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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

АСКР активна спектроскопія комбінаційного розсіяння 

БРС багатократно розсіювальне середовище 

ВКР вимушене комбінаційне розсіяння 

ВКР-ХГ ефект спільного протікання хаотичної генерації та вимушеного 

комбінаційного розсіяння 

РВКР резонансне вимушене комбінаційне розсіяння 

РСКР резонансне спонтанне комбінаційне розсіяння 

КР комбінаційне розсіяння 

КР(вкр-хг) спектр комбінаційного розсіяння отриманий зі спектра ВКР-

ХГ 

ХГ хаотична генерація 

ХЛ хаотичний лазер 

ОУА олігоуретанакрилат 

HIC 1,3,3,1',3',3'-гексаметиліндокарбоціанін-BF4
-
 

R6G родамін 6Ж 

R575 родамін 575 

Pm580 пірометен 580 

Pm597 пірометен 597 

Pm605 пірометен 605 

Р920 поліметиновий барвник №920 

SERRS Метод отримання спектрів спонтанного КР – Stimulated 

enhanced resonant Raman scattering 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Багатократне пружне розсіяння світла на 

спеціально введених в активне лазерне середовище центрах розсіяння при 

достатньому оптичному накачуванні може призводити до переважання 

вимушеного механізму випромінювання активних центрів над спонтанним і 

формування спектра схожого на лазерний. Зазвичай центрами пружного 

розсіяння є високо заломлюючі мікрочастинки або пухирці повітря, а 

активними центрами - молекули барвника. Однак, на відміну від звичайного 

лазера, це випромінювання не напрямлене. При дифузному режимі 

поширення випромінювання в середовищі спектр випромінювання активних 

центрів є суцільним контуром шириною 5-10 нм, що приблизно відповідає 

ширині спектра генерації барвника в недисперсійному резонаторі. Такі 

системи отримали назву хаотичних лазерів (ХЛ), а явище формування такого 

випромінювання - хаотичною генерацією (ХГ).   

В окремих випадках на фоні безструктурних спектрів ХГ можуть 

виникати лінії вимушеного комбінаційного розсіяння (ВКР) органічного 

барвника. В багатократно розсіювальних середовищах явища ХГ та ВКР 

барвників пов‘язані в один нелінійний процес ВКР-ХГ, спектр 

випромінювання якого може бути використаний для визначення 

коливального спектра молекул барвника. 

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена потребою 

встановлення адекватного механізму взаємодії вимушеного випромінювання 

ХГ та вимушеного комбінаційного розсіяння барвників в багатократно 

розсіювальних середовищах (БРС), що важливо для розуміння особливостей 

протікання нелінійно-оптичних явищ в цих середовищах і сприятиме 

подальшому розвитку нелінійної оптики і квантової електроніки. В зв‘язку з 

цим необхідно провести прямі експерименти, які дозволили б встановити 

принципово важливі деталі такої взаємодії і на їх основі однозначно 

встановити цей механізм, відкинувши інші можливі гіпотези. Отриманні 
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знання дозволять адекватно інтерпретувати нелінійно-оптичні явища в БРС і 

сприятимуть застосування явища ВКР-ХГ  в спектроскопії комбінаційного 

розсіювання світла барвників, оскільки в його випромінюванні проявляються 

коливні смуги обумовлені резонансним ВКР їх молекул. Тому встановлення 

цього механізму є основною метою досліджень дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження, представлені в дисертаційній роботі виконувались в рамках 

тематики науково-дослідної лабораторії «Спектроскопія конденсованого 

стану речовини» кафедри оптики фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Автор брала участь в 

науково-дослідних роботах за темою «Фундаментальні дослідження в галузі 

фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і 

матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» № 

держреєстрації 11БФ051-01 

Мета і задачі дослідження.  

Мета роботи – встановити закономірності та механізм впливу явища 

хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння світла органічних 

барвників в багатократно розсіювальних середовищах.  

Задачі, які були поставленні для досягнення мети дисертаційної 

роботи: 

1. Визначення спектральних закономірностей вторинного 

випромінювання ВКР-ХГ при збільшенні інтенсивності накачування та зміні 

параметрів багатократно розсіювального середовища;  

2. Визначення форми ліній ВКР та особливостей їх прояву в 

спектрах ВКР-ХГ; 

3. Встановлення послідовності та просторової локалізації процесів 

вимушеного випромінювання та ВКР: вони відбуваються на одній і тій же, чи  

різних молекулах; одночасно чи послідовно; 

4. Встановлення особливостей випромінювання в суміші барвників 

в багатократно розсіювальних середовищах; 
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5. Визначення можливості реєстрації спектрів комбінаційного 

розсіяння (КР) барвників за межами спектрів їх власної ХГ. 

Об’єкт дослідження – процес ВКР-ХГ, в якому пов‘язані вимушене 

комбінаційне розсіяння і хаотична генерація. 

Предмет дослідження  – спектри вторинного випромінювання ВКР-ХГ 

везикулярних полімерних плівок та концентрованих суспензій 

високозаломлюючих діелектричних частинок мікронних розмірів в 

полімерних розчинах лазерних органічних барвників пірометенового ряду та 

родамінів. 

Для дослідження були обрані наступні БРС: везикулярні полімерні 

плівки, концентровані суспензії та однорідні зразки в сильно розсіювальній 

оболонці. Барвники, які вводилися в зразки: родаміни R6G, R575; пірометени 

Pm580, Pm605, Pm597, а також HIC (1,3,3,1',3',3'-гексаметиліндокарбоціанін-

BF4
-
) і P920 (поліметіновий барвник №920). 

Методи дослідження.  

1. Реєстрація спектрів вторинного випромінювання багатократно 

розсіювальних зразків за один імпульс збудження. 

2. Оцифрування та розділення спектрів вторинного 

випромінювання на суцільну та лінійну складові за допомогою 

спеціалізованої комп‘ютерної програми ―Digitizer‖. 

3. Реєстрація спектрів люмінесценції при низьких температурах. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Вперше встановлено,  що центрами випромінювання ХГ та ВКР є 

різні молекули барвника, що є прямим експериментальним підтвердженням 

висловленої раніше гіпотези про АСКР-подібний (активна спектроскопія 

комбінаційного розсіяння) механізм ВКР-ХГ, і дозволяє відкинути як 

неактуальний інший можливий механізм - резонансного ВКР через 

нижчерозташований проміжний енергетичний рівень. 

2. Вперше показано, що перепоглинання та перевипромінювання 

випромінювання люмінесценції суттєво впливають на прояв ліній ВКР в 
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спектрах ВКР-ХГ барвників. В зв‘язку з цим існують оптимальні значення 

концентрації барвника та інтенсивності накачування, при яких лінії ВКР 

проявляються найкраще. 

3. Вперше показано, що використання додаткового барвника може 

розширити область реєстрації спектра КР досліджуваного барвника по 

спектрах ВКР-ХГ.  Визначено принципи підбору додаткових барвників для 

досягнення цієї мети. 

4. Вперше показано, що ефект ВКР-ХГ може спостерігатись також в 

однорідних зразках, розміщених в дифузно розсіювальній оболонці. 

Встановлено, що ефективність цього явища зростає при зменшенні 

відносного об‘єму області локалізації до активної області та збільшенні 

інтенсивності накачування. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Практичне значення роботи пов‘язане із розширенням інформації щодо 

протікання і взаємодії ефектів ВКР та ХГ в багатократно розсіювальних 

середовищах та розширенням можливостей використання ефекту ВКР-ХГ в 

спектроскопії КР світла.  

Особистий внесок здобувача - Виготовлення та підготовка зразків для 

експериментів, участь в проведені експериментів, обробка даних та 

проведення розрахунків для експериментальної частини дисертаційної 

роботи, участь в обговоренні та інтерпретації експериментальних 

результатів, а також у написанні наукових статей і тез доповідей. В роботах 

[1-6] дисертанткою особисто були отриманні коливальні спектри барвників з 

їх спектрів ВКР-ХГ. 

В роботі [1] на основі розкладу на елементарні компоненти 

дисертанткою було доведено більшу структурованість спектра КР родаміна 

6Ж, отриманого із його ВКР-ХГ в везикулярній плівці, порівняно із 

аналогічним спектром отриманого відомим методом SERRS (surface enhanced 

resonant Raman scattering). 
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В роботі [2] дисертанткою було проведено дослідження впливу 

перепоглинання та перевипромінювання випромінювання ХГ на прояв ВКР, 

встановлено залежності інтенсивності смуг ХГ від інтенсивності 

накачування. 

Для експериментів в роботах [3-6] дисертанткою були виготовлені 

зразки та приймалась участь у експерименті.  

В роботах [3-5] дисертанткою було оброблено та проаналізовано 

експериментальні дані, побудовано залежності спектрів ВКР-ХГ барвників та 

їх сумішей в везикулярних плівках від інтенсивності накачування та 

відносної концентрації барвників. 

Для роботи [6] дисертанткою було оброблено та проаналізовано 

експериментальні дані для об‘ємних однорідних зразків вкритих 

розсіювальною оболонкою. 

В роботі [7] дисертанткою було оброблено та проаналізовано 

експериментальні дані з метою встановлення закономірностей виникнення 

ліній ВКР в спектрах ВКР-ХГ.  

Тези [8-24] були написані за участю дисертантки, по них особисто 

дисертанткою були зроблені доповіді на семи конференціях. 

 

Апробація результатів дисертації. 

Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на наукових 

конференціях, а саме:  

 12
th
 International Young Scientists Conference ―Optics and High 

Technology Material Science – SPO 2011‖ (Kyiv, October, 2011); 

 9
th 

International IUPAC Conference on Polymer-Solvent Complexes 

and Intercalates (Kyiv, September, 2012); 

 13
th
 International Young Scientists Conference ―Optics and High 

Technology Material Science – SPO 2012‖ (Kyiv, October, 2012);  

 9
th 

International Conference ―Electronic Processes in Organic 

Materials‖ (Lviv, May, 2013); 
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 International Conference on Coherent and Nonlinear 

OpticsICONO/LAT-2013 (Moscow, Russia, June, 2013); 

 6
th 
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РОЗДІЛ 1 

ХАОТИЧНА ГЕНЕРАЦІЯ ТА ВИМУШЕНЕ КОМБІНАЦІЙНЕ 

РОЗСІЯННЯ БАРВНИКІВ 

 

1.1. Хаотична генерація. 

Інтенсивний розвиток лазерів розпочався в 60-х роках ХХ сторіччя. 

Звичайні лазери складаються з двох основних елементів: матеріал, який 

забезпечує оптичне підсилення випромінювання та оптичний резонатор, який 

подовжує шлях випромінювання. Коли загальне підсилення в резонаторі 

більше, ніж втрати, система досягає порогу і генерує. Резонатор визначає 

параметри лазерного випромінювання, зокрема його спрямованість та спектр. 

Хаотичні лазери (ХЛ) працюють на тих же принципах, що й звичайні, але 

режим генерації визначається багатократним розсіюванням, а не за 

допомогою лазерного резонатора [25]. 

Перші ідеї щодо отримання ХГ було описано Лєтоховим ще в 1968 році 

[26]. Але широке дослідження та використання ХЛ почалося з середини 90х 

років. Інтерес до цього типу лазерів виник в зв‘язку з можливістю отримання 

вимушеного випромінювання в мікрооб‘ємах без застосування резонаторів. 

Розсіювання світла традиційно вважається шкідливим для лазерної 

генерації, бо таке розсіювання вносить втрати в звичайному лазерному 

резонаторі. Тим не менш, в багатократно розсіювальному активному 

середовищі розсіювання світла відіграє позитивну роль:  

 багатократне розсіяння подовжує шлях та час знаходження світла в 

активному середовищі, підвищуючи тим самим підсилення вимушеного 

випромінювання;  

  розсіювання світла забезпечує зворотній зв'язок на лазерних 

частотах.  

Генерація в неупорядкованих середовищах стала предметом 

інтенсивних теоретичних і експериментальних досліджень. Вона є процесом 

підсилення вимушеного випромінювання зі зворотним зв'язком, який 
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спричиняється розсіянням в хаотичному середовищі. Є два види зворотного 

зв'язку:  

 Некогерентний (нерезонансний) - зворотній зв'язок інтенсивності 

або енергії; 

  Когерентний (резонансний) - зворотній зв'язок поля або амплітуди.  

На підставі механізму зворотного зв‘язку лазери класифікують 

наступним чином: ХЛ з некогерентним зворотнім зв‘язком [26-37] та ХЛ з 

когерентним зворотнім зв‘язком [38-48]. Перші ХЛ, які досліджувалися, були 

лазери з некогерентним зворотнім зв‘язком. В [41] наведений короткий огляд 

ХЛ з цим механізмом зворотного зв‘язку. В 1966 році Амбарцумян та інші 

реалізували різні типи резонатора лазера, який створював некогерентний 

зворотний зв'язок [28, 29]. Це було досягнуто заміною одного дзеркала в 

резонаторі Фабрі-Перо розсіювальною поверхнею. В 1968 році Лєтохов 

запропонував само-генерацію світла в активному середовищі заповненому 

розсіювальними центрами [26]. Лєтохов описав поширення світла в таких 

середовищах дифузним рівнянням, однак підтвердження висунутих гіпотез 

було отримано лише в 1994 в [30]. В подальшому явище ХГ спостерігалося в 

порошках, активованих йонами неодиму Nd
3+

 (порошкові лазери) [31-34] та 

метаноловому розчині родаміна 640 перхлорат з мікрочастинками TiO2 

(лазерні барвники) [35-37]. В 1998 році Као (Cao) вперше спостерігалися ХЛ 

з когерентним зворотним зв‘язком в хаотичному напівпровідниковому 

порошку та в полікристалічних плівках [38], а в 1999 році Фролов 

спостерігав аналогічний механізм зворотного зв‘язку в гелевих плівках з 

органічними барвниками та в розчинах лазерних барвників [39,40]. 

Дослідження когерентного зворотного зв‘язку представлене в роботах [43-

45]. В даній дисертаційній роботі буде розглядатися ХГ з некогерентним 

механізмом зворотного зв‘язку. 

В підсилюючому хаотично-розсіювальному середовищі світлові хвилі 

багатократно розсіюються і підсилюються. Параметрами, які описують 

розповсюдження випромінювання є розсіювальна довжина вільного пробігу 
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sl , яка визначається як середня відстань, яку світло проходить між двома 

послідовними актами розсіяння та транспортна довжина вільного пробігу tl , 

яка визначається як середня відстань, на якій втрачається напрям 

розповсюдження хвилі. Ці дві довжини пов'язані між собою наступною 

залежністю:  

1 cos

s
t

l
l





,                                                     (1.1) 

де cos  є усереднений косинус кута розсіяння, який може бути знайдений з 

диференціального перерізу розсіяння. У випадку релеївського  розсіяння  

cos 0  , тому t sl l , в той час як при розсіянні Мі cos 0,5  , то 2t sl l .  

Підсилення вимушеного випромінювання описується довжиною 

приросту gl  і довжиною підсилення ampl . Довжина приросту gl  визначається 

як довжина шляху, на якому інтенсивність випромінювання збільшилась в е 

разів. Довжина підсилення ampl  визначається як середня відстань між 

початковою і кінцевою точками шляху gl . В однорідному середовищі без 

розсіювання, світло проходить по прямій лінії, таким чином, amp gl l . При 

дифузному поширенні випромінювання,  
ampl Dt , де D – коефіцієнт дифузії, 

gt l v , де v  –  швидкість світла. В тривимірних (3D) системах 3tD vl , 

таким чином,  

3

t g

amp

l l
l  .                                                     (1.2) 

Хаотичне середовище характеризується своєю розмірністю d  та 

розміром L  [41].   

Існує три режими поширення світла в 3D хаотичному середовищі:  

1. балістичний режим tL l ;  

2. дифузний режим tL l   ; 

3. режим локалізації 1e sk l   ( ek  - ефективний хвильовий вектор в 

хаотичному середовищі) [46]. 
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В даній роботі в досліджуваних зразках буде реалізуватися дифузний 

режим поширення випромінювання. На рис. 1.1 схематично зображено шлях 

випромінювання  в багатократно розсіювальному середовищі при утворенні 

ХГ та його спектр. 

 

Рис. 1.1. Схематичне зображення шляху випромінювання ХГ та його спектр.  

  

Явище ХГ, як і генерація звичайного лазера, є пороговим процесом. 

Порогова крива ХГ – залежність спектральної ширини спектра від 

інтенсивності, - вперше була представлена в [50]. На рис. 1.2,а показані 

спектри випромінювання ХЛ – суспензії сульфародаміна Б з 

мікрочастинками  TiO2. Зразок збуджувався імпульсом другої гармоніки 

Nd
3+

:YAG лазера тривалістю 6 нс. Крива А – спектр флуоресценції 

отриманий від зразка при малій енергії збуджуючого імпульсу – 4 мкДж. Він 

схожий на випромінювання однорідного розчину барвника, показаного 

кривою С на рисунку. Відмінність між кривими А та С спричинена 

перепоглинанням випроміненого світла незбудженими молекулами [51]: 

короткохвильова частина спектра флуоресценції поглинається молекулами 

барвника в основному стані, а потім перевипромінюється в частотному 
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діапазоні, який в середньому знаходиться довгохвильовіше за поглинуте 

випромінювання. Це і спричиняє зсув в червону спектральну область. Крива 

В – спектр випромінювання тієї самої суспензії при збудженні імпульсом з 

великою енергією - 100 мкДж. 

Увагу привертає набагато менша ширина спектра випромінювання при 

вищій інтенсивності накачування. Це вказує на те, що випромінювання 

містить велику частку вимушеного випромінювання, що є найсильнішим в 

спектральної області, де ефективне підсилення є найбільшим. На рис. 1.2,б 

зображено залежність напівширини спектра флуоресценції від інтенсивності 

накачування. Поріг ХГ визначається як інтенсивність накачування при якій 

ширина спектра різко зменшується. 

 

Рис. 1.2. а) Флуоресценція суспензії з TiO2 частинками в спиртовому розчині 

сульфародаміна Б при інтенсивності накачування 4мкДж (А) та 100 мкДж в 

порівнянні з однорідним розчином барвника (С).  

б) Поріг ХГ, визначений як інтенсивність накачування при якій ширина 

спектра флуоресценції різко зменшується [46]. 

 

Також поріг ХГ можна представити як злам кривої залежності енергії 

піка спектра випромінювання від енергії випромінювання накачування. При 
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низьких інтенсивностях накачування флуоресценція слабка і зростає 

повільно, тоді як після перевищення порогу випромінена інтенсивність 

зростає лінійно зі збільшенням накачування та загалом набагато вища [52]. 

Приклад такої кривої наведений на рисунку 1.3. 

 

Рис. 1.3. Залежність енергії в максимумі спектра випромінювання від енергії 

випромінювання накачування [46].  

 

До порогової інтенсивності флуоресценція складається тільки зі 

спонтанного випромінювання, тривалість вихідного імпульса 

випромінювання обмежується природною тривалістю часу життя молекул 

барвника (кілька нс). Вище порогової інтенсивності накачування 

випромінювання складається в основному з вимушеного випромінювання, 

тривалість якого набагато менша (кілька пс) [46-48].  

 

1.2.  Лінійчата складова спектрів хаотичної генерації. 

В дифузному режимі розповсюдження випромінювання, який 

реалізується в типових для БРС умовах 
m sl l    (

ml , 
sl  – характерний 

розмір середовища та середня довжина вільного пробігу фотонів, відповідно) 
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розсіяні хвилі некогерентні, вплив інтерференції несуттєвий і тому спектр 

вимушеного випромінювання є суцільним. Були проведені експерименти в 

результаті яких були отримані більш складні спектри випромінювання. На 

фоні суцільного контуру цих спектрів з‘являлися вузькі піки [53, 54]. Такі 

спектри вперше були отримані в порошках з оксидом цинку, а потім і в 

інших матеріалах [41, 55, 56]. Ці спостереження викликали обговорення про 

можливість генерації на локалізованих модах Андерсона у хаотичних 

середовищах, яка відповідає умові 
1

sl k   (k  - хвильовий вектор). 

Локалізація Андерсона - явище інтерференції, яке відбувається в 

багатократно розсіювальних середовищах, що призводить до утворення 

локалізованих мод, які експоненційно обмежені в просторі [57]. Завдяки 

цьому експонентному обмеженню, ці моди можуть мати довгий час життя і 

добротність, що означає їх придатність для отримання генерації [58, 59]. На 

практиці важко отримати локалізацію Андерсона в тривимірних хаотичних 

системах у зв'язку з надзвичайно сильним розсіюванням, необхідним для 

цього ефекту. Оскільки вузькі піки в спектрі випромінювання спостерігалися 

також у режимі дифузного розсіювання далеко від режиму локалізація 

Андерсона, було знайдено інше пояснення.  

Альтернативні пояснення спостереження вузьких піків в спектрах 

випромінювання хаотичних лазерах були висунуті в [60]. Вони пояснювались 

можливістю отримання "аномально локалізованих мод" в дифузному режимі 

[61, 62]. В [53] було запропоновано інтерпретацію складних спектрів 

випромінювання ХЛ без вимоги локалізації, засновану на підсиленні 

статистично рідкісних довгих шляхів випромінювання в випадкових 

системах. Ця ідея була підтверджена числовими розрахунками, які 

показують, що насправді генерація може бути отримана на модах з тривалим 

часом життя, і така хаотична генерація не обов'язково вимагає локалізації 

Андерсена [63].   

