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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 виникнення випромінювання 

зі спектром схожим на лазерний. В більшості випадків центрами пружного 

розсіяння є високо заломлюючі мікрочастинки або пухирці повітря, а активними 

центрами - молекули барвника. На відміну від звичайного лазера, це 

випромінювання не напрямлене. При дифузному режимі поширення 

випромінювання в активному середовищі спектр випромінювання активних 

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

ширині спектра генерації барвника в неселективному 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 знання дозволять адекватно інтерпретувати 

нелінійно-оптичні явища в БРС і сприятимуть застосуванню явища ВКР-ХГ в 

спектроскопії комбінаційного розсіювання світла барвників, оскільки в його 

випромінюванні проявляються коливні смуги обумовлені резонансним ВКР їх 

молекул. 

Зв'язок дисертаційної роботи із 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.  
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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; 

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 з допомогою спеціалізованої комп’ютерної 

програми “Digitizer”. 

3. Реєстрація спектрів люмінесценції при низьких температурах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

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 спектрах 

ВКР-ХГ барвників. В зв’язку з цим існують оптимальні значення концентрації 

барвника та інтенсивності накачування, при яких лінії ВКР проявляються 

найкраще. 
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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 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 відноcного об’єму області 

локалізації ХГ до активної області та збільшенні інтенсивності накачування. 

Практичне значення одержаних результатів 

Практичне значення роботи пов’язане із розширенням інформації про 

протікання і взаємодію ефектів ВКР та ХГ в багатократно розсіювальних 

середовищах та розширенням можливостей використання ефекту ВКР-ХГ в 

спектроскопії комбінаційного розсіяння світла.  

Особистий внесок здобувача  
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). 

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 та семінарах, а саме:  

 12
th
 International Young Scientists Conference “Optics and High Technology 

Material Science – SPO 2011” (Kyiv, October, 2011); 

 9th 
International IUPAC Conference on Polymer-Solvent Complexes and 

Intercalates (Kyiv, September, 2012); 
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 13
th
 International Young Scientists Conference “Optics and High Technology 

Material Science – SPO 2012” (Kyiv, October, 2012);  

 9th 
International Conference “Electronic Processes in Organic Materials” (Lviv, 

May, 2013); 

 International Conference on Coherent and Nonlinear OpticsICONO/LAT-2013 

(Moscow, Russia, June, 2013); 

 6th 
International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (Sudak, 

Crimea, September, 2013); 

 XXI International School-Seminar of Galyna Puchkovska “Spectroscopy of 

Molecules and Crystals” (Beregove, Crimea, September, 2013); 

 14
th
 International Young Scientists Conference “Optics and High Technology 

Material Science – SPO 2013” (Kyiv, October, 2013); 

 15
th
 International Young Scientists Conference “Optics and High Technology 

Material Science – SPO 2014” (Kyiv, October, 2014). 

  та на наукових семінарах кафедри оптики фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації 

За матеріалами дисертації опубліковано 24 наукових праці, з яких 6 статей у 

наукових фахових виданнях, 1 електронна стаття та 17 - у тезах конференцій. 

Структура і об’єм дисертації  

Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти розділів, загальних 

висновків, списку використаних літературних джерел та додатку. Загальний об’єм 

дисертації становить 128 сторінок, 62 рисунки та список літератури із 123 

найменуваннями. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 

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

новизну і практичне значення отриманих результатів, відображено особистий 

внесок автора, наведено відомості щодо апробації результатів роботи та 

публікацій, в яких висвітлено основні результати роботи. 

У першому розділі розглянуто природу явища хаотичної генерації. 

