підсилення є 

найбільшим і як наслідок вище сказаного про форму контура ХГ. Тобто за 

умов дифузного поширення випромінювання в сильно розсіювальному 

активному середовищі форма спектра ХГ є гладкою неперервною кривою.  
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Оскільки ХГ як і генерація звичайного лазера є пороговим процесом та 

характеризуєтсья вузьким спектром, свідченням про виникнення ХГ є різке 

збільшення спектральної густини енергії dE / dλ. Дану залежність зручно 

представляти як залежність півширини спектра випромінювання  від 

інтенсивності зовнішньої накачки і показано на рис. 1.7. 

 

 

Рис. 1.7. Залежність ширини спектра випромінювання барвника Р6Ж у 

везикулярній плівці від інтенсивності накачки для концетрацій 

баврника 3 мМ/л (1) та 1 мМ/л (2) [133] 

 

Спектр випромінювання забарвлених везикулярних плівок звужується 

до насичення при інтенсивності накачування певному значення ІПОР, а потім 

залишається незмінним рис. 4 (1) при подальшому збільшенні інтенсивності 

накачки ІН. Відмінність кривої (2) від (1) рис. 1.7, наявність збільшення 

ширини спектра при подальшому збільшенні інтенсивності накачки більшої за 

порогову, пояснюється наявністю перепоглинання випромінювання ХГ у 

зразку. Значення IПОР, різкий згин залежностей рис. 1.7, криві (1) та (2), можна 

інтерпретувати як порогову інтенсивність накачування для виникнення ХГ. Це 

значення інтенсивності накачки відповідає точці перегину залежності ширини 

спектра від інтенсивності накачування ∆λ(IН). Оскільки, на відміну від 

звичайного лазера, в сильнорозсіювальних зразках ХГ має меншу 

ефективність позитивного зворотного зв'язку, спонтанний перехід до ХГ є 

поступовим.  



44 

 

1.4. Вимушене комбінаційне розсіяння світла  

 

Класичний механізм виникнення стоксових і антистоксових ліній 

зводиться до наступного [135]. На молекулу падає електромагнітна хвиля 

𝐸 = 𝐸0 sin 𝜔𝑡. Під дією цього поля виникає поляризація молекули 𝑃 = 𝜀0𝛼𝐸, 

де  – діелектрична сприятливість молекули, яка залежить від її частоти 

коливання.  

𝛼 = 𝛼0 + 𝛼′ sin 𝜔0𝑡, де 𝜔0– коливна частота. 

Тоді  𝑃 = 𝜀0𝛼𝐸0 sin 𝜔𝑡 +
1

2
𝜀0𝛼′[cos(𝜔 + 𝜔0)𝑡 − cos(𝜔 − 𝜔0)𝑡]. 

Таким чином можна пояснити виникнення поряд із релеївською 

частотою розсіяння ω, ще, принаймні, дві змішені лінії (стоксова і 

антистоксова).  

Квантово-механічне пояснення виникнення комбінаційного розсіяння 

проілюстровано на рис. 1.8.  

 

 

Рис. 1.8. Ілюстрація квантово-механічного пояснення виникнення 

комбінаційного розсіяння [135] 

 

При стоксовому розсіянні (рис. 1.8 а) молекула спочатку знаходиться в 

основному стані (v = 0). Падаючий фотон частоти ωл поглинається 

(розсіюється і одночасно випускає фотон стоксової частоти ωs = ωл - ων . При 

цьому молекула переходить в збуджений коливальний стан (v = 1) з енергією ħων. 

Якщо молекула спочатку знаходилась у збудженому стані (v = 1), як показано 
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на рис. 1.8 б, то випромінюється фотон антистоксової частоти ωas = ωл - ων. 

Оскільки антистоксове випромінення визначається молекулами, що 

знаходяться у збудженому стані, то його інтенсивність менша ніж 

інтенсивність стоксового випромінення на величину множника e k T



.  

Зворотній процес, при якому фотон стоксової частоти поглинається, 

представлений на рис. 1.8 в.  

Як ми вже знаємо, у випадку КР поляризацію речовини можна 

представити у вигляді: 

𝑃(𝑡) = 𝑃(𝑡)(𝜔л) + 𝑃(𝑡)(𝜔л±𝜔𝜈). 

 

Отже, виникає гармонічний член з частотою ων, який і створює 

резонансну дію на коливання молекул. Така резонансна дія має місце і при 

використанні теплових джерел світла. Однак в такому випадку комбінаційне 

випромінення, яке діє на якусь молекулу, має випадкову фазу. 

Квантово-механічне описання комбінаційного випромінювання. 

Послідовний квантово-механічний розгляд комбінаційного розсіяння має 

обмежену цінність, оскільки матричні елементи невідомі і в більшості 

практичних випадків їх обчислення занадто складне. Однак цю теорію можна 

використати для наближеної оцінки перерізу розсіяння () і з’ясування 

залежності його від різниці між енергією падаючого фотона і рівнями енергії 

розсіючого середовища. 

Наше завдання – розглянути когерентне ВКР. Для цього зручно 

скористатись напівфеноменологічною теорією Планка [135]. 

Під дією зовнішнього поля Е виникає наведений дипольний момент  

𝜇𝑖 = 𝜀0𝛼𝐸, 

де α – поляризовність молекули, а Е – напруженість електричного поля.  

У молекулі, що коливається, α залежить від нормальної координати X. 

Перші два члени в розкладі можна записати так: 

𝛼(𝑋) = 𝛼0 +
𝜕𝛼

𝜕𝑋
|

0
𝑋, 
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де 
𝜕𝛼

𝜕𝑋
 так звана диференційна діелектрична сприятливість. 

У реальних молекулах маємо справу з тензорною величиною 
𝜕𝛼𝑖𝑗

𝜕𝑋𝑘
, але у 

даному випадку можна цим знехтувати. 

Крім того, несиметрична молекула може мати сталий дипольний момент 

μp, який також є функцією X .  

Для вивчення переходів між коливальними рівнями, стимульованих 

полем випромінення, гамільтоніан збудження матиме вигляд: 

𝐻′ = −�⃗��⃗⃗� = − [𝜇𝑃
0 +

𝜕𝜇𝑃

𝜕𝑋
|

0
𝑋 + 𝜀0𝛼0𝐸 + 𝜀0

𝜕𝛼

𝜕𝑋
|

0
𝑋𝐸] 𝐸. 

Член (−𝜇𝑃
0𝐸) може викликати переходи між сусідніми коливальними 

рівнями, коли власні функції Ψ0(𝑋) не мають певної парності. Між нижніми 

рівнями, як відомо, такі переходи заборонені. При симетричних коливаннях 

𝜕𝜇𝑃

𝜕𝑋
|

0
= 0 і другий член не може викликати переходи. Третій член ε0α0E  дає 

матричний елемент 〈Ψ𝜈|𝛼0|Ψ𝜈+1〉, який дорівнює нулю при 

центросиметричній функції α(X). 

Останній член відповідає комбінаційному розсіянню: 

𝐻комб
′ = −

𝜕𝛼

𝜕𝑋
|

0
𝜀0𝑋𝐸2    (1.1) 

У процесі комбінаційного розсіяння молекула переходить у збуджений 

стан із незбудженого коливального стану (рис. 1.8 а). 

Якщо позначити через ns і nl середнє число квантів відповідно у 

стоксовій і лазерній моді, то можна записати імовірність випромінення КР у 

вигляді Wвип  (nl –1)(ns –1), а для початку процесу імовірність випромінення 

буде пропорційна величині 

Wвип  nl (ns –1)     (1.2) 

Зворотний процес, показаний на рис. 1.8 в, при якому випромінюється 

лазерний фотон ωl і поглинається фотон стоксової частоти ωs, має ймовірність, 

що пропорційна величині 

  Wпогл  (nl +1)ns       (1.3) 
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У результаті цього процесу молекула із збудженого (v = 1) стану 

переходить у незбуджений (v = 0). 

Розглянемо процес комбінаційного розсіяння одномодового лазерного 

випромінення ωl в одну стоксову моду частоти ωs. Із виразів (1.2) і (1.3) 

одержимо рівняння 

𝑑𝑛𝑠

𝑑𝑡
= 𝐷𝑃𝑎𝑛𝑙(𝑛𝑠 − 1) − 𝐷𝑃𝑏𝑛𝑠(𝑛𝑙 + 1),   (1.4) 

де D – стала, яку треба визначити; Pa і Pb– імовірності знаходження молекул в 

основному (v = 0) і збудженому (v = 1) станах, відповідно. 

Оскільки загальне число фотонів зберігається, то  

𝑑𝑛𝑙

𝑑𝑡
= −

𝑑𝑛𝑠

𝑑𝑡
   або    −

𝑑𝑛𝑙

𝑑𝑡
=

𝑑𝑛𝑠

𝑑𝑡
.    (1.5) 

При звичайному комбінаційному розсіянні〈𝑛𝑠〉 ≪ 1, тому швидкість 

зростання стоксового випромінення визначається формулою: 

𝑑𝑛𝑠

𝑑𝑡
= −

𝑑𝑛𝑙

𝑑𝑡
𝐷𝑃𝑎𝑛𝑙     (1.6) 

Переходячи до диференціювання по просторовій координаті, одержим, 

що густина фотонів в лазерному промені буде зменшуватись за законом 

𝑑𝑛𝑙

𝑑𝑧
=

𝑑𝑛𝑙

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑧
= −

𝐷

𝑐′
𝑃𝑎𝑛𝑙, 

де 𝑐′ =
𝑐

𝑛(𝜈𝑙)
 . 

Тобто густина збуджуючих фотонів nl  зменшується вздовж осі z. Після 

інтегрування ∫
𝑑𝑛𝑙

𝑛𝑙

𝑧

0
= − ∫ 𝐷

𝑃𝑎

𝑐′
𝑑𝑧

𝑧

0
 отримаємо: 

𝑛𝑙(𝑧) = 𝑛𝑙(0)𝑒
−

𝐷𝑃𝑎𝑧

𝑐′ , 

та позначивши через 𝛽 =
𝐷𝑃𝑎

𝑐′
, остаточно запишемо: 

𝑛𝑙(𝑧) = 𝑛𝑙(0)𝑒−𝛽𝑧.    (1.7) 

Фактично в експерименті з розсіювання падаючий пучок взаємодіє не з 

однією стоксовою модою, а із сукупністю мод, частоти яких розташовані біля 

стоксової частоти у межах природної ширини лінії переходу Δν. Віднесений 

до одиниці об’єму V переріз стоксового розсіяння   дорівнює добутку  на 

число таких мод.  
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𝜎 = 𝛽 [
8𝜋𝜈𝑠

2𝑛3(𝜈𝑠)

𝑐3
Δ𝜈𝑉] =

8𝜋𝜈𝑠
2𝐷𝑛3(𝜈𝑠)𝑛(𝜈𝑙)𝑃𝑎Δ𝜈𝑉

𝑐4
  (1.8) 

Корисність останньої формули полягає у тому, що величина   може 

бути визначена безпосередньо шляхом експерименту. Зауважимо, що вона 

дорівнює відношенню числа стоксових фотонів, що випромінюються із 

одиничного об’єму за 1 секунду, до густини потоку падаючих фотонів. 

Часто на практиці користуються диференційним перерізом на одну 

молекулу: 

 (
𝑑𝜎

𝑑Ω
)

мол
=

1

2
 

𝜎

4𝜋𝑁
=

1

𝑁
 
𝜈𝑠

2𝐷𝑛3(𝜈𝑠)𝑛(𝜈𝑙)𝑃𝑎Δ𝜈𝑉

𝑐4
,   (1.9) 

де N – число молекул в одиниці об’єму. 

Коефіцієнт 1/2 у рівнянні (1.9) обумовлений тим, що для розсіяння в 

даному напрямку можливі дві поляризації, отже (1.9) визначає поперечний 

переріз для одного напрямку поляризації. 

Вимушене комбінаційне розсіяння істотно відрізняється від 

спонтанного розсіяння: 

1)  воно виникає лише при інтенсивності збуджуючого пучка, яка перевищує 

деяку порогову величину; 

2)  за своїм напрямком стоксове випромінення співпадає з напрямком 

збуджуючого пучка; 

3)  вихідне випромінювання дуже монохроматичне, особливо, якщо спектр 

падаючого лазерного випромінення має одну частоту; 

4)  ефективність перетворення лазерного випромінення з частотою l на 

частоту s досягає дуже великих значень порядка 10 – 20 % при високих 

вхідних потужностях; 

5)  антистоксове випромінення, як вже відзначалось, має напрямок 

поширення, що істотно відрізняється від напрямку стоксового 

випромінення. 

Для з’ясування суті ВКР повернемось до рівняння (1.4), яке описує 

взаємодію однієї лазерної моди із однією стоксовою модою. У цьому 
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випадкувиконується співвідношення  nl , ns >>1. Тоді рівняння (1.4) прийме 

вигляд 

dns

dt
= D(Pa-Pb)nlns, або 

dns

dz
=

dns

dt

dt

dz
=

Dn(νs)

c
(Pa-Pb)nlns , 

звідки видно, що стоксове випромінення росте за законом ns(z) = ns(0)eqz, де 

стала підсилення рівна 

q =
D(Pa-Pb)nln(νs)

c
,    (1.10) 

тобто інтенсивність збільшується з відстанню за законом Is(z) = Is(0)eqz. 

Якщо стоксове випромінення, пройшовши відстань L вздовж комірки, 

повертається назад дзеркалом з коефіцієнтом відбивання R, то безпосередньо 

біля дзеркала 

ns(L) = ns(0)eqLR. 

При умові eqLR ≥ 1 має місце наявність незатухаючих коливань з 

частотою ωs, тобто виникає генерація на стоксовій частоті. 

Після логарифмування останнього виразу легко одержати умову 

генерації q ≥ -
ln R

L
. 

Скориставшись виразом (1.9), можна визначити величину 

DPa

c
=

(
dσ

dΩ
)мол Nc3 

νs
2n3 (νs)n(νl)ΔνV 

    (1.11) 

Цю ж величину можна одержати із формули (1.11): 

DPa

c
=

q 

(1-
Pb
Pa

)nln(νs) 
     (1.12) 

Порівнюючи (1.11) і (1.12), умову самозбудження можна записати у 

вигляді 

q = (
dσ

dΩ
)мол 

Nc3(1-e
ℏων
kT )nln(νs) 

νs
2n3 (νs)n(νl)ΔνV

≥
ln R

L
  (1.13) 

Тут враховано, що 1-
Pb

Pa
= 1-e

ℏων
kT . 
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Для вимушеного стоксового випромінювання необхідно, щоб густина 

лазерних фотонів (
nl

V
) перевищувала порогове значення. Напрямок і 

монохроматичність стоксового випромінення обумовлені тим, що як тільки 

збуджується стоксова мода (звичайно мода з найменшими втратами), 

молекули починають коливатись в тих фазових співвідношеннях, які роблять 

неможливим перехід в режим генерації стоксових мод з іншими сталими 

поширення. Висока ефективність перетворення обумовлена тим, що в процесі 

розсіяння лазерного фотона в cтоксовий фотон відсутні інші механізми і 

відбувається розсіяння згідно   
dUs

dt
= D(Pa-Pb)nlns з імовірністю пропорційною 

nl·ns. Звідси витікає, що к.п.д. перетворення може, в принципі, досягти значень 

порядка одиниці. 