На рис. 1.4. наведено експериментальні спектри випромінювання 

пористого скляного диску просоченого родаміном 6G [54]. Зразок 
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збуджувався імпульсом другої гармоніки Nd
3+

:YAG лазера тривалістю 25 пс. 

Наведені три спектри було отримано при трьох різних імпульсах збудження 

однакової енергії накачування - 1,2 мкДж. Отримані спектри є квазілінійчасті 

з невідтворюваними по частоті і інтенсивності лініями від імпульсу до 

імпульсу. Ширина найвужчої з ліній – 0,2 нм. Ці лінії пов‘язують з 

існуванням довготривалих "аномально локалізованих мод", які випадково 

виникають в хаотичному середовищі і відповідають замкненим траєкторіям 

фотонів. Ймовірність виникнення таких мод збільшується зі збільшенням 

розсіювання в середовищі.  

 

Рис. 1.4. Експериментальні спектри випромінювання пористого скляного 

диску просоченого R6G [54]. Наведені три спектри було отримано при трьох 

різних імпульсах збудження однакової енергії накачування - 1,2 мкДж. 
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Однак в [64-67] було показано, що в дифузному режимі виникнення ХГ 

можуть спостерігатися квазілінійчаті спектри із спектральними лініями з 

довжинами хвиль, які відтворюються від імпульсу до імпульсу. В [68, 69] 

показано, що в багатократно розсіювальних активних середовищах ці лінії 

зумовлені вимушеним комбінаційним розсіянням на молекулах барвника, яке 

відбувається разом з вимушеним випромінюванням та люмінесценцією. 

На закінчення короткого огляду властивостей ХГ слід зазначити 

можливі області застосування ХЛ [25, 70-74], що випливають із наведених 

вище їх специфічних властивостей. Основною перевагою ХЛ в порівнянні зі 

звичайними лазерами являється дешевизна їх виробництва та відносна 

простота технології їхнього виготовлення. Тоді як для виготовлення, 

наприклад, мікрорезонаторів діодних лазерів необхідні високоточні методи. 

Крім того, матеріали для ХЛ можуть бути отримані у широкому 

спектральному діапазоні і мають високу ефективність випромінювання.  

Властивості, які роблять ХЛ специфічним в порівнянні зі звичайними 

лазерами та визначають область їх застосування: 

 спектр випромінювання; 

 кутова залежність випромінювання; 

 особливості випромінювання [25].  

Кутовий розподіл випромінювання хаотичного лазера дуже широкий і 

може сягати повного тілесного кута 4π. Цей широкий кутовий розподіл 

ідеально підходить для використання в дисплеях. Тим не менш, для розробки 

таких дисплеїв дуже важливо мати електричний контроль над кутом 

випромінювання. Було знайдено в  [75], що ця спрямованість дійсно може 

електрично керуватись в ХЛ з полімерно-диспергованого рідкого кристалу, 

матеріалу, який зазвичай застосовується в рідкокристалічних дисплеях. 

Особливою перевагою хаотичних лазерних матеріалів є те, що вони 

можуть наноситися у вигляді покриттів на поверхнях довільної форми [76]. 

Це може бути використано для освітлення навколишнього середовища, 

наприклад, як вуличне освітлення, яке застосовується безпосередньо на 
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дорозі. Таке покриття також може застосовуватися на механічних 

транспортних засобах, морських і повітряних суднах. Та ж сама технологія 

була запатентована для детектування дружніх/ворожих транспортних засобів 

[77].  

На додаток до електричного контролю над ХГ також було 

продемонстровано температурне керування [78], так як спектр та поріг ХГ в 

рідкокристалічних матрицях сильно залежить від температури. Ця залежність 

може бути використана для дистанційного вимірювання температури в 

середовищах за допомогою телескопа та для створення покриттів, колір яких 

залежить від температури, наприклад, смарт-вікна з різними оптичними 

властивості влітку та зимою.  

Поєднання локалізації та хаотичної генерації є особливо цікавим, тому 

що кожне індивідуальне джерело ХГ дає унікальний спектр випромінювання, 

обумовлений специфічними локалізованими модами для кожного зразка. Це 

дає можливість кодування об'єктів, наприклад, документів або банкнот 

шляхом включення невеликої кількості хаотичного лазерного матеріалу в 

об‘єкт.  

Локалізація може бути відносно легко отримана в низько-розмірних 

системах, таких як хаотичних мультишарах і плоских хвилеводах з 

невпорядкованістю. Мілнером і Женаком (Milner and Genack) було 

експериментально показано, що локалізовані моди можуть бути отримані  в 

підсилюючих хаотичних мультишарах, і що ці 1D системи можуть 

генерувати [79]. Вихідне випромінювання в таких лазерах спрямоване та 

когерентне, а спектр вузький як у звичайного лазера. Перевагою цього ХЛ є 

те, що невеликі виробничі помилки можуть змістити частоту генерації мод, 

але не зруйнують ефективності системи.  

Недавно було запропоновано застосування ХЛ в медичній діагностиці. 

Варден (Varden) з співавторами знайшли, що спектр випромінювання 

злоякісних тканин людини з легованим лазерним барвником відрізняється від 

здорової тканини [80]. Це відкриває альтернативний шлях для діагностики 
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пухлин. Такі методи, як аналіз фотонної щільності хвилі та дифузна хвильова 

спектроскопія, які базуються на знаннях багатократного розсіювання світла в 

хаотичних системах, вже довели свою цінність при характеристиці тканини 

та моніторингу кровопостачання під час лікування та хірургії [81-82]. 

 

1.3. Вимушене комбінаційне розсіяння барвників  

В [69] було показано, що в спектрах ХГ можуть проявлятися лінії ВКР 

барвника. Інтенсивність цих ліній в спектрах ХГ суттєво залежить від 

інтенсивності накачування, а при незмінній інтенсивності накачування 

флуктуює в незначних межах.  

Підтвердження того, що лінії, які виникають в спектрі ХГ, є лініями КР 

були наведені в [64]. На рис. 1.5 наведені фрагменти лінійчатих складових 

спектрів ХГ R6G, отриманих при різних довжинах хвилі випромінювання 

накачування λp. Видно, що спектральні лінії зсуваються в довгохвильову 

область відповідно до зміни величини λp. Це говорить про те, що виділені 

лінії можна пов'язати з комбінаційним розсіюванням світла, так як в чистій 

(без R6G) везикулярній плівці ці лінії не виникають, то ВКР відбувається в 

молекулах R6G, а не в матриці. А оскільки концентрація барвника в плівці на 

три порядки нижча ніж молекул матриці, то це свідчить про те, що існуючий 

в середовищі механізм розсіювання вибірково діє на молекули барвника, 

компенсуючи, істотно меншу концентрацію цих молекул в порівнянні з 

концентрацією молекул матриці.  Це дозволяє зробити висновок, що це 

розсіяння є резонансним.  

Також в [64, 69] було проведено порівняння ліній, які отримуються в 

спектрах ХГ при дифузному режимі зі спектрами КР світла родаміна 6Ж 

отриманих методом SERRS (Stimulated enhanced resonant Raman scattering). 

При порівнянні спостерігається практично повне cпівпадіння частот 

спектральних ліній. Що є підтвердженням того, що в спектрах ХГ 

проявляються саме лінії ВКР. 
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Рис. 1.5. Спектральний зсув ліній (1-4) в лінійчатій складовій спектра ХГ 

везикулярної плівки з R6G в залежності від довжини хвилі ліній накачування 

(1‘ – 4‘): λp = 526.5 (1, 1‘), 527.5 (2, 2‘), 529.5 - 529, 9 (3, 3‘), 532 (4, 4‘) нм. 

Стрілками вказані спектральні лінії, які ілюструють зсув. Для компактності 

масштаб спектральної осі для ліній накачування збільшений вдвічі. [64] 

 

Варто згадати роботи, в яких розглядалося резонансне спонтанне [83, 

84] та вимушене [85-99] комбінаційне розсіювання (РСКР і РВКР) на 

молекулах барвника. Ці методи також дозволяють отримувати спектри КР 

світла, проте до результатів треба підходити з великою обережністю, 

оскільки реалізуються ці методи при істотно інших, порівняно з типовими 

для реєстрації спектрів комбінаційного розсіювання на лазерних барвниках, 

фізичних умовах. Наприклад, умовою отримання спектрів РСКР є практично 

повне гасіння люмінесценції барвників, що потребує застосування 

спеціальних добавок, які можуть впливати на коливання досліджуваних 

молекул. Не цілком коректно також реєструвати спектри РСКР барвників в 

кристалічному стані (в якому вони зазвичай не люмінесцують), де 

міжмолекулярні взаємодії істотно інші, ніж в розчинах. В обох випадках 

отримані спектри мають обмежену область застосування, оскільки немає 
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впевненості, що вони адекватні спектрам КР світла на барвниках в 

люмінесцентних розчинах.  

Повний опис процесу резонансного вимушеного комбінаційного 

розсіяння вимагає врахування впливу падаючого і розсіяного випромінювань 

на стан і характеристики системи, а також властивостей і особливостей 

резонансного спонтанного комбінаційного розсіяння, розглянутого як 

шумовий сигнал, який посилюється в нелінійному середовищі під впливом 

потужного поля [85].  

Аналізуючи найпростіший випадок РСКР, можна обмежитися 

трьохрівневої схемою, наведеною для стоксового переходу на рис. 1.6, а. У 

цій схемі початковим і кінцевим є рівні 1 і 2, проміжним - рівень 3. Квант 

падаючого світла 1  резонує з переходом 1-3, якому відповідає, взагалі 

кажучи, вузька лінія в спектрі електронного поглинання. Ця ситуація може 

бути реалізована або на чисто електронних рівнях або (у випадку РСКР) на 

коливальних переходах в газах або в парах простих молекул, що 

відрізняються дискретним електронним поглинанням [100]. У наведеній 

схемі проміжний рівень лежить вище початкового і кінцевого. 

 

Рис. 1.6. Найпростіші схеми рівнів для стоксова переходу РСКР. Проміжний 

рівень 3 лежить вище (а) і нижче (б) початкового і кінцевого [85]. 

 

У зворотній ситуації (рис. 1.6,б) спостережувані в РСКР переходи 

відбуваються між збудженими електронними станами або, зокрема, між 

коливальними рівнями першого збудженого електронного стану. Автори [85-
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87] намагалися довести, що ВКР відбувається в результаті переходів через 

нижній проміжний стан при наявності резонансу розсіяного випромінювання 

з люмінесцентним електронним переходом (коротка стрілка на рис. 1.6,б) 

[101]. Однак через відсутність переконливого експериментального 

підтвердження запропонована схема ВКР залишається дискусійною, що 

також призводить до невизначеності в інтерпретації даних.  

Що стосується РВКР, то основним обмеженням є невизначеність 

фізичних умов його протікання при високих (~ 10 ГВт/см
2
) інтенсивностях 

збудження [85-87], які суттєво перевищують поріг руйнування зразка, а 

також невизначеність механізму протікання цього явища. У цьому випадку 

важко ототожнювати стан молекул барвника і умови, в яких вони 

знаходяться, що призводить до невизначеності в інтерпретації результатів. 

При таких високих інтенсивностях збудження гіпотетично можливо ВКР за 

участю збуджених електронних станів молекул.  

В роботі [87] було показано, що при збудженні складних органічних 

барвників в рідких і твердих заморожених розчинах потужним резонансним 

лазерним полем в спектрах вторинного випромінювання на фоні 

широкосмугової вимушеної люмінесценції часто спостерігаються більш 

менш вузькі лінії випромінювання і поглинання. Останні можуть бути 

ізольованими, хоча вони, як правило, є сусідами з лініями випромінювання, 

причому завжди з короткохвильової сторони, спотворюючи їх контур. 

Дискретна частина спектра в [85] та інших роботах цих авторів приписується 

РВКР на електронно-збуджених молекулах барвника за схемою з проміжним 

станом, який знаходиться нижче початкового і кінцевого рівнів. В роботі [87] 

наводилися спектри РВКР поліметинового барвника (рис. 1.7). Бачимо, що 

поряд з лініями РВКР є провали. В роботі висуваються гіпотези, якими 

намагалися автори пояснити ці провали. Автори зазначають, що форма ліній 

обумовлена інтерференцією випромінювань  - РВКР та вимушеної 

люмінесценції. Що випадок, який спостерігається схожий на випадок АСКР, 

де несиметричність лінії отримується через інтерференцію резонансної та 
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нерезонансної складових нелінійної сприйнятливості. Але пояснення 

природи виникнення цих ліній в усіх роботах дуже розмивчасте і потім не 

знаходило однозначного підтвердження. 

 

Рис. 1.7. Приклади спектрів РВКР: a) DDJ в гліцерині, збудження рубіновим 

лазером, L = 694,3 нм, T = 77 К; б) барвник 1,3,3,1', 3', 3' - гексаметіл-4,5,4 ', 

5'дібензоіндадікарбоціанінперхлорат в етанолі, поперечне накачування, L = 

694, 3 нм, T = 300 К; в) DKJ в диметилформаміді, L  = 694,3 нм, Т = 77 К; г) 

те ж при меншій концентрації; д) DTTJ в диметилформаміді, збудження 

комбінаційним лазером на бензолі, L =745, 7 нм, в смугу вимушеної 

люмінесценції потрапляє друга стоксова компонента ВКР бензолу 805,2 нм, 

Т = 77 К. Пунктиром показаний умовний хід смуги генерації при відсутності 

ліній РВКР. [87] 

 

В контексті сказаного в [69] запропонований і продовжує розроблятися 

метод визначення коливального спектра молекул лазерних барвників з їх 

спектрів вторинного випромінювання в БРС, яке збуджується при досить 

помірній інтенсивності випромінювання (менше 10 МВт/мм
2
), що не 
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викликає пошкодження зразків. Спектр цього випромінювання складається з 

двох складових: суцільний, зумовленої ХГ, і лінійчатої, утвореної ВКР. 

Вторинне випромінювання, яке виникає може бути названо ВКР-ХГ, що 

відображає не тільки сукупність утворюючих його процесів.  

Відзначимо, що перші спроби дослідження ВКР в БРС були зроблені 

авторами [102-104] на порошках стильбену. В [104] був наведений рис.1.8 

отриманих залежностей енергії першої та другої компонент ВКР від енергії 

збуджуючого випромінювання в дрібній фракції (порошок стильбену 

розміром частинок менше 0,2 мм). Однак, оскільки ХГ в цих порошках не 

з'являлася, то як бачимо з рисунка 1.8, ВКР принципово не відрізнялося від 

свого аналога в однорідних середовищах [102]. В [102] були наведено 

енергетичні залежності чотирьох стоксових та трьох антистоксових ліній 

ВКР різних стоксових компонент рідкого азоту від енергії накачування, 

  

Рис. 1.8. Залежність енергії компонент ВКР стильбену від енергії 

збуджуючого випромінювання в дрібній фракції. 1,3 – 1а та 2а стоксові 

компоненти в відбитому світлі; 2, 4 – 1а та 2а стоксові компоненти в 

прохідному світлі [104] (зліва). Енергетична залежність ліній ВКР першої (1), 

другої (2), третьої (3), четвертої (4) стоксової компонент рідкого азоту від 

енергії накачування, 0 – збуджуюче випромінювання на виході зі зразка [102] 

(справа).  
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1.4. Активна спектроскопія комбінаційного розсіяння та методи 

отримання спектрів комбінаційного розсіяння барвників 

В роботі [64] була висунута гіпотеза, що процес виникнення ВКР в 

спектрах ХГ схожий на АСКР (активна спектроскопія комбінаційного 

розсіяння) механізм. Тому спочатку розглянемо основи АСКР, які були 

висвітлені в 80х роках ХХ сторіччя Ахмановим, Коротєєвим та співавторами 

[105-109], а також закордонними авторами [110, 111]. 

Особливою рисою АСКР, в порівнянні з спектроскопією 

комбінаційного чи релеївського розсіяння, є перехід від розсіяння світла на 

елементарних збудженнях середовища, які мають рівноважно-флуктуаційний 

характер, до розсіяння світла в спеціально «підготовленому» середовищі, в 

якому внутрішні рухи, що досліджуються, попередньо селективно збудженні 

за допомогою додаткових джерел світла. В залежності від того, 

використовується чи ні когерентність вимушених елементарних збуджень, 

що призводять до розсіяння зондуючого випромінювання, можна говорити 

про когерентну або некогерентну активну спектроскопію розсіяння. 

Сигналом, що реєструється в АСКР є інтенсивність розсіяного 

випромінювання в антистоксовій області в залежності від різниці 1 2   

частот випромінювання двохкомпонентного накачування - 1  та 2 . 

Реєстрація саме антистоксового розсіяння обумовлена необхідністю 

уникнення люмінесцентного засвічування, яке на багато порядків 

інтенсивніше за розсіяне випромінювання. Це особливо важливо для таких 

люмінесцентних об‘єктів, як органічні барвники. 

На рис. 1.9 представлено спектри комбінаційного розсіяння кристалу  

CaCO3 в діапазоні від 600 до 1500 см
-1

. З цього рисунка чітко видно 

відповідність між максимумами спонтанного та активного спектрів, а також, 

що інтенсивність в максимумах спектрів, отримана методом активної 

спектроскопії КР світла, на два-чотири порядки перевищує інтенсивність 

ліній спонтанного спектра [105]. 
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Разом з тим видно і появу в активних спектрах нових особливостей , а 

саме наявність недиспергованого «п‘єдесталу» у комбінаційних резонансів, а 

також глибоких мінімумів інтенсивності, за якими розташовані різкі 

максимуми. Останнє пов‘язано з інтерференційним «відніманням» 

нерезонансного і резонансного внесків в розсіяне вимушене 

випромінювання. Нерезонансними вимушеними коливаннями вважаються 

коливання молекул та колективні коливання матриці (фонони) в іншій 

спектральній області, а також електронної підсистеми молекул та матриці 

(оскільки для резонансного збудження електронів потрібні набагато більші 

частоти). 

 

Рис. 1.9. Спектри КРС кристала кальциту (CaCO3), отримані за допомогою 

різних методик: 1 – спектроскопія спонтанного КР світла; 2,3 – активна 

спектроскопія (при різних орієнтаціях векторів поляризації взаємодіючих 

хвиль) [105]. 

 

Розглянемо особливості форми лінії сигналу АСКР. Сканування 

різниці частот біхроматичного накачування 1 2   поблизу молекулярного 
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коливання   дає можливість вивчати форму лінії молекулярного резонансу; 

форма спектральної лінії АСКР сигналу сильно відрізняється від форми лінії 

спонтанного розсіяння [110, 111]. 

Найбільш суттєвим тут є та обставина, що навіть у випадку одної лінії, 

на відміну від сигналу спонтанного розсіяння, сигнал АСКР при 
1 2    

( - напівширина лінії) не обертається в нуль. Це відбувається тому, що в цих 

умовах поляризація середовища  

                            3 3 1 2 *NR

aP D EE E  ,                                              (1.3) 

визначається нерезонансною сприйнятливістю  3 NR
 , обумовленою 

електронним внеском; коефіцієнт D=6, якщо частоти 1 2, ,   різні і D=3 при 

двократному виродженні однієї з частот (наприклад, 1  ), а  - 

антистоксова частота. 

Резонансна кубічна сприйнятливість описується нелінійними 

рівняннями і має вигляд: 
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1 2 1 2 1 2, 2D i             , N – густина молекул, M – зведена 

маса,   - власна частота молекулярних коливань ( 1 2    ), ( )Q  - 

електронна поляризованість, яка параметрично залежить від ядерної 

конфігурації Q . 

Таким чином для нелінійної поляризації    3

aP   при довільних 

1 2  маємо 

            3 3 3 1 2 *
6

R NR

aP EE E    ,                                                 (1.6) 

і дисперсія інтенсивності антистоксового сигналу поблизу комбінаційного 

резонансу визначається величиною 
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2

3 3

1 2

R NR

a aI II I   .                                                                    (1.7) 

Форми відповідних резонансних кривих наведені на рис.1.10 для 

параметрів: 
   3 3

10
R NR

    , 
   3 3R NR

sign sign   (крива 1), 

   3 3R NR
sign sign    (крива 2),    

2

max 2 1 2    ,    
2

min 2 1 2     ). 

Вимірюючи співвідношення max minK I I (величину контрасту спектра АСКР) 

при скануванні 1 2  , а також частоту, що відповідає мінімуму сигналу, і 

ширину резонансу, можна виміряти всі параметри лінії, які визначаються в 

спектроскопії спонтанного КР світла. 

 

Рис. 1.10. Загальний вигляд частотної залежності інтенсивності 

антистоксового сигналу АСКР, розрахований по формулі (1.7) [105]  

 

Спектр    
2

3

1 2; , ,a      може бути отриманий і без сканування частот 

1 , 2  за один спалах імпульсного лазера: для цього випромінювання 

поблизу частоти 2  повинно мати більш широкий спектр, який покривав би 

повністю лінію КР [107]. Тоді форма комбінаційного резонансу отримується 

нормуванням спектра  a aI   на спектр широкосмугової компоненти 

накачування  2 2I  . Разом з тим, із активного спектра може бути отримана і 
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додаткова інформація, яка включає знаки сприйнятливостей. Наявність 

нерезонансного п‘єдесталу може бути використано в якості еталону при 

абсолютних вимірах. 