Наведені умови виникнення ХГ та її властивості. Розглянуто природу виникнення 

ліній в спектрах ХГ різного типу: з відтворюваними та невідтворюваними 

частотами від імпульсу до імпульсу. Лінії, які відтворюються, по частоті є лініями 

ВКР. Проведено аналіз властивостей випромінювання, обумовленого спільним 

проявом ВКР та ХГ барвників в БРС. Проведено огляд існуючих методів 

отримання спектрів КР світла органічних барвників: SERRS та оберненого 

комбінаційного розсіяння. Окремо увагу приділено методу активної спектроскопії 

комбінаційного розсіяння (АСКР), який хоч і не використовується в даній роботі 

для дослідження КР барвників, але близький до ефекту ВКР-ХГ, який 

досліджується в дисертації.  
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Оскільки основною метою дисертації є встановлення взаємодії ВКР і ХГ, то 

в розділі було розглянуто можливі механізми спільного протікання цих явищ, які 

раніше висувалися в літературі, але не знайшли остаточного підтвердження. 

Перший механізм - це АСКР-подібний механізм, відповідно до якого ВКР 

збуджується випромінюванням двохкомпонентного накачування, що складається 

із монохроматичного лазерного випромінювання і випромінювання ХГ з 

суцільним спектром. При цьому ВКР збуджується спектральними складовими ХГ,  

різниця частоти яких і частоти накачування попадає в резонанс з молекулярними 

коливаннями. Другий - механізм резонансного вимушеного комбінаційного 

розсіяння (РВКР), відповідно до якого стоксове розсіяння молекули відбувається 

через нижчерозташований віртуальний рівень і підсилюється резонансом з 

електронним (люмінесцентним) переходом. Ці механізми принципово 

відрізняться просторовою і часовою локалізацією ефектів ВКР і ХГ: в першому 

ХГ і ВКР відбуваються послідовно на різних молекулах, в другому – одночасно і 

на одній молекулі. 

 Другий розділ присвячено опису експерименту та обробки його 

результатів. Розписано методику виготовлення зразків, в які вводилися органічні 

барвники: везикулярних плівок, концентрованих суспензій діелектричних 

мікрочастинок в полімері та однорідних полімерних зразків вкритих дифузно 

розсіювальною оболонкою. Описано експериментальне обладнання та методики 

реєстрації спектрів вторинного випромінювання та люмінесценції.  
Збудження зразків здійснювалося другою гармонікою YAG-Nd

3+
 лазера з 

модуляцією добротності інтенсивністю 1  100 МВт/см
2
. Спектри 

випромінювання реєструвалися за один імпульс дифракційним спектрографом з 

ПЗС матрицею зі спектральним розділенням 0,3 нм. Всі експерименти 

проводились при гелієвих температурах ~7-8 К. 

В розділі описано типову структуру спектра ВКР-ХГ, який має дві складові, 

що відрізняються спектром випромінювання: одна частина випромінювання має 

суцільний спектр і формується вимушеним випромінюванням, а друга – 

лінійчатий і спричинена ВКР. На основі цього описано алгоритм визначення 

коливального спектра молекули барвника з їх спектрів вторинного 

випромінювання ВКР-ХГ. 

Третій розділ присвячений визначенню закономірностей протікання 

ефектів вимушеного випромінювання і ВКР та встановленню дійсного механізму 

їх взаємодії в БРС. В зв’язку з цим були розглянуті закономірності виникнення 

лінійчатої складової в спектрах вторинного випромінювання барвників, важливі 

для вирішення цього завдання. В розділі наведено пряме експериментальне 

підтвердження механізму ВКР барвників, як особливого випадку АСКР.   

Були встановлені наступні особливості ВКР барвників в БРС:  

 Лінії ВКР проявляються у вторинному випромінюванні лише після 

перевищення порогу ХГ;  

 При збільшенні інтенсивності накачування і концентрації барвника 

синхронно з розширенням спектра ХГ в довгохвильову сторону 

збільшується кількість і інтенсивність ліній ВКР, які розташовані 

виключно в межах спектра ХГ. 
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 Всі лінії ВКР відносяться до перших стоксових компонент коливань 

молекул. 