Друга особливість порогової умови полягає в тому, що порогова 

інтенсивність пропорційна параметру 
1

V2∆ν
(

dσ

dΩ
)

мол
, який характеризує 

матеріал, що використовується при розсіянні. 

 

1.5. Особливості вимушеного комбінаційного розсіяння світла в 

сильнозсіювальних середовищах 

 

Хаотична генерація виникає завдяки багатократному розсіянню, яке 

збільшує шлях проходження фотонів в підсилюючому середовищі (об’ємі 

зразка), утворюючи таким чином механізм позитивного зворотнього зв’язку. 

При достатній накачці, вимушене випромінювання переважає спонтанне 

випромінювання в активному середовищі [133, 134]. При дифузному 

поширенні випромінювання, котре реалізується в багатократно 

розсіювальному середовищі, розсіювальні хвилі некогерентні та вплив 

інтерференції незначний, і як наслідок чого спектр вимушеного 

випромінювання є гладкий. У сильно розсіювальних активних середовищах, 

завдяки подовженню шляху фотонів, а також перепоглинання 

люмінесцентного випромінювання та випромінювання накачки, формується 
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випромінювання хаотичної генерації, котре характеризується неперервним 

спектром, при умові дифузного поширення світла (відсутності інтерференції). 

Дане випромінювання та випромінювання накачки може призводити до 

виникнення комбінаційного розсіювання на молекулах барвників. Внаслідок 

взаємодії випромінювання ХГ та ВКР формується спектр вторинного 

випромінювання, що характеризується лінійчатою складовою на фоні широко 

п’єдесталу рис. 1.9. 

 

Рис. 1.9. Залежність ширини (а) та контура (b) спектра ХГ барвника Р6Ж у 

везикулярній плівці в залежності від інтенсивності накачки: ІН = 0,15 (1), 

0,3 (2) та 0,45 (3) МВт/мм2 [134] 

 

Динаміка звуження ширини спектра із збільшенням накачки подібна до 

тої котра проявляється в лазерах на органічних барвниках. Це дає причини 

говорити про генерацію що виникає та розвивається в довільних напрямках 

вздовж довільних траєкторій розсіяного випромінювання і тому називається 

хаотичною. Хаотична генерація виникає в активних сильно розсіювальних 

середовищах з великим коефіцієнтом підсилення.  

Інтенсивне випромінювання ХГ сприяє виникненню вимушеного 

комбінаційного підсилення світла, на всіх частотах що попадають в спектр ХГ 

барвника [137 – 138]. Таким чином формується спектр вторинного 

випромінювання який складається з двох складових, що відрізняються 

механізмом та спектром: одна частина випромінювання має широкий спектр 
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Δλ = (7 – 20) нм, зумовлений вимушеним випромінюванням молекул 

барвника, а другу частина – лінійчатий спектр з вузькими лініями, 

зумовленого ВКР. Ці два процеси протікають одночасно та впливають один на 

одного, і таким чином формують загальний квазілінійчатий спектр. Даний 

процес можливий в умовах, в яких виникає інтенсивне випромінювання з 

широким спектром: звичайна генерація, хаотична генерація, 

суперлюмінесценція (підсилене спонтанне випромінювання). 

Згідно попередніх робіт [133, 134, 137], на відміну від звичайного ВКР, 

друга частота накачки в умовах сильнорозсіювальних активних середовищ 

виникає в результаті окремого процесу – вимушеного випромінювання 

молекул барвника. Це випромінювання виникає не на одній частоті, а у 

широкому спектральному діапазоні. Спектр ХГ є гладким та суцільним, 

завдяки чому формується випромінювання на всіх частотах комбінаційного 

розсіяння (КР) що пападають в контур підсилення барвника рис. 1.10. Лінії в 

спектрах ХГ є результатом вимушеногого комбінаційного підсилення 

випромінювання ХГ на частотах КРС барвника. Дане підсилення діє виключно 

на коливальних частотах молекул барвника завдяки резонансному характеру 

КРС на цих молекулах, та зумовленого співпадінням частоти випромінювання 

накачки з їх смугою поглинання. Велични комбінаційного підсилення 

збільшується збільшенням актів пружнього розсіяння, тобто зібльшенням 

шляху ХГ в активному СРС. 

 

Рис. 1.10. Схематичне зображення резонансної накачки молекули барвника 
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Даних механізм збудження коливань молекул баврника є подібним до 

механізму ативної спектроскопії комбінаційного розсіяння (АСКР) світла в 

якому збудження коливань молекул барвника здійснються зовнішньою  

біхроматичною накачкою. На відміну від АСКР, в даному випадку друга 

складова біхроматичної накачки утворюється в самому автивному середовищі 

в результаті вимушеного випромінювання молекул барвника, а саме ХГ і 

відбувається на всіх частотах що попадають в контур його підсилення. 

Висновки до розділу 1 

1. На основі аналізу літературних джерел показано, що в сильно 

розсіювальних середовищах типу суспензій високо заломлюючих 

мікрочастинок лазерні барвники проявляють зазвичай вторинне 

випромінювання, що є хаотичною генерацією цих барвників.  

2. 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. 

3. У везикулярних плівках, які забезпечують найбільш ефективне 

світлорозсіяння, разом із хаотичною генерацією спостерігається комбінаційне 

розсіяння, яке за своїми властивостями відповідає ВКР, але має незвичайні 

властивості. 

4.  В опублікованих раніше роботах відсутні результати дослідження 

закономірностей ВКР лазерних барвників та модель його виникнення у сильно 

розсіювальних середовищах. 

5. В неорганічних матеріалах з іонами рідкісноземельних елементів, 

зокрема Nd3+, можна одержати хаотичну генерацію, положення смуги якої 

визначається активним іоном, тривалість імпульсу генерації і його ширина 

залежить від матеріалу, а порогове значення накачки залежить від розмірів 

частинок порошку. 

  



54 

 

РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УСТАНОВКИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У даному розділі описані методика отримання та загальні 

характеристики  везикулярних плівок. Описано експериментальні методики та 

устаткування вимірювання спектрів пропускання видимого діапазону спектру; 

стаціонарних спектрів випромінювання фотолюмінесценції (ФЛ). Описано 

методику отримання одно-імпульсної реєстрації спектрів вторинного 

випромінювання ВВ лазерних барвників для дослідження їх спектроскопічних 

та енергетичних характеристик у сильнорозсіювальних середовищах. 

Наведено процедуру обробки отриманих експериментальних даних. 

 

2.1. Об’єкти досліджень 

 

Для проведення досліджень в сильно розсіювальних середовищах 

використовувались везикулярні плівки, забарвлені органічними лазерними 

барвниками такими як: родамін 6Ж (Р6Ж), родамін 575 (Р575), родамін Б (РБ) 

та пірометен 597 (PМ597) і HIC (1,3,3,1',3',3'-гексаметиліндокарбоціаніну- 

BF4
-). Усі плівки, які досліджувались у роботі, були створені на кафедрі 

органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Плівки були нанесені на лавсанову основу і мали 

товщину (8 – 20) мкм. Центрами розсіяння світла виступають щільно 

упаковані везикули азоту діаметром (1,2 – 1,5) мкм. 

Ефективне світлорозсіяння в плівках створюється завдяки щільному 

розташуванню везикул, значному відносному показнику заломлення n = 1,5 та 

повному внутрішньому відбиттю на границі везикул. У таких плівках 

реалізуються умови для дифузійного режиму розповсюдження власного 

випромінювання плівок. Вибір плівок як розсіювальних середовищ 

обумовлений високою ефективністю розсіяння, відносною легкістю 
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виготовлення та простим способом варіювання концентрації везикул у 

плівках. 

Стисло процедура отримання везикулярних плівок складається із 

наступного. Для отримання везикулярних плівок була використана 

двокомпонентна композиція, що складається з потрійного сополімеру 

вінілденхлориду з акрілонітрілом і метілметакрілатом (ВАМ) і 

світлочутливого з'єднання (стосовно ультрафіолету), що містить азидогрупу – 

N3, яка перемішувалась до отримання гомогенного стану. На рис. 2.1 наведено 

мікрофотографії везикулярних плівок забарвлених барвником Р6Ж із 

концентрацією 5мМ/л. 

 

   

Рис. 2.1. Мікрофотографії везикулярних плівок забарвленої родаміном 6Ж 

 

Для отримання робочої суміші, призначеної для виготовлення плівок, до 

отриманого гомогенного розчину полімеру додавали розчин барвників із 

заданою концентрацією (10-3 – 5·10-3 ) моль/л відносно розчину полімеру. 

Плівки одержувались методом поливу суміші розчину полімеру з 

органічними лазерними барвниками на лавсанову підкладку. Товщина 

отриманих плівок складала (8 – 20) мкм. Для запобігання розкладу азиду під 

час виготовлення плівок робота проводилась затемненому приміщенні. 

Процедура отримання везикул у плівках складалась з двох етапів. На 

першому етапі плівки опромінювались ультрафіолетом для фотолізу азидної 

групи, в результаті чого виділяються  мікропухирці азоту. 
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На другому етапі опромінену ділянку плівки нагрівали до температури 

(96 – 98) ºС, що приводило до агрегації  виділеного у плівці азоту у везикули в 

шарі полімеру. 

Кількість і концентрація везикул визначається експозицією УФ 

опромінення. Розмір везикул складав (1,2 – 1,5) мкм, концентрація 

(2·107 – 3·109) см-3. Дисперсія розмірів везикул та відстані між ними 

складала 30 %. 

 

2.2. Опис експериментального устаткування 

 

Спектри ВВ, люмінесценції та поглинання у видимому діапазоні хвиль 

було отримано з використанням модернізованого спектрального устаткування 

на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Одержані спектри ВВ, люмінесценції та поглинання корегувались 

на спектральну чутливість спектрального устаткування та спектри 

пропускання фільтрів, що використовувались для послаблення 

випромінювання. 

 

2.2.1. Реєстрація спектрів вторинного випромінювання везикулярних 

плівок 

 

Спектри ВВ везикулярних плівок було отримано при збудженні 

лазерним випромінюванням з довжинами хвиль (526 – 532) нм в 

температурному діапазоні (5 – 300)  К. При реєстрації спектрів 

випромінювання за низьких температур (77 – 5) К зразки знаходились в 

гелієвому кріостаті. Блок схема установки для реєстрації вторинного 

випромінювання везикулярних плівок наведена на рис. 2.2.  
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Pис. 2.2. Принципова оптична схема устаткування для реєстрації спектрів 

вторинного випромінювання: імпульсні лазери YAG:Nd3+ або на 

фосфатному склі (Л), квантрони (К1, К2), нелінійний кристал для генерації  

2-ої гармоніки КТР, відсікаючий інфрачервоний фільтр (Ф1), поворотна 

призма (ПП), плоско-паралельна пластинка (П), детектор (ФП1) 

інтенсивності випромінювання 2-ої гармоніки, послаблюючі нейтральні сірі 

фільтри (Ф2, Ф3), лінзи (Л1-Л2), кріостат (К), світловод (С), спектрограф (М), 

CCD камера (ФП2), комп’ютер (ЕОМ) 

 

Вторинне випромінювання плівок спостерігалось в напрямі «назад», під 

кутом 45 до пучка накачування. Це випромінювання  фокусувалось лінзою Л2 

на вхідне вікно світловода, через який направлялось на вхідну щілину 

дифракційного спектрографа з граткою 1200 шт/мм. Реєстрація спектра ВВ 

здійснювалась за один лазерний постріл із загальним спектральним 

розділенням 0,3 нм за допомогою ПЗЗ матриці. Зображення спектра 

візуалізувалось на дисплеї комп’ютера і записувалось у файл. Градуювання 

шкали проводилось з використанням реперних ліній Ne або ртутної лампи при 

незмінному положенні ПЗС матриці відносно площини спектра спектрографа. 

Контроль відсутності спектральних спотворень системи спектрограф/ПЗС-

камера здійснювалось за допомогою неперервного спектра мініатюрної лампи 

розжарення, встановленої біля вхідної щілини спектрографа.  
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Накачування здійснювалась другою гармонікою (кристал КТР) лазера з 

активною модуляцією добротності на YAG:Nd3+ (довжина хвилі  = 532 нм, 

діаметр пучка d = 1 мм, тривалість імпульсу  = 15 нс) та другою гармонікою 

лазера з пасивною модуляцією добротності на неодимовому фосфатному склі 

з перестроюванням довжини хвилі в межах (526 – 530) нм (d = 1 мм,  = 20 нс). 

Інтенсивність накачування змінювалась за допомогою фокусування лінзою Л1 

і послаблення сірими фільтрами та скельцями Ф2, в межах (0,01 – 2) МВт/мм2. 

Діаметр пучка накачування на поверхні зразка становив  0,7 мм, що 

перевищувало типовий діаметр (0,2 мм) області локалізації випромінювання 

ХГ в сильнорозсіювальному зразку [67]. Для контролю інтенсивності 

накачування частина лазерного пучка відгалужувалась плоско-паралельною 

пластинкою П в канал реєстрації з фотоприймачем ФП1, яким, в залежності від 

методу реєстрації, слугував вакуумний фотоелемент ФЭК–09 або фотодіод 

ФД–24К. В першому методі використовувався фотоелемент з інтегруючою 

ланкою і осцилограф С1–70, в другому - фотодіод, сигнал якого реєструвався 

за допомогою розробленої електронної схеми  на основі пристрою вибірки-

зберігання (ПВЗ) та цифрового вольтметра. Обладнання каналів реєстрації в 

обох методах було прокалібровано на абсолютні значення енергії 

випромінювання за допомогою калориметричного вимірювача енергії 

лазерного випромінювання ІМО–2.  

Спектр ВВ реєструвався за допомогою спектрографа на базі камери  

УФ–90 з плоскою дифракційною граткою 1200 шт/мм. Спектральний розподіл 

випромінювання в на виході спектрографа реєструвався за допомогою CCD 

камери, сигнал якої записувався на персональний комп’ютер з подальшою 

цифровою обробкою в спеціальній програмі обробки та аналізу спектрів 

«Digitizer». 

Електронна схеми реєстрації на основі ПВЗ наведена на рис. 2.3. Дана 

схема має два режими запуску. Перший із них реалізується за допомогою 

електричного імпульсу запуску з блока живлення лазера, він застосовується при 
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роботі з лазером YAG:Nd3+ з активною модуляцією добротності резонатора. В 

другому – для запуску використовується сигнал з фотодіода приймача 

випромінювання ФП1, що використовується для контролю інтенсивності 

накачування; він використовується при роботі з лазером на неодимовому 

фосфатному склі, який працює в режимі пасивної модуляції добротності. 