З іншого боку, наявність  3
0

NR
   накладає обмеження на граничну 

чутливість методу АСКР [107]. В тому випадку, коли пікове значення 
 3 R

  

внеску (лінії, яка вимірюється) в сумарну кубічну нелінійну сприйнятливість 

середовища      3 3 3R NR
     мале в порівнянні з величиною  3 NR

 , 

обумовлена наявністю комбінаційного резонансу дисперсія  3
  буде 

незначною, так що її експериментальне виявлення ускладнене. Кажуть, що 

наявність  3 NR
  обумовлює появу в спектрах, які отримуюються при АСКР, 

«когерентного фону», або «п‘єдесталу», на якому розміщуються лінії, що 

відповідають комбінаційним резонансам. 

У відповідності з (1.4) величина 
 3 R

  може бути малою або внаслідок 

малого перерізу КРС (  
2

0
o Q     ), або через значну ширину Г 

відповідної лінії, або через малість густини комбінаційно-активних молекул 

N . Остання ситуація має місце у випадку використання АСКР для виявлення 

за спектрами КР світлами малих кількостей молекул-домішок в розчинах та 

газових сумішах. 

Для великої кількості конденсованих та газоподібних середовищ гарно 

виражені відносно вузькі лінії КР, які відповідають повносиметричним 

коливанням, характеризуються величиною 
   3 3R NR

  . Лінії КР світла 1-

ого порядку помірної інтенсивності в конденсованих середовищах, які 

відповідають виродженим коливанням і розширеним повносиметричним 

коливанням, мають 
   3 3R NR

  . 

Нарешті, є широкий клас ліній КР світла 2-ого і більш високих 

порядків, неоднорідно-розширених смуг, для яких 
   3 3R NR

  . Тому 

вимірювання дисперсії інтенсивності когерентного сигналу в двох останніх з 
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перерахованих методів іноді виявляється навіть менш ефективним, ніж 

спектроскопія спонтанного КР світла. Великий інтерес викликають пошуки 

шляхів придушення когерентного фону (збільшення контрасту активного 

спектра max minK I I ) [105].  

Однак далеко не завжди лінії в спектрах АСКР мають таку симетричну 

форму, як на рис. 1.10. Зазвичай, на форму сильно впливає інтерференція 

комбінаційних сприйнятливостей, внаслідок чого лінія в АСКР спектрі 

виглядає дещо деформованою в порівнянні з лінією СКР.  

Розглянемо тепер механізм АСКР з широкосмуговим накачуванням 

[107]. Ця схема схожа за принципом з описаним явищем ХГ, яке 

супроводжується ВКР. Потім буде показано, що в явищі ВКР-ХГ можна 

вважати, що роль широкосмугового накачування грає процес вимушеного 

випромінювання активних центрів. 

У випадку АСКР з широкосмуговим накачуванням різниці різних 

спектральних компонент широкосмугового (шумового) джерела, яке можна 

сканувати, з монохроматичною лінією фіксованої частоти збуджують 

молекулярні коливання одразу в широкому спектральному інтервалі. 

Реєстрація «активного» спектра  a aI   відбувається при скануванні 

монохроматора, як і в спектроскопії спонтанного КР. Дані про дисперсію 

нелінійної сприйнятливості отримуються при нормуванні «активного» 

спектра на спектр широкосмугової компоненти: 

       
2

3

1 1 2 2 2; , ,a a aI I        ,                                                      (1.8) 

де  a aI   - спектральна густина антистоксового сигналу на частоті  

1 22a    ;   2 2I   - спектральна густина широкосмугової компоненти 

оптичного накачування на частоті 2 , яка відповідає антистоксовій частоті; 

1  - частота фіксованої лінії. 

 Важливою перевагою цієї модифікації АСКР є можливість отримання 

кривої дисперсії  
2

3
  в широкому спектральному діапазоні за один спалах 
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лазера тривалістю 10
-8

 – 10
-11

с. В такому випадку зображення спектра 

когерентно розсіяної компоненти, яке формується спектральним приладом, 

повинно бути або сфотографовано, або зареєстровано з допомогою 

стробованого багатоканального приймача на основі електронно-оптичного 

перетворювача.  

На рис. 1.11 наведені результати АСКР експрес-аналізу газоподібного 

водню. Повний спектр Q- смуги водню отриманий за час, який рівний 

тривалості спалаху лазера ( 810 c  ), за допомогою оптичного 

багатоканального аналізатора. Нижній спектр на рисунку є спектром 

широкосмугової компоненти накачування. Особливо перспективним є 

використання цієї модифікації АСКР для експрес-аналізу швидкоплинних 

хімічних реакцій і вибухових процесів, а також для діагностики 

нестаціонарної плазми [105-107]. 

 

Рис. 1.11. Q-смуга газоподібного водню (вгорі), отримана за допомогою 

АСКР, при використанні широкосмугового накачування (внизу) [107]. 

 

Незважаючи на свої переваги, метод АСКР мало придатний для 

дослідження барвників внаслідок сильної люмінесценції, якої важко 

позбутися, навіть при використанні біхроматичного накачування з частотами, 
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які знаходяться поза смугами поглинання їх молекул. Ще більш 

проблематичним є отримання спектрів КР світла органічних барвників 

прямим способом. Крім АСКР цю проблему можна вирішити за допомогою 

двох методів, які доволі складні при реалізації. Найпоширенішим є метод 

SERRS, в якому завдяки розміщенню досліджуваних молекул на шорсткій 

металевій поверхні або металевих наночастинках досягається суттєве 

збільшення ймовірності КР світла. Однак для того, щоб основний внесок у 

свічення давали поверхневі молекули необхідно використовувати вкрай малі 

концентрації досліджуваної речовини, що сильно зменшує сигнал і вимагає 

чутливих методів реєстрації [112-115]. Іншим можливим методом отримання 

спектрів КР є обернене комбінаційне розсіяння, в якому лінії КР світла 

проявляються у вигляді провалів в суцільному спектрі зондуючого 

випромінювання в антистоксовій області спектра, де люмінесценція може не 

заважати реєстрації [116]. Використання цього методу вимагає наявності 

доволі складної апаратури, зокрема двох синхронізованих інтенсивних 

джерел випромінювання, одне із яких дає монохроматичне випромінювання а 

інше  - суцільний спектр. Таким же складним є метод активної спектроскопії 

комбінаційного розсіяння [105, 111, 117], який потребує наявності мінімум 

двох синхронізованих лазерів, один із яких має переналаштування довжини 

хвилі генерації. 

Як вже зазначалось раніше, в [64] було показано, що в дифузному 

режимі ХГ можуть спостерігатися лінії ВКР зі строго відтворюваними 

довжинами хвиль, коли інтенсивне випромінювання ХГ сприяє виникненню 

вимушеного комбінаційного розсіяння світла, яке проявляється на всіх 

комбінаційних частотах, що попали в спектр ХГ. Таким чином формується 

спектр ХГ, який має дві складові, що відрізняються механізмом і спектром 

випромінювання: одна частина випромінювання має широкий суцільний 

спектр (Δλ=7’20нм), обумовлений вимушеним випромінюванням молекул 

барвника, а інша частина – лінійчатий спектр з вузькими лініями, 
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обумовленими ВКР. Обидва процеси протікають одночасно і впливають один 

на одного.  

Безумовно, що обидва процеси – вимушене КР світла і вимушене 

випромінювання впливають один на одного через загальну інтенсивність: 

приріст кількості розсіяних і випромінених фотонів пропорційний загальній 

густині фотонів на комбінаційній частоті. Таким чином, ці процеси 

взаємопов‘язані і в деякій мірі вони формують єдиний нелінійний процес. 

З погляду на механізм збудження когерентних коливань молекул 

явище, що розглядається, нагадує вироджений випадок активної 

спектроскопії комбінаційного розсіяння. В обох випадках (виродженому і 

невиродженому) ці коливання збуджуються біхроматичним накачуванням, 

яке створене зовнішніми (по відношенню до центра розсіювання) 

випромінюваннями з частотами p  і   (такі, що p     - частота 

молекулярних коливань). Розсіяння спостерігається в стоксовій області на 

частотах  s p p      . Однак, на відміну від АСКР, в даному випадку 

друга складова біхроматичної накачки s    поступає не ззовні, а виникає в 

сильнорозсіювальному активному середовищі в результаті окремого процесу 

– вимушеного випромінювання в молекулах барвника. Остання обставина 

відрізняє розглянуте явище також і від ВКР світла, де ця складова виникає в 

результаті самого розсіяння [64].  

Отже, в літературі раніше було представлено два можливі механізми 

виникнення вимушеного комбінаційного розсіяння в багатократно 

розсіювальних середовищах – РВКР та АСКР-подібний механізм. 

Визначення актуального механізму з двох раніше описаних гіпотез являється 

основною метою даної роботи.  

 

Висновки до розділу 1. 

1. Дослідження хаотичних лазерів відносно нова область лазерної 

фізики, яка інтенсивно вивчається та досліджується. В розділі наведені умови 



 

 

36 

виникнення ХГ та її властивості. Проаналізовані особливості спектрів ХГ з 

нерезонансним та резонансним типом зворотного зв‘язку з метою 

використання цих даних при аналізі спектрів вторинного випромінювання 

барвників в БРС.  

2. Проведено аналіз властивостей випромінювання, обумовленого 

спільним проявом ВКР та ХГ барвників в БРС.  

3. Проведено огляд можливих методів отримання спектрів КР 

світла органічних барвників: активної спектроскопії комбінаційного 

розсіяння, SERRS та оберненого комбінаційного розсіяння. Особливу увагу 

приділено першому із них, як найбільш близького досліджуваному в 

дисертації спільному ефекту ВКР та ХГ. 
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РОЗДІЛ 2 

ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОБРОБКИ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

 

2.1. Експериментальне устаткування та методика досліджень. 

Схема експериментального устаткування для реєстрації спектрів 

вторинного випромінювання представлена на рисунку 2.1.  

 

Рис. 2.1.  Схема експериментального устаткування: 1 – YAG-Nd
3+ 

лазер; 2 – 

нелінійний кристал KDP; 3 – фільтр; 4 – плоскопаралельна пластинка;  5 – 

фотодіод;  6 - поворотна призма; 7 – лінза; 8, 11 – нейтрально-сірі фільтри; 9 – 

кріостат; 10 – зразок; 12 – хвилевод; 13 – дифракційний спектрограф; 14 – 

ПЗС-матриця; 15 – комп‘ютер. 
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Для оптичного накачування зразків використовується випромінювання 

YAG-Nd
3+

 лазер з модуляцією добротності резонатора (тривалість імпульсу – 

15 нс) (1). Лазерне випромінювання з довжиною хвилі λ=1064 нм падає на 

нелінійний кристал KDP (2), в якому генерується випромінювання другої 

гармоніки (ДГ) з λ=532 нм. Випромінювання першої гармоніки відсікається 

фільтром 3, а ДГ використовується для збудження зразка. Плоскопаралельна 

пластинка 4, ділить світло на два пучки, перший (8% від інтенсивності 

падаючого пучка) йде в канал реєстрації - канал 1, а другий (92%) - в канал 2 

зі зразком. В каналі 1 фотодіодом з підсилювачем 5 реєструється фотосигнал 

прокалібрований на потужність лазерного випромінювання, яке збуджує 

зразок. За допомогою поворотної призми 6 другий пучок заводиться в 

кріостат 9 із зразком 10, в якому підтримується температура, близька до 

температури рідкого гелію (~7-8 К). За допомогою переміщення лінзи 7 

відносно зразка можна змінювати розмір лазерної плями на зразку, тим 

самим змінювати інтенсивність накачування. Керування інтенсивністю 

оптичного накачування здійснюється також нейтрально-сірими фільтрами 8 з 

коефіцієнтом пропускання – 0,53. За допомогою фільтрів і фокусування 

інтенсивність накачування змінюється в межах 1100 МВт/см
2
. Нейтрально-

сірими фільтрами 11 контролюється  світловий потік вторинного 

випромінювання зразка для оптимальної реєстрації спектра за допомогою 

ПЗС-матриці. Фільтри з позиції 8 переставлялися на позицію 11, що 

викликало збільшення інтенсивності накачування. По мірі концентрації 

енергії у вторинному випромінюванні зразка на позицію 11 додавалися 

додаткові нейтрально-сірі фільтри. Це випромінювання проходить через 

хвилевод 12 з системою вводу та виводу випромінювання (лінзи). Далі 

випромінювання потрапляє на вхідну щілину дифракційного спектрографа 13 

(автоколімаційна камера УФ-90 з дифракційною граткою з 1200 шт/мм, 

ширина щілини спектрографа – 0,5 мм) з ПЗС-матрицею 14 із спектральним 

розділенням 0,3 нм (ширина апаратного контура). Спектри випромінювання 

реєструвались за один імпульс на комп‘ютері (15).  
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Робота з установкою дозволяла оперативно працювати зі спектрами і 

робити робочі висновки під час експерименту. При виконання експерименту 

отримувалася велика кількість спектрів для подальшого їхнього аналізу і 

отримання об‘єктивних результатів. 

Виміри проводились при гелієвих температурах (7-8К), що сприяло 

кращому прояву ліній КР світла. Це зумовлено тим, що при гелієвих 

температурах спектр ВКР-ХГ знаходиться короткохвильовіше, ніж при 

кімнатних, що забезпечує його розміщення в області, де можна отримати 

лінії КР світла барвника. Також, при низьких температурах менше 

руйнується зразок при високих інтенсивностях накачування. 

Градуювання по інтенсивності здійснювалося фотодіодом, який 

попередньо був відкалібрований по інтенсивності лазера за допомогою 

калориметричного вимірювача ИМО-2 та осцилографа С-70. 

Діаметр плями визначався її фотографуванням web-камерою та еталону 

довжини в перерізі зразка, на який відбувалось фокусування. Діаметр плями 

повинен бути не менше 0,5 мм для уникнення розмірного ефекту [118]. 

Калібрування по довжинам хвиль отриманих спектрів здійснювалась за 

допомогою джерел з лінійчатими спектрами випромінювання – Ne, Hg. Для 

достовірності отриманих даних спектри цих джерел знімалися в кожній серії 

вимірів вторинного випромінювання зразків. 

Процедура обробки отриманих фотографій спектрів ХГ здійснювалась 

за допомогою спеціалізованої комп‘ютерної програми «Digitizer». Ця 

програма оцифровує зображення спектра на екрані і будує залежність 

інтенсивності вторинного випромінювання від довжини хвилі, а також 

дозволяє виділяти суцільну та лінійчату складову кожного із спектрів. 

Отримані пакети даних в «Digitizer» потім оброблялися за допомогою пакета 

«Origin 7.0». Метод обрахунку спектра КР світла молекул барвника буде 

описаний нижче.  
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Спектри люмінесценції, які використані в даній роботі, отримувались 

за допомогою автоматизованого дифракційного спектрометра на базі МД-2. 

Отримані спектри будувалися в програмі «Origin 7.0». 

 

2.2. Методика виготовлення зразків. 

В роботі використовувалися три типи розсіювальних зразків з 

введеними барвниками: везикулярні полімерні плівки, концентровані 

суспензії діелектричних мікрочастинок в полімері та однорідні полімерні 

зразки в сильно розсіювальній оболонці. Барвники, які вводилися в зразки, 

були наступні: R6G, R575, Pm580, Pm605, Pm597, HIC, P920 [119-121]. 

Структурні формули молекул досліджуваних барвників наведені в додатку 

даної дисертаційної роботи. 

 

2.2.1. Везикулярні полімерні плівки.  

Для отримання везикулярних плівок використовувалась 

двокомпонентна композиція, що складається з потрійного сополімеру 

вінілденхлориду з акрілонітрілом і метілметакрілатом (ВАМ) і 

світлочутливої сполуки, що містить азидогрупу – N3 (2,4,6-триазідопірімідін). 

Робота проводилась в затемненому приміщенні, для запобігання розкладу 

азиду. Потім до отриманого гомогенного розчину добавляли розчин 

потрібного барвника чи суміші барвників потрібної концентрації (порядка 

кількох мМоль/л) по відношенню до сухого полімеру. Плівки отримували 

методом поливу на лавсанову підкладку. Товщина отриманих плівок 

складала 15 – 20 мкм. На рис. 2.2 представлені фотографії везикулярних 

плівок з родаміном 6Ж, знятих мікроскопом у прохідному світлі при трьох 

різних збільшеннях. 

Везикули в плівках отримувались послідовними операціями УФ 

опромінення і нагрівання плівки до 98ºС. В результаті фотолізу азидної групи 

виділялись мікропухирці азоту, які при нагріванні в шарі полімеру 

агрегувались в везикули. Концентрація і середній діаметр везикул визначався 
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концентрацією азиду, експозицією при УФ опромінені і температурою. 

Розмір везикул – порядку 1 мкм, концентрація 2·10
7
 - 3·10

9
 см

-3
.  

  

 

Рис.2.2. Фотографії везикулярних полімерних плівок з R6G в прохідному 

світлі при трьох різних масштабах, які позначено на фотографіях. 

 

Концентрація розсіювальних центрів (везикул) в багатократно 

розсіювальному середовищі близька до максимально можливої, так як 

визначається щільною упаковкою розсіювальних центрів, середні діаметри 

яких d ~1,2 мкм. Ефективність світлорозсіяння везикулярної плівки суттєво 

більша, ніж в суспензіях через більш високий коефіцієнт Френелівського 

відбиття     1 1  r n n  на межі полімер/везикула (відносний показник 

заломлення n = 1.5) в порівнянні з аналогічним коефіцієнтом для суспензії на 

межі полімер/корунд (n = 1.13) та ефект повного внутрішнього відбивання. 
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Висока ефективність світлорозсіяння в везикулярних плівках дозволяє 

отримувати ХГ при малій товщині зразків (~15мкм). Оскільки відстань між 

мікрочастинками (d ) перевищує довжину хвилі  випромінювання ХГ, то в 

середовищі реалізується дифузний режим розповсюдження випромінювання, 

при якому інтерференція розсіяних хвиль не впливає на спектр ХГ й не 

заважає спостереженню ліній ВКР.  

 

2.2.2. Концентровані суспензії. 

Для утворення полімеру в олігоуретанакрилат (ОУА) додавався 

фотоініціатор – ізобутиловий ефір бензоіну (і-БЕБ). Найбільш оптимальна 

концентрація і-БЕБа складає 0,4% по масі до ОУА.  Далі готувався 

спиртовий розчин барвника (барвник можна розводити і в інших 

розчинниках), який вводиться в ОУА з фотоініціатором. Коли спирт з суміші 

випарується повністю, в розчин додається потрібна концентрація розсіюючих 

мікрочастинок (корунду Al2O3, оксиду церію CеO2 чи боразону BN). Нагріту 

суміш наливають на попередньо очищену скляну пластинку і накривають 

зверху аналогічною пластинкою. Далі проводять полімеризацію 

приготовленої суспензії з барвником, для чого зразок опромінюється 

випромінюванням ртутної лампи з довжиною хвилі 365 нм (що відповідає 

максимуму поглинання фотоініціатора і-БЕБ), при якому відбувається розрив 

подвійного зв‘язку С=О з утворенням вільного радикалу, що призводить до 

полімеризації зразка. Для опромінення підходять люмінесцентні лампи, 

зокрема ЛУФ-4, які випромінюють в широкій області. Опромінення 

проводиться по 3-5 хв з кожного боку зразка. Тривалість опромінення 

варіюється в залежності від товщини зразка, товщини скла, потужності 

лампи, типу і концентрації барвника.  Така методика отримання суспензій 

дозволяє уникнути суттєвої неоднорідності розсіювального зразка через 

седиментацію (осідання або спливання часток дисперсної фази (в рідкому або 

газоподібному дисперсійному середовищі в гравітаційному полі або полі 

відцентрових сил).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Концентрація розсіювальних центрів (мікрочастинок) в БРС близька до 

граничної величини, так як визначається щільною упаковкою. Середні 

діаметри частинок d ~2 мкм. Як вже було вказано, ефективність 

світлорозсіяння в суспензіях нижча, ніж в везикулярних плівках, але це 

компенсується товщиною зразків (~0,8 мм). Аналогічно до везикулярних 

плівок, в середовищі реалізується дифузний режим розповсюдження 

випромінювання, що дозволяє отримувати ХГ з суцільним спектром 

випромінювання. 

На рис. 2.3 схематично зображено суспензію з розсіювальними 

центрами, яка збуджується лазерним накачуванням. Збуджену область зразка 

будемо називати активною областю, а область поширення випромінювання 

ХГ– областю локалізації ХГ.  

 

Рис. 2.3. Схематичне зображення ХЛ на органічних барвниках в 

концентрованій суспензії мікрочастинок. 

Область локалізації ХГ в БРС незначно перевищує активну область і в 

першому наближенні вони можуть вважатися однаковими. 

 

2.2.3. Однорідні зразки в сильно розсіювальній оболонці. 