Для визначення дійсного механізму виникнення ВКР в спектрах ВКР-ХГ 

було досліджено випромінювання суміші барвників родаміна 6Ж та пірометена 

580. На рис. 1 наведені спектри ВКР-ХГ двокомпонентної Pm580+R6G та 

однокомпонентних плівок Pm580 і R6G в порівнянні з спектрами поглинання та 

люмінесценції Pm580 і R6G в діапазоні довжин хвиль 540-590 нм. З рисунку 

видно, що спектр люмінесценції Pm580 перетинається зі спектром поглинання 

R6G. Спектри ХГ барвників в цих плівках розміщені в різних спектральних 

областях і не накладаються. В двохкомпонентній плівці випромінювання ХГ 

Pm580 поглинається R6G, внаслідок чого спектр ХГ суміші цих двох барвників 

спостерігається в тій самій області, що і спектр ХГ R6G. Тобто лише 

випромінювання домінуючого барвника R6G формує ХГ суміші. В зв’язку, з цими 

особливостями, для визначення механізму ВКР в БРС, була обрана саме ця 

комбінація барвників, адже, якщо в спектрі ВКР-ХГ суміші цих барвників 

проявляться лінії ВКР додаткового барвника Pm580, то це означає, що ВКР цього 

барвника стимулюється випромінюванням іншого (домінуючого) барвника. Це 

буде підтвердженням АСКР-подібного механізму, якщо ж таких ліній не 

спостерігається то цей механізм не діє і тоді можливим механізмом є  РВКР. 

 
Рис. 1. Спектри поглинання та люмінесценції Pm580 і R6G (вгорі) та спектри ВКР-

ХГ двокомпонентної Pm580+R6G та однокомпонентних везикулярних плівок 

Pm580 і R6G (внизу) при гелієвій температурі. 

Було наведено порівняння коливальних спектрів окремих барвників та їх 

суміші, отриманих з їхніх спектрів ВКР-ХГ (рис. 2). З порівняння видно, що в 

суміші в основному проявляються лінії родаміна R6G, 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 

коливальному спектрі R6G, але є найінтенсивнішою лінією в коливальному 

спектрі Pm580. Отже, в двохкомпонентній суміші ХГ домінуючого барвника R6G 

ініціювала ВКР додаткового барвника Pm580. Цей факт підтверджує виникнення 

ВКР в БРС за АСКР-подібним механізмом. 
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 Відповідно до цього механізму розсіююча 

молекула опромінюється 

випромінюванням двохкомпонентного 

накачування: падаючим зовні на зразок 

лазерним випромінюванням і 

випромінюванням ХГ, що виникає в 

самому зразку, але на інших молекулах. 

ВКР може бути викликане не тільки 

випромінюванням власної ХГ, але й будь-

якого іншого барвника, введеного в БРС. 

Механізм був названий АСКР-подібним в 

зв’язку з ідентичністю механізму 

накачування, хоча, на відміну від 

класичного випадку АСКР, розсіяне 

випромінювання спостерігається в 

стоксовій області. 

Також в розділі 3 була досліджена форма 

ліній ВКР в спектрах ВКР-ХГ. Розкладом 

спектрів на гаусові складові компоненти (рис. 

3) показано, що спектри КР, отримані зі 

спектрів вторинного випромінювання ВКР-ХГ, 

є більш деталізованими (лінії різкіші та більш 

розділені), ніж отримані методом SERRS, 

оскільки при заданій точності розкладаються 

більшою кількістю гаусових компонент. Це 

пояснено інтерференцією випромінювання 

ВКР та ХГ. Була показана несиметричність 

ліній ВКР в спектрах вторинного 

випромінювання, яка є характерною для ліній 

в спектрах АСКР і тому узгоджується з АСКР-

подібним механізмом виникнення ВКР. 
Однак не всі барвники стійкі в полімері, 

який використовується при виготовленні 

везикулярних плівок, тому було 

запропоновано альтернативні зразки – 

однорідні полімерні зразки в сильно 

розсіювальній оболонці. Протікання явища 

ВКР-ХГ в таких зразках було досліджено на 

прикладі органічного поліметинового 

барвника №920. Було встановлено, що це 

явище ефективніше спостерігається при 

зменшенні об’єму зразка та при збільшенні 

інтенсивності накачування.  