 

 

Pис. 2.3. Електрична схема пристрою вибірки-запам’ятовування 

 

Розроблена схема ПВЗ складається з трьох модулів (рис. 2.3):  

- перший модуль перетворює струм фотодіода в напругу і інтегрує його із 

сталою інтегрування, яка задається ланкою R1, С1, усуваючи електромагнітні 

«завади». Вона побудована за класичною схемою на одній половині 

операційного підсилювача LF353 (ОП1/1 ) з високоомним входом на польових 

транзисторах. На іншій частині цього підсилювача (ОП1/2) зібраний 

підсилювач наруги з коефіцієнтом підсилення 5 або 10, який перемикається 

ключем К1; 

- другий модуль розроблений на основі мікросхеми вибірки-зберігання М2 

(LF398). Принцип роботи мікросхеми полягає у фіксації напруги вхідного 
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аналогового сигналу в момент закінчення зовнішнього строб-імпульсу (“Logic 

in”), та утримуванні її на цьому рівні до приходу переднього фронту наступного 

строб-імпульсу. Схема включення мікросхеми LF398 має можливість 

переключатись між двома режимами запуску: за зовнішнім електричним 

(сигнал синхронізації запуску YAG:Nd3+ лазера) та «оптичним» сигналом, в 

якості якого використовується вихідний сигнал з першого модуля. Рівень 

спрацювання на цей сигнал підібраний на такому рівні (0,1 В) щоб 

унеможливити хибні спрацювання обумовлених електромагнітними завадами;  

- третій модуль – формувач строб-імпульсів, які встановлюють момент 

спрацювання мікросхеми вибірки-зберігання і тим самим визначають рівень 

сигналу, що запам‘ятовується і в подальшому обробляється АЦП. Формування 

строб-імпульсів для кожного режиму запуску (оптичного і електричного) 

здійснюється незалежно. Воно побудовано на основі «очікуючих» 

мультивібраторів М1/1 і М1/2 на мікросхемі К155АГ3 (здвоєний 

мультивібратор в режимі очікувння). Тривалість строб-імпульсів 

налаштовується за допомогою RС – ланок С3 і R11та С4 і R13 відповідно для 

мікросхем М1/1 та М1/2 (рис. 2.3) за допомогою осцилографу (С1-70). 

Мультивібратори М1/1 і М1/2 запускаються двома компараторами з 

гістерезисом, зібраними на мікросхемі ОП2 (LM358). Одна частина цієї схеми 

(ОП2/1) спрацьовує від оптичного сигналу на рівні, що задається опорами R7 – 

R9, а вихідна напруга поступає на вхід мультивібратора М1/1. Інша частина 

(ОП2/2) формує логічний рівень в 5 В для генерування строб-сигналів. 

 

 

  



61 

 

2.2.2. Реєстрація спектрів люмінесценції везикулярних плівок 

 

Спектри люмінесценції везикулярних плівок досліджувалися у 

спектральному діапазоні (535 – 660) нм при температурах (4,2 – 300) К. 

 

Принципова схема установки для дослідження спектрів люмінесценції 

лазерних органічних барвників наведена на рис. 2.4. В установці був 

використаний монохроматор МДР–2 (М) з плоскою дифракційною граткою 

1200 шт/мм. Збуджуючим випромінювання була друга гармоніка 

неперервного неодимового лазера Л з діодною накачкою (довжина хвилі 

випромінювання 532 нм). Реєстрація випромінювання люмінесценції 

проводилась під кутом 45 до напряму падіння лазерного пучка. 

 

Pис. 2.4. Принципова оптична схема устаткування для реєстрації спектрів 

люмінесценції: неперервний неодимовий лазер з діодною накачкою та 

генерацією другої гармоніки (Л), послаблюючі фільтри Ф, плоскопаралельна 

пластинка (П), фотодіодний приймач (ФП1), кріостат (К), лінза (Л1), 

світловод (С), монохроматор МДР–2 (М), фотоелектричний помножувач 

ФЕП–136 (ФП2), комп’ютер (ЕОМ) 



62 

 

Випромінювання лазера Л послаблювалось сірими нейтральними 

фільтрами (Ф) для уникнення надмірного засвічування плівок. Частина 

випромінювання відгалужувалася плоскопаралельною пластинкою (П) на 

фотодіод ФП1 для контролю інтенсивності та стабільності роботи лазера. 

Інтенсивність люмінесценції на виході монохроматора реєструвалась 

фотопомножувачем ФП2 (ФЕП–136). Фотоструми обох фотоприймачів 

реєструвались електронними блоками, виконаних за схемою рис. 2.3. Вихідні 

значення напруги, пропорційні інтенсивності збудження та люмінесценції, 

оцифровувалась за допомогою амплітудно-цифрового перетворювача (АЦП), 

вмонтованого в персональний комп’ютер (ЕОМ). 

Для нормальної роботи амплітудно-цифрового перетворювача (АЦП) 

коефіцієнт підсилення підсилювача на вході АЦП, підбирався таким, щоб 

сигнал після підсилення не виходив за межі допустимого діапазону U < 4 В. 

Реєстрація проводились при двох орієнтаціях плівки: при нормальному 

падінні випромінювання лазера на плівку та нормальному куті реєстрації, 

яким відповідає різна ефективна товщина зразка, яку проходить 

випромінювання люмінесценції в напрямі приймача. Виявлено, що спектри 

люмінесценції від орієнтації плівки практично незалежали. 

 

2.2.3. Реєстрація спектрів поглинання полімерних плівок 

 

Спектри поглинання полімерних плівок з органічними лазерними 

барвниками досліджувалися в діапазоні довжин хвиль збудження 480 – 650 нм 

при температурах в інтервалі (4,2 – 300) К. 

На рис. 2.5. наведена експериментальна установка для реєстрації 

спектрів пропускання органічних барвників. Джерелом зондуючого 

випромінювання з суцільним спектром служили  світлодіоди, зелений із 

спектральною смугою (470 – 580) нм та «холодний» білий із спектральною 

смугою (350 – 700) нм, короткохвильова частина якого відсікалася фільтром 

СЗС-12 з метою ослаблення люмінесценції барвника і пов‘заної з цим похибки 
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реєстрації інтенсивності прохідного випромінювання. Установка дозволяє 

реєструвати спектри пропускання у спектральному діапазоні (400 – 700) нм. 

Вибір світлодіодів як джерел широкосмугового зондуючого випромінювання 

із суцільним спектром пов'язаний із великою стабільністю їхнього 

випромінювання, компактністю розмірів та простотою використання. 

 

 

Pис. 2.5. Принципова оптична схема устаткування для реєстрації спектрів 

пропускання: світлодіоди (СД), лінзи (Л1, Л2) фільтри Ф, плоскопаралельна 

пластинка (П), фотоприймачі (ФП1, ФП2), кріостат (К), світловод (С), 

монохроматор МДР–2 (М), комп’ютер (ЕОМ) 

 

Випромінювання світлодіода СД фокусується довгофокусною лінзою Л1 

(f = 150 мм) на зразку у кріостаті (К). Випромінювання СД ділиться плоско-

паралельною пластиною П на два пучки. Одна частина випромінювання 

заводиться на фотоприймач ФП1 на основі фотодіода ФД-24К для контролю 

інтенсивності випромінювання СД. Інша частина випромінювання СД 

фокусується на зразку в кріостаті К і потім збирається лінзою Л2 на вхідному 

вікні світловода С. Для отримання спектра прохідного випромінювання 



64 

 

використаний одинарний монохроматор МДР-2 з плоскою дифракційною 

граткою 1200 шт/мм. Інтенсивність випромінювання на виході монохроматора 

фіксувалася за допомогою фотоприймача ФП2 , сигнал оброблявся 

електронним блоком, виконаним за схемою модуля 1 (перетворювач струм 

напруга та попередній підсилювач) рис. 2.3, та поступав для реєстрації та 

подальшої обробки даних на комп’ютер із схемою АЦП. Спектри пропускання 

визначались як логарифм відношення прохідного та падаючого пучків СД при 

послідовній їх реєстрації, що вимагало максимальної стабільності джерела 

випромінювання, що досягалося використанням СД із стабілізованим 

живленням, та контролю його інтенсивності.  

Фотоприймач випромінювання ФП2 побудований на основі фотодіода 

(ФД24-К), оскільки фотодіоди характеризуються широким динамічним 

діапазоном, в межах якого вхідний оптичний і вихідний електричний сигнали 

лінійно-залежні один від одного. Ця лінійність зберігається при зміні 

оптичного сигналу на три порядки (рис. 2.7), щодо дуже важливо при 

реєстрації спектрального пропускання плівок, оптична густина яких часто 

перевищує 2. Оскільки, електричний шум представляє собою основний 

обмежуючий  фактор використання ОП та схем перетворення струм – напруга, 

для реєстрації фотоструму фотодіода була розроблена та використана 

використана схема інструментального підсилювача (рис 2.6), яка має переваги 

при реєстрації слабких сигналів порівняно з класичною схемою, 

використаною в модулі 1 схеми рис. 2.3. У даній схемі фотодіод підключається 

між двох перетворювачів струм-напруга ОП1/1 та ОП4/4 виходи якого 

з’єднані з входами операційного підсилювача ОП1/3 за схемою 

диференційного включення. При такому підключенні, струм фотодіода 

протікає через два однакових опори, на які діє однаковий електростатичний та 

шумовий зв'язок. Струм діода створює диференційний сигнал на опорах, в той 

час як шумовий зв'язок генерує синфазний сигнал. В такому випадку, сигнал 

фотодіода проходить через операційний підсилювач ОП1/4, в той час як 

шумовий сигнал придушується. Оскільки, неінвертуючі входи  
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перетворювачів струм-напруга заземлені, тому на виводах фотодіода при 

відсутності світлового сигналу встановлюється нульовий потенціал. 

Важливим фактором в розробці друкованої плати є симетрія і мінімально 

можлива довжина доріжок провідників плати, що важливо для зменшення 

наведення несинфазних шумів. Шуми, наведені на два однакових опори, в 

такому випадку створюють два однакових сигнали, котрі придушуються на 

виході підсилювача. 

 

 

Pис. 2.6. Принципова електрична схема інструментального підсилювача для 

реєстрації спектрів пропускання 

 

Важливою перевагою даної схеми є те, що чутливості даної схеми на 

основі фотодіода ФД-24-К не вистачає для фіксування можливої 

люмінесценції зразків плівок з органічними барвниками. Тобто люмінесценція 

плівки під дією зондуючого випромінювання із широким спектром, яка 

реєструвалась би із фотопомножувачем типу ФЕП-136, не впливає на сигнал 

пройденого через зразок випромінювання світлодіода, що зменшує похибку 

вимірів спектра поглинання.  

На рис. 2.7 представлено залежність відгуку фотоприймача ФП2 від 

зміни інтенсивності падаючого випромінювання. Як джерело світлового 
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сигналу використовувався неперервний неодимовий лазер із генерацією 

другої гармоніки ( = 532 нм). Його інтенсивність змінювалась шляхом 

встановлення однакових нейтральних сірих фільтрів в лазерний промінь, їх 

кількість відкладена по осі абсцис. 

 

 

Pис. 2.7. Залежності зареєстрованої інтенсивності випромінювання від 

кількості однакових послаблюючих фільтрів для фотоприймача ФП2 в 

лінійному та напівлогарифмічному масштабах 

 

Для наочності дану залежність подано також в напівлогарифмічному 

масштабі. Лінійне представлення залежності апроксимоване кривою 

y = a1 – b1 ∙ x
c, та напівлогарифмічне представлення прямою y = a2 + b2 ∙ x. 

Отримані відповідні коефіцієнти наведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Коефіцієнти апроксимованих залежностей 

Коефіцієнт a1 b1 c a2 b2 

Значення 0,00969 -11,96158 0,54465 1,07046 -0,25906 

Похибка ±0,0035 ±0,0074 ±0,00048 ±0,00328 ±0,00056 

 

Ступінь с = 0,54465 ± 0,00048 у лінійних координатах добре 

узгоджується із коефіцієнтом пропускання сірих нейтральних фільтрів для 
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довжини хвилі 532 нм. Графік даної залежності в напівлогарифмічному 

масштабі вказує на хорошу лінійність фотоприймача ФП2, відхилення від якої 

становить 0,3 %.  

 

2.3. Обробка даних та похибка вимірювань 

 

Отримане зображення спектра оброблялося за допомогою спеціальної 

комп’ютерної програми “Digitizer”, написаною співробітником кафедри 

оптики фізичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Журавським М. В. Програма дозволяла отримувати 

залежність спектральної густини енергії випромінювання від довжини хвилі.  

На рис. 2.8. представлено знімок робочого вікна програми на прикладі 

обробки спектра ВВ родаміну 6Ж. 

 

 

Pис. 2.8. Робоче вікно програми “Digitizer”, що використовувалась для 

оцифрування та обробки спектрів ВВ органічних лазерних барвників на 

прикладі спектра родаміну 6Ж 

 

Орієнтуючись на контур люмінесценції опромінених плівок, підбирався 

контур суцільної складової (зелена крива) вхідного спектра ВВ (червона 
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крива). Ця суцільна складова обумовлена хаотичною генерацією барвника. 

При цьому програма автоматично вираховувала та будувала спектр лінійчатої 

складової ВВ (синя крива), яка відповідала спектру ВКР барвника. Для 

мінімізації похибки отримані спектри ВКР усереднювались для кількох 

спектрів ВВ. Усі необхідні подальші розрахунки здійснювались за допомогою 

програмного пакета «Origin». 

Похибки. Основну похибку в експериментальні дані  вносить процедура 

розділення складових, оскільки форма суцільної складової спектра сильно 

залежить від інтенсивності накачування і кожного разу є фактично іншою, а 

інтенсивність ХГ та ліній ВКР флуктуює внаслідок генераційної природи цих 

явищ. Тому для отримання надійних статистичних даних кожна енергетична 

залежність отримувалась шляхом обробки кількох десятків спектрів. Крім 

того, для усунення впливу можливої неоднорідності зразка спектри 

отримувались для декількох різних його ділянок, а отримані результати 

усереднювались. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Розроблені, виготовлені і налаштовані реєстратори енергії імпульсів 

лазерного випромінювання на основі пристроїв вибірки-зберігання із 

електричним та оптичним запуском. 

2. Розроблені та виготовлені електронні схеми реєстрації неперервних 

оптичних сигналів для ре єстрації спектрів люмінесценції. 

3. Відпрацьована методика реєстрації спектрів вторинного випромінювання 

лазерних барвників при інтенсивному збудженні та низьких температурах. 

4. Розроблена методика  для реєстрації спектрів поглинання оптично густих 

плівок. Розроблений та виготовлений інструментальний підсилювач для 

реєстрації світлових пучків в широкому діапазоні зміни їх інтенсивності.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВТОРИННОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ВЕЗИКУЛЯРНИХ ПЛІВОК ЗАБАРВЛЕНИХ 

ОРГАНІЧНИМИ БАРВНИКАМИ 

 

У даному розділі аналізуються та обговорюються основні 

закономірності, що проявляються у спектрах вторинного випромінювання 

везикулярних плівок забарвлених органічними лазерними барвниками. 

Основним завданням цього розділу є встановлення загальних 

закономірностей виникнення і розвитку спектрів ВВ, їх компонент і 

взаємозв’язку між ними, що необхідно для розуміння механізмів  явищ, що їх 

обумовлюють.  

Із описаного раніше випливає що виникнення ліній ВКР у вторинному 

випромінюванні залежить від інтенсивності ХГ на відповідних стоксових 

частотах [109]. Осківльки інтенсивність та спектр випромінювання ХГ 

залежить, окрім інтенсивності накачки, ще і від параметрів зразка: 

концентрації барвника, концентрації розсіюючих центрів (ефективності 

світлорозсіяння) та температури, то ці параметри можуть суттєво впливати на  

виникнення ліній ВКР барвників в СРС. Враховуючи результати [110] для 

виникнення ліній ВКР необхідно такий набір параметрів зразка щоб спектр  

ХГ барвника розміщувався в спектральні області розташування стоксових 

ліній даного барвника. Тому для вивчення коливального спектра спектра  

барвника на основі ВКР ліній молекул  важливо визначити вплив параметрів 

зразка на спектр ХГ та їх оптимальне значення.  