Зразки цього типу виготовляються, як і попередній вид зразків, 

полімеризацією ОУА з фотоініціатором. Ці зразки робляться у вигляді 

коробочки, середина якої є однорідним полімером з введеним барвником і не 

містить розсіювальних центрів, а вся поверхня покрита шаром 

концентрованої суспензії боразону (~10% по масі до полімера) в чистому 
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(незабарвлениму) полімері. Тому на відміну від концентрованих 

сильнорозсіювальних суспензій, розсіяння в об‘ємі такого зразка немає, воно 

здійснюється лише внутрішньою дифузною поверхнею коробочки. Для 

виникнення ХГ в цих зразках необхідно при їх виготовленні дотримуватись 

більш жорстких умов, в порівнянні з попередніми типами розсіювальних 

зразків. Об‘єм однорідної частини зразка повинен бути достатньо малий для 

концентрації випроміненого світла в меншому об‘ємі і зниження втрат на 

перепоглинання незбудженими молекулами барвника. Збудження таких 

зразків відбувалося двома способами: через спеціально виготовлене віконце в 

дифузній оболонці та через оболонку (рис. 2.4). В роботі буде розглянуто 

особливості протікання явища ВКР-ХГ в таких зразках. Цей тип зразків 

доцільно використовувати з барвниками, які є нестійкими в везикулярних 

плівках. 

 

 

Рис. 2.4. Схематичне зображення збудження однорідних зразків в сильно 

розсіювальній оболонці через віконце (верхній) та дифузну оболонку 

(нижній). 
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2.3. Методика визначення коливального спектра молекул барвника із 

спектра вторинного випромінювання. 

Як було зазначено раніше, отримання спектрів КР світла органічних 

барвників дуже ускладнене сильною люмінесценцією їх молекул, на фоні 

якої важко зареєструвати малоінтенсивне розсіяне випромінювання прямим 

способом.  

В [64, 69] було показано, що в активних БРС лінії комбінаційного 

розсіяння барвників можуть спостерігатися в спектрах  їх вторинного 

випромінювання разом із ХГ. В результаті спектр цього випромінювання 

складається з двох компонент, які відрізняються механізмом і спектром 

випромінювання: одна частина випромінювання має широкий суцільний 

спектр (Δλ=7’20нм), обумовлений вимушеним випромінюванням молекул 

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

обумовленими ВКР. Обидва процеси протікають одночасно, формуючи 

спільний квазілінійчатий спектр вторинного випромінювання барвника в БРС 

при інтенсивному накачуванні. Використовуючи цей спектр можна 

визначити спектр КР світла.  

В [64] було показано, що спектральна залежність цього 

випромінювання описується виразом 

( ) ( ) ( ) ( )sr lum se ssI I G G      ,   (2.1) 

де Gse() описує підсилення за рахунок вимушеного випромінювання, яке 

формує безструктурний спектр ХГ із спектра спонтанного випромінювання 

(люмінесценції) Ilum(); Gss() описує ВКР-підсилення, яке формує лінійчату 

складову (рис.2.5);  

Як було показано в [64], відмінною рисою ВКР в БРС є прояв 

практично усіх ліній, активних в комбінаційному розсіянні світла. В зв‘язку з 

цим виникає принципова можливість отримання спектрів ВКР активних 

центрів по спектрах їх вторинного випромінювання при інтенсивному 

збудженні. Складова ВКР-підсилення записується: 
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(3)( ) exp( )ss srs pG I L    ,                                (2.2) 

де )3(
srs  - нелінійна сприйнятливість, яка описує вимушене комбінаційне 

розсіяння, Ір – інтенсивність накачування, L – довжина активного 

середовища. 

Отже, зареєструвавши спектр вторинного випромінювання ВКР-ХГ та 

враховуючи формули (2.1) та (2.2), коливальний спектр молекул можна 

отримати як  

(3) ( )
( ) ln( )

( ) ( )

sr
srs

lum se

I

I G


 

  
 .                                (2.3) 

В цій формулі чисельник і знаменник відповідають контурам, які 

можуть бути визначені експериментально: спектра ВКР-ХГ та його 

суцільному п‘єдесталу (ХГ). Тим самим вираз (2.3) визначає алгоритм 

визначення спектра КР світла за спектрами ВКР-ХГ. Він включає виділення 

суцільного п‘єдесталу ( ) ( ) ( )RL lum seI I G     в експериментальному спектрі 

ВКР-ХГ ( )srI   та проведення з ними  математичних операцій згідно (2.3). 

Щоб відрізняти спектр визначений цим методом від спектрів, визначених 

іншими методами, будемо позначати надалі КР(вкр-хг). Спектри КР(вкр-хг) в 

роботі в основному будуть представлені в довжинах хвиль, а не частотах, і в 

спектральній області, де вони отримуються, 550-590 нм (в межах спектрів 

ХГ). На вигляд розрахованих спектрів КР(вкр-хг) барвників не впливає зміна 

температури, концентрації барвника, ефективність світлорозсіяння. Всі ці 

параметри впливають лише на спектральний діапазон отримання спектрів 

КР(вкр-хг) .  

Суцільна та лінійчата складові спектрів ВКР-ХГ виділялися за 

допомогою програми «Digitizer», а розрахунок та побудова коливальних 

спектрів молекул органічних барвників проводилась в програмі «Origin» за 

формулою (2.3). Приклад такого розділення наведено на рис. 2.5. На ньому 

наведений спектр ВКР-ХГ R6G (1) в везикулярній плівці та виділені в 

Digitizer суцільна (2) та лінійчата (3) складові, а також розрахований 
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коливальний спектр молекул КР(вкр-хг) (4). Лінійчата складова (3) знайдена 

як різниця кривих (1) та (2) співпадає з коливальним спектром (4) по 

довжинам хвиль, але не відтворює дійсну інтенсивність ліній. Значення шуму 

при визначенні коливальних спектрів, який включає в себе шум реєстрації та 

виділення суцільної складової, не перевищує 1% від максимальної 

інтенсивності спектрів ВКР-ХГ. 

 

Рис. 2.5. Спектр ВКР-ХГ R6G (1), виділені суцільна (2) та лінійчата (3) 

складові, розрахований коливальний спектр молекул R6G (4) [1]. 

 

Описаний алгоритм витікає із механізму явища: формула (2.1) відбиває 

експериментальну закономірність [69], відповідно до якої інтенсивність 

випромінювання ( )s sI   на частоті s  лінії ВКР світла пропорційна 

інтенсивності ( )RL sI   п‘єдесталу на цій же частоті. Відповідно до цього, для 

отримання істинного розподілу інтенсивності ліній КР світла необхідно 

вихідний спектр ХГ ділити на контур п‘єдесталу, що відбиває  формула (2.3).  

Внаслідок пропорційності між ( )sr sI    і  ( )RL sI   люмінесценція сприяє 

прояву ліній КР світла. Тому в даному випадку, на відміну від методів 

оберненого КР світла та АСКР, спектр КР світла реєструється в стоксовій 

області, що значно спрощує техніку вимірювань.  
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Інтенсивність лінії ВКР залежить як від інтенсивності накачування так 

і від інтенсивності випромінювання ХГ на відповідній довжині хвилі лінії 

[64, 69, 122, 123]. В роботі [122] для ліній коливального спектра молекул 

барвників було показано, що залежності ( ) / ( )s s RL s рI I І    та 

( ) / ( )s s р RL sI І I   є лінійними, а, отже, лінійною є також залежність 

( ) ( )s s RL s рI I І   . На рис. 2.6 продемонстровано на прикладі лінії родаміна 

575 з довжиною хвилі 578,5 нм залежність для інтенсивності ліній від 

добутку інтенсивностей накачування та випромінювання ХГ на відповідній 

довжині хвилі. Обидві інтенсивності добутку змінювались від точки до точки 

на графіку. Так як по осям відкладено логарифм відповідних величин, то 

нахил прямої (tgα~1) показує, що залежність є лінійною. Розкид точок 

більший при малих інтенсивностях накачування та ХГ, так як при цих 

значеннях лінія ВКР тільки зароджується, а, отже, похибка при цих 

значеннях більша. Залежність інтенсивності лінії ВКР не тільки від 

інтенсивності накачування, а й від інтенсивності випромінювання ХГ, є ще 

одним доказом саме вимушеного механізму виникнення ліній в спектрах 

ВКР-ХГ. 

 

Рис. 2.6. Залежність інтенсивності лінії ВКР R575 з довжиною хвилі 578,5 

нм від інтенсивностей накачування та випромінювання ХГ. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ АСКР-ПОДІБНОГО 

МЕХАНІЗМУ ВИМУШЕНОГО КОМБІНАЦІЙНОГО РОЗСІЯННЯ 

БАРВНИКІВ В БАГАТОКРАТНО РОЗСІЮВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 

 

 

Розділ присвячений дослідженню центрів локалізації і послідовності 

ефектів ХГ та ВКР в БРС. В зв‘язку з цим будуть розглянуті закономірності 

виникнення лінійчатої складової в спектрах вторинного випромінювання 

барвників, важливі для вирішення цього завдання. Буде також наведено 

пряме експериментальне підтвердження механізму ВКР барвників, як 

особливого випадку АСКР [1, 5].   

 

3.1. Експериментальні свідчення взаємодії хаотичної генерації та 

вимушеного комбінаційного розсіяння. 

Спектральні особливості вторинного випромінювання досліджувались 

на прикладі R6G, в якому вони проявляються найбільш яскраво. На рис. 3.1 

показано залежність напівширини спектра вторинного випромінювання R6G  

при концентрації С=5 мМоль/л у везикулярній плівці від інтенсивності 

накачування в напівлогарифмічному масштабі.  

При низькій інтенсивності накачування вторинне випромінювання 

формується люмінесценцією барвника. Виникнення випромінювання з 

мінімальною шириною спектра (для R6G  3 нм)  є свідченням встановлення 

ХГ. Інтенсивність накачування, при якій відбувається максимальне звуження 

спектра вторинного випромінювання відповідає порогу ХГ 

(Іпор=0,15МВт/мм
2
). При накачуванні вище порогового значення 

інтенсивності накачування Ін вторинне випромінювання формується 

хаотичною генерацією. В цій області напівширина спектра ХГ змінюється від 

3 до 17 нм. В області високих інтенсивностей (>0.3 МВт/мм
2
) накачування в 

спектрі ХГ з‘являються лінії ВКР барвника, які ростуть із збільшенням 
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інтенсивності накачування. Інтенсивність ліній, як зазначалось в підрозділі 

2.3, залежить також від інтенсивності ХГ на даній частоті, яка в свою чергу 

залежить від інтенсивності накачування та ефективності світлорозсіяння в 

плівці. Таким чином при цих інтенсивностях вторинне випромінювання 

обумовлено двома ефектами ВКР і ХГ і тому для його позначення доцільно 

вживати скорочення ВКР-ХГ. 

Отже, криву з рис.3.1 можна розбити на три області за вторинним 

випромінюванням від інтенсивності накачування:  

1. < 0,015 МВт/мм
2
 – вторинним випромінюванням є люмінесценція 

(рис.3.1, 1); 

2. 0,015-0,1 МВт/мм
2  

– вторинним випромінюванням є  ХГ (рис.3.1, 2); 

3. > 0,1 МВт/мм
2 
– вторинним випромінюванням є ВКР-ХГ (рис.3.1, 3). 

 

Рис. 3.1. Залежність напівширини спектра вторинного випромінювання R6G 

(С = 5 мМоль/л) в везикулярній плівці від інтенсивності накачування. На 

вставках спектри вторинного випромінювання при відповідних 

інтенсивностях накачування. Т=7-8 К. 
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На вставках рис. 3.1 показано спектри вторинного випромінювання для 

кожної з трьох областей кривої: в області переходу до ХГ (що відповідає 

підсиленій люмінесценції), ХГ і ВКР-ХГ.  

На рис. 3.2. наведено спектри вторинного випромінювання R6G 

(С=5мМоль/л) в везикулярній плівці при зростанні інтенсивності 

накачування вище порогу ХГ. Видно, що зі збільшенням Iн спектр ХГ значно 

розширюється в довгохвильову область. При високих інтенсивностях 

накачування в спектрах вторинного випромінювання може виникати друга 

смуга ХГ, яка зумовлена ефектами перепоглинання та перевипромінювання. 

Особливості появи другої смуги ХГ будуть детально розглянуті в розділі 5. 

Розширення спектра ХГ R6G сприяє прояву ліній ВКР в більш широкій 

спектральній області. Таке розширення спектра ХГ в довгохвильову область 

при збільшенні накачування спостерігається для всіх барвників в усіх типах 

зразків, які досліджуються в даній роботі, але не у всіх барвників воно таке 

значне, як в R6G. 

 

Рис. 3.2. Спектри вторинного випромінювання R6G (С = 5 мМоль/л) в 

везикулярній плівці при різній інтенсивності накачування: 1 – 0,027; 2 – 

0,032; 3 – 0,057; 4 – 0,22; 5 – 0,33; 6 – 0,38; 7 – 0,45; 8 – 0,75 МВт/мм
2
. Т=7-

8К. 
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Для порівняння взаємного розташування на рис. 3.3 наведено спектри 

поглинання, люмінесценції слабо концентрованої однорідної (без везикул) 

плівки з R6G і ВКР-ХГ R6G в везикулярній плівці (С = 5 мМоль/л) при різній 

інтенсивності накачування. Видно, що суцільна складова спектра ВКР-ХГ, 

яка формується вимушеним спонтанним випромінюванням ХГ, розміщена 

відносно лінії збудження λ=532 нм в стоксовій області частот КР світла. 

Тому, лінії ВКР, які згідно [1, 64] проявляються лише в межах спектра ХГ 

виникають, як і спектр ХГ, тільки в стоксовій області. 

 

Рис. 3.3. Взаємне розташування спектрів поглинання, люмінесценції (а) R6G 

в однорідній плівці і ВКР-ХГ (б) R6G в везикулярній плівці; спектри ВКР-ХГ 

отримані при інтенсивності накачування (1 – 1,16 МВт/мм
2
, 2 – 0,85 

МВт/мм
2
, 3 – 0,48 МВт/мм

2
, 4 – 0,15 МВт/мм

2
). Т=7-8 К. 

 

Положення спектра ХГ також залежить від параметрів активного БРС: 

концентрації барвника, ефективності світлорозсіяння зразка, температури 

експерименту.  Для прикладу на рис. 3.4 представлено спектри вторинного 

випромінювання везикулярних плівок в залежності від  концентрації R6G (1 

 5 мМоль/л) при одній і тій же інтенсивності накачування Ін=1,9 МВт/мм
2
. 
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Видно, що положення і форма спектра суттєво змінюються. А саме при 

збільшенні концентрації барвника спектр зсувається в довгохвильову 

область, стає ширшим і в ньому проявляється все більше спектральних ліній. 

Схожий вплив на спектр має зміна температури експерименту і збільшення 

ефективності світлорозсіяння.  

 

Рис. 3.4. Залежність спектра ХГ R6G від концентрації барвника (1 – 5 

мМоль/л, 2 – 4 мМоль/л, 3 – 3 мМоль/л, 4 – 2 мМоль/л, 5 – 1 мМоль/л). 

Інтенсивність накачування для всіх спектрів становить Ін=1,9 МВт/мм
2
. Т=7-

8 К. 

 

З представлених вище рисунків видно, що лінії КР проявляються лише 

в стоксовій області та лише в межах спектра ХГ. Для демонстрації того, що 

лінії які спостерігаються є лініями ВКР барвника було проведено порівняння 

спектрів КР R6G, отриманого методом SERRS [112, 113], з аналогічним 

спектром, розрахованим зі спектра вторинного випромінювання R6G 

методом, описаним в підрозділі 2.3 (рис. 3.5) і переведеним в шкалу частот. 

Схоже порівняння наводилося в [64, 69], однак на рис. 3.5 спектр КР(вкр-хг) 

R6G отриманий в широкому спектральному діапазоні зшиванням 

довгочастотної та короткочастотної частин. Ці частини спектра КР(вкр-хг) 

були отриманні для R6G, який вводився в різні матриці: везикулярну плівку 
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та концентровану суспензію діелектричних мікрочастинок. А спектр ХГ 

барвника введеного в БРС з різною ефективністю світлорозсіяння 

отримується в різних спектральних областях. А також, спектр КР(вкр-хг) на 

рис. 3.5 значно менше зашумлений, ніж в [64, 69]. З рисунку видно, що 

спектри майже ідентичні: співпадіння спостерігається не тільки частот 

коливань, а й інтенсивності ліній. На цій підставі можна зробити висновок, 

що лінії, які при високій інтенсивності накачування проявляються в спектрі 

вторинного випромінювання везикулярної плівки з R6G, є лініями ВКР 

барвника. Оскільки лінії, які належать молекулярним коливанням матриці, в 

цих спектрах не спостерігаються, не зважаючи на значно більшу 

концентрацію молекул матриці в зразках, то це ВКР є резонансним. 

 

Рис. 3.5. Порівняння спектра ВКР R6G отриманого зі спектра ХГ (3) (Т=7-8 

К) зі спектрами КР R6G (1, 2), наведених в літературі [112, 113] (отриманих 

методом SERRS). 

 

Лінії ВКР проявляються в спектрах вторинного випромінювання не 

всіх барвників. Можливість виникнення ВКР в БРС може бути встановлена 

використовуючи спектри ІЧ поглинання, зареєстрованих Фур‘є-

спектрометром в таблетці КСl при кімнатній температурі, з яких можна 

встановити частоти коливань молекул барвників. Для цього ІЧ спектр 
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повинен бути перетворений в "псевдостоксовий" спектр перетворенням λс = 

( н   )
-1

, де  н і   - частоти випромінювання накачування і інфрачервоного 

поглинання. Інтенсивність цих псевдостоксових ліній можна умовно вважати 

пропорційною амплітуді ліній ІЧ поглинання, поданій через коефіцієнт 

ослаблення К=1-Т, де Т - виміряний коефіцієнт пропускання зразка з 

барвником. Для прикладу на рис. 3.6. наведено оригінальний ІЧ спектр для 

родаміна 6Ж, з якого отримувався в подальшому псевдостоксовий спектр. 

Побудовані таким чином спектри з точністю до правил відбору КР світла і ІЧ 

поглинання визначають можливі частоти стоксових ліній барвників. 

Псевдостоксові спектри в роботі не будуть використовуватись для 

порівняння частот коливань молекули, а лише як допоміжні спектри для 

дослідження особливостей явища ВКР-ХГ. 

Псевдостоксовий спектр вказує спектральну область розташування 

можливих стоксових ліній. ВКР може виникнути тільки тоді, коли область 

розташування можливих стоксових ліній перетинається зі спектром ХГ.  

 

Рис. 3.6. Оригінальний ІЧ спектр для родаміна 6Ж. Т=293К. 

 

Нижче наведено порівняння спектрів вторинного випромінювання 

барвників:  R6G та НІС (рис. 3.7) з їх псевдостоксовими спектрами. Спектр 

вторинного випромінювання R6G перетинається з його псевдостоксовим 

спектром, а, отже, розміщується в області можливих стокових ліній. Для R6G 
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спостерігається спільний ефект ВКР-ХГ, який дає можливість визначити 

коливальний спектр молекул барвника.  

Інша ситуація спостерігається в везикулярних плівках з барвником 

НІС, в якого при високих інтенсивностях накачування виникає друга смуга 

ХГ, яка виходить за межі області розташування стоксових ліній КР, що 

призводить до зникнення ВКР у його вторинному випромінюванні. Вторинне 

випромінювання в цьому випадку складається лише із випромінювання ХГ і 

має суцільний спектр.  

  

Рис. 3.7. Порівняння спектрів вторинного випромінювання ВКР-ХГ (1) 

родаміна 6Ж (зліва) та НІС (справа) в везикулярних плівках з їх 

псевдостоксовими спектрами (2).  

Підсумовуючи вищесказане можна зробити такі висновки щодо 

особливостей ВКР барвників в БРС:  

 Лінії ВКР проявляються у вторинному випромінюванні лише після 

перевищення порогу ХГ;  

 При збільшенні інтенсивності накачування і концентрації барвника 

синхронно із розширенням спектра ХГ в довгохвильову сторону 

збільшується кількість і інтенсивність ліній ВКР, які розташовані виключно в 

межах спектра ХГ. 

 Всі лінії ВКР відносяться до перших стоксових компонент 

коливань молекул. 



 

 

57 

 Відмічені особливості узгоджуються із АСКР-подібним 

механізмом ВКР, але не протирічать механізму РВКР запропонованому в 

[85]. 

 

3.2. Особливості виникнення ліній вимушеного комбінаційного 

розсіяння в двокомпонентній везикулярній плівці з родаміном 6Ж та 

пірометеном 580.  

Основною метою даної роботи було з‘ясування актуального механізму 

взаємодії хаотичної генерації та ВКР молекул барвника в БРС. 

В роботі [64] було висловлено гіпотезу для пояснення механізму 

виникнення ВКР в БРС, як АСКР-подібного процесу. Відповідно до нього 

ВКР в БРС стимулюється випромінюванням накачування і ХГ з різницею 

частот, що попадає в резонанс з молекулярними коливаннями. Однак в [85] 

аналізуючи подібне явище в заморожених розчинах барвників (див. розділ 1) 

запропонував інший механізм (РВКР), який ґрунтується на ВКР за схемою, 

відповідно до якої стоксове розсіяння молекули відбувається через 

нижчерозташований віртуальний рівень і підсилюється резонансом з 

електронним (люмінесцентним) переходом.  