В четвертому розділі були досліджені 

інші комбінації барвників з метою розширення інформації про взаємодію ВКР та 

 
Рис. 2. Порівняння ліній ВКР 

двокомпонентної плівки Pm580 + 

R6G (відносна концентрація 

барвників 1:1) (3) з ВКР лініями 

чистого R6G (2) та Pm580 (1).  

 

Рис. 3. Фрагменти (1450-1700 

см
-1

) спектрів КР R6G, отримані 

методом SERRS [Zeng-Hui Zhou 

et al., Chinese Phys., 2006. – 

15(1). – 126.] (а) та зі спектра 

ВКР-ХГ (б) розкладені на 

гаусові контури. Суцільна лінія 

– вхідні спектри, синя 

пунктирна з точками – гаусові 

компоненти, пунктирна – 

результат гаусового розкладу.  
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ХГ в БРС виходячи із доведеного в попередньому розділі механізму явища. Прояв 

ліній ВКР у вторинному випромінюванні барвників в БРС залежить від наявності 

випромінювання ХГ на відповідних стоксових частотах, що залежить від 

параметрів середовища і випромінювання накачування. Підбором цих параметрів 

можна зсувати спектр ХГ відносно можливої області локалізації стоксових ліній. 

Однак таким чином важко охопити весь діапазон розташування стоксових ліній 

КР окремого барвника. В цьому випадку рішенням може бути використання 

додаткового барвника, підібраного таким чином, щоб його спектр ХГ потрапляв у 

потрібну спектральну ділянку. Тобто використання випромінювання суміші двох 

лазерних барвників може розширити спектральний діапазон отримання 

коливального спектра молекул окремого барвника суміші.  

В розділі 4 було розглянуто дві 

комбінації барвників, які вводилися в 

везикулярні полімерні плівки - R575+Pm605 та 

Pm597+R6G. 

В комбінації барвників R575+Pm605 

домінуючим (генеруючим) барвником був 

Pm605, так як його ХГ формувала 

випромінювання суміші барвників. На рис. 4 

представлені залежності спектрів ВКР-ХГ 

однокомпонентних   R575 та Pm605, 

двокомпонентної R575+Pm605 везикулярних 

плівок від інтенсивності накачування. Спектри 

двокомпонентної плівки проявляються в тій 

спектральній області, де наявні спектри ХГ 

Pm605, а не R575. При відносній концентрації 

R575 до Pm605 2:1, дві третини енергії 

накачування поглинається R575, а одна 

третина – Pm605. Так як ХГ суміші формує ХГ 

пірометена, то її спектри ВКР-ХГ
 

повинні 

відповідати аналогічним спектрам Pm605 при 

накачках  втричі менших, зокрема спектр 3'
 
 - 

спектра 2''. Натомість, спектр 3'
 
 схожий по 

формі і розміщенню на спектр 3'', які отримані 

при рівних інтенсивностях накачування. Це 

говорить про те, що в суміші існує передача 

енергії між барвниками: молекули R575 

передають поглинуту ними енергію молекулам Pm605. Можливими механізмами 

передачі енергії можуть бути: перепоглинання випроміненої R575 енергії Pm605 

або безвипромінювальна передача енергії між молекулами цих барвників.  

Наявність передачі енергії підтверджується однаковими значенням 

порогів ХГ одно та двохкомпонентних плівок при однаковій сумарній 

концентрації барвників. Ця передача енергії сприяє ефективній ХГ домінуючого 

барвника. 

 
Рис. 4. Залежності спектрів 

ВКР-ХГ везикулярної 

однокомпонентних R575 (а) та  

Pm605 (в) і двокомпонентної 

R575+Pm605 (б) плівок від 

інтенсивності. 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"). 
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Результати для комбінації барвників R575+Pm605 підтверджують АСКР-

подібний механізм виникнення ВКР, оскільки в спектрі ВКР-ХГ двокомпонентної 

суміші, який формується ХГ пірометена, проявляються не тільки лінії КР Pm605, 

а і R575. Тобто коливання молекули родаміна 575 збуджуються двома зовнішніми 

випромінюваннями: другою гармонікою неодимового лазера та ХГ Pm605.  