 

3.1. Спектри вторинного випромінювання 

 

Одним із характерних механізмів впливу параметрів на спектр та 

інтенсивність ХГ є перепоглинання випромінювання фотолюмінесценції  

барвника  в область де перекриваютсья спектри люмінесценції та поглинання 
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барвника і як наслідок цього перевипромінювання в довгохвильову область. 

Ступінь впливу даного ефекту залежить від величини області перекриття його 

спектрів люмінесценції та поглинання і властивий всім лазерним барвникам 

тій чи іншій мірі. 

З вище наведеного можна очікувати, що за умови оптимального 

значення параметрів зразка, ефект перепоглинання та перевипромінювання 

барвників призведе до  нетривіальної залежності інтенсивності ліній ВКР від 

інтенсивності накачки, а саме максимальній інтенсивності лінії ВКР може не 

відповідати максимальній інтенсивності накачки із-за зміни форми 

спектру ХГ. 

 

3.1.1. Спектри вторинного випромінювання родамінів Р6Ж, Р575, РБ 

 

Вибір барвників родамінового ряду обумовлений їх спектрально-

люмінесцентними і генерацій ними властивостями. Вони мають великий 

квантовий вихід флуоресценції і низький поріг лазерної генерації. Серед 

барвників цього ряду були вибрані ті, які добре збуджуються другою 

гармонікою неодимових лазерів на ітрій алюмінієвому гранаті (YAG-Nd3+) і 

фосфатному склі: Р6Ж, Р575, РБ. Найбільш дослідженим із них є родамін 6Ж, 

який в цьому розумінні може вважатись еталонним.  

На рис. 3.2 наведено спектри поглинання (СП) Р6Ж у полімерних 

плівках (1 а, 1 б), з яких в подальшому шляхом УФ опромінення 

виготовляються везикулярні плівки, що використовуються для досліджень 

закономірностей ВВ. При збільшенні концентрації барвника в межах 

(0,05 – 3) ммоль/л СП не змінюється – відповідні спектри співпадають і на 

рис. 3.2 виглядають як одна крива (1 а). Зареєстрований СП при 5 мМ/л 

відрізняється від попередніх спектрів за рахунок підйому крил. Це ймовірно 

пов’язано із фізичним обмеженням, яке виникає при реєстрації надто низької 

інтенсивності прохідного випромінювання в максимумі спектра поглинання 

із-за високої  оптичної густини плівки з великою концентрацією барвника. В 
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цьому випадку паразитне засвічування (за рахунок розсіяння на оптичних і 

конструктивних елементах) наближається по інтенсивності до прохідного 

випромінювання, що проявляється як зменшення оптичної густини в 

максимумі спектра і сприймається як «затуплення» максимуму контуру СП.  

 

Іншою можливою причиною зміни СП могло бути утворення асоціатів.  

Однак, по-перше, утворення таких асоціатів в значних кількостях можливе 

лише при концентраціях на порядок більших, а, по-друге, їх смуга поглинання 

розташована в червоній області. Це дає можливість стверджувати про 

практичну відсутність асоціатів молекул барвника в досліджуваних 

полімерних плівках. Тому всі зафіксовані нижче спектральні закономірності 

ВВ слід віднести до одиночних  молекул барвника. 

 

Рис. 3.1. Спектри поглинання (1 а, 1 б) та люмінесценції (2 а, 2 б, 2 в) Р6Ж 

при концентраціях 0,05 ммоль/л (1 а, 2 а) та 5 ммоль/л (1 б, 2 б) в однорідній 

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

випромінювання (3) та його лінійчата складова (4) при інтенсивності 

накачування ІН = 0,4 МВт/мм2 
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Довжина хвилі другої гармоніки Nd:YAG3+ лазера (532 нм) попадає в 

максимум СП Р6Ж, що створює оптимальні умови для оптичного накачування 

везикулярних плівок з цим барвником. 

Наведені на рис. 3.1 спектри люмінесценції показують вплив 

концентрації барвника і розсіяння на везикулах. Видно, що збільшення 

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

СЛ приблизно на 14 нм в довгохвильову сторону. Розсіяння випромінювання 

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

майже на 5 нм. В результаті максимум СЛ робочої плівки, що 

використовувалась в дослідженнях, зсувається із 555,4 нм до 573,7 нм.  

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 

везикулярній концентрованій (5 ммоль/л) плівці виникає вторинне 

випромінювання із спектром, що складається із суцільної та лінійчатої 

складової. Розташування спектра ВВ (крива 3) узгоджується із максимумом 

СЛ плівки без везикул. Спектральні лінії спостерігаються лише в межах 

спектра ВВ. Відповідно спектральне положення виділеної лінійної 

складової (4) узгоджується зі спектром ВВ.  

Іншим ефективним лазерним барвником родамінового ряду є 

родамін 575. На рис. 3.2 наведено спектри поглинання (1 а, 1 б) та 

люмінесценції (2 а, 2 б) цього барвника в однорідній (без везикул) плівці при 

двох суттєво різних концентраціях барвника: 0,05 ммоль/л (1 а, 2 а) та 

5 ммоль/л (1 б, 2 б). Видно, що як і для попереднього барвника Р6Ж, 

збільшення концентрації барвника практично не змінює форму СП. Довжини 

хвиль максимумів усіх отриманих СП приблизно співпадають для усіх 

концентрацій барвника та становлять для 0,05 мМ/л – 528,85 нм, 

3 мМ/л – 529,35 нм та 528,6 нм для 5 мМ/л, що, враховуючи значну 
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ширину СП, знаходиться у межах похибки реєстрації. Це свідчить про 

відсутність утворення асоціатів молекул Р575 в досліджуваних плівках. 

Довжина хвилі другої гармоніки Nd:YAG3+ лазера (532 нм) попадає практично 

в максимум СП Р575, що створює оптимальні умови для оптичного 

накачування везикулярних плівок з цим барвником. 

 

 

Рис. 3.2. Спектри поглинання (1 а, 1 б, 1 в) та люмінесценції (2 а, 2 б) 

родаміну 575 в однорідній плівці при концентраціях барвника: 0,05 ммоль/л 

(1 а, 2 а), 3 ммоль/л (1 б) та 5 ммоль/л (1 б, 2 б) ; спектри люмінесценції (2 в), 

вторинного випромінювання (3) та його лінійчатої складової (4) 

родаміну 575 у везикулярній плівці при концентрації барвника 5 ммоль/л 

 

Як і для попереднього барвника, збільшення концентрації молекул і 

розсіяння на везикулах суттєво зсуває СЛ в довгохвильову сторону. Довжини 

хвиль максимумів СЛ становлять 553,96 нм – 0,05 мМ/л, 563,54 нм – 5 мМ/л 

та 571,65 нм у везикулярній плівці при 5 мМ/л. У підсумку спектральний зсув 

становить 17,7 нм. 

Приблизно за тих же значень інтенсивності накачування у везикулярній 

концентрованій (5 мМоль/л) плівці виникає вторинне випромінювання із 
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квазілінійчатим спектром. Розташування спектра ВВ (3) узгоджується із СЛ 

везикулярної плівки (2 в) і відповідає довгохвильовому крилу СЛ однорідно 

плівки (2 б) тієї ж концентрації. 

Іншим ефективним лазерним барвником родамінового ряду є родамін Б. 

На рис. 3.3 наведено спектри поглинання (1) та люмінесценції (2) цього 

барвника в однорідній (без везикул) плівці для робочої висококонцентровної 

концентраціії барвника, а саме 2 мМ/л. 

 

 

Рис. 3.3. Спектри поглинання (1) та люмінесценції (2 а) родаміну Б в 

однорідній плівці та люмінесценції  у везикулярній плівці (2 б) при 

концентраціії барвника: 2 мМ/л; спектр вторинного випромінювання (3), за 

інтенсивності накачки ІН = 0,2 МВт/мм2 

 

Максимум спектра поглинання розташований на 560,6 нм, інтенсивність 

поглинанання на довжині хвилі збудження 532 нм (другої гармоніки 

Nd:YAG3+ лазера) становить 41 %. Максимум спектра люмінесценції барвника 

РБ розташований на 595,4 нм. Аналогічно як для попередніх баврників Р6Ж та 

Р575, спектри поглинання та люмінесценції барвника РБ мають область 
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перекриття. Як для барвників Р6Ж та Р575, барвника РБ, спостерігається 

подібнна поведінка так при внесенні розсіювальних центрів спектр 

люмінесценції зсувається в довгохвильову область, крива (2 б), даний зсув при 

tУФ = 70 с становить 8,1 нм. 

Область ХГ даного барвника у везикулярній плівці становить 

(590 – 600) нм, а її максимум розташовуєтсья в максимумі спектру 

люмінесценції барвника. Даний баврник характеризується досить вузьким 

спектром ХГ, так для зображеного на рис. 3.3 (3) півширина спектру 

становить 1,9 нм. Для даного барвника, навідміну від Р6Ж та Р575, не 

спостерігається лінійчатої складова у спектрах його ВВ. 

 

3.1.2. Спектри вторинного випромінювання пірометену 597 та НІС 

 

Дослідженим представником лазерних органічних барвників 

пірометенового ряду є пірометен Рм597. На рис. 3.4 наведено спектри 

поглинання Рм597 для двох кардинально різних концентрацій барвника: 

0,05 мМ/л (1 а) та 5 мМ/л (1б). 

СП при збільшенні концентрації не зазнає структурних змін, але як і у 

випадку Р6Ж, спостерігається підняття крил СП відносно його максимуму, що 

насправді відбиває зниження висоти максимуму відносно його крил, якщо 

спектри нормувати не по максимуму а по крилах. Тому, як і для Р6Ж, це може 

бути пояснено експериментальними обмеженнями реєстрації прохідного 

випромінювання в максимумі СП. Максимуми отриманих СП для різних для 

концентрацій 0,05 мМ/л та 5 мМ/л приблизно співпадають та становлять 

529,6 нм та 529,35 нм відповідно, що відповідає похибці реєстрації. Це дає 

можливість стверджувати відсутність помітного утворення асоціатів молекул 

Рм597 при концентрації барвника в 5 мМ/л. Довжина хвилі другої гармоніки 

Nd:YAG3+ лазера (532 нм) попадає в область поблизу максимуму СП Рм597, 

що створює оптимальні умови для оптичного накачування везикулярних 

плівок з цим барвником. 
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Рис. 3.4. Спектри поглинання (1 а, 1 б) та люмінесценції пірометена Рм597 в 

однорідній (2 а) та везикулярній (2 б) плівках при концентраціях барвника: 

0,05 (1а) та 5 ммоль/л (1 б, 2 а, 2 б); спектр вторинного випромінювання (3) 

та його лінійчатої складової (4) Рм597 у везикулярній плівці при 

концентрації барвника 5 ммоль/л 

 

Наведені на рис. 3.4 спектри люмінесценції відповідають однорідній 

(2 а) та везикулярній (2 б) плівкам при концентрації барвника 5 мМ/л. 

Розсіяння на везикулах зсуває максимум СЛ на 4,5 нм: з 566,4 нм на 570,9 нм. 

При високій інтенсивності накачування в плівці виникає ВВ із квазілінійчатим 

спектром (3), максимум якого практично співпадає з максимумом СЛ 

везикулярної плівки (2 б). Як і у попередніх барвниках, спектральні лінії 

спостерігаються лише в межах, які займає суцільна складова спектра ВВ. 

Лінійчата складова Рм597 містить значно менше спектральних ліній, ніж обох 

родамінів Р6Ж, а Рм597: одну інтенсивну і декілька слабких. 

У рамках даної роботи був досліджений новий органічний барвник HIC 

(1,3,3,1',3',3'-гексаметиліндокарбоціанін-BF4
-), синтезований в інституті 

органічної хімії НАН України. На рис. 3.5 наведено СП даного барвника для 

двох кардинально різних концентрацій барвника: 0,05 ммоль/л (1 а) та 
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5 ммоль/л (1 б). Спектри поглинання не зазнають структурних змін при 

збільшенні концентрації на 2 порядки. Відмінність стосується лише крил СП, 

які в нормованих графіках піднімаються відносно максимуму. Як вже 

зазначалось вище, це пов’язано із експериментальним обмеженням при реє 

рації ділянки СП у районі його максимуму. Довжини хвиль максимумів СП 

плівок для концентрацій 0,05 ммоль/л та 5 ммоль/л близькі і знаходяться в 

межах похибки реєстрації: 554,6 нм та 555,3 нм відповідно. Це дає можливість 

стверджувати про відсутність помітного утворення асоціатів молекул НІС в 

досліджуваних  плівках при концентрації 5 моль/л. Довжина хвилі 

накачування другої гармоніки Nd:YAG3+  лазера (532 нм) попадає в локальний 

мінімум СП, що відповідає приблизно половині коефіцієнта поглинання в його 

максимумі. Це створює хоч і не найкращі, але достатні  умови для оптичного 

накачування відповідних плівок. 

 

Рис. 3.5. Спектри поглинання (1 а, 1 б), люмінесценції у везикулярній 

плівці (2), вторинного випромінювання (3) та лінійчатої складової спектра 

вторинного випромінювання (4) барвника HIC у суспезії та (5, 5') у 

везикулярній плівці 
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СЛ даного барвника наведені на рис. 3.5 для концентрації 5 мМ/л у 

везикулярній плівках (2). На відміну від інших досліджуваних барвників, 

спектр люмінесценції барвника HIC має окрім основного (576,5 нм) ще два 

інших чітко виражені максимуми: 592,0 нм та 619,2 нм. Із-за цього СЛ даного 

барвника дуже широкий.  

При інтенсивності накачування порядка 0,1 МВт/мм2 виникало ВВ із 

спектром, розташованим в межах СЛ. Конкретне розташування залежить в цих 

межах залежить від концентрації барвника: при концентрації 3 ммоль/л і 

інтенсивності накачування ІН ≤ 0,2 МВт/мм2 спектр ВВ розташований в межах 

головної смуги СЛ (λ = 575 нм) і є квазілінійчатим (3). При збільшенні 

накачування вище зазначеного значення спектр ВВ зміщується в область 

другого побічного максимуму (λ = 612 нм) і стає безструктурним. Відповідно 

до цього лінійчата складова (4) цього спектру знаходиться лише в межах 

головної смуги СЛ. Причина цих особливостей буде проаналізована в кінці 

даного розділу. 

 

3.2. Вплив різних чинників на спектри вторинного випромінювання 

 

В даному параграфі розглядається влив основних чинників та 

параметрів зразка спектри ВВ досліджуваних лазерних барвників та на 

природу лінійчатої складової що проявляється у спектрах ВВ. Оскільки 

необхідно встановити як природу так і вплив спектра ХГ на лінійчату складову  

 

3.2.1. Залежність лінійчатої складової спектра ВВ від частоти 

випромінювання накачування 

 

Частота випромінювання ліній в спектрі ВВ суттєво залежить від 

частоти випромінювання накачування, зсуваючись синхронно із зміною 

останньої. Значення цих частот стабільні і відтворюються від імпульсу до 
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імпульсу накачування. Ця особливість вказує на можливе комбінаційне 

походження даних спектральних ліній.  