До сих пір актуальний механізм виникнення ВКР в БРС з двох 

запропонованих раніше не було визначено. Відмінність цих двох механізмів 

полягає в тому, що запропонований в [64] механізм допускає, що процес ВКР 

може відбуватися в результаті двох розділених в часі і просторі процесів: 

спочатку виникає випромінювання ХГ а потім воно стимулює ВКР. 

Відповідно ж до механізму запропонованого в [85], ці два процеси 

нерозривні і відбуваються на одній і тій же молекулі одночасно. Врахувавши 

ці відмінності для досягнення основної мети роботи було розроблено 

експеримент, в якому вимушене випромінювання і ВКР могли відбуватися 

лише на різних молекулах. Тим самим передбачалось, якщо в такому 

експерименті ефект ВКР-ХГ проявляється, то це підтверджує АСКР-

подібний механізм. Якщо ж ні, то це підтверджуватиме механізм РВКР. 
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З цією метою були виготовлені везикулярні плівки із сумішшю двох 

барвників (умовно: двохкомпонентні плівки), підібраних так, щоб ХГ 

виникала лише в одному із них (домінуючий барвник). Тоді, якщо в межах 

спектра ХГ буде зафіксовано лінії ВКР іншого барвника (розсіюючий 

барвник), то це доводитиме АСКР-подібний механізм ВКР, оскільки ВКР 

розсіюючих молекул буде обумовлена двохкомпонентним накачуванням, 

зовнішнім по відношенню до них. 

 Цій умові задовольняє пара барвників – родамін 6Ж та пірометен 580. 

Обрані барвники поодинці та разом вводилися в везикулярні полімерні 

плівки. Параметри плівок і умови експерименту (збудження, реєстрація, 

температура) були аналогічними описаним в розділі 2.  

При збудженні двокомпонентної везикулярної плівки випромінювання 

накачування буде поглинатись молекулами обох барвників (рис. 3.8). З 

взаємного розташування спектрів поглинання та люмінесценції R6G та 

Pm580 видно, що випромінювання Pm580 поглинається незбудженими 

молекулами R6G. В подальшому поглинуте випромінювання 

перевипромінюється R6G в більш довгохвильову область в межах своєї 

смуги люмінесценції. Отже, оскільки ХГ формується випромінювання R6G, 

то цей барвник є домінуючим барвником у цій суміші.  

 
Рис. 3.8. Спектри поглинання та люмінесценції R6G та Pm580. Концентрація 

барвників в везикулярній плівці – С = 5 мМоль/л. Т=7-8 К. 
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Оскільки в спектрі вторинного випромінювання суміші можуть 

спостерігатися лінії ВКР обох барвників, то для полегшення ідентифікації 

цих ліній бажано обирати таку комбінацію барвників комбінаційні частоти 

яких максимально відрізняються. Про відмінність коливальних спектрів цих 

барвників можна зробити висновок на основі псевдостоксових спектрів, 

побудованих за допомогою коливальних частот ІЧ спектрів поглинання.  

На рис. 3.9 наведені ділянки псевдостоксових спектрів R6G і Pm580 в 

області спектрів ХГ цих барвників, які побудовані по їх ІЧ спектрах, 

зареєстрованих Фур‘є-спектрометром в таблетці КСl. Видно, що практично 

всі можливі стоксові ліній цих барвників не співпадають і тому  їхні спектри 

ВКР повинні суттєво відрізнятись. Завдяки цьому вдається уникнути 

труднощів визначення, якому з барвників належить на чи інша лінія ВКР. 

 
Рис. 3.9. Порівняння псевдостоксових спектрів R6G (1) і Pm580 (2). Штрих-

пунтирні лінії відповідають частотам коливань родаміна 6Ж, яких немає в 

спектрі Pm580; точкові – частотам коливань, які присутні в обох спектрах. 

Т=293 К. 

 

На рис. 3.10 наведені спектри ВКР-ХГ двокомпонентної Pm580+R6G та 

однокомпонентних везикулярних плівок Pm580 і R6G при гелієвих 
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температурах в порівнянні з спектрами поглинання та люмінесценції Pm580 і 

R6G в діапазоні довжин хвиль 540-590 нм. Спектри ВКР-ХГ барвників в цих 

плівках розміщені в різних спектральних областях і не накладаються: 547-554 

нм (Pm580) та 562-585 нм (R6G). В двохкомпонентній плівці вторинне 

випромінювання Pm580 поглинається R6G, внаслідок чого спектр ВКР-ХГ 

суміші цих двох барвників спостерігається в тій самій області, що і спектр 

ВКР-ХГ R6G. Отже, як і прогнозувалося, при ХГ суміші ми спостерігаємо ХГ 

лише R6G. 

 
Рис. 3.10. Спектри поглинання та люмінесценції Pm580 і R6G (вгорі) та 

спектри ВКР-ХГ двокомпонентної Pm580+R6G та однокомпонентних 

везикулярних плівок Pm580 і R6G (внизу). Т=7-8 К. 

 

На рис. 3.11 наведені спектри КР(вкр-хг), отримані методом описаним 

в пункті 2.3, для двохкомпонентних плівок Pm580+R6G при трьох різних 

відносних концентраціях барвників: 1:5 (1мМоль/л:5мМоль/л), 1:2 

(2,5мМоль/л:5мМоль/л), 1:1 (5мМоль/л:5мМоль/л). Видно, що по мірі 

зростання відносної концентрації Pm580 в спектрі КР(вкр-хг) зростає 

інтенсивність лінії 569,6 нм, яка відсутня в спектрі однокомпонентної плівки 

з R6G. Оскільки ця лінія проявилась найкраще в плівці, де концентрація 
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пірометена найбільша, то це свідчить про те, що ця лінія належить Pm580. 

Лінія з такою довжиною хвилі проявляється і в спектрах КР(вкр-хг) також 

інших пірометенових барвників і тому може вважатися характерною для цих 

барвників. 

 
Рис. 3.11. Порівняння ліній ВКР двокомпонентної плівок  Pm580+R6G з 

трьома різними відносними концентраціями барвників:  1:5 (1); 1:2 (2);  1:1 

(3). Т=7-8 К. 

 

Зроблені вище висновки підтверджуються порівнянням спектрів 

КР(вкр-хг) двохкомпонентної плівки з однокомпонентними плівками Pm580 

та R6G (рис. 3.12). З порівняння видно, що в суміші в основному 

проявляються лінії родаміна Р6Ж, за виключенням досить інтенсивної лінії 

569,6нм, яка чітко проявляється в спектрі ВКР двокомпонентної суміші при 

відносній концентрації барвників 1:1. Ця лінія відсутня в спектрі ВКР R6G, 

але є найінтенсивнішою лінією в спектрі ВКР Pm580. Отже, в 

двохкомпонентній плівці ХГ домінуючого барвника R6G ініціювала ВКР 

барвника Pm580. Цей факт підтверджує, виникнення ВКР в БРС за АСКР-

подібним механізмом. Відповідно до цього механізму розсіююча молекула 
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опромінюється випромінюванням двохкомпонентного накачування: 

падаючим ззовні лазерним випромінюванням і випромінюванням ХГ, що 

виникає в самому зразку, але на інших молекулах. Цими молекулами можуть 

бути як молекули розсіювального барвника так і іншого барвника. Тобто ВКР 

може бути викликане не тільки випромінюванням власної ХГ, але й будь-

якого іншого барвника, введеного в БРС.  

 
Рис. 3.12. Порівняння ліній ВКР двокомпонентної плівки Pm580 + R6G (1:1) 

(3) з ВКР лініями чистого R6G (2) та Pm580 (1). Т=7-8 К. 

 

Отримані результати, дозволяють дати однозначну відповідь на 

запитання: явища вимушеного випромінювання (ХГ) та ВКР протікають 

одночасно на одній молекулі чи вони рознесені в просторі та часі. Оскільки 

ХГ одного барвника (R6G) викликає ВКР в молекулі іншого барвника 

(Pm580), то слід вважати, що ефекти ХГ та ВКР не протікають на одній 

молекулі, а рознесені в просторі та часі. А, отже, аналіз експериментальних 

даних дозволяє зробити висновок, що актуальним механізмом виникнення 

ВКР в БРС є АСКР-подібний механізм [64], а не РВКР [85]. 
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3.3. Форма ліній вимушеного комбінаційного розсіяння в спектрах 

вторинного випромінювання барвників в багатократно розсіювальних 

середовищах. 

Розглянемо форму ліній в спектрах ВКР-ХГ. На рис. 3.5 було 

наведено порівняння спектра КР(вкр-хг) R6G із спектрами спонтанного 

комбінаційного розсіяння, отриманими методом SERRS в [112, 113]. 

Спостерігається практично повне співпадіння частот ліній і гарна кореляція 

їх інтенсивності. Однак із рисунка видно, що в спектрі КР(вкр-хг) між 

лініями існують провали. Ці провали спостерігаються з короткохвильового 

боку лінії. При цьому окремі лінії мають форму, характерну для сигналу 

АСКР (див. рис.1.7 в розділі 1). В спектрах спонтанного КР ці провали 

відсутні. Така форма лінії узгоджується з доведеним АСКР-подібним 

механізмом виникнення ВКР барвників в БРС. Вона є наслідком 

інтерференції випромінювання ВКР і ХГ [1].  

Лінії в спектрах КР(вкр-хг), як правило, мають затягнуте 

довгохвильове крило. Це видно із рис.3.13, де представлені лінійчаті складові 

спектрів ХГ R6G в спектральних діапазонах – 17200-17800 см
-1

 та 17300-

17500 см
-1

. На нижньому спектрі овалами позначено три найбільш інтенсивні 

лінії ВКР R6G. Видно, що у всіх трьох лініях низькочастотне крило більш 

пологе, ніж високочастотне. Ця несиметричність контуру детальніше 

показана на прикладі окремої лінії, яка в збільшеному масштабі представлена 

на верхньому спектрі рис. 3.13. Видно, що лівий край на половині висоти 

лінії затягнутий на 18% від ширини цієї лінії. Така несиметричність також є 

характерною для ліній в спектрі АСКР. 
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Рис. 3.13. Фрагменти лінійчатої складової спектра КР(вкр-хг) родаміна 6G 

в спектральних діапазонах: 17200-17800 см
-1

 (вгорі) та 17300-17500 см
-1

 

(внизу).  

 

Спектр КР(вкр-хг) є більш деталізованим в порівнянні з наведеним в 

[112]: в ньому розділені лінії, які в спектрі спонтанного КР зливаються в 

один контур. Впевнитись в кращій деталізації спектра КР, отриманого із 

спектра ВКР-ХГ, можна якщо детальніше розглянути деякий фрагмент 

спектра КР(вкр-хг). На рис. 3.14 зображені фрагменти (1450-1700 см
-1

) 

спектра КР(вкр-хг) і спектра спонтанного КР R6G із [112], які для наочності 

були  розкладені на гаусові контури. Розклад на гаусові контури проводився 

не з метою встановити конкретні елементарні складові спектрів, а з метою 

якісно підтвердити більшу структурованість цих спектрів. Як видно з 

рисунка спектр КР, отриманий методом SERRS, розкладається з достатньою 

точністю на п‘ять гаусових компонент (на рис. 3.14, а, синя пунктирна лінія - 

гаусові компоненти, червона пунктирна лінія – сума гаусових компонент). 

Тоді як спектр ВКР отриманий з ВКР-ХГ спектра не можна розкласти на таку 

ж кількість складових, як літературний (п‘ять) із такою ж нев‘язкою (міра 
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похибки). А таку ж нев‘язку можна отримати лише при розкладі 

щонайменше на сім гаусових компонент. Це є свідченням більшої 

структурованості спектрів КР отриманих із ВКР-ХГ спектрів. Це добре видно 

також і безпосередньо:  додаткові лінії, які проявились в спектрі КР(вкр-хг), є 

в прихованому вигляді також в спектрі КР, отриманого SERRS, що може 

розглядатись, як підтвердження їх істинності.  

 

Рис. 3.14. Фрагменти (1450-1700 см
-1

) спектрів КР R6G, отримані методом 

SERRS [112] (а) та зі спектра ВКР-ХГ (б) розкладені на гаусові контури. 

Суцільна чорна лінія – вхідні спектри, синя пунктирна – гаусові компоненти, 

червона пунктирна – результат гаусового розкладу [1]. 

 

Отже, спектри КР, отримані зі спектрів вторинного випромінювання, є 

більш деталізованими (лінії більш різкі та розділені), ніж отримані методом 

SERRS. Між лініями в спектрах існують провали, які найімовірніше 
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виникають по причині інтерференції випромінювання ВКР і ХГ. А самі лінії 

є несиметричними, що узгоджується з встановленим АСКР-подібним 

механізмом виникнення ВКР в БРС. 

 

3.4. Вторинне випромінювання однорідних полімерних розчинів 

барвників в розсіювальній оболонці. 

В цьому підрозділі ми розглянемо особливості виникнення ХГ та ВКР 

в об‘ємних однорідних зразках, вкритих розсіювальною оболонкою [6]. Цей 

тип зразків та їх схематичне зображення було описано в підрозділі 2.2.3. В 

цих зразках розсіяння в об‘ємі відсутнє, а здійснюється лише на оболонці 

зразка. Інтерес до такого типу зразків викликаний тим, що деякі барвники є 

нестійкими до компонентів потрійного сополімера, що використовується для 

виготовлення везикулярної плівки. Але такі барвники є стійкими в інших 

полімерах, до яких належить поліуретан акрилат. Ефект ВКР-ХГ в таких 

зразках дуже чутливий до перепоглинання випромінювання люмінесценції 

барвника, тому він сильно залежить від експериментальних умов і добре 

проявляється лише для деяких барвників.  

Ефект ВКР-ХГ в сильно розсіювальній оболонці найкраще 

проявляється для барвника Р920, синтезованого інститутом органічної хімії 

НАН України. Концентрація барвника Р920 в зразках складала С = 5 

мМоль/л. Були виготовлені чотири об‘ємних зразки в сильно розсіювальній 

оболонці чотирьох різних розмірів. Зразки доцільно характеризувати 

відношенням об‘ємів області локалізації випромінювання ХГ та активної 

області. Оскільки в даних зразках об‘єм області локалізації ХГ співпадає з 

об‘ємом зразка, то розмір буде характеризуватись відносним об‘ємом 

локХГ

акт

V
V

. Об‘єм активної області розраховувався, як площа лазерної плями 

помножена на товщину зразка. Збудження зразків здійснювалось через 

дифузну оболонку. Для трьох досліджуваних зразків відносний об‘єм 

становив 14, 45 та 138. 
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Спектри вторинного випромінювання в залежності від інтенсивності 

накачування для зразка з 14локХГ

акт

V
V

  наведені на рис. 3.15. Бачимо, що при 

інтенсивності накачування 0,15 МВт/мм
2
 спостерігається лише 

люмінесценція Р920 (широкий контур). Вище порогової інтенсивності 

накачування (0,52 МВт/мм
2
) спостерігається ХГ із звуженим спектром. Лінії 

ВКР в спектрі вторинного випромінювання з‘являються майже одразу після 

перевищення порогу ХГ. При подальшому збільшенні інтенсивності 

накачування спектри ВКР-ХГ дещо розширюються, а лінії КР зростають. 

 

Рис. 3.15. Спектри вторинного випромінювання ВКР-ХГ об‘ємних 

однорідних зразків Р920 в сильно розсіювальній оболонці при різних 

інтенсивностях накачування: 1- 0,15; 2 – 0,46; 3 – 0,52; 4 – 0,86; 5 – 0,97; 6 – 

1,705; 7 – 1,72 МВт/мм
2
. Спектри наведено у відносних одиницях. Т=7-8 К. 

 

Зрозуміло, що чим менший відносний об‘єм зразка, тим менше вплив 

перепоглинання випромінювання ХГ в неактивній частині зразка. Тому, чим 

менший об‘єм, тим легше спостерігати явище  ВКР-ХГ в таких зразках. В 
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цьому можна переконатися з допомогою залежності напівширини спектра ХГ 

від інтенсивності накачування для зразків з різними об‘ємами (рис. 3.16). Для 

такого зразка можна вважати, що область локалізації ХГ практично співпадає 

з активною областю, тому 1локХГ

акт

V
V

 . З порівняння видно, що в зразках з 

розсіянням на оболонці явище ВКР-ХГ проявляється найкраще при малих 

об‘ємах зразка. Видно, що при зменшенні відносного об‘єму до мінімального 

значення поріг ХГ суттєво знижується.  

 

Рис. 3.16. Залежності напівширини спектра ХГ Р920 від інтенсивності 

накачування в однорідних зразках з розсіювальною оболонкою з відносними 

об‘ємами локХГ

акт

V
V

: 1 – 14; 2 – 45; 3 – 138. 

 

Розглянемо зв'язок ВКР та ХГ в зразках з розсіювальною оболонкою. 

Для цього використаємо криві, які показують контраст ліній ВКР 

(відношення Іл/ІХГ інтенсивності лінії ВКР до інтенсивності ХГ на тій же 

стоксовій частоті) у спектрі вторинного випромінювання в залежності від 

інтенсивності накачування (рис. 3.17). Криві контрастності ліній побудовані 
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для найбільш інтенсивної лінії ВКР Р920 – λ=574,5 нм для всіх чотирьох 

об‘ємних зразків.  

Співставляючи дані на рис. 3.16 та 3.17 можна побачити, що лінії ВКР 

в спектрах вторинного випромінювання з‘являються при пороговій 

інтенсивності ХГ. При подальшому збільшенні інтенсивності накачування 

спектр ХГ розширявся та зростав і відповідно ріс контраст ліній. Все 

відбувається подібно до аналогічних спектрів везикулярних плівок.  Це 

свідчить про зв'язок явищ ХГ та ВКР в об‘ємних зразках вкритих оболонкою 

оскільки інтенсивність ВКР ліній залежить не тільки від інтенсивності 

накачування, а й від інтенсивності ХГ на відповідній стоксовій частоті.  

 

Рис. 3.17. Залежність контрасту лінії ВКР (λ=574,5 нм) Р920 для зразків з 

різними відносними об‘ємами від інтенсивності накачування. Точки 1-3 

відповідають кривим на рис. 3.16. 

 

Найвища контрастність ліній спостерігалась для зразка з найменшим 

значенням  14локХГ

акт

V
V

 . На рис. 3.18 для наочності на одному графіку 
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наведено залежності ширини спектра ХГ та контрасту лінії ВКР (λ=574,5 нм) 

Р920 для цього зразка від інтенсивності накачування. Чим нижчий поріг ХГ 

для об‘ємного зразка, тим при менших інтенсивностях накачування в спектрі 

ВКР-ХГ з‘являються лінії і тим вища їх контрастність при великих 

інтенсивностях накачування (~2 МВт/мм
2
). Тобто поріг ХГ суттєво 

знижується, коли відношення об‘ємів області локалізації ХГ та активної 

області локХГ

акт

V
V

прямує до одиниці, що властиве БРС із розподіленим 

розсіянням. 

Отже, найвища інтенсивність ліній ВКР досягається при найменшому 

об‘ємі зразків з Р920. При збільшенні об‘єму зразка контрастність ліній 

значно погіршується і при значенні співвідношення 100локХГ

акт

V
V

  лінії КР 

майже не проявляються в спектрі вторинного випромінювання. 

 

Рис. 3.18. Залежності ширини спектра ХГ та контрасту лінії ВКР (λ=574,5 нм) 

Р920 для зразка з відносним об‘ємом 14локХГ

акт

V
V

  від інтенсивності 

накачування.  

 

На рис. 3.19 наведено порівняння спектрів КР отриманих зі спектрів 

ВКР-ХГ для концентрованої суспензії Р920 та об‘ємного однорідного зразка 
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Р920 вкритого розсіювальною оболонкою з відносним об‘ємом 14локХГ

акт

V
V

 . 

Спектр КР для барвника Р920 в об‘ємному однорідному зразку вкритому 

розсіювальною оболонкою співпадає зі спектром КР, отриманого зі спектра 

ВКР-ХГ цього барвника, введеного в БРС. Це є ще одним доказом, що явище 

ВКР-ХГ спостерігається в об‘ємних однорідних зразках, вкритих 

розсіювальною оболонкою. 

 

Рис. 3.19. Порівняння спектрів КР(вкр-хг) концентрованої суспензії Р920 (1) 

та об‘ємного однорідного зразка Р920 (2) вкритого розсіювальною 

оболонкою з відносним об‘ємом 14локХГ

акт

V
V

 . 

 

Однак в такому типі зразків явище ВКР-ХГ можна спостерігати далеко 

не для всіх барвників. Для багатьох з них, в тому числі R6G, Pm605, Pm567, 

Pm597 ефект ВКР-ХГ виявити не вдалось, або його прояви були слабкі і 

спостерігались лише при найменшому відносному об‘ємі зразка та високій 

інтенсивності накачування.  

Приведемо результати експерименту по дослідженню ВКР-ХГ для 

об‘ємного зразка вкритого дифузною оболонкою з родаміном 6Ж. 