На прикладі комбінацій  R575+Pm605 

та Pm597+R6G показано доцільність 

використання сумішей барвників в 

везикулярних плівках для отримання 

коливальних спектрів молекул барвників в 

більш широкій спектральній області. 

Комбінація барвників Pm597+R6G 

відрізняється тим, що спектри поглинання та 

люмінесценції цих барвників майже 

ідентичні, а отже, вторинне випромінювання 

суміші барвників формується 

випромінюванням обох барвників 

пропорційно їх концентрації в суміші.  

На рис. 5 представлені спектри ВКР-

ХГ двокомпонентної суміші Pm597+R6G при 

сталій концентрації R6G та при змінній 

концентрації Pm597. Спектри отримані при 

приблизно однаковій інтенсивності 

накачування – 40 МВт/см
2
. 

Видно, що зі зменшенням сумарної 

концентрації барвника в суміші спектр 

зсувається в коротко хвильову область. 

Отже, змінюючи сумарну концентрацію 

барвників в суміші можна отримувати лінії 

коливальних спектрів барвників у 

широкому діапазоні 560-587 нм, який 

перекриває основну область існування 

ліній КР обраних барвників. 

Було показано, що в коливальному 

спектрі суміші Pm597+R6G проявляються 

лінії ВКР обох барвників. Для визначення 

належності ліній певному барвнику було 

використана залежність їх відносної 

інтенсивності від відносної концентрації 

барвника.  

На рис. 6 наведене порівняння 

спектрів ВКР-ХГ двокомпонентної суміші 

барвників Pm597+R6G при концентраціях 

5:1 мМоль/л та 2,5:2 мМоль/л при 

однаковій інтенсивності накачування (~50 

 

Рис. 5. Спектри ВКР-ХГ суміші 

Pm597+R6G при сталій 

концентрації R6G (2 мМоль/л). 

Концентрація Pm597 в суміші: 1 – 

5 мМоль/л; 2 – 2,5 мМоль/л; 3 – 

1,25 мМоль/л. 

 

Рис. 6. Спектри ВКР-ХГ та її 

суцільна складова  двокомпонентної 

суміші барвників  Pm597+R6G при 

концентраціях 5:1 мМоль/л (1, 2) та 

2,5:2 мМоль/л (1’, 2’) при однаковій 

інтенсивності накачування. 
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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 

слабо проявляється в суміші з концентрацією 2,5:2, але має високу інтенсивність в 

суміші 5:1, а друга лінія інтенсивніше проявляється в спектрі з більшою 

концентрацією родаміна. Ці результати дозволяють зробити висновок, що лінія 

569,4 нм відноситься до КР Pm597, а лінія 573,6 до КР R6G. Отже, змінюючи 

відносну концентрацію барвників в суміші, можна визначати якому із барвників 

належить кожна з ліній. 

Таким чином використання комбінацій барвників доцільне не тільки для 

дослідження механізму взаємодії ХГ та ВКР, а й для розширення використання 

встановленого дійсного механізму ВКР-ХГ в спектроскопії КР світла. 

В п’ятому розділі був 

досліджений вплив на протікання явища 

ВКР-ХГ в БРС перепоглинання 

випромінювання люмінесценції в області 

перекриття її спектра зі спектром 

поглинання та наступне 

перевипромінювання в довгохвильову 

область. Перевипромінене 

випромінювання підсилюється в 

активному БРС і призводить до 

довгохвильового розширення спектра ХГ 

чи виникнення довгохвильової смуги ХГ.  

Утворення довгохвильової смуги 

ХГ спостерігалось для поліметинового 

барвника НІС в везикулярній плівці (рис. 