На рис. 3.6 наведено фрагменти лінійчатої складової спектрів ВВ 

родаміну 575 (на прикладі спектрів ВКР–ХГ, які визначені за процедурою, 

описаною в наступному розділі), при різних довжинах хвиль випромінювання 

накачування.  

 

 

Рис. 3.6. Спектральний зсув ліній 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 

 

Вибрані фрагменти відповідають найбільш інтенсивним лініям цього 

спектра. Зміна частоти випромінювання накачування здійснювалось 

переналаштуванням довжини хвилі випромінювання імпульсного лазера на 

неодимовому фосфатному склі з генерацією другої гармоніки та 

використанням другої гармоніки YAG:Nd3+ лазера з модуляцією добротності.  

Таким чином було реалізовано накачування на трьох довжинах хвиль: 

λ1 = 526,5 нм, λ2 = 528, нм та λ3 = 532 нм. З рис. 3.6 видно, що спектральні лінії 
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зсуваються у відповідності до зміни частоти хвилі випромінювання накачки, а 

відносна спектральна відстань між відповідними лініями залишається 

незмінною і відповідає співвідношенню νс = νл - νм, де νл – частота лазерного 

випромінювання накачування, νм – частота молекулярних коливань. Цей 

результат узгоджується із аналогічною кореляцією зсуву ліній в спектрі ВВ 

родаміну 6Ж, встановленою раніше у [137]. Це дає підстави вважати, що 

виділені лінії в спектрі ВВ Р575, як і в спектрі Р6Ж, можна пов'язати зі 

спектром комбінаційного розсіяння світла молекул барвника. 

Відхилення від абсолютно синхронного зсуву спектральних ліній 

спектра ВВ із зміною частоти випромінювання накачування не перевищує 

(0,3 – 0,6) нм (6 % ) і близьке до сумарної похибки реєстрації і виділення 

лінійчатої складової, яка в першу чергу обмежується шириною апаратної 

функції спектрографа, що становить 0,3 нм. 

 

3.2.2. Вплив інтенсивності накачування на спектр вторинного 

випромінювання і інтенсивність спектральних ліній в ньому 

 

Розглянемо динаміку впливу інтенсивності випромінювання накачки на 

спектри вторинного випромінювання. На рис. 3.7. представлена залежність 

півширини спектра від інтенсивності накачки в напівлогарифмічному 

масштабі. Основною ознакою переходу до хаотичної генерації органічних 

барвників є різке звуження їх спектра. Залежність півширини спектра 

випромінювання від інтенсивності накачування наведена на рис. 3.7 а. 

На рис. 3.7б представлено динаміку зміни спектрів ВВ родаміну 575 в 

залежності від інтенсивності накачування. Для наочності зміни форми 

контурів спектрів вони приведені до однієї висоти нормуванням на максимум. 

При мінімальній інтенсивності накачування ІН = 0,008МВт/мм2 спектр ВВ 

являє собою частину широкого спектра люмінесценції, яка попадає в 

обмежений спектральний діапазон Δλ = 23,4 нм модуля реєстрації 
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спектрографа (ПЗС матриця з оптичною системою вводу випромінювання), і 

цікавості не представляє, тому на рис. 3.7 б він не показаний. 

 

 
Рис. 3.7. Залежність півширини спектра ВВ від інтенсивності накачування 

для родаміну 575 у везикулярній плівці з концентрацією 5 мМ/л за 

температури Т = 8К в напівлогарифмічному масштабі (а) та вид нормованих 

на максимум спектрів ВВ при інтенсивності накачування ІН = 0,04 МВт/мм2 

(1), 0,074 МВт/мм2 (2), 0,227 МВт/мм2 (3) та (4) 0,672 МВт/мм2 рознесених 

по шкалі ординат (б) 

 

Подальше збільшення накачки призводить до стрімкого звуження 

спектра генерації барвника у везикулярній плівці до мінімального значення 

(що продемонстровано на рис. 3.7 а). Динаміка розвитку спектра, наведена на 

рис. 3.7 б, наведена для значень інтенсивності, які перевищують цей поріг – 

цей діапазон відповідає нижній, квазігоризонтальній частині залежності 

Δλ(Ін), яка відповідає ХГ.  Початок цієї кривої визначає порогову інтенсивність 

накачування для ХГ, яка становить Іпор ≈ 0,04 МВт/мм2. 
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Спектр 1, що відповідає порогу виникнення ХГ з Δλ1 = 3,1 нм, є 

безструктурним. Збільшення інтенсивності до ІН2 = 0,074 МВт/мм2 призводить 

до появи слабкої лінійчатої складової у спектрі ХГ (спектр 2 з напівшириною 

Δλ2 = 3,8 нм). Подальше збільшення накачки до ІН3 = 0,227 МВт/мм2 

призводить до розширення спектру у довгохвильову область (спектрі 3, 

Δλ3 = 6,8 нм). При максимальній накачці ІН4 = 0,672 МВт/мм2 спектр ХГ сильно 

розширюється в довгохвильову область, (спектр 4, Δλ4 = 9,4 нм) і в ньому 

з’являються вузькі лінії, які, як зазначено вище, належать стоксовим лініям 

комбінаційного розсіяння барвника, оскільки зсуваються синхронно із зміною 

частоти випромінювання накачування.  

Візуально виглядає так, що спектр ВВ, розширюючись в довгохвильову 

область, «підсвічує» стоксові лінії, що знаходяться в цій області. З фізичної 

точки зору це означає, що випромінювання ХГ, яке виникає в цій області, 

ініціює появу стоксових ліній. Це узгоджується із стимульованим характером 

комбінаційного розсіяння на цих лініях і передбачає, що це розсіяння 

стимулюється не тільки випромінюванням накачування, але й ХГ. Більш 

детально це буде проаналізовано в наступній главі.  

На рис. 3.8 а наведено рознесені по осі ординат спектри вторинного 

випромінювання (1, 2, 3) у відносних одиницях та відповідні їм лінійчаті 

складові (1', 2', 3') для пірометену Pm597 для трьох значень інтенсивності 

накачування (0,09, 0,17 та 0,29) МВт/мм2 при температурі 20 К.  

Як видно з цього рисунка, спектр ХГ також незначно зміщується у 

довгохвильову область із збільшенням інтенсивності накачування, принаймні 

в значно меншій мірі, ніж для Р575. Ця незмінність контура ВВ дає можливість 

практично в чистому вигляді виявити залежність інтенсивності лінії КРС від 

накачки. Видно, що інтенсивність найінтенсивнішої лінії даного барвника 

( = 569,6 нм) зростає нелінійно із збільшенням інтенсивності накачування 

оскільки в подвійному логарифмічному масштабі відповідний графік 

(рис. 3.8б) вкладається в лінійну залежність з тангенсом кута нахилу 2,19. Це 

свідчить, що в лінійному масштабі ця залежність описується степеневою 

функцією з показником ступеня 2,19, тобто вона близька до квадратичної.  
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Рис. 3.8. 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 20 К ІН = (0,09 (1), 0,17 (2), 0,29 (3)) МВт/мм2; б) залежність 

інтенсивності лінії  = 569,6 нм у спектрі ВВ Pm597 від інтенсивності 

накачування 

 

Виявлена нелінійна залежність інтенсивності лінії КРС від інтенсивності 

накачування однозначно підтверджує вимушений характер комбінаційного 

розсіяння. 

 

3.2.3. Вплив інтенсивності ХГ на інтенсивність лінійчатої складової 

вторинного випромінювання 
 

Як показано у попередньому параграфі, інтенсивність лінії ВКР у 

спектрі ВВ, контур якого мало змінюється, залежить від інтенсивності 
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накачування нелінійно. Для барвників, форма спектра ВВ яких залежить від 

інтенсивності накачування, ця залежність більш складна із-за описаної в 

попередньому підрозділі залежності інтенсивності ліній ВКР від інтенсивності 

ХГ на відповідній частоті. Розглянемо це більш детально на прикладі 

родаміну 575, форма спектра якого сильно змінюється із збільшенням 

накачування (рис. 3.9). 

 

 
Рис. 3.9. 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 

 

У спектрах ВВ цього барвника спостерігається 5 ліній достатньої 

інтенсивності для побудови залежностей. Найкраще для цього підходять лінії 

4 = 573,7 нм і 5 = 578, 5нм при накачках, при яких спектр ВВ починає сильно 

розширюватися, захоплюючи область розташування цих ліній. В цьому 
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випадку інтенсивність ХГ на довжині хвилі цих ліній сильно змінюється в 

невеликому діапазоні інтенсивності накачування, що дає можливість отримати 

достатню кількість точок для побудови залежності інтенсивності цих ліній від 

інтенсивності накачування (рис. 3.9 б).  

Видно, що ці залежності лінійні але з різним кутовим коефіцієнтом для 

різних ліній. Так для лінії 4 коефіцієнт нахилу апроксимаційної кривої 

рис. 3.9 (1) становить 1,18, а для 5 рис. 3.9 (2) – 0,68 відповідно. Це 

обумовлено тим, що інтенсивність ліній ВКР лінійно залежить також 

безпосередньо від інтенсивності накачування. Тому точкам з різною 

інтенсивністю ХГ відповідають різні інтенсивності накачування і 

співвідношення внесків цих факторів в інтенсивність ВКР залежить від темпів 

розширення спектру ВВ в області цих ліній. В підсумку це призводить до 

різних значень кутового коефіцієнта для різних ліній ВКР.  

Отже, можна зробити висновок, що залежність інтенсивності ліній ВКР 

від інтенсивності ХГ свідчить про стимулювання цих ліній випромінюванням 

ХГ – це добре демонструється на прикладі ліній 4 = 573,7 нм і 5 = 578,5 нм в 

спектрах Р575 при широкому діапазоні накачки. Головний висновок – лінії 

обумовлені ВКР, оскільки їх інтенсивність залежить не лише від інтенсивності 

накачки, а і від інтенсивності ХГ на частоті лінії ВКР. 

 

3.2.4. Вплив концентрації везикул 

 

Розглянемо вплив концентрації везикул у плівках – параметра, що 

визначає ступінь пружного розсіяння світла в зразку – на ВКР лазерних 

барвників та механізм, через який цей вплив відбувається. Оскільки 

концентрація везикул змінюється пропорційно із часом ультрафіолетового 

опромінення в процесі виготовлення плівки, то в подальшому концентрацію 

везикул будемо ототожнювати із часом УФ опромінення і вважати, що більшій 

експозиції відповідає більша ефективність пружного розсіяння в плівці. 
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На рис. 3.10 наведено рознесені по осі ординат та розбиті на пари 

спектри ВВ родаміну 575 концентрації 5 мМ/л у везикулярних плівках з двома 

різними тривалостями УФ опромінення tУФ1 = 100 c (1 – 3) та tУФ2 = 150 c 

(1' – 3') для трьох значень інтенсивності накачки. 

Розглянемо параметр зразка що визначає ступінь розсіяння в зразку а 

саме концентрацію везикул у плівках та властивості котрі впливають на 

інтенсивність ХГ. Концентрація везикул змінюється лінійно із часом 

ультрафіолетового опромінення. В подальшому концентрацію везикул будемо 

ототожнювати із часом УФ опромінення. 

 

Рис. 3.10.  Динаміка зміни спектрів ВВ барвника Р575 з концентрацією 

5 мМ/л у везикулярній плівці, в залежності від інтенсивності накачу- 

вання (1 – 3 і 1' – 3') і тривалості УФ опромінення (концентрації везикул) при 

температурі Т = 8 К 

 

Для першої пари спектрів з найменшими близькими інтенсивностями 

накачки 𝐼𝐻1
  = 0,31 Мвт/мм2 (1) та 𝐼𝐻1

′  = 0,27 МВт/мм2 (1') спостерігається 

помітне розширення спектру ВВ та його зсув у довгохвильову область 
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приблизно на 3,7 нм при збільшенні ефективності розсіяння. На суцільному 

фоні цього спектру при збільшенні розсіяння починають проявлятись лінії 

ВКР. Із збільшенням інтенсивності накачування ці ефекти значно 

посилюються. Для пар спектрів із більшими (теж близькими за значеннями) 

інтенсивностями накачування 𝐼𝐻2
  = 0,52 Мвт/мм2 (2), 𝐼𝐻2

′  = 0,48 МВт/мм2 (2') 

та накачки 𝐼𝐻3
  = 0,67Мвт/мм2 (3) та 𝐼𝐻3

′  = 0,7 МВт/мм2 (3') розширення спектру 

ВВ стає ще сильнішим, і він стає двосмуговим. У ньому проявляється більша 

кількість ліній ВКР, а їхня інтенсивність і різкість значно зростає.  

Із наведених даних можна зробити висновок, що збільшення 

ефективності розсіяння сприяє прояву ліній ВКР і цей вплив зростає із 

збільшенням інтенсивності накачування. 

Що стосується збільшення кількості ліній ВКР при збільшенні 

ефективності розсіяння, то це є наслідком розширення спектру ХГ, 

випромінювання якого сприяє прояву ліній ВКР на тих стоксових частотах 

КРС, які попадають в цей спектр. Що стосується збільшення їх інтенсивності, 

то на це дає відповідь залежність порогу ХГ від ефективності пружного 

розсіяння (тривалості УФ опромінення)., який можна визначити як 

інтенсивність, при якій спектр ВВ звужується до мінімальної величини.  

На рис. 3.11 наведено залежності півширини спектра ВВ Δλ від 

інтенсивності накачки ІН для родаміну 6Ж за темератури 8 К для двох значень 

часу УФ опромінення, а саме: чорні точки та крива (1) для tУФ1 = 120 c і червоні 

точки та крива (2) для tУФ2 = 240 c, відповідно.  

Видно, що форми даних кривих дуже близькі і відрізняються лише 

пороговими інтенсивностями виникнення ХГ. Так для часу УФ опромінення 

tУФ1 = 120 c поріг ХГ ставить ≈ (0,02 – 0,03) МВт /мм2, а для часу УФ 

опромінення tУФ2 = 240 c поріг ХГ ставить ≈ (0,01 – 0,015) МВт/мм2. Тобто при 

збільшенні ефективності розсіяння, обумовленої двократним збільшенням 

кількості везикул (тривалості УФ опромінення), порогова інтенсивність падає 

теж вдвічі. 
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Рис. 3.11. Залежність півширини спектра ВВ Δλ родаміна 6Ж від інтенсивності 

накачки ІН за різної концентрації везикул tУФ1 = 120 с (1) та tУФ2 = 240 с (2) 

відповідно, за температури 8 К для концентрації барвника 5 мМ/л 

 

Зниження порогу ХГ при збільшенні пружного розсіяння світла в зразку 

відбувається внаслідок покращення умов для розвитку ХГ, що пов’язано із 

збільшенням ефективності нерезонансного зворотного зв’язку, який 

обумовлюю це розсіяння. Зниження цього порогу підвищує інтенсивність ХГ 

при сталій інтенсивності накачування, що в силу пропорційності Іл  ІХГ 

підвищує інтенсивність ліній ВКР. 