Концентрація R6G в однорідному об‘ємному зразку становила 5 мМоль/л. 

Накачування зразка здійснювалося через віконце в дифузному покритті. 
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Досліджувались два зразки зі співвідношенням об‘ємів області локалізації ХГ 

до активної області локХГ

акт

V
V

: 23 та 250, об‘єми зразків відповідно 

дорівнювали –  2,4 мм
3
 та 33,6 мм

3
.  

Для об‘ємного однорідного зразка з родаміном 6Ж в сильно 

розсіювальній оболонці більшого об‘єму ( 250локХГ

акт

V
V

 ) спостерігалося лише 

люмінесцентне випромінювання; ХГ, а тим більше ВКР барвника зовсім не 

проявилося. Для зразка меншого об‘єму з відношенням 23локХГ

акт

V
V

  

виникала ХГ. На рис. 3.20 наведений спектр вторинного випромінювання 

такого зразка при інтенсивності накачування 3 МВт/мм
2
, а також наведений 

розклад цього спектра на суцільну та лінійчату складові. Видно, що 

контрастність ліній в спектрі ВКР-ХГ R6G значно нижча в порівнянні з Р920. 

 

Рис. 3.20. Спектр вторинного випромінювання однорідного об‘ємного зразка з 

R6G вкритого дифузною оболонкою (1) та його суцільна та лінійчата складові 

(2 і 3) при інтенсивності накачування 3 МВт/мм
2
. Лінійчату складову для 

наочності збільшено в 4 рази . Т=7-8 К. 

 

На рис. 3.21 наведено порівняння лінійчатої складової вторинного 

випромінювання зразка з розсіювальною оболонкою зі спектром КР (вкр-хг) 

родаміна 6Ж в везикулярній плівці. З порівняння можна зробити висновок, 

що в спектрах вторинного випромінювання зразка з розсіювальною 
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оболонкою проявляються саме лінії ВКР барвника R6G. Навіть найслабші 

лінії цього спектра, які проявляються на рівні шумів, співпадають з лініями 

КР родаміна (світло сірі вертикальні лінії), а, отже, не є шумами. В даному 

порівнянні відсутня кореляція інтенсивності ліній, оскільки порівнюється 

лінійчата складова, а не спектр КР(вкр-хг) зразка з розсіювальною 

оболонкою. При збільшенні відносного об‘єму зразка лінії ВКР зникають 

через погіршення умов для вимушеного випромінювання в зразку через 

перепоглинання випромінювання люмінесценції.  

 

Рис. 3.21. Порівняння лінійчатої складової спектра ВКР-ХГ Р6Ж в зразку з 

розсіювальною оболонкою (1) із спектром КР(вкр-хг) R6G в везикулярній 

плівці (2). 

 

Таким чином отримані  результати показують, що закономірності 

виникнення ХГ і ВКР в об‘ємних зразках вкритих дифузною розсіювальною 

оболонкою аналогічні закономірностям в везикулярних плівках (пункт 3.1). 

Ефективність прояву ВКР-ХГ в цих зразках зростає із зменшенням 

відносного об‘єму зразка.  
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Висновки до розділу 3. 

1. Виникнення ліній ВКР лише після виникнення ХГ, існування ліній 

ВКР лише в межах спектра ХГ, пропорційність інтенсивності ліній ВКР і 

інтенсивності ХГ на частоті лінії, належність всіх ліній ВКР до перших 

стоксових компонент різних коливань молекул є свідченням впливу 

вимушеного випромінювання ХГ на протікання ВКР в БРС.  

2. Експериментально доведено гіпотезу АСКР-подібного механізму 

виникнення ВКР барвників в багатократно розсіювальних середовищах. 

Показано, що ефекти вимушеного випромінювання (ХГ) та ВКР протікають 

не на одній і тій же молекулі, а рознесені в просторі та часі, що 

підтверджується тим, що ХГ одного барвника (родаміна 6Ж) викликає ВКР в 

молекулі іншого барвника (пірометена 580).  

3. Показано, що коливальні спектри молекул барвників, отримані зі 

спектрів вторинного випромінювання ВКР-ХГ, є більш деталізованими (лінії 

різкіші, більш розділені, із субструктурою), ніж отримані методом SERRS, 

що узгоджується із АСКР-подібним механізмом їх виникнення, який 

передбачає можливість інтерференції випромінювання ВКР  та ХГ.  

4. На прикладі органічного барвника Р920 було досліджено явище 

ВКР-ХГ в об‘ємних однорідних зразках з дифузною оболонкою. Було 

встановлено, що найефективніше це явище спостерігається при прямуванні 

до одиниці співвідношення об‘ємів області локалізації ХГ до активної 

області локХГ

акт

V
V

. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ХАОТИЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ВИМУШЕНОГО 

КОМБІНАЦІЙНОГО РОЗСІЯННЯ СУМІШІ БАРВНИКІВ В 

ВЕЗИКУЛЯРНИХ ПЛІВКАХ 

 

 

В  попередньому розділі було досліджено випромінювання ВКР-ХГ 

суміші барвників R6G та Pm580 в полімерній везикулярній плівці з метою 

з‘ясування актуального механізму (АСКР-подібного) виникнення ВКР в БРС. 

В даному розділі будуть наведені результати досліджень інших 

комбінації барвників в суміші з метою з‘ясування можливого застосування їх 

взаємодії для розширення можливостей визначення коливального спектра 

молекул барвників із спектрів ВКР-ХГ [3-5].  

Як зазначалось в попередньому розділі прояв ліній ВКР у вторинному 

випромінюванні барвників в БРС залежить від наявності випромінювання ХГ 

на відповідних стоксових частотах. Підбором параметрів середовища та 

випромінювання можна зсувати спектр ХГ відносно можливої області 

локалізації стоксових ліній. Однак, таким чином важко охопити весь діапазон 

розташування стоксових ліній КР світла досліджуваного барвника. В цьому 

випадку виходом може бути використання додаткового барвника, 

підібраного таким чином, щоб його спектр ХГ потрапляв у потрібну 

спектральну ділянку, недоступну ХГ досліджуваного барвника. Тобто 

використання випромінювання суміші двох лазерних барвників може в 

принципі розширити спектральний діапазон отримання коливального спектра 

молекул окремого барвника.  

 

4.1. Вимушене комбінаційне розсіяння суміші родаміна 575 з 

пірометеном 605 в везикулярній плівці.  

Барвники родамін 575 (R575) та пірометен 605 (Pm605) поодинці і 

разом вводилися в везикулярні полімерні плівки. Параметри плівок і умови 
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експерименту (збудження, реєстрація, температура) були аналогічними 

описаним в розділі 2.  

Концентрація суміші барвників в везикулярній плівці була 5 мМоль/л, 

а відносна 575 605: 2 :1Rh pС C   (абсолютні концентрації відповідно – 3,33 

мМоль/л та 1,67 мМоль/л). 

На рис. 4.1 наведено спектри поглинання та люмінесценції окремих 

барвників. Вертикальною лінією позначена довжина хвилі лінії збудження - 

н . Вона потрапляє в межі спектрів поглинання обох барвників, отже, вони 

обидва будуть ефективно збуджуватись. З взаємного розміщення спектрів 

поглинання барвників видно, що R575 ефективніше збуджується ніж Pm605. 

Спектри люмінесценції і, відповідно, спектри ХГ барвників рознесені. 

Спектр люмінесценції R575 частково перекривається зі спектром поглинання 

Pm605 (спектри 1‘ з 2). Тому випромінювання R575 повинно поглинатися 

Pm605 і потім ним перевипромінюватись.  

 
Рис. 4.1. Спектри поглинання (1,2) і люмінесценції (1', 2') R575 (1, 1') і 

Pm605 (2, 2') в однорідній (без везикул) полімерній плівці. Горизонтальними 

відрізками вказано розташування спектрів ВКР-ХГ Rh575 (3), Pm605 (4) та їх 

суміші (5) в везикулярній полімерній плівці. Концентрація барвників в 

однорідній (без везикул) полімерній плівці - С=3 мМоль/л. Т=7-8 К. 
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Отже, генеруючим барвником в даній суміші є Pm605, тобто ХГ 

двокомпонентної суміші буде формуватись ХГ Pm605. Вторинне 

випромінювання Pm605 знаходиться в спектральній області, де є лінії ВКР 

R575 (горизонтальні відрізки 3-5 рис. 4.1). Тому відповідно до АСКР-

подібного механізму ХГ Pm605 може збуджувати, окрім власних ліній ВКР, 

ще й лінії R575. 

Оскільки в межах спектра ХГ генеруючого барвника можуть 

проявлятись стоксові лінії ВКР обох барвників, то полегшення ідентифікації 

стоксових ліній - належності їх до певного барвника - бажано, щоб спектри  

КР світла барвників в цій області максимально відрізнялись. Враховуючи, що 

молекули органічних барвників містять в основному подібні зв'язки між 

атомами і групами атомів (С-С, С-Н, С-СН3 і т.п.), і, отже, близькі частоти 

коливань, для полегшення інтерпретації результатів слід вибирати барвники, 

що належать до різних класів, в яких більше відмінних зв'язків. Наприклад, 

як в цьому випадку, в парі з R575 може бути застосований Pm605. Для того, 

щоб переконатись в придатності цієї пари барвників для вирішення 

поставленої задачі, слід пересвідчитись, що в межах ХГ генеруючого 

барвника Pm605 спектри КР світла цих барвників достатньо відрізняються.  

Це можна зробити, як було показано для суміші Pm580+R6G, на основі 

псевдосоксових спектрів, побудованих за допомогою коливальних частот ІЧ 

спектрів поглинання, які співставляються комбінаційному зсуву. Як вже 

зазначалось, ці спектри з точністю до правил відбору КР світла та ІЧ 

поглинання визначають спектральну область локалізації стоксових ліній.  

На рис. 4.2 наведені ділянки псевдосоксових спектрів R575 і Pm605 в 

області спектрів ХГ цих барвників. Видно, що практично всі можливі 

стоксові ліній R575 і Pm605 в спектральній області від 571-583 нм (область 

прояву ХГ двокомпонентної плівки) не співпадають і тому їхні спектри ВКР 

повинні суттєво відрізнятись.  
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Розглянемо спектри випромінювання ВКР-ХГ двокомпонентної суміші 

R575+Pm605 та чистих барвників в везикулярних плівках. На рис. 4.3 

представлені спектри вторинного випромінювання цих плівок в залежності 

від інтенсивності накачування. З рисунка бачимо, що при збільшені 

накачування спектри ВКР-ХГ всіх трьох плівок зсуваються і розширяються в 

довгохвильовому напрямі, що є наслідком зміщення спектра підсилення в 

довгохвильову область. Як зазначалось раніше, двокомпонентна плівка 

R575+Pm605 містить концентрації барвників – 3,33 мМоль/л та 1,67 мМоль/л 

відповідно (рис. 4.3, б).  Тому для коректного аналізу змін в спектрі 

двохкомпонентної плівки аналогічні залежності були отримані для плівок з 

окремими барвниками при концентраціях 3 мМоль/л (рис. 4.3, а,в). 

Концентрація Pm605 була вибрана вдвічі вища, ніж в суміші барвників, для 

того, щоб проявились лінії ВКР пірометена, оскільки при концентрації 1,5 

мМоль/л вони не проявляються.   

 

Рис. 4.2. Псевдостоксові спектри барвників R575 (1) і Pm605 (2), 

побудовані по їх спектрах ІЧ поглинання.  Т=293 К. 
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З рис. 4.3 можна побачити прогнозовану раніше тенденцію, що спектр 

ХГ (що відповідає суцільній складовій спектра вторинного випромінювання) 

двокомпонентної плівки (рис. 4.3, б) проявляється в тій же спектральній 

області, де наявний спектр ХГ Pm605 (рис. 4.3, в), а не R575 (рис. 4.3, а). 

Отже, ХГ суміші барвників формується випромінюванням пірометена. Таким 

чином, як і передбачалось із взаємного розміщенням спектрів поглинання та 

люмінесценції генеруючим барвником в даній суміші є Pm605.  

Оскільки відносна концентрація родаміна до пірометена – 2:1, то при 

накачуванні дві третини енергії накачування поглинається R575, а одна 

третина – Pm605 (поглинання барвників відрізняється слабо). Оскільки ХГ 

суміші формує Pm605, то спектр 3'
 
двохкомпонентної плівки (Ін=2 МВт/мм

2
) 

по формі повинен відповідати спектра 2'' цього барвника в однокомпонентній 

плівці при втричі меншій інтенсивності накачування (Ін=0,6 МВт/мм
2
). Але, 

як видно із рис. 4.3 б,в ці спектри суттєво відрізняються. Натомість спектр 3' 

схожий по формі і розміщенню на спектр 3'', який відповідає такій же (тобто 

повній) інтенсивності накачування. Це говорить за те, що в суміші є передача 

енергії між барвниками: енергія поглинута молекулами R575 передається 

молекулам Pm605. Можливими механізмами передачі енергії можуть бути: 

перепоглинання випроміненої R575 енергії іншим барвником або 

безвипромінювальна передача енергії між молекулами цих барвників. 

Першому механізму сприяє багатократне розсіяння, яке суттєво подовжує 

шлях випромінювання в плівці і тим збільшує ймовірність перепоглинання, 

другому – співрозмірність середньої відстані між молекулами барвників  (5 

нм при концентрації 5 мМоль/л) і розмірів молекул, що робить ймовірним 

резонансний дипольний механізм. Таким чином у суміші енергія поглинута 

енергія накачування реалізується повністю в ХГ генеруючого барвника 

Pm605. 
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Для підтвердження передачі енергії між барвниками було 

проаналізовано порогові криві виникнення ХГ (залежність напівширини 

спектра випромінювання від інтенсивності накачування в області порогу ХГ) 

для двокомпонентних R575+Pm605 (рис.4.4, залежності 1,2) та 

однокомпонентних плівок Pm605 і R575 (рис.4.4, залежності 3,4). 

Концентрація барвників в двокомпонентних плівках R575+Pm605 складала – 

3,75:1,25 мМоль/л (1) та 3,3/1,65 мМоль/л (2), а в однокомпонентних – 3 

 
Рис. 4.3. Залежності спектрів ВКР-ХГ везикулярної однокомпонентної   R575 

(а), двокомпонентної Rh575+Pm605 (б) і однокомпонентних  Pm605 (в) плівок 

від інтенсивності накачування. Концентрації барвників 3 мМоль/л (а), 3,3:1,65 

мМоль/л (б), 3 мМоль/л (в). Інтенсивність накачування: Iн = 0,1 (1, 1
'
, 1"), 0,6  

(2, 2
'
, 2"), 1,3 (3), 2 МВт/мм

2
  (4, 3

'
, 3").  Т=7-8 К. 
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мМоль/л (3, 4). Видно, що в однокомпонентних плівках поріг ХГ R575 

вищий, ніж в ХГ Pm605. В плівках з сумішшю цих барвників з відносною 

концентрацією 2:1 (2) порогова інтенсивність ХГ така сама як в Pm605 в 

однокомпонентній плівці. Це свідчить про передачу частини енергії 

накачування, поглинутої R575 генеруючому барвнику - Pm605.  

При відносній концентрації барвників в двокомпонентній плівці – 3:1 

(1), поріг вищий в порівнянні з концентрацією – 2:1. Це узгоджується з 

припущенням про передачу енергії, оскільки при підвищенні відносної 

концентрації R575 (і сталій сумарній концентрації барвників) збудження 

молекул пірометена раніше досягає насичення через що вони не спроможні 

прийняти від R575 всю енергію накачування. В зв‘язку з цим поріг 

двокомпонентної суміші  зростає, але все одно він залишається нижчим за 

поріг чистого R575. 

 
Рис. 4.4. Залежність ширини спектра вторинного випромінювання 

двохкомпонентної R575+Pm605 (1, 2) і однокомпонентних Pm605 (3), R575 (4) 

плівок від інтенсивності накачування. Концетрації барвників становили 

3.75/1.25 (1), 3.3/1.65 (2), 3 (3, 4) мМоль/л. Криві 2, 3 і 4 зміщені (для 

виразності) по вертикалі. 
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З рисунку 4.3 видно, що спектр ХГ двокомпонентної плівки проявляє 

більше ліній ВКР, ніж в чистого пірометена. Перевіримо чи дані лінії є 

лініями родаміна 575. Спектр двокомпонентної плівки R575+Pm605 є дещо 

більш широким за спектр однокомпонентної плівки з одним лиш барвником 

Pm605 при однакових енергіях накачування і його лінійчата складова містить 

більшу кількість ліній (рис. 4.5, 1,2). Щоб визначити походження цих ліній в 

двокомпонентній плівці від спектра двокомпонентної плівки (1) був віднятий 

спектр однокомпонентної плівки Pm605 (2).  

 

 
Рис. 4.5. Спектри ВКР-ХГ везикулярної двокомпонентної R575+Pm605 (1) 

і однокомпонентної Pm605 (2) плівок; 3 - різниця спектрів 1 і 2; 4 - 

лінійчата складова спектра ВКР-ХГ барвника R575. Концентрації 

барвників: 3,3 мМоль/л:1,65 мМоль/л (1) і 3 мМоль/л (2); інтенсивність 

накачування 2 МВт/мм
2
. Т=7-8 К. 
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Отримана різниця (рис. 4.5, 3) показує лінійчату складову спектра 

вторинного випромінювання (1), яка проявилась в плівці з сумішшю 

барвників, але якої немає в спектрі Pm605. Отриманий різницевий спектр (3) 

було порівняно зі спектром КР родаміна, визначеним із його спектра ВКР-ХГ 

(рис. 4.5, 4). Із порівняння беззаперечно видно, що проявлені лінії являються 

лініями саме R575. Із рис. 4.5 видно, що в спектрі суміші (1) ліній R575 

домінують. Це обумовлено тим, що концентрація R575 вдвічі вища, а лінії КР 

R575 значно інтенсивніші за лінії Pm605 в цій спектральній області. 

Таким чином в спектрі вторинного випромінювання двокомпонентної 

суміші R575+Pm605, випромінювання ХГ якого формується пірометеном, 

проявляються не тільки власні лінії ВКР пірометена, а і лінії R575. Цей факт 

є доказом, як і у випадку суміші барвників R6G+Pm580, того, що процес 

виникнення ліній ВКР є АСКР-подібним, оскільки молекулярні коливання 

R575 збуджуються за допомогою двох випромінювань, зовнішніх до цих 

молекул: другої гармоніки неодимового лазера та ХГ Pm605. Крім того 

встановлено, що між молекулами барвників існує передача енергії, завдяки 

якій інтенсивність накачування ефективніше реалізується в випромінюванні 

ХГ генеруючого барвника. 

 

4.2. Вимушене комбінаційне розсіяння суміші родаміна 6Ж з 

пірометеном 597 в везикулярній плівці.  

Основною особливістю комбінації барвників пірометена 597 (Pm597) 

та родаміна 6Ж (R6G) є неможливість визначення генеруючого 

(домінуючого) барвника в суміші внаслідок близькості їх спектрів 

поглинання та люмінесценції (рис. 4.6). Головною метою є дослідження 

можливості розширення спектрального діапазону спостереження ліній ВКР 

барвників при використанні суміші барвників із близькими спектральними 

характеристиками. В таких сумішах як ВКР так і ХГ може утворюватись 

обома барвниками, якщо лінії ВКР потрапляють в межі спільної ХГ цих 

барвників. Однак при цьому виникає проблема віднесення ліній ВКР до 
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певного барвника. Із загальних міркувань випливає, що для цього можна 

використати зміну відносної концентрації барвників, яка впливатиме на 

відносну інтенсивність ліній, що належать різним барвникам.  

Комбінація барвників Pm597+R6G та відповідні чисті барвники R6G і 

Pm597 вводилися в везикулярні полімерні плівки. Параметри плівок і умови 

експерименту (збудження, реєстрація, температура) були аналогічними 

описаним в розділі 2. Концентрації барвників в суміші були 597 6:Pm R GС C  - 

5мМоль/л:2мМоль/л, 10мМоль/л:2мМоль/л, 2,5мМоль/л:2мМоль/л, 

5мМоль/л:1мМоль/л та 1,25мМоль/л:2мМоль/л. Однокомпонентні плівки з 

піромітеном були зроблені з концентраціями 3 та 5 мМоль/л, а з родаміном – 

1, 2 та 5 мМоль/л.  

На рис.4.6 представлено спектри поглинання і люмінесценції 

барвників: родаміна 6Ж і пірометена 597. З рисунку видно, що спектри 

поглинання та люмінесценції цих барвників майже співпадають. Лінія 

збудження 532 нм однаково збуджує і родамін, і пірометен. Можна зробити 

висновок, що ХГ двокомпонентної суміші буде сформована 

випромінюванням ХГ обох барвників.  

 

Рис. 4.6. Спектр поглинання і люмінесценції барвників: пірометена 597 (1, 1‘) 

і родаміна 6Ж (2, 2‘). 532н нм  . Концентрація барвників в однорідній (без 

везикул) полімерній плівці - С=5 мМоль/л. Т=7-8 К.  
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На рис. 4.7, 4.8 представлені порівняння залежностей спектрів ХГ та 

порогу ХГ двокомпонентних плівок Pm597+R6G (концентрації 

2,5мМоль/л:2мМоль/л – рис. 4.7 та  5мМоль/л:1мМоль/л – рис. 4.8) з 

однокомпонентними плівками Pm597 та R6G при тих самих концентраціях 

барвника, в яких вони містяться в двокомпонентному розчині від 

інтенсивності накачування. З рис.4.7 видно, що спектр ХГ двокомпонентної 

плівки розміщений фактично в тій самій області, що й спектри ХГ барвників 

в однокомпонентних плівках. Поріг ХГ двокомпонентної плівки не вищий, 

ніж у чистих барвників.  