7). Зі збільшенням інтенсивності 

накачування спочатку спостерігається 

звуження спектра вторинного 

випромінювання і виникнення ХГ. Після 

перевищення порогу ХГ за смугою з 

максимумом 1=575нм довгохвильовіше 

виникає друга смуга з максимумом 

2=612нм. На рис. 7 (а) показаний 

перерозподіл енергії між смугами ХГ при 

збільшені накачування (0.03, 0.2 і 0.7 

МВт/мм
2
), а на рис. 7 (б) залежність 

інтенсивності ХГ  в максимумі 

спектральних смуг 1 (1) и 2 (2) від 

інтенсивності накачування. 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. Отже, при великих енергіях 

накачування майже вся енергія реалізується в другій смузі. 

 

Рис. 7. а – перерозподіл 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); 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 по вісі 

ординат. 
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Згадане перепоглинання енергії ХГ смуги 1 незбудженими молекулами 

барвника і наступне перевипромінення цієї енергії в більш довгохвильову область 

пояснює виникнення довгохвильової смуги.  

Таке перевипромінювання може привести до послаблення чи відсутності 

ВКР, якщо довгохвильова смуга ХГ частково або зовсім не перетинається з 

областю локалізації стокових ліній. Область локалізації стоксових ліній 

визначалась з «псевдостоксового» спектра, побудованого по коливальних 

частотах ІЧ поглинання. Довжини хвиль ліній цього спектра визначаються λ=(νн-

ν)
-1

, де νн і ν - частоти випромінювання накачування і ІЧ поглинання, а їх 

інтенсивність пропорційна коефіцієнту ослаблення зразка.  

В спектрах 1 та 2 рис. 8 (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. В БРС з суттєвим 

перепоглинанням (рис.8 (а), спектр 3 – везикулярна плівка з НІС 3мМоль/л) ріст 

інтенсивності першої смуги 1 зі збільшенням накачування швидко припиняється, 

що не дозволяє достатньо  проявитись лініям ВКР.  А друга смуга ХГ не 

потрапляє в область локалізацій стоксових ліній (рис. 8(б)). Тому в таких 

середовищах лінії ВКР майже не проявляються.  

У випадку R575 перепоглинання та перевипромінювання не призводить до 

виникнення довгохвильової смуги, а лише до розширення спектрів ВКР-ХГ, що 

сприяє прояву ліній ВКР цього барвника в більш широкому спектральному 

діапазоні. 

 

Рис. 8. а - спектри вторинного випромінювання НІС в БРС з меншою (1 – 

концентрована суспензія ) і більшою (2,3 – везикулярна плівка) ефективністю 

світлорозсіяння при концентрації НІС 1мМоль/л (2) и 3мМоль/л (3) при 

однаковій інтенсивності накачування; спектр 2 зміщений вгору на 0.25 його 

висоти;  

б – «псевдостоксовий» спектр НІС. 
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В розділі було встановлено, що процес перепоглинання та 

перевипромінювання залежить від ефективності світлорозсіяння, концентрації 

барвника та інтенсивності накачування. Підбір оптимальних значень цих 

параметрів дозволяє досягнути найкращого проявлення ВКР в спектрах 

вторинного випромінювання ВКР-ХГ.   

В розділі 5 також біло досліджено послідовність виникнення ліній ВКР. 

На рис. 9  (а) наведені спектри ВКР-ХГ R6G при трьох різних енергіях 

накачування. Для R6G при максимальній накачці спостерігається значне 

розширення в довгохвильову область, але немає значного перекачування енергії в 

другу смугу ХГ. На рис. 9 (б) наведені лінійчаті складові спектрів вторинного 

випромінювання, які отримані як різниця спектра ВКР-ХГ з його суцільною 

складовою.  

Лінії в спектрах вторинного 

випромінювання (рис. 9, 10) 

виникають в чіткій послідовності: від 

короткохвильових до довгохвильових. 

Ця послідовність корелює з 

розширенням спектра ХГ в 

довгохвильову область при збільшенні 

інтенсивності накачування. Послідовне 

виникнення ліній викликано 

довгохвильовим розширенням 

спектрального діапазону 

двокомпонентного накачування, 

утвореного випромінюванням ХГ та 

зовнішнього лазерного накачування. 