Таким чином можна зробити заключний висновок, що із збільшенням 

ефективності світлорозсіяння зростає інтенсивність і кількість ліній ВКР, що 

супроводжується розширенням спектра ХГ у довгохвильову сторону. Тобто, як і 

в попередньому параграфі спостерігається кореляція між зростанням кількості 

ліній ВКР і розширенням занятого ними діапазону з розширенням спектра ХГ. 

 

3.2.5. Вплив концентрації барвника 

 

Одним із параметрів що впливають на інтенсивність ХГ у везикулярних 

є концентрація барвника. 
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На рис. 3.12 а  наведено нормовані спектри ВВ (1, 2), виділені з них 

лінійчаті складові (1'', 2'') та спектри ХГ (1', 2') рис. 3.12 б  везикулярних 

плівок з родаміном 6Ж концентрації 3 мМ/л криві (1, 1', 1'') та 5 мМ/л – 

відповідно криві (2, 2', 2'') при одинаковій накачці ІН = 1,35 МВт/мм2 та 

температурі Т = 9 К. Для виразності спектри ХГ (1', 2') та лінійчаті складові 

спектрів ВВ (1'', 2'') рознесені по осі ординат. 

 

  

Рис. 3.12. 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') 

 

Як видно із цих даних збільшення концентрації призводить до довго-

хвильового зсуву спектра ВВ даного барвника, який становить ≈ 10 нм. 

Візуально виглядає так, що спектр ВВ, зсуваючись в довгохвильову область, 

«підсвічує» стоксові лінії, що знаходяться в цій області і вони стають більш 

інтенсивними і виразними. З фізичної точки зору це означає, що 

випромінювання ХГ, яке виникає в цій області, ініціює появу стоксових ліній, 

що дозволяє більш детально дослідити лінії КР, які в плівках меншої 

концентрації розташовуються на схилі спектру ВВ через це мають малу 

інтенсивність, а тому погано проявляються на фоні шумів. Змінюючи 

концентрацію барвника і, зсуваючи таким чином спектр ХГ як суцільної 

складової, можна реєструвати лінії КРС барвника в більш широкому діапазоні. 
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3.2.6. Вплив температури на спектри ВВ барвників у везикулярних 

плівках 

 

Одним із параметрів, який можна змінювати під час вимірювань та який 

має істотний вплив на процес протікання ХГ у везикулярних плівках, 

забарвлених барвниками, та який відповідно впливає на спектри ВВ барвників, 

є температура.  

 

  

Рис. 3.13. 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 

 

На рис. 3.13 а наведено спектри ВВ родаміну 6Ж в залежності від 

температури за однієї інтенсивності накачки ІН = 0,33 МВт/мм2: 24 К (1), 77 К 

(2) та 300 К (3). Як видно із цих даних, із зменшенням температури спектри 

ВВ розширяються у короткохвильову область, а лінії ВКР стають істотно 

інтенсивнішими та більш вираженими.  

Аналогічна залежність спостерігається і для інших барвників, хоч 

виразність цих змін залежить від барвника. На рис. 3.13 б наведено динаміку 

зміни спектрів ВВ Рм 597 при зменшенні температури і збереженні сталої 

інтенсивності накачки, а саме для температур: 1 – 8 К, 2 – 55 К, 3 – 65 К та 

4 – 300 К. Як видно з цих даних, тенденція до збільшення інтенсивності і 
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виразності ліній ВКР при зменшенні температури зберігається і для цього 

барвника. Відмінність лише в тому, що більшість ліній ВКР в спектрі цього 

барвника мало інтенсивна, а в спектрі, крім розширення у короткохвильову 

область, додатково відбувається перерозподіл енергії на користь 

короткохвильового крила. Однак ці відмінності є індивідуальними 

властивостями барвника і не впливають на загальний висновок щодо 

розширення спектру ВВ та збільшення інтенсивності ліній.  

 

Рис. 3.14. Залежність півширини спектрів ВВ  від інтенсивності накачки ІН у 

напівлогарифмічному масштабі для родаміна 6Ж з концентрацією 5 мМ/л 

при температурах: 1 – 7 К , 2 – 77 К, та 3 – 300 К 

 

Як видно із рис. 3.13, розширення спектрального діапазону із 

зменшенням температури сприяє прояву у ВКР більшої кількості стоксових 

ліній КРС. Таким чином, як і в попередніх залежностях від накачки, 

концентрацій везикул і барвника, спостерігається строга кореляція між 

розширенням спектру ХГ і спектрального діапазону ліній ВКР.  

Крім впливу на лінії ВКР, зниження температури впливає також на 

перебіг ХГ, а саме, проявляється у зменшенні порогової інтенсивності її 

виникнення (рис. 3.14). Опосередковано це впливає також на інтенсивність 
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ліній ВКР, оскільки зниження порогу підвищує інтенсивність ХГ при сталій 

інтенсивності накачування, що внаслідок пропорційності Іл  ІХГ підвищує 

інтенсивність ліній ВКР. Таким чином, вплив температури на ВКР 

здійснюється через випромінювання ХГ.  

Слід зазначити, що ширина ліній ВКР слабо залежить від 

температури – це видно на прикладі лінії  = 578.4 нм (рис. 3.13 а). Однак 

різкість ліній (відношення інтенсивності ліній до інтенсивності суцільного 

п’єдестала) у спектрі ВКР - ХГ помітно зростає із зниженням температури, що 

не пояснюється пропорційністю Іл   ІХГ і може бути обумовлено зростанням 

комбінаційного підсилення в середовищі на частотах цих ліній. 

 

3.2.7. Вплив перевипромінювання ХГ в довгохвильову смугу. 

 

Як зазначалось раніше, спектр ВВ лазерних барвників складається із 

випромінювання ХГ із суцільним спектром і випромінювання ВКР із 

лінійчатим спектром. Тому для аналізу впливу параметрів СРС на спектр ХГ 

необхідно виділити суцільну компоненту ХГ із загального спектру ВВ. 

Причому слід використовувати для цього спектри ВВ, отримані за тих же 

експериментальних і температурних умов, що і при аналізі ВКР. 

Основним фактором впливу багатократного розсіяння на спектр ХГ є 

просторовий перерозподіл випромінювання накачування в зразку та 

перепоглинання випромінювання люмінесценції в області перетину із 

спектром поглинання і наступним перевипромінюванням енергії в 

довгохвильову область. Прояв цього механізму залежить від інтенсивності 

пучка накачування, концентрації барвника і температури. Зокрема він є 

причиною довгохвильового зміщення спектра ХГ, як складової ВВ, при 

збільшенні концентрації барвника (див. рис. 3.12) і температури (рис. 3.13). 

Вплив інтенсивності збудження на спектр ХГ проявляється в 

довгохвильовому розширенні спектра ХГ, на відміну від звичайних лазерів на 

бавниках, чий спектр в аналогічних умовах зсувається в короткохвильову 
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сторону. Це розширення для різних барвників відбувається по-різному. В 

барвника Рм597 це розширення мінімальне (рис. 3.8). В барвників 

родамінового ряду Р6Ж та Р575 (рис. 3.7 б), навпаки, це розширення значне – 

їх спектр ХГ розширюється в кілька разів.  

Розглянемо детальніше вплив інтенсивності накачування на 

трансформацію спектра ВВ на прикладі барвників Р575 і НІС. Відповідні дані 

(спектри ВВ і їх суцільні складові ХГ для Р575) представлені на рис. 3.15. 

Видно, що при збільшенні інтенсивності накачування у спектрах ВВ та ХГ, 

окрім розширення їх в довгохвильову область, спостерігається утворення 

другої довгохвильової смуги ХГ з максимумом λ1 = 582 нм. Причому 

максимум інтенсивності першої смуги ХГ λ1 = 567 нм практично не залежить 

від інтенсивності накачки. При збільшенні інтенсивності спектр ХГ 

змінюється в три єтапи: 

1 етап –  зростання інтенсивності 1 – ої смуги ХГ,  

2 етап – розширення спектру ХГ в довгохвильову область практично без 

зміни інтенсивності максимуму 1 – ої смуги; 

3 етап - при якому спостерігається утворення 2 – ої довгохвильової смуги 

ХГ, на зростання якої в подальшому і витрачається весь приріст енергії 

накачування (зважаючи на те, що максимум інтенсивності 1 - ої смуги ХГ 

надалі практично не змінюється).  

Аналогічним чином трансформуються і спектри ВВ Р6Ж.  

Подібну поведінку має також барвник HIC, але особливістю 

довгохвильової смуги його ХГ є те, що вона далеко віддалена від першої смуги 

(приблизно на 32 нм) і спостерігається як окрема, тому за її поведінкою легко 

спостерігати (див рис. 3.16 г). Розглянемо детальніше залежність спектра ХГ 

барвника НІС у везикулярних плівках від інтенсивності накачування [3]. За 

високої концентрації  барвника ~ 3 мМ/л при збільшенні накачки спектр 

випромінювання різко (майже скачкоподібно) звужується від широкого 

контура, характерного для люмінесценції до вузького (шириною кілька 

нанометрів) характерного для ХГ і довжиною хвилі максимуму 1 = 580 нм. 
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Така ж поведінка характерна і для CРC на суспензії мікрочастинок корунду [3] 

і спостерігалась для інших барвників (родамін 640) у роботі [99]. Однак, у 

везикулярних плівках з НІС, на відміну від суспензій,  практично відразу після 

виникнення ХГ у спектрі ВВ виникає ще одна вузька смуга випромінювання у 

довгохвильовій області з характерною для ХГ шириною 5 нм і максимумом 

2 = 612 нм (рис. 3.5). Якщо зазначити більш точно, то довгохвильова смуга 

виникає при незначному перевищенні порогу виникнення ХГ у першій смузі 

(ІН ≈ 0,03 МВт/мм2). 

 

Рис. 3.15. Вплив інтенсивності накачування на форму спектрів ВВ (1 – 3) 

та ХГ (1' – 3') барвника Р575, 5 мМ/л, tУФ = 150 с, Т = 8 К. Інтенсивність 

накачування ІН : 0,09 (1 – 1'), 0,12 (2 – 2') та (3 – 3') 0,23 МВт/мм2 

 

Відмінність між цими смугами у тому, що ХГ у першій смузі виникає із 

люмінесценції при звуженні спектра випромінювання до мінімальної 

величини, а друга смуга виникає відразу з вузьким спектром після виникнення 

генерації в першій смузі. Тобто вона виникає не поступово, а лише тоді, коли 

при збільшенні інтенсивності накачування перша смуга звузиться до 

мінімального рівня і в ній виникне ХГ. Таким чином пороги виникнення ХГ в 

обох смугах одинакові, але механізм виникнення в них різний: перша 

утворюється в результаті підсилення люмінесценції, а друга – як наслідок 
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виникнення ХГ у першій смузі. Інтенсивність другої смуги при збільшенні 

накачування швидко зростає, і при максимальних накачках вона стає 

домінуючою, у той час інтенсивність першої смуги залишається на 

мінімальному рівні.  Тобто весь подальший приріст інтенсивності накачування 

«йде» в смугу 2 ХГ і при максимальному накачуванні практично вся енергія 

ХГ зосереджена в цій смузі.  

З огляду на ці особливості ХГ в смузі 2 і істотну залежність 

ймовірності її появи від ефективності світлорозсіяння в СРС, причиною її 

виникнення можна вважати перепоглинання енергії ХГ смуги 1 

незбудженими молекулами барвника і подальше перевипромінювання цієї 

енергії в більш довгохвильову область. Цей ефект посилюється при збільшенні 

оптичної щільності на пройденому випромінюванням шляху - тому він зростає 

зі збільшенням ефективності світлорозсіяння, що подовжує цей шлях, і 

концентрації барвника, що збільшує перепоглинання на цьому шляху. Ці 

висновки повністю корелюють із експериментальними закономірностями: 

довгохвильова смуга 2 не виникає ні в середовищі з меншою ефективністю 

світлорозсіяння (суспензії), ні у везикулярній плівці при зменшенні 

концентрації НІС з 3 мМ/л до 1 мМ/л. 

Підсумовуючи проведені вище міркування, можна констатувати, що 

перевипромінювання енергії випромінювання люмінесценції і ХГ здатне 

істотно змінювати контур підсилення барвників в СРС, що приводить до 

розширення спектра ХГ у довгохвильову сторону і виникнення другої 

довгохвильової смуги. При великій концентрації НІС (3 мМ/л) у везикулярній 

плівці це явище знайшло крайній прояв, що виявляється в практично повному 

перекачування енергії в довгохвильову смугу. 

 

3.3. Необхідна умова прояву ліній ВКР спектрах ХГ лазерних барвників 

 

Виходячи із результатів, описаних у попередніх розділах, можна 

констатувати, що: 
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 лінії ВКР проявляються лише в межах спектра ХГ; 

 всі ефекти, в яких проявляється розширення чи зміщення спектра ХГ, 

призводять до збільшення кількості стоксових ліній, що проявляються у 

ВКР; 

 інтенсивність ліній ВКР пропорційна інтенсивності ХГ на відповідній 

стоксовій частоті. 

Співставляючи ці закономірності, можна зробити висновок, що оскільки 

випромінювання ліній ВКР стимулюється випромінюванням ХГ на 

відповідних частотах стоксового розсіяння, то необхідною умовою 

виникнення ВКР у СРС є перетин спектра ХГ із стоксовим спектром КРС. 

Однак із-за труднощів реєстрації КРС лазерних барвників, пов`язаних із 

сильним люмінесцентним засвічуванням, спектри КРС переважної більшості 

цих барвників невідомі і скористатися цією умовою складно. Тому, для 

визначення можливості виникнення поєднаного процесу ВКР – ХГ цих 

барвників у СРС, необхідно розробити більш доступний для застосування 

критерій.  

Такий критерій може бути сформульований за допомогою так званого 

«псевдоспектра КРС» [3]. «Псевдоспектр КРС» являє собою контур 

ІЧ – поглинання, частоти '  ліній якого вирахувані як стоксові частоти КРС 

згідно формули 

 ' = Н - к, 

де Н частота випромінювання накачки ( = 532 нм), а к - коливальні частоти 

у спектрах ІЧ – поглинання [3]. Інтенсивність цих «псевдостоксових» ліній 

умовно приймається пропорційною амплітуді ліній ІЧ – поглинання. 

Побудований таким чином «псевдоспектр КРС» вказує на спектральну 

область розташування та можливі частоти стоксового КРC, які можуть 

проявлятись у спектрах ВВ барвників (із-за застереженнями, що випливають 

із правила альтернативної заборони). Для зручності співставлення спектрів ВВ 

барвників із їхніми «псевдоспектрами КРС» останні зручніше подавати не у 
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частотах, а у довжинах хвиль. Доцільність використання «псевдоспектрів 

КРС» обумовлена обмеженістю інформації про спектри КРС барвників, що 

обумовлено згаданою раніше складністю їхнього отримання, із-за чого їх 

можна отримати доволі складною методикою SERRS [139]. 

На рис. 3.16 наведено співставлення спектрів ВВ ряду лазерних 

барвників із їхніми «псевоспектрами КРС». Видно, що лінії ВКР проявляються 

у спектрах ВВ лише тих барвників, чиї «псевоспектри КРС» перетинаються із 

ними. З наведених на рис. 3.16 даних це стосується барвників РМ597 (а), 

Р575 (б) у везикулярних плівках та НІС (г) у суспензії мікрочастинок.  