 

 

Рис. 4.7. а) Спектри ВКР-ХГ суміші барвників Pm597+R6G 

(2,5мМоль/л:2мМоль/л) в двокомпонентній плівці  (1-4) та Pm597 (С = 3 

мМоль/л) (1‘-4‘) та R6G (С = 2 мМоль/л) (1‘‘-4‘‘) при різних інтенсивностях 

накачування: 0,46 (1); 0,26 (2); 0,2 (3); 0,12 (4); 2,2 (1‘); 1,9 (2‘); 1,1 (3‘); 0,2 

(4‘); 1,5 (1‘‘); 0,6 (2‘‘); 0,3 (3‘‘); 0,1 (4‘‘). Т=7-8 К. 

б) Порогові криві відповідних двокомпонентних та однокомпонентних 

везикулярних плівок: 1 – Pm597+R6G, 2 – R6G, 3 – Pm597.  

Рис. 4.8 демонструє, що спектр ХГ двокомпонентної плівки 

розміщений фактично в тій самій області, що й спектр ХГ чистого 
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пірометена. Отже, ХГ суміші переважно формує ХГ пірометена. Це 

пов‘язано з тим, що пірометена в даній суміші набагато більше, ніж родаміна, 

отже, випромінювання Pm597 переважає у вторинному випромінюванні 

суміші Pm597+R6G. Поріг ХГ двокомпонентної плівки в цьому випадку 

також нижчий, ніж у чистих барвників.  Однак, спектр ХГ Pm597+R6G на 

рис. 4.7 та 4.8 сильніше розширений за рахунок того, що сумарна 

концентрація барвників в плівках з сумішшю вища, ніж в однокомонентних 

плівках, що збільшує ефект перепоглинання та переревипромінення в 

довгохвильову область. 

 

 

Рис. 4.8. а) Спектри ВКР-ХГ суміші барвників в двокомпонентній плівці 

Pm597+R6G (5мМоль/л:1мМоль/л) (1-4) та Pm597 (С = 5 мМоль/л)  (1‘-4‘) та 

R6G (С = 1 мМоль/л)  (1‘‘-4‘‘) в однокомпонентних плівках при різних 

інтенсивностях накачування: 0,51 (1); 0,32 (2); 0,27 (3); 0,16 (4); 2,3 (1‘); 1,1 

(2‘); 0,6 (3‘); 0,45 (4‘); 4,6 (1‘‘); 2,8 (2‘‘); 1,5 (3‘‘); 0,4 (4‘‘). Т=7-8 К. 

б) Порогові криві відповідних двокомпонентних та однокомпонентних 

везикулярних плівок: 1 – Pm597+R6G, 2 – R6G, 3 – Pm597. 
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Із порівняння даних на рис. 4.7 та 4.8 видно, що при різних 

співвідношеннях концентрацій барвників проявились однакові 

закономірності, що дозволяє зробити наступні заключення: 

1. Спектр ВКР-ХГ двокомпонентної суміші Pm597+R6G 

проявляється в тій же спектральній області, що й спектр ВКР-ХГ окремого 

барвника в однокомпонентній плівці, концентрація якого в суміші вища. 

2. Поріг ХГ в двохкомпонентній плівці нижчий або такий же самий, 

як однокомпонентних плівок з окремими барвниками, що вказує на 

формування випромінювання ХГ обома барвниками, або існування передачі 

енергії між ними.  

3. При підвищенні інтенсивності накачування розширення спектрів 

ХГ двокомпонентної плівки значно сильніше, ніж аналогічне розширення для 

однокомпонентних плівок. 

Щоб перевірити, що ХГ кожного з барвників вносить вклад в ХГ 

двокомпонентної плівки, розкладемо суцільну складову спектра її ХГ на 

спектри ХГ однокомпонентних плівок. При високій енергії накачування і 

концентрації барвника С = 5 мМоль/л спектр ХГ Pm597 складається з однієї 

смуги з максимумом в області 575 нм, а спектр ХГ R6G має дві смуги з 

максимумами в 569 та 581 нм (виникнення другої смуги ХГ детальніше 

розглядатиметься в розділі 5).  

На рис. 4.9. наведено відповідний розклад суцільної складової спектра 

суміші Pm597+R6G з концентраціями 2,5мМоль/л:2мМоль/л (верхній) та  

5мМоль/л:1мМоль/л (нижній). З рисунка видно, що суцільна складова з 

достатньою точністю розкладається на суцільні складові однокомпонентних 

спектрів, що задовольняє твердження, що спектр ХГ двокомпонентної плівки 

Pm597+R6G сформований випромінюванням обох барвників (через 

відсутність в даній суміші домінуючого барвника).  

З наведених даних видно, що в ХГ двокомпонентної плівки переважає 

випромінювання того барвника відносний вміст якого в суміші більший. 

Дійсно, на верхньому розкладі площа під смугами ХГ, обумовленими R6G 
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приблизно така ж як під смугою, обумовленою Pm597, що відповідає 

приблизно рівним концентраціям цих барвників в суміші: 

2,5мМоль/л:2мМоль/л. На розкладі внизу рис. 4.9 домінує смуга Pm597, що 

відповідає значно більший відносній концентрації цього барвника в суміші: 

5мМоль/л:1Моль/л. Отже, внесок випромінювання кожного з барвників в 

сумарний спектр ХГ суміші пропорційний кількості цього барвника в цій 

суміші.  

 

 

Рис. 4.9. Розклад суцільної складової спектрів ВКР-ХГ суміші Pm597+ R6G 

(чорний колір) на контури однокомпонентних плівок родаміна (зелений колір) 

та пірометена (синій колір) при концентраціях барвників в везикулярних 

плівках суміші 597 6:Pm R GС C : 2,5мМоль/л:2мМоль/л (а) та 5мМоль/л:1мМоль/л 

(б).  
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Розглянемо спектри двокомпонентних плівок в залежності від 

концентрації окремих барвників. На рис. 4.10 представлені спектри ХГ 

двокомпонентної плівки Pm597+R6G при сталій концентрації родаміна (2 

мМоль/л) та при змінній концентрації пірометена (5 мМоль/л – спектр 1; 2,5 

мМоль/л – спектр 2; 1,25 мМоль/л – спектр 3). Спектри отримані при 

приблизно однаковій інтенсивності накачування – 40 МВт/см
2
. Видно, що зі 

зменшенням сумарної концентрації барвника в суміші спектр зсувається в 

короткохвильову область. Отже, змінюючи сумарну концентрацію барвників 

в суміші можна отримувати лінії ВКР барвників у широкому діапазоні 563-

585 нм, який перекриває основну область існування ліній ВКР обраних 

барвників. 

 

Рис. 4.10. Спектри ВКР-ХГ двокомпонентної суміші Pm597+ R6G при сталій 

концентрації родаміна (2 мМоль/л). Концентрація пірометена 597 в суміші: 1 

– 5 мМоль/л; 1 – 2,5 мМоль/л; 3 – 1,25 мМоль/л. Т=7-8 К. 

 

Проаналізуємо тепер ВКР складову спектрів ВКР-ХГ даних 

двокомпонентних плівок. Пересвідчимось, що в спектрі ВКР-ХГ суміші 

проявляються лінії пірометена 597 та родаміна 6Ж. Методом описаним в 

пункті 2.3, було отримано ВКР спектри суміші та окремих барвників із 

спектрів ВКР-ХГ відповідних дво- та однокомпонентних плівок.  На рис. 4.11 
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наведено порівняння отриманих спектрів. Із порівняння видно, що в спектрі 

суміші (рис. 4.11, 1) проявляються лінії ВКР обох барвників. Особливо це 

добре видно по найінтенсивнішій лінії 569,5 нм в коливальному спектрі 

Pm597 (рис. 4.11, 3). Цієї лінії немає в спектрі R6G (2), але вона проявляється 

в спектрі їх суміші (3). 

 

Рис. 4.11. Спектри КР(вкр-хг) суміші барвників Pm597+R6G (1) та окремих 

барвників R6G (2) і Pm597 (3). 

 

Оскільки, як видно із рис. 4.11, в спектрі ВКР суміші проявляються 

лінії обох барвників, то необхідно проаналізувати, яким чином можна 

визначити приналежність цих ліній до окремих барвників.  

На рис. 4.12 наведене порівняння спектрів ХГ двокомпонентної суміші 

барвників Pm597+R6G при двох концентраціях 5мМоль/л:1мМоль/л та 

2,5мМоль/л:2мМоль/л та однаковій інтенсивності накачки (~50 МВт/см
2
). З 

рисунку видно, що лінії 569,4 та 573,6 нм змінюють свою відносну 

інтенсивність в залежності від відносної концентрації барвника. Перша лінія 

майже не проявляється в суміші з низькою відносною концентрацією 

пірометена (2,5:2), але має високу інтенсивність (порівняно з другою лінією) 
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в суміші з високою відносною концентрацією цього барвника (5:1). Ці 

результати дозволяють нам зробити висновок, що лінія 569,4 нм відноситься 

до коливального спектра Pm597, а лінія 573,6 до R6G. Перевіримо цю 

гіпотезу розрахунком.  

 

Рис. 4.12. Спектри ВКР-ХГ та її суцільна складова  двокомпонентної суміші 

барвників Pm597+R6G при концентраціях 5мМоль/л:1мМоль/л (1, 2) та 

2,5мМоль/л:2мМоль/л (1‘, 2‘) при однаковій інтенсивності накачки – 50 

МВт/см
2
. 

Врахуємо, що інтенсивність лінії 
(3)( )л н ХГ л розсI I I n    , де розсn  - 

концентрація розсіювальних молекул, (3) ( )л   - тензор нелінійної 

сприйнятливості для ВКР, л  - частота лінії ВКР, нІ  - інтенсивність 

накачування. Інтенсивність ХГ ХГI  пропорційна загальній концентрації обох 
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барвників: ХГ заг нI п I   , де   - коефіцієнт пропорційний квантовому 

виходу, загп  - загальній концентрації обох барвників. Враховуючи це, 

отримаємо, що 
(3)( )л н заг н л розсI I п I n       . Звідки відносна зміна 

інтенсивності лінії при зміні концентрацій барвників в суміші, враховуючи, 

що ,л нІ const  ,  становить 
1 2

. ' ' ' '

1 2

( : )

( : )

розсл заг
відн

л заг розс

nІ С С n
I

І С С п п
   . Для лінії 

пірометена 569,4нм розрахована відносна зміна інтенсивності становить 

(5 :1) 6 5
2,67

(2,5 : 2) 4,5 2,5

л

л

І

І
   , а для лінії родаміна 573,6нм - 

(5 :1) 6 1
0,67

(2,5 : 2) 4,5 2

л

л

І

І
   .  

З експериментальних даних рис. 4.12 розраховані зміни інтенсивності 

становлять: для лінії пірометена 569,4нм 
(5 :1)

2,55
(2,5 : 2)

л

л

І

І
 , а для ліній родаміна 

573,6нм - 
(5 :1)

0,79
(2,5 : 2)

л

л

І

І
 . Порівнявши,  бачимо, що експериментальні дані 

добре узгоджуються з розрахунковими. Це підтверджує, що спектр ХГ 

двокомпонентної плівки  R575+Pm605 формується випромінюванням обох 

барвників, а інтенсивність ліній КР кожного барвника пропорційна 

концентрації цього барвника в суміші. Таким чином, змінюючи відносну 

концентрацію барвників в суміші, можна визначати кому з барвників 

належить кожна з ліній КР. 

 

Висновки до розділу 4. 

1. Показано доцільність використання сумішей барвників в 

везикулярних плівках для розширення спектрального діапазону 

спостереження ліній ВКР в спектрах ВКР-ХГ. Для цього необхідно вдало 

підібрати комбінацію барвників та їхні концентрації. 

2. Показано, що в спектрі вторинного випромінювання 

двокомпонентної суміші R575+Pm605, який формується ХГ пірометена, 

проявляються не тільки власні лінії його ВКР, але й лінії ВКР іншого 

барвника - родаміна 575. Цей факт є доказом, як і у випадку комбінації 
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барвників R6G+Pm580, того що процес виникнення ліній ВКР схожий на 

АСКР подібний механізм.  

3. Встановлено, що між молекулами барвників може існувати 

ефективна передача енергії, завдяки якій інтенсивність накачування 

ефективніше реалізується в випромінюванні ХГ домінуючого барвника. 

4. Для розширення діапазону спостереження ліній ВКР в спектрах 

ВКР-ХГ можна використовувати барвники із близькими спектральними 

характеристиками. В таких сумішах спектр ХГ формується 

випромінюванням обох барвників, а приналежність ліній до конкретних 

барвників встановлюється по відносній зміні інтенсивності ліній в залежності 

від концентрацій барвників. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СПЕКТРІВ ВТОРИННОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ЗМІНІ ІНТЕНСИВНОСТІ НАКАЧУВАННЯ 

 

 

В даному розділі будуть розглянуті особливості спектрів суцільної та 

лінійчатої складових вторинного  випромінювання барвників ВКР-ХГ в БРС. 

При інтерпретації цих особливостей було враховано раніше представлені 

результати. В першому підрозділі будуть представлені результати 

дослідження трансформації спектра ХГ при підвищені інтенсивності 

накачування в органічних барвниках (HIC, R575) [2]. Другий підрозділ буде 

присвячений розгляду послідовності виникнення ліній ВКР в спектрі ВКР-

ХГ з підвищенням інтенсивності накачування [7]. 

   

5.1. Вплив ефекту перепоглинання та перевипромінювання на спектр 

вторинного випромінювання органічних барвників. 

На спектр ХГ, а відповідно на протікання ВКР, барвників в БРС 

впливає перепоглинання випромінювання люмінесценції в області 

перекриття її спектра зі спектром поглинання та наступне 

перевипромінювання в довгохвильову область. Це перевипромінювання 

підсилюється в БРС і призводить до довгохвильового зміщення спектра ХГ і 

виникненню довгохвильової смуги ХГ, в якій з підвищенням інтенсивності 

накачування фокусується більша частина  енергії генерації. Це 

перевипромінювання може призвести до послаблення чи відсутності ВКР, 

якщо довгохвильова смуга ХГ частково або зовсім не перетинається з 

областю локалізації стокcових ліній. Ефективність цього процесу в першу 

чергу повинна залежати від ефективності світлорозсіяння та концентрації 

барвника, які впливають на шлях, пройдений випромінюванням в зразку і на 

його поглинання.  
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Розглянемо вплив явищ перепоглинання та перевипромінювання на 

ВКР-ХГ катіонного поліметинового барвника 1,3,3,1',3',3'-

гексаметиліндокарбоцианіна-BF4
-
 (НІС).  Цей барвник відрізняється значною 

чутливістю спектра люмінесценції до перепоглинання його випромінювання 

в області перекриття зі спектром поглинання.   

На рис. 5.1 представлена залежність ширини  спектра ХГ HIC в 

концентрованій суспензії мікрочастинок корунду від інтенсивності 

накачування. Ця залежність має типовий вигляд для барвників в БРС (див. 

рис.3.1): різке звуження ширини спектра при пороговому значенні 

інтенсивності ХГ (Іпор0.1 МВт/мм
2
). При інтенсивностях накачування в 4-5 

разів більше порогового значення спектр ХГ розширяється в довгохвильову 

область та проявляє лінії ВКР барвника.  На вставках рис. 5.1 представлені 

спектри вторинного випромінювання при різних інтенсивностях 

накачування. При перевищенні порогового значення на порядок спектр ХГ 

значно розширюється і в спектрі з‘являються вузькі спектральні лінії 

шириною приблизно – 0,5 нм. Інтенсивність ліній ВКР зростає зі 

збільшенням інтенсивності накачування.  

 

Рис. 5.1. Залежність напівширини спектра вторинного випромінювання 

барвника НIC в концентрованій суспензії мікрочастинок корунда в ОУА від  

інтенсивності накачування; на вставках - спектри ВКР-ХГ при відповідних 

інтенсивностях. Т=7-8 К. 
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На вставках рис. 5.1 наведено спектри ВКР-ХГ НІС в концентрованій 

суспензії при відповідних інтенсивностях. Для виразності вставка при 

високій інтенсивності накачування 2 МВт/мм
2
 наведена більшого розміру, 

ніж інші вставки. При максимальних інтенсивностях накачування, які 

використовувались, спостерігається п‘ять ліній: дві проявляються чітко (574 

и 575.2 нм), а три замиті в одну лінію (576.3, 576.8 и 577.4 нм), оскільки 

зміщенні відносно одна одної приблизно на ширину апаратного контуру 

спектрографа. 

Як було зазначено в розділі 2.2 ефективність світлорозсіяння в 

везикулярних плівках значно краща, ніж в концентрованих суспензіях. Це 

впливає на розвиток процесу, який проявляється в різній трансформації 

спектра в залежності від інтенсивності накачування.  

Тому досліджувалися везикулярні плівки з НІС. Концентрація  НІС в 

плівці складала – 3 мМоль/л. Зі збільшенням інтенсивності накачування, як і 

у випадку концентрованої суспензії, спочатку спостерігалось звуження 

спектра вторинного випромінювання НІС в везикулярній плівці та 

виникнення ХГ. Однак, на відміну від суспензії, в везикулярній плівці після 

перевищення порогу ХГ за смугою з максимумом 1=575нм довгохвильовіше 

виникає друга смуга з максимумом 2=612нм. В суспензії з корундом 

виникала лише перша смуга.  

На рис. 5.2,а показано розподіл енергії між смугами ХГ при збільшені 

накачування (0,03 (1), 0,2(2) і 0,7(3) МВт/мм
2
). Для наочності спектри 

наведені в нормованому вигляді, щоб продемонструвати відносну 

інтенсивність смуг при зміні інтенсивності накачування.  На рис. 5.2, б 

наведено залежність інтенсивності ХГ  в максимумі спектральних смуг 1 (1) 

и 2 (2) від інтенсивності накачування (крива 1 збільшена по осі ординат в 42 

рази). Перша смуга при підвищенні інтенсивності накачування спочатку 

зростає, а потім виходить на насичення; друга смуга з‘являється, коли перша 

досягає насичення, а потім зростає зі збільшенням накачування. При енергії 

накачування приблизно 0.8 МВт/мм
2
 інтенсивність другої смуги в 45 разів 
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перевищує інтенсивність коротко хвильової смуги ХГ. В зв‘язку з такою 

різницею інтенсивностей смуг ХГ крива 2 (рис. 5.2, б) була представлена в 

масштабі 1:42. Отже, при великих енергіях накачування майже вся енергія 

реалізується в другій смузі. 

 

Рис. 5.2. а) розподіл енергії між смугами 1 и 2 при зміні накачування: 0,03 

(1), 0,2 (2) та 0,7 (3) МВт/мм
2
 (спектри нормовані на одиницю) (Т=7-8 К);  

б) залежність інтенсивності ХГ  в максимумі спектральних смуг 1 (1) и 2 (2) 

від інтенсивності накачування в везикулярній плівці при концентрації НІС 3 

мМоль/л,  крива 2 представлена в масштабі 1:42. 

 

На відміну від першої смуги, друга смуга виникає одразу без 

попереднього звуження спектра, яке спостерігалося в смузі 1 (рис. 5.3). 

Пороги виникнення ХГ в обох смугах близькі, після утворення першої смуги 

майже одразу виникає друга. Напівширина смуги 1 при збільшенні 

накачування майже не змінюється, а смуги 2 збільшується приблизно в 1,5 
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рази, що проявлялося для концентрованої суспензії з НІС і є типовим для 

спектра ХГ барвників при достатньо великій концентрації.   

 

Рис. 5.3. Залежність напівширини короткохвильової та довгохвильової смуг 

спектра ХГ від інтенсивності накачування при концентрації НІС 3мМоль/л в 

везикулярній плівці. 

 

Врахувавши особливості ХГ в смузі 2  та залежність появи цієї смуги 

від ефективності світлорозсіяння в БРС, можна зробити висновок, що 

причиною її виникнення є перепоглинання енергії ХГ смуги 1 незбудженими 

молекулами барвника і наступне перевипромінювання цієї енергії в більш 

довгохвильову область. Цей ефект збільшується при збільшенні оптичної 

густини на пройденому випромінюванням шляху – тому він зростає зі 

збільшенням ефективності світлорозсіяння, яка подовжує цей шлях, і 

концентрації барвника, яка збільшує перепоглинання на цьому шляху. Ці 

висновки повністю корелюють з розглянутими закономірностями: 

довгохвильова смуга 2 не виникає ні в середовищі з меншою ефективністю 

світлорозсіяння (суспензії), ні в везикулярній плівці (в середовищі з більшою 

ефективністю) при зменшені концентрації НІС з 3 до 1мМоль/л (рис. 5.4, а, 

крива 2).  
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Явище виникнення другої довгохвильової смуги ХГ описувалося в 

перших роботах по ХГ родаміна 640 перхлората в суспензії мікрочастинок 

рутилу [51]. Однак в тих експериментах домінуючою лишалася перша смуга 

ХГ, а в другу перекачувалось всього 10% енергії. При концентрації НІС 3 

мМоль/л в везикулярній плівці явище перепоглинання та 

перевипромінювання реалізується дуже сильно. Майже вся енергія 

перекачується в довгохвильову смугу ХГ.  