 

  

  

Рис. 3.16. Співставлення спектрів ВВ та “псевдоспектрів КРС” для групи 

родамінових барвників: Рм597 (а), Р575 (б), РБ (в) та барвника HIC (г) 

 



98 

 

ВКР барвника НІС спостерігається лише у суспензії мікрочастинок, чий 

спектр ВВ (крива 3) перетинається із «псевдоспектром КРС» (крива 2). Прояв 

ВКР цього барвника НІС у везикулярних плівках більш складний. Як зазначалось 

у попередньому п. 3.2.7, при високій концентрації НІС (крива 1) виникає далеко 

зсунута в довгохвильову область смуга 2 = 612 нм, в якій зосереджена основна 

енергія ХГ і яка не перетинається із «псевдоспектром КРС». 

Важливо, що в смузі 2 лінії ВКР не виникають навіть при 

багатократному перевищенні порога ХГ, на відміну від смуги 1, де у 

концентрованій суспензії ці лінії виникають вже при 6 – 8 кратному 

перевищенні цього порога. Спостерігаються ці лінії в смузі 1 також і у 

везикулярній плівці у двох випадках: при малій концентрації барвника (коли 

смуга 2 не виникає) доволі виразно, а на межі виявлення – при великій 

концентрації (коли 2 виникає). 

Причина прояви ВКР у везикулярній плівці з малою концентрацією 

барвника і фактично відсутність його в везикулярній плівці з великою 

концентрацією барвника стає зрозумілою із зіставлення спектрів ХГ і його 

«псевдоспектра КРС». Таке зіставлення дозволяє встановити область 

можливих проявів стоксових ліній ВКР з точністю до відомих відмінностей 

правил відбору для комбінаційного розсіяння і інфрачервоного поглинання 

(правило альтернативної заборони). З рис. 3.5 видно, з двох можливих смуг ХГ 

тільки перша смуга 1 потрапляє в область прояву стоксових ліній, а друга 2 

знаходиться за її межами. Тому лінії ВКР можуть проявлятися тільки в смузі 

1, а в смузі 2 вони проявитися не можуть. 

У СРС з відносно слабким перевипромінюванням (суспензія, 

везикулярна плівка з малою концентрацією барвника), де випромінювання ХГ 

зосереджено в смузі 1, збільшення Ін призводить до зростання ІХГ і 

інтенсивність ліній ВКР швидко зростає відповідно до Іл  Ін  ІХГ. У СРС з 

істотним перевипромінюванням (везикулярна плівка з великою 

концентрацією барвника) інтенсивність смуги 1 є незначною у всьому 

діапазоні накачок і добуток Ін  ІХГ залишається малим навіть при великих 
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інтенсивностях накачування. Тому в таких середовищах ВКР практично не 

проявляється і в цій смузі. 

Представлені результати для НІС демонструють важливість вибору 

оптимального ефективного світлорозсіяння СРС і концентрації барвника. З 

одного боку, як показано, збільшення світлорозсіяння істотно знижує поріг ХГ 

і підвищує її інтенсивність, що сприяє прояву ліній ВКР. З іншого боку, 

збільшення світлорозсіяння призводить до перевипромінювання і 

формуванню довгохвильової смуги ХГ, яка може вийти за межі спектральної 

області можливих стоксових ліній. Аналогічно, збільшення концентрації 

барвника знижує поріг ХГ, але посилює перевипромінювання. Так, для 

конкретного дослідженого барвника виявилося, що оптимальною для 

дослідження ВКР є СРС з меншим світлорозсіювання, а в СРС з однаковим 

світлорозсіювання оптимальною є менша концентрація барвника. 

Слід зазначити, що довгохвильове перевипромінювання може грати і 

позитивну роль, якщо воно призводить не до виникнення далеко віддаленої другої 

смуги, а тільки розширює спектр ХГ в довгохвильову сторону. В цьому випадку 

спектр ХГ, розширюючись, захоплює ширшу спектральну область і робить 

можливим спостереження більшого числа стоксових ліній ВКР. Така ситуація 

спостерігається для родаміну 6Ж в везикулярний плівках [3, 5]. Це розширення 

зростає в міру збільшення накачування і тому для спостереження найбільшої 

кількості стоксових ліній необхідно застосовувати найбільш інтенсивну 

накачування. Якщо ж перевипромінювання формує другу (довгохвильову) смугу 

ХГ (як у НІС), то застосовувати високу інтенсивність накачування для 

спостереження ліній ВКР недоцільно, оскільки засвітка від домінуючої 

довгохвильової смуги 2 може істотно ускладнити їх реєстрацію в смузі 1. 

У везикулярних плівках з родаміном В єдина смуга ХГ розташована 

далеко за межами «псевдоспектрк КРС» і не перетинається з ним. І, як видно 

із рис.3.16в, лінії КРС у спектрах ВВ даного барвника відсутні. 

Із наведених даних видно, що наявність перетину спектру ХГ із 

«псевдоспектром КРС» є критерієм виникнення ВКР в сильно розсіювальних 

середовищах. 
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Висновки до розділу 3 

1. У везикулярних плівках з дослідженими лазерними барвниками при 

інтенсивності накачування порядку (0,04 – 0,05) МВт/мм2 виникає різке 

звуження спектра вторинного випромінювання, що відповідає переходу до 

хаотичної генерації. 

2. При інтенсивності порядку (0,3 – 0,4) МВт/мм2 в області максимуму 

спектра люмінесценції барвника виникає вторинне випромінювання із 

квазілінійчатим спектром, спектральні лінії в якому обумовлені вимушеним 

комбінаційним розсіянням барвника оскільки зміщуються синхронно із 

зміною частоти випромінювання збудження, а їх інтенсивність нелінійно 

залежить від інтенсивності збудження. 

3. Спектральні лінії в спектрах вторинного випромінювання обумовлені 

вимушеним комбінаційним розсіянням барвника оскільки зміщуються 

синхронно із зміною частоти випромінювання збудження, а їх інтенсивність 

нелінійно залежить від інтенсивності збудження. 

4. Випромінювання хаотичної генерації сприяє появі ліній ВКР, оскільки 

вони спостерігаються лише в межах спектра хаотичної генерації, а їх інтенсивність 

пропорційна інтенсивності випромінювання ХГ на частоті цієї лінії. 

5. Лінії ВКР виникають лише у везикулярних плівках з великою 

концентрацією барвника: (2 – 5) ммоль/л. 

6. Кількість спостережуваних ліній ВКР зростає при збільшенні 

концентрації барвника і кількості везикул у плівці (часу УФ експозиції, що 

ініціює утворення везикул). 

7. Відносна інтенсивність ліній ВКР та ХГ зростає із зниженням 

температури до азотного і гелієвого рівня, що призводить до зростання 

контрастності квазілінійчатого спектра вторинного випромінювання. 

8. Необхідною умовою протікання ВКР спільно із хаотичною 

генерацією є перетин спектра ХГ із стоксовим спектром комбінаційного 

розсіяння світла. Критерієм виникнення ВКР в сильно розсіювальних 

середовищах є перетин спектра ХГ із «псевдоспектром КРС». Лінії ВКР не 

спостерігатються у спектрі вторинного випромінювання, якщо спектр 

хаотичної генерації не перетинається із цим спектром. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОТІКАННЯ 

ВКР В ВЕЗИКУЛЯРНИХ ЗАБАРВЛЕНИХ ПЛІВКАХ 

 

У розділі представленні результати аналізу інтенсивності ліній ВКР в 

залежності від інтенсивності ХГ та інтенсивності оптичної накачки в спектрах 

ВВ лазерних барвників у везикулярних плівках. На основі цього аналізу 

експериментально обгрунтована модель протікання явищ ВКР та ХГ як 

єдиного процесу в сльнорозсіювальних середовищах, за умов дифузного 

поширення випромінювання. Наведено основні енергетичні закономірності 

що випливають з моделі та підтверджуються експериментальними даними. 

Запропонована і апробована методика визначення коливальних спектрів 

лазерних барвників із спектрів їх ВВ у сильно розсіювальних середовищах. 

 

4.1. Особливості, які є визначальними для виникнення ВКР в 

сильнорозсіювальних середовищах 

 

Найважливішими закономірностями ВКР лазерних барвників у СРС, 

наведеними в попередньому розділі і важливими для розуміння механізму 

протікання цього явища, є: 

- ВКР протікає одночасно із ХГ як поєднаний процес; 

- Необхідною умовою виникнення ВКР є перетин спектра ХГ із стоксовим 

спектром КРС; 

-  виникнення ліній ВКР стимулюється двома випроміненнями: накачки і ХГ 

на відповідних стоксових частотах КРС, результаті чого їх інтенсивність 

пропорційна інтенсивності накачування та ХГ відповідно у першій та 

другій степені (рис. 3.8 та 3.9).  

Без аналізу механізму протікання цього явища залишається 

незрозумілим як проявляється сукупний вплив обох випромінювань – накачки 

і ХГ – на інтенсивність ліній ВКР 
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Всі інші закономірності – залежність спектра ВВ і кількості ліній в 

ньому від інтенсивності накачування, концентрації везикул і температури - 

проявляються через їх вплив на виникнення і протікання ХГ. 

 

4.2. Модель та рівняння, що витікають із експериментальних 

закономірностей ВКР у забарвлених везикулярних плівках 

 

Ймовірна модель виникнення ВКР лазерних барвників у сильно 

розсіювальному середовищі разом із ХГ, яка опиралась на ідею одночасного 

підсилення початкового випромінювання люмінесценції за рахунок 

вимушеного випромінювання та вимушеного розсіяння, була описана раніше 

у [110]. Грунтуючись на цій моделі, у цій роботі була запропонована методика 

визначення стоксового спектру КРС. Добре узгодження отриманого цим 

методом стоксового спектру КРС родаміну 6Ж із аналогічним спектром, 

отриманим із коливального спектру цього барвника, зареєстрованого методом 

SERRS, може розглядатись як опосередковане підтвердження цієї моделі. 

Більш того, як продемонстровано у [110], отриманмй цим методом спектр КРС 

більш структурований, в ньому більш чітко проявляються тонкі деталі, 

малопомітні в спектрі SERRS, що свідчить про перспективність цього методу.  

Однак, доки справедливість моделі не була підкріплена прямими 

експериментальними даними, вона не могла вважатись встановленою. З огляду 

на це, пряме експериментальне підтвердження цієї моделі є важливою задачею. 

Для експериментальної перевірки моделі скористаємось схематичним 

рис. 4.1, що ілюструє внески в загальну інтенсивність ІВВ вторинного 

випромінювання хаотичної генерації та ВКР, та використаємо вираз для 

інтенсивності IВВ вторинного випромінювання, обумовленого сумарним 

ефектом випромінювання ХГ та ВКР [110]: 

𝐼ВВ(𝜔, 𝐼Н) = 𝐼ЛЮМ(𝜔, 𝐼Н) exp ((𝜎(𝜔)Δ(𝐼Н) +  𝑔𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼Н − 𝑘вт) ∙ 𝑙)   (4.1) 
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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.  

 

 

Рис. 4.1. Спектр вторинного випромінювання HIC у суспензії при 

температурі Т = 20 К і інтенсивності накачування Ін = 1,4 МВт/мм2 

 

Врахувавши, що ІЛ = ІВВ – ІХГ, з рівняння (4.1) випливає формула для 

інтенсивності лінії в спектрі ВВ: 

𝐼Л(𝜔, 𝐼Н) = 𝐼ХГ(𝜔, 𝐼Н) ∙ (exp( 𝑔 ∙ 𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼Н) − 1)                 (4.2) 

Таким чином отримано загальну формулу: 

ln (
𝐼Л

𝐼ХГ
+ 1) =  𝑔 ∙ 𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼Н ∙ 𝑙                                (4.3) 

Використавши наближення ln (1+x) ≈ x та приймаючи до уваги, що в 

експериментальних спектрах IЛ << IХГ на частоті лінії, нами отримано 

залежності, придатні для експериментальної перевірки: 

𝐼Л

𝐼ХГ
= 𝑔𝜒(3)(𝜔)𝐼𝐻 ∙ 𝑙      (4.4а) 

та       
𝐼Л

𝐼𝐻
= 𝑔𝜒(3)(𝜔)𝐼ХГ ∙ 𝑙                           (4.4б) 
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Або в логарифмічній шкалі: 

ln (
𝐼Л

𝐼ХГ
) = ln(𝑔 ∙ 𝜒(3)(ω) ∙ 𝐼𝐻 ∙ 𝑙)     (4.5) 

ln (
𝐼Л

𝐼𝐻
) = ln(𝑔 ∙ 𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼ХГ ∙ 𝑙)       (4.6) 

ln(𝐼Л) = ln(𝑔 ∙ 𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼𝐻  ∙ 𝐼ХГ ∙ 𝑙)    (4.7) 

Очікуваний тангенс кута нахилу лінійної апроксимації, що випливає із 

залежностей (4.5 – 4.6), наведених в подвійному логарифмічному масштабі, 

повинен дорівнювати одиниці [6]. Для експериментальної перевірки найбільш 

придатними є останні дві залежності (4.6) та (4.7). Перша ж (4.5) для цього є 

малопридатною із-за можливого великого розкиду точок, пов`язаного із 

значними генераційними флуктуаціями величини 𝐼ХГ, що знаходиться в 

знаменнику. 

 

Рис. 4.2. Спектр ВВ Р6Ж у везикулярній плівці при температурі Т = 5 К в 

залежності від інтенсивності накачки: Ін = 1,01 (1), 0,88 (2) і 

0,38 (3) МВт/мм2; пунктиром вказані лінії 1 і 2, вибрані для аналізу 

енергетичних залежностей 

 

Експериментальну перевірку залежностей (4.6) і (4.7) найзручніше 

провести, використовуючи барвники, у спектрах ВВ яких проявляються 

інтенсивні лінії ВКР у достатньо широкому інтервалі інтенсивностей накачки. 

Одним із таких барвників є Р6Ж, у спектрі ВВ якого спостерігаються чотири 
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інтенсивні лінії з довжинами хвиль 1 = 573,5 нм, 2 = 578,5 нм, 3 = 580,6 нм 

та 4 = 583,2 нм (рис. 4.2). Для перевірки були вибрані найбіль інтенсивні лінії 

2 = 578,5 нм та 4 = 583,2 нм, які спостерігається в найбільш широкому 

інтервалі значень Ін. 

  

Рис. 4.3. 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 

 

На рис. 4.3 наведені дані для лінії 2 родаміну 6Ж, з яких видно, що 

експериментальні точки добре узгоджуються з лінійними залежностями (4.6) і 

(4.7), про що свідчить близький до одиниці тангенс кута нахилу обох прямих 

в подвійному логарифмічному масштабі. Ці дані експериментально 

підтверджують основні положення  механізму протікання ВКР і ХГ в сильно 

розсіювальних середовищах як єдиного процесу, що проявляється в 

стимулюванні ВКР випромінюванням ХГ на відповідній стоксовій частоті 

розсіяння і, відповідно у пропорційності ІЛ   ІХГ. 

На рис. 4.4 і рис. 4.5 наведені дані для лінії 1 = 567,8 нм родаміну 575, 

які демонструють вплив трансформації спектра ХГ на характер залежності  

Іл = f (Ін) інтенсивності ліній ВКР від інтенсивності накачування. Видно, що 

залежність Іл = f (Ін) (рис. 4.5 а) корелює із залежністю ІХГ = f (Ін) інтенсивності 

ХГ на частоті лінії 1 від інтенсивності накачування (рис. 4.4 б). На обох 
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залежностях при інтенсивності накачування 0,3 МВт/мм2 спостерігається злам 

і зміна кутового коефіцієнту лінійної залежності від  2 до  0,5, що у 

лінійному масштабі відповідає переходу від квадратичної до приблизно 

коренеквадратичної. Це є наслідком того, що інтенсивність ліній ВКР 

залежить не тільки від інтенсивності накачування, а й від інтенсивності ХГ на 

частоті розсіяння. Як випливає із співставлення рис. 4.4 а і 4.4 б (де номери 

спектрів відповідають номерам точок на залежності ІХГ = f (Ін)) причиною 

зламу на рис. 4.4 б є розширення спектра ХГ із збільшенням інтенсивності 

накачування, яке призводить до сповільнення темпу зростання ІХГ на 

конкретній частоті. 

 

Якщо спектр ХГ у деякому діапазоні зміни інтенсивності накачування 

не змінюється, то, як було продемонстровано на прикладі Рм597 (рис. 3.8 а), 

характер залежності Іл = f (Ін) не змінюється і вона залишається квадратичною 

у цьому діапазоні.  

  

Рис. 4.4. а) Залежність спектра вторинного випромінювання Р575 

(концентрації 5ммол/л) у везикулярній плівці (tУФ = 150 с) при температурі 

Т = 8 К від інтенсивності накачування: Ін = 0,13 (1), 0,2 (2), 0,21 (3), 0,3 (4) і 

0,72 (5) МВт/мм2; 

б) Залежність інтенсивності ХГ на довжині хвилі лінії ВКР 1 = 567,8 нм в 

ВВ спектрі Р575 від інтенсивності накачування. Номери точок 1' – 5' 

вказують інтенсивності накачки при яких були зареєстровані спектри 1 – 5 

на рис. а) 



107 

 

 

У той же час залежність Іл = f (ІХГ) не залежить від зміни спектра ХГ. 

Вона завжди залишається залишається строго лінійною. Це підтверджує, що 

при зміні будь-яких експериментальних умов, які впливають на форму 

спектра, залежності (4.6) і (4.7) завжди виконуються.  

 

4.3 Визначення спектрів комбінаційного розсіяння барвників по їх 

спектрах ВВ у везикулярних плівках 

 

Приймаючи до уваги, що вираз 𝐼ЛЮМ(𝜔, 𝐼Н) exp(𝜎(𝜔)Δ(𝐼Н) ∙ 𝑙) описує 

спектр підсиленого випромінення люмінесценції, яке спричиняє ХГ і утворює  

постійну складову спектра ВВ, а вираз exp( 𝑔𝜒(3)(𝜔) ∙ 𝐼Н ∙ 𝑙) описує контур 

підсилення ВКР, із залежності (4.1) можна отримати вираз для 

експериментального одержання спектра ВКР із спектра ВВ:  

 

𝜒(3)()~ ln (
𝐼𝐵𝐵(𝜔)

𝐼ЛЮМ(𝜔) exp(𝜎(𝜔)Δ(𝐼Н)∙𝑙)
)  ,   (4.8) 

де чисельником є спектр ВВ, а знаменником – спектр ХГ (суцільна складова 

спектра ВВ).  

  

Рис. 4.5 Залежності інтенсивності лінії 1 у спектрі ВВ Р575 від 

інтенсивності накачування (а) та інтенсивності ХГ (б) 
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Враховуючи, що інтенсивність ліній ВКР і КРС визначається похідною 

𝑑 𝑑𝑋⁄  поляризованості  молекули за відповідною коливальною 

координатою X, можна вважати, що вираз (4.8) описує також і спектр КРС. 

Використання виразу (4.8) для визначення спектру ВКР передбачає 

певний алгоритм обчислень, що складається із наступних основних етапів: 

1) виділення із експериментальних спектрів ВВ 𝐼𝐵𝐵() суцільної складової 

𝐼с(); 

2) обчислення логарифма відношення експериментального спектра ВВ до 

його суцільної складової ln (
𝐼𝐵𝐵()

𝐼с()
 ); 

3) перерахунок спектральної залежності цього відношення із шкали довжин 

хвиль у шкалу частот комбінаційного зсуву 𝜔 = (𝜔н − 1 ⁄   ) та подальшу 

побудову коливального спектра барвника як  𝜒(3)(𝜔). 

Враховуючи наведені вище міркування, спектральна залежність 

ln (
𝐼𝐵𝐵()

𝐼с()
 ) може розглядатись як стоксовий спектр ВКР (або КРС) барвника у 

шкалі довжин хвиль, а 𝜒(3)(𝜔) - як відповідний йому коливальний спектр 

молекули барвника. Побудований таким чином коливальний спектр молекули 

барвника відповідає аналогічним коливальним спектрам, визначеним іншими 

методами, зокрема SERRS [139]. Щоб відрізнити стоксовий спектр ВКР, 

визначений в такий спосіб із вторинного спектра випромінювання в ефекті 

ВКР-ХГ, будемо надалі позначати його як спектр ВКР–ХГ. 

Серед цих етапів найбільш важливим є перший, оскільки від нього 

залежить точність визначення коливального спектра. Виділення суцільної 

складової проводилось за допомогою програмного пакета «Digitizer», 

згаданого у розділі 2. Ця процедура ґрунтується на тому, що у проміжках між 

лініями ВКР суцільна складова співпадає із оригінальним експериментальним 

спектром ВВ, а ділянки між ними апроксимуються сплайнами. На ділянках, де 

лінії ВКР перекриваються, опорні точки для апроксимації проміжків між ними 

підбираються окремо так, щоб загальний контур суцільної складової був 

«плавний», з мінімальною кількістю перегинів.  
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На рис. 4.6 – 4.9 наведені результати обробки спектрів ВВ барвників 

Р6Ж, Р575, Рм597 і НІС за цим алгоритмом.  

 

 

 
 

Рис. 4.6. а) Спектр вторинного випромінювання (1) Р6Ж у везикулярній 

плівці при інтентенсивності накачування Ін = 0,31 МВт/мм2 за температури 

Т = 7 К та tУФ = 240 с і його суцільна – ХГ (2) та лінійчата – ВКР (3) складові; 

б) отриманий за алгоритмом виразу (4.8) коливальний спектр (1') Р6Ж, його 

лінійчатий спектр (2') та спектр SERRS [139] – (0) 
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Рис. 4.7 а) Спектр вторинного випромінювання (1) Р575 у везикулярній 

плівці при інтенсивності накачування Ін = 0,62 МВт/мм2 за температури 

Т = 20 К та tУФ = 300 c, його суцільна – ХГ (2) та лінійчата – ВКР (3) складові; 

б) отриманий за алгоритмом виразу (4.8) коливальний спектр (1') Р575 та 

його лінійчатий спектр (2') 
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Рис. 4.8. а) Спектр вторинного випромінювання (1) Рм597 у везикулярній 

плівці при інтентенсивності накачування Ін = 0,44 МВт/мм2, за температури 

Т = 20 К та tУФ = 50 c і його суцільна – ХГ (2) та лінійчата – ВКР (3) складові; 

б) отриманий за алгоритмом виразу (4.8) коливальний спектр (1') РМ597 та 

його лінійчатий спектр (2') 
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Рис. 4.9. а) Спектр вторинного випромінювання (1) НІС у везикулярній 

плівці при інтентенсивності накачування Ін = 1,36 МВт/мм2 за температури 

Т = 8 К, його суцільна – ХГ (2) та лінійчата – ВКР (3) складові; 

б) отриманий за алгоритмом виразу (4.8) коливальний спектр (1') HIC та його 

лінійчатий спектр (2') 
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Як видно із цих даних, зазначена процедура виділення суцільної 

складової (етап 1), по суті, є процедурою розкладу спектра ВВ на суцільну і 

лінійчату складові, що дозволяє виявити навіть достатньо слабкі спектральні 

лінії – наприклад, наявність триплета у проміжку (575 – 578) нм в Р6Ж 

(рис. 4.6а), чи серії слабких ліній в проміжку (571 – 577) нм в Рм597 

(рис. 4.8а). У той же час вигляд лінійчатої складової, а саме відсутність у ній 

провалів чи невиправданих підвищень нульового рівня, може служити 

критерієм коректності виділення суцільної складової. 

На рис. 4.6 б – 4.9 б розраховані спектри КРС ln (
𝐼𝐵𝐵()

𝐼с()
) (криві 1') 

порівнюються із формою лінійчатих складових (криві 2) і самим спектром ВВ. 

Видно, що відносні інтенсивності ліній у розрахованих спектрах 

КРС (криві 1') суттєво відрізняються від відносної інтенсивності ліній у 

лінійчатій складовій спектра ВВ (криві 2'). Це обумовлено підвищенням їхньої 

інтенсивності на краях спектра ВВ.  

Як видно із рис. 4.6 б, отриманий спектр ВКР-ХГ родаміна 6Ж у 

везикулярній плівці дуже близький до стоксового спектра КРС (крива 0) Р6Ж, 

розрахованого за спектром SERRS, наведеним у [139]. Це стосується і частот 

ліній і їх відносних інтенсивностей. У той же час лінії КРС в спектрі ВКР–ХГ 

різкіші і краще розділені, що є наслідком інтерференції випромінювання ХГ і 

ВКР [4]. Це підтверджує правомірність наведеної процедури як методики 

визначення стоксового спектру КРС і коливального спектру молекул барвників. 

На жаль, аналогічне порівняння отриманих спектрів ВКР–ХГ інших 

досліджених барвників неможливе із-за відсутності відповідних літературних 

даних. Однак, ґрунтуючись на гарному узгодженні розрахованого спектру 

ВКР–ХГ із спектром SERRS для родаміну 6Ж, можна передбачити таке ж 

узгодження і для спектрів КРС інших барвників.  

Важливо, що в описаній методиці інтенсивне випромінювання ХГ не 

тільки не заважає реєстрації спектра КРС, а, навпаки, сприяє їй завдяки 

вимушеному характеру КРС у поєднанні з ХГ, що проявляється у залежності (4.4 б). 
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Зазначена особливість є важливою перевагою цієї методики, особливо для 

лазерних барвників, в яких люмінесценція дуже інтенсивна, що 

унеможливлює реєстрацію спектрів КРС звичайною методикою і змушує 

користуватись складними (SERRS) або унікальними методиками типу 

оберненого комбінаційного розсіяння світла [140]. 

Описана методика отримання спектрів КРС допускає автоматизацію 

розрахунків [1] на основі алгоритму, який грунтується на тому, що нелінійна 

кубічна сприйнятливість  𝜒𝑆𝑅𝑆
(3)

 не залежить від змін спектра 𝐼вв() від умов 

експерименту та інтенсивності накачування і тому підлягає усередненню. 

Алгоритм опрацювує набір N спектрів (𝐼вв())𝑛 (n = 1  N), зареєстрованих при 

різній інтенсивності накачування, і по них ітеративно визначає усереднений 

коливальний спектр молекули барвника. Отриманий таким чином спектр містить 

менше шумів і тому дозволяє виявляти достатньо слабкі лінії КРС. 

На рис. 4.10 наведені коливальні спектри всіх досліджених у роботі 

лазерних барвників, а саме родамінів Р6Ж та Р575, пірометену PM597 та 

барвника HIC.  
 

 
Рис. 4.10. Коливальні спектри ВКР барвників, отриманих методом 

ВКР–ХГ: 1 – Р6Ж, 2 – Р575, 3 – PM597 та 4 – HIC 
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Виходячи із висновків до третього розділу (пп. 4 і 8), наведені спектри є 

не повними коливальними спектрами, а їх фрагментами, які відповідають 

ділянкам стоксових спектрів КРС, що «підсвічуються» спектрамит ХГ 

відповідних барвників. Для отримання повних коливальних спектрів 

необхідно зміщувати спектр ХГ відносно стоксового спектра КРС за 

допомогою зміни концентрації барвника або кількості везикул в плівці. 

Як видно із цих підсумкових даних, коливальні спектри родамінових 

барвників близькі, що закономірно, оскільки ці барвники мають схожі 

структурні формули, а отже і схожий набір нормальних коливвань. У той же 

час вони суттєво відрізняються від спектрів решти двох барвників (Рм 597 і 

НІС), які мають суттєво інші структурні формули.   

Третій барвник родамінового ряду RB не задовільняє необхідну умову 

прояву ВКР у спектрах ВВ (п. 8 висновків до розділу 3). Тому лінійчатої 

структури у спектрах ХГ барвника RB не спостерігалось. 

Висновки до розділу 4 

1. Експериментально підтверджено, що інтенсивність ліній ВКР 

пропорційна добутку інтенсивності накачки і хаотичної генерації на частоті 

стоксового розсіяння. 

2. Експериментально показано, що ступінь залежності інтенсивності 

ліній ВКР від інтенсивності накачування залежить від трансформації спектра 

ХГ; при відсутності такої трансформації ця залежність квадратична. 

3. Експериментально підтверджена модель протікання ВКР протікання 

ВКР і ХГ в сильно розсіювальних середовищах як єдиного процесу, що 

проявляється в стимулюванні ВКР випромінюванням ХГ на відповідній 

стоксовій частоті розсіяння.  

4. Запропонована методика визначення коливальних спектрів лазерних 

барвників із спектрів їх вторинного випромінювання у сильно розсіювальних 

середовищах. 

5. За допомогою запропонованої методики визначені коливальні спектри 

ефективних лазерних барвників родаміну 6Ж, родаміну 575, пірометену 597 та НІС. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

1. При інтенсивності накачування лазерних барвників у везикулярних 

плівок порядку (0,04 – 0,05) МВт/мм2 в них виникає вторинне випромінювання 

із квазілінійчатим спектром. 

2. Спектр вторинного випромінювання виникає в області максимуму 

спектра люмінесценції барвника даної концентрації і обумовлений хаотичною 

генерацією барвника. 

3. Спектральні лінії в спектрах вторинного випромінювання обумовлені 

вимушеним комбінаційним розсіянням барвника оскільки зміщуються 

синхронно із зміною частоти випромінювання збудження, а їх інтенсивність 

нелінійно залежить від інтенсивності збудження. 

4. Випромінювання хаотичної генерації сприяє появі ліній ВКР, оскільки 

вони спостерігаються лише в межах спектра хаотичної генерації, а їх інтенсивність 

пропорційна інтенсивності випромінювання ХГ на частоті цієї лінії. 

5. Лінії ВКР виникають лише у везикулярних плівках з великою 

концентрацією барвника: (2 – 5) ммоль/л. 

6. Кількість спостережуваних ліній ВКР зростає при збільшенні 

концентрації барвника і кількості везикул у плівці (часу УФ експозиції, що 

ініціює утворення везикул). 

7. Відносна інтенсивність ліній ВКР та ХГ зростає із зниженням 

температури до азотного і гелієвого рівня, що призводить до зростання 

різкості квазілінійчатого спектра вторинного випромінювання. 

8. Лінії ВКР можуть не спостерігатись у спектрі вторинного 

випромінювання, ініційованого другою гармонікою неодимового лазера, якщо 

спектр хаотичної генерації зсувається в червону область спектра за межі 

спектра хаотичної генерації барвника. 



117 

 

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. 
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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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