У випадку барвника НІС введеного в везикулярну плівку (С = 3 

мМоль/л) лінії ВКР не виникають в довгохвильовій смузі ХГ 2 навіть при 

стократному перевищенні порогу ХГ. Тоді як лінії ВКР спостерігаються в 

першій смузі ХГ 1 всього при 6-8 кратному перевищені порогу ХГ, коли 

барвник НІС вводився в концентровану суспензію. Лінії ВКР НІС в 

везикулярній плівці проявляються в першій смузі при меншій концентрації 

барвника (С = 1 мМоль/л), коли друга смуга не утворюється. У випадку коли 

друга смуга утворюється, то в першій існують тільки натяки на лінії ВКР, так 

як інтенсивності випромінювання ХГ на комбінаційних частотах недостатньо 

для гарного прояву ліній.  

Причину прояву ліній ВКР НІС в везикулярних плівках з малою 

концентрацією барвника та в концентрованій суспензії з мікрочастинками 

корунду і відсутність ліній в везикулярних плівках з високою концентрацією 

барвника стає зрозумілою з порівняння спектрів ХГ з псевдостоксовим 

спектром НІС (рис. 5.4). З рис. 5.4 видно, що перша смуга ХГ (1) потрапляє в 

область прояву ліній ВКР, а друга смуга 2 знаходиться за її межами. Отже, в 

другій смузі не можна спостерігати ліній ВКР, оскільки там їх просто немає. 

Тому спостерігається лише ХГ. 

В спектрах 1 та 2 рис. 5.4, а (1 - концентрована суспензія, 2 - 

везикулярна плівка з концентрацією НІС – 1 мМоль/л) є лінії ВКР, так як в 

цих зразках слабке перепоглинання і вся енергія концентрується в першій 

смузі. Інтенсивність лінії ВКР в БРС пропорційна добутку інтенсивностей 

накачування та ХГ на частоті комбінаційного коливання Іл Ін ІХГ. Тому для 
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даних зразків при збільшені інтенсивності накачування можна отримати чіткі 

лінії ВКР в першій смузі 1. В БРС з суттєвим перепоглинанням (рис. 5.4, а, 

спектр 3 – везикулярна плівка з НІС 3 мМоль/л) інтенсивність першої смуги 

1 майже не зростає зі збільшенням накачування (рис. 5.2, б), тобто ІХГ мала, 

що не дозволяє достатньо  проявитись лініям ВКР. Тому в таких середовищах 

ВКР лінії майже не проявляються. 

 

Рис. 5.4. а) спектри вторинного випромінювання НІС в БРС з меншою (1 – 

концентрована суспензія) і більшою (2,3 – везикулярна плівка) 

ефективністю світлорозсіяння при концентрації НІС 1 мМоль/л (2) и 3 

мМоль/л (3) при однаковій інтенсивності накачування (2 МВт/мм
2
); 

спектр 2 зміщений вгору на 0.25 його висоти (Т=7-8 К);  

б) псевдостоксовий спектр НІС (Т=293 К). 

 

Представлені результати підкреслюють важливість правильного 

підбору ефективності світлорозсіяння БРС середовища та концентрації 

барвника, який вводиться в середовище. З одного боку підвищення 

ефективності світлорозсіяння суттєво зменшує поріг ХГ і збільшує її 

інтенсивність, що сприяє прояву ВКР, а з іншого боку підвищення 

ефективності світлорозсіяння може призвести до явищ перепоглинання та 
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подальше перевипромінювання з виникненням довгохвильової смуги ХГ, яка 

не буде перетинатись з псевдостоксовим спектром, що унеможливить прояв 

ВКР. Аналогічно впливає зміна концентрації: збільшення концентрації 

призводить до зниження порогу ХГ, але й до збільшення перепоглинання. 

У випадку с НІС найефективнішим зразком для прояву ВКР є 

концентрована суспензія з мікрочастинками корунду (менша ефективність 

світлорозсіяння, ніж у везикулярної плівки) з високою концентрацією, так як 

в цьому випадку не утворювалось другої смуги ХГ, але концентрації 

вистачало для ефективного ВКР. 

Довгохвильове перевипромінювання може грати і позитивну роль, 

якщо воно призводить не до виникнення далекої довгохвильової смуги, а 

тільки дещо розширює спектр ХГ в довгохвильову область. Розширюючись 

спектр ХГ робить можливим спостереження ліній ВКР барвника в більш 

широкій спектральній області. Така ситуація спостерігається для родаміна 

575 в везикулярних плівках, так як спектри люмінесценції та поглинання для 

родаміна перетинаються менше, ніж для НІС.  

Спектр вторинного випромінювання везикулярної плівки з R575 (С = 

5мМоль/л) після перевищення порогу ХГ складається з однієї смуги ХГ 1 з 

максимумом 568 нм (рис. 5.5, 3-4). При подальшому зростанні накачування 

ця смуга зростає. При накачуванні, яке в 5-7 разів перевищує поріг ХГ 

(приблизно 0,7 МВт/мм
2
) починає ефективно відбуватися перепоглинання 

випромінювання генерації та перевипромінювання його в довгохвильову 

область (рис. 5.5, 1-2).   Це перевипромінювання призводить до виникнення 

другої смуги ХГ 2 в везикулярних плівках з максимумом – 581 нм. В 

спектрах вторинного випромінювання везикулярних плівок з меншою 

концентрацією барвника R575 друга смуга 2 не виникає, так як пониження 

концентрації послаблює перепоглинання в зразку.  
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Рис. 5.5. Спектр ВКР-ХГ (1‘) та суцільні складові ХГ (1-4) R575 в 

везикулярній плівці при різних інтенсивностях накачування (1, 1‘ – 1,2; 2 - 

0,99; 3 – 0,66; 4 – 0,31 МВт/мм
2
 ). Т=7-8 К. 

 

На рис. 5.6 наведено як змінюється інтенсивність смуг ХГ R575 при 

збільшенні інтенсивності накачування. З порівняння інтенсивності смуг для 

R575 видно, що, на відміну від НІС (рис. 5.2), не відбувається повного 

перевипромінювання енергії в довгохвильову смугу 2 і при накачуванні 1,5 

МВт/мм
2
 енергія накачування майже порівну реалізується в обох смугах. 

Такий рівномірний розподіл накачування та близьке розташування смуг 

призводить до значного розширення спектра ХГ та ефективне проявлення 

ВКР в широкому спектральному діапазоні (рис.5.5, 1‘). Це розширення 

спектра ХГ збільшується зі зростанням інтенсивності накачування, отже, для 

отримання найбільшої кількості ліній ВКР необхідно використовувати 

якомога більші інтенсивності накачування. Зауважимо, що для НІС ситуація 

була інша: при великих інтенсивностях накачування вся енергія 

перекачувалась в довгохвильову смугу 2 (яка не потрапляє в область 
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можливих стокових ліній), що унеможливлювало отримання ліній КР в 

першій смузі ХГ 1.  

 

Рис. 5.6. Залежність інтенсивності ХГ  в максимумі спектральних смуг 1 (1) 

и 2 (2) від інтенсивності накачування в везикулярній плівці з R575 при 

концентрації барвника 5 мМоль/л. 

 

Представлені експериментальні дані демонструють, що 

перепоглинання випромінювання люмінесценції та її перевипромінення в 

більш довгохвильову область та утворення другої смуги в спектрі ХГ суттєво 

впливає і на прояв ВКР барвника в БРС, так як ХГ та ВКР тісно між собою 

пов‘язані. ВКР проявляється тільки у випадку розміщення спектра 

вторинного випромінювання в області можливих стокових ліній (є 

накладання спектрів ХГ з псевдостоксовим спектром). В зв‘язку з цим, 

утворення другої смуги ХГ може призвести як до погіршення прояву ВКР 

(везикулярні плівки з НІС) так і до розширення спектральної області прояву 

ліній ВКР (везикулярні плівки з R575). На процеси перепоглинання та 

перевипромінювання впливають ефективність світлорозсіяння БРС та 

концентрація барвника. Підбір оптимальних значень цих параметрів дозволяє 



 

 

104 

отримати більшу інтенсивність ліній ВКР в спектрах вторинного 

випромінювання барвників в БРС.   

 

5.2. Послідовність виникнення ліній вимушеного комбінаційного 

розсіяння в спектрах вторинного випромінювання.  

Розглянуте вище довгохвильове розширення спектра ХГ при зростанні 

інтенсивності накачування визначає послідовність виникнення ліній ВКР в 

спектрах ВКР-ХГ в рамках встановленого раніше АСКР-подібного 

механізму. Послідовність прояву ліній ВКР обумовлена довгохвильовим 

розширенням однієї з компонент накачування ВКР – випромінювання ХГ. 

При будь-якій зміні спектра ХГ змінюється інтенсивність ліній в спектрі 

ВКР-ХГ.  

Особливості виникнення ліній ВКР будуть розглянуті в цьому 

підрозділі на прикладі спектрів ВКР-ХГ родамінів 6Ж та 575 в везикулярних 

плівках. Для збільшення довгохвильового розширення концентрація 

барвників в плівках була високою (С = 5 мМоль/л).  

На рис. 5.7, а та 5.8, а  наведені спектри ВКР-ХГ для обох барвників 

при трьох різних енергіях накачування: для R6G - Ін = 0,96, 0,53, 0,48 

MВт/мм
2
; для R575 - Ін = 1,2, 0,43, 0,38 MВт/мм

2
. Для R6G при максимальній 

накачці спостерігається значне розширення в довгохвильову область, але 

немає значного перекачування енергії в другу смугу ХГ, як це 

спостерігається в родаміні 575. Тому в спектрі ВКР-ХГ родаміна 6Ж можна 

виділили три інтенсивні лінії, а R575 – п‘ять ліній КР. 

На рисунках 5.7, б та 5.8, б наведені лінійчаті складові спектрів 

вторинного випромінювання. Ці складові отримані як алгебраїчна різниця 

спектра ВКР-ХГ з його суцільною складовою. Лінійчата складова відтворює 

частоти ліній коливального спектра молекул барвника, але не відтворює 

істинної їх інтенсивності (для отримання істинної інтенсивності ліній ВКР 

треба використовувати метод описаний в підрозділі 2.3). 
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Рис.5.7. ВКР-ХГ спектри (а) та їхня лінійчата складова (б) R6G в 

везикулярній плівці при різних інтенсивностях накачування: Ін = 0,96 (1), 0,53 

(2), 0,48 (3) MВт/мм
2
. Т=7-8 К. 

 

Раніше було зазначено, що лінії ВКР в спектрах ВКР-ХГ проявляються 

тільки в стоксовій області після перевищення порогу ХГ. Ліній ВКР 

виникають в межах спектра ХГ. Майже одразу після перевищення порогової 

інтенсивності в спектрах ВКР-ХГ проявляється перша лінія ВКР, при 

подальшому зростання інтенсивності накачування та вторинного 

випромінювання почергово з‘являються наступні лінії ВКР барвника. В 

спектрі  R6G довжина хвилі трьох найбільш характерних ліній ВКР – 568,7, 

573,6 та 578,4 нм. В спектрі R575 довжина хвилі п‘ятьох найбільш 

характерних ліній ВКР – 568,0, 573,7, 578,5, 580,7 та 583,3 нм. В R575 

довгохвильові лінії проявляються краще, ніж у R6G, у зв‘язку з більш 

інтенсивним випромінюванням ХГ на цих частотах. З рисунку видно, як по 
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мірі росту та розширення спектра ХГ проявляються та виростають на його 

фоні лінії ВКР органічного барвника. 

 

Рис. 5.8. ВКР-ХГ спектри (а) та їхня лінійчата складова (б) R575 в 

везикулярній плівці при різних інтенсивностях накачування: Ін = 1,2 (1), 0,43 

(2), 0,38 (3) MВт/мм
2
. Т=7-8 К. 

 

Було побудовано залежності інтенсивності ліній ВКР від інтенсивності 

накачування для родаміна 6Ж (рис. 5.9). Було отримано набір 

експериментальних точок зі спектрів ВКР-ХГ R6G, зареєстрованих при 

різних інтенсивностях накачування. Через отримані експериментальні точки 

інтенсивності ліній ВКР було проведено криві апроксимації. Для наочності 

на рис. 5.10 для родаміна 6Ж наведено апроксимовані залежності для всіх 

трьох ліній ВКР нормовані на одиницю. Видно, що лінії ВКР в спектрах 

вторинного випромінювання виникають в чіткій послідовності: від 

короткохвильових до довгохвильових. 
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Рис. 5.9. Криві апроксимації експериментальних точок інтенсивності трьох 

ліній ВКР R6G від інтенсивності накачування. λ1=568,7 нм, λ2=573,6 нм, 

λ3=578,4 нм. 

 

З рис. 5.10 видно, що характер появи усіх трьох ліній ВКР родаміна 6Ж 

однаковий, так як спектр ХГ при перевипромінюванні просто розширюється 

в довгохвильовий бік, а не відбувається перекачування в другу смугу ХГ. 

 

Рис. 5.10. Залежність інтенсивності ліній ВКР R6G від інтенсивності 

накачування. Залежності нормовані.  
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Аналогічно було побудовано залежності інтенсивності ліній ВКР від 

інтенсивності накачування для родаміна 575 (рис. 5.11). 

  

 
 

 
Рис. 5.11. Криві апроксимації експериментальних точок інтенсивності 

п‗ятьох ліній ВКР R575 від інтенсивності накачування. λ1=568,0 нм, λ2=573,7 

нм, λ3=578,5 нм, λ4=580,7 нм, λ5=583,3 нм. 

 

Характер виникнення ліній ВКР родаміна 575 дещо різний (рис. 5.12). 

Перші дві з обраних ліній лежать на першій, а наступні три – на другій смузі 
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суцільної складової спектра ХГ. З рисунка можна побачити, що поведінка 

перших двох ліній при збільшенні інтенсивності накачування відрізняється 

від поведінки трьох наступних. У перших двох ліній інтенсивність зростає 

поступово та майже не зростає при високих енергіях накачування (перший 

пік суцільної складової виходить на насичення), а в трьох наступних 

зростання різке з подальшим виходом на деяке насичене значення (другий 

пік суцільної складової зростає). Різні темпи зростання інтенсивності ліній 

при збільшенні накачування пов‘язані з різною швидкістю росту 

інтенсивності випромінювання ХГ на відповідних стоксових частотах.  

 

Рис. 5.12. Залежність інтенсивності ліній ВКР R575 від інтенсивності 

накачування. Залежності нормовані. 

 

Послідовність виникнення ліній ВКР барвника в БРС ззовні схожа на 

порядок виникнення ліній звичайного ВКР (рис. 1.8), але є принципова 

різниця в виникненні ліній цих ВКР. Лінії звичайного ВКР відповідають 

послідовним стоковим компонентам КР одного коливання молекули 

барвника. При підвищенні накачування вони з‘являються в чіткій 

послідовності від нижчих порядків до вищих. Це відбувається, тому що 
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стоксова компонента вищого порядку накачується випромінюванням 

попередньої стокової компоненти. Таким чином, вища стоксова компонента 

з‘являється тільки тоді, коли інтенсивність попередньої досягає порогу 

виникнення цієї стоксової компоненти [103]. 

На відміну від звичайного ВКР лінії в спектрах ВКР-ХГ відповідають 

першій стоксовій компоненті різних коливань молекули барвника, які активні 

в КР. Це підтверджується гарним узгодженням довжин хвиль ліній ВКР 

отриманих зі спектрів ВКР-ХГ та методом SERRS [113] (рис. 3.4). Вищі 

стоксові компоненти не спостерігаються в спектрах ВКР-ХГ. Неможливість 

вищої стоксової компоненти в БРС пояснюється тим, що багаторазове 

пружне розсіяння на везикулах руйнує когерентність випромінювання: вона 

може існувати тільки для частини випромінювання на шляху між двома 

послідовними розсіяннями. Тому інтенсивність ВКР окремого коливання в 

ВКР-ХГ ніколи не досягає порогового значення для виникнення більш 

високої стоксової компоненти. Тому в спектрах ВКР-ХГ спостерігаються 

лише перші стоксові компоненти різних коливань молекули барвника. 

Можемо підсумувати, що всі лінії ВКР відповідають першій стоксовій 

компоненті різних коливань молекули барвника. Ці лінії в спектрі ВКР-ХГ 

проявляються в чіткій послідовності від короткохвильових ліній до 

довгохвильових. Ця послідовність корелює з розширенням спектра ХГ при 

збільшенні інтенсивності накачки в довгохвильову область. Тому 

розширення спектрального діапазону спостереження ліній ВКР викликано 

спектральним розширення двокомпонентного накачування в 

довгохвильовому напрямку, яке утворене випромінюванням ХГ і 

зовнішнього лазерного накачування. 

 

Висновки до розділу 5. 

1. Показано, що перепоглинання випромінювання люмінесценції та її 

перевипромінювання в більш довгохвильову область, яке призводить до 

утворення другої смуги в спектрі ХГ суттєво впливає і на прояв ВКР 
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барвника в БРС. Утворення другої смуги ХГ може призвести як до 

погіршення (везикулярні плівки з НІС) так і до покращення (везикулярні 

плівки з R575) прояву ВКР.  

2. Показано, що на процес перепоглинання та перевипромінювання 

впливають ефективність світлорозсіяння БРС та концентрація барвника. 

Підбір оптимальних значень цих параметрів дозволяє досягнути найкращого 

прояву ВКР в спектрах вторинного випромінювання барвників в БРС.   

3. Лінії КР в спектрі ВКР-ХГ проявляються в чіткій послідовності від 

короткохвильових ліній до довгохвильових. Ця послідовність корелює з 

довгохвильовим розширенням спектра ХГ (однієї з компонент накачування 

ВКР) при збільшенні інтенсивності лазерного накачування. 
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ВИСНОВКИ 

1. Свідченням взаємодії хаотичної генерації та вимушеного 

комбінаційного розсіяння в БРС є:  

1. виникнення ліній ВКР лише після виникнення ХГ; 

2. існування ліній ВКР лише в межах спектра ХГ; 

3. пропорційність інтенсивності ліній ВКР і інтенсивності ХГ на 

частоті лінії; 

4. належність всіх ліній ВКР до перших стоксових компонент 

різних коливань молекул. 

2. Показано, що випромінювання ХГ та ВКР відбуваються на різних 

молекулах барвника. Це доводить, що ВКР органічних барвників в 

багатократно розсіювальних середовищах відбувається по АСКР-подібному 

механізму: ВКР збуджується двохкомпонентним випромінюванням, одним з 

яких є зовнішнє лазерне випромінювання накачування, а другим - 

випромінювання ХГ, що виникає в зразку. Доведений АСКР-подібний 

механізм означає, що елементарні процеси вимушеного випромінювання та 

ВКР рознесені в часі та просторі, що дозволяє відкинути інший гіпотетичний 

механізм резонансного ВКР, в якому ці два ефекти повинні відбуватися на 

одній молекулі одночасно. 

3. На прикладі двохкомпонентних плівок з сумішами родаміна 575 з 

пірометеном 605 та родаміна 6Ж з пірометеном 597 показано, що введення 

додаткового барвника в БРС дозволяє розширити спектральний діапазон 

спостереження ВКР основного барвника, що дає можливість розширити 

діапазон реєстрації його коливального спектра із спектра ВКР-ХГ. 

4. На прикладі поліметенового барвника НІС та родаміна 575 було 

показано, що перепоглинання випромінювання люмінесценції та  

перевипромінювання в більш довгохвильову область може призвести як до 

погіршення (НІС) так і до покращення (R575) прояву ліній ВКР. В зв‘язку з 

цим існують оптимальні умови, при яких ефект 

перепоглинання/перевипромінювання сприяє найкращому прояву ВКР.  



 

 

113 

5. При збільшенні інтенсивності накачування лінії в спектрі ВКР-

ХГ з‘являються в чіткій послідовності від короткохвильових ліній до 

довгохвильових. Ця послідовність спричинена розширенням спектра ХГ в 

довгохвильову область при збільшенні інтенсивності накачування. 

6. На прикладі органічних барвників Р920 та R6G показано, що 

ефект ВКР-ХГ може спостерігатись також в однорідних зразках, розміщених 

в дифузно розсіювальній оболонці. Встановлено, що ефективність цього 

явища зростає при зменшенні відносного об‘єму області локалізації ХГ до 

активної області  та збільшенні інтенсивності накачування. 
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Додаток 1 

 
Структурна формула молекули барвника R6G. 

 

 
Структурна формула молекули барвника R575. 

 

 
Структурна формула молекули пірометенового барвника Pm580. 
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Структурна формула молекули пірометенового барвника Pm605. 

 

 
Структурна формула молекули пірометенового барвника Pm597. 

 

 
Структурна формула молекули поліметенового барвника НІС. 

 

 
Структурна формула молекули барвника Р920. 
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