Послідовність виникнення 

ліній ВКР барвника в БРС (рис. 10) 

зовні схожа на порядок виникнення 

ліній звичайного ВКР. Однак, лінії 

звичайного ВКР відповідають 

послідовним стоксовим компонентам 

КР одного коливання молекули 

барвника. При підвищенні 

накачування вони з’являються в чіткій 

послідовності від нижчих порядків до 

вищих. Це відбувається, тому що 

стоксова компонента вищого порядку 

накачується випромінюванням 

попередньої стоксової компоненти. 

Таким чином, вища стоксова 

компонента з’являється тільки тоді, 

коли інтенсивність попередньої 

досягає порогу виникнення цієї 

стоксової компоненти. 

 

Рис. 9. 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
. 

 

Рис. 10. Нормовані залежності 

інтенсивності ліній ВКР R6G від 

інтенсивності накачування.  
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На відміну від звичайного ВКР лінії в спектрах ВКР-ХГ відповідають 

першій стоксовій компоненті різних коливань молекули барвника, які активні в 

КР. Вищі стоксові компоненти не спостерігаються в спектрах ВКР-ХГ. 

Неможливість виникнення 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. Отже, в спектрах ВКР-ХГ спостерігаються 

лише перші стоксові компоненти різних коливань молекули барвника. 

В додатках наведено структурні формули молекул барвників, які 

досліджувались в дисертаційній роботі.  

 

 

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.  

5. При збільшенні інтенсивності накачування лінії в спектрі ВКР-ХГ 

з’являються в чіткій послідовності від короткохвильових ліній до 
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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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Дисертацію присвячено вивченню спектральних проявів та визначенню 

механізму взаємодії ефектів вимушеного комбінаційного розсіяння (ВКР) і 

хаотичної генерації (ХГ) органічних барвників в багатократно розсіювальних 

середовищах (БРС), якими були везикулярні полімерні плівки і суспензії 

діелектричних мікрочастинок в полімері .  

Експериментально підтверджено, що механізм протікання явища ВКР є 

АСКР-подібний, відповідно до якого ВКР збуджується двохкомпонентним 

випромінюванням, що складається із монохроматичного лазерного 

випромінювання і випромінювання ХГ з суцільним спектром, яке виникає в 

зразку. ВКР збуджується спектральними складовими ХГ,  різниця частот яких і 

частоти накачування попадає в резонанс з молекулярними коливаннями. 

Внаслідок цього ефекти вимушеного випромінювання та ВКР відбуваються 

послідовно на різних молекулах. 

На основі доведеного АСКР-подібного механізму досліджені особливості 

протікання спільного явища ВКР-ХГ сумішей барвників в БРС. Показано 

доцільність використання суміші барвників для розширення спектрального 

діапазону спостереження ліній ВКР, що важливо для використання в 

спектроскопії комбінаційного розсіяння світла. Встановлений вплив 

перепоглинання та перевипромінювання випромінювання ХГ на трансформацію 

спектра ХГ і послідовність виникнення ліній ВКР органічних барвників в БРС при 

підвищенні інтенсивності накачування. 

Ключові слова: Хаотична генерації, вимушене комбінаційне розсіяння, 

органічні барвники, багатократне  розсіяння світла. 
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Киев, 2015.  

Диссертация посвящена изучению спектральных проявлений и 

определению механизма взаимодействия эффектов вынужденного 

комбинационного рассеяния (ВКР) и хаотической генерации (ХГ) органических 

красителей в многократно рассеивающих средах (БРС), которыми были 

везикулярные полимерные пленки и суспензии диэлектрических микрочастиц в 

полимере. 

В работе экспериментально подтверждено, что механизм протекания 

явления ВКР АСКР-подобный, согласно которому ВКР возбуждается 

двухкомпонентным излучением, которое состоит из монохроматического 

лазерного излучения и излучения ХГ со сплошным спектром возникающего в 

образце. ВКР возбуждается спектральными составляющими ХГ, разница частот 

которых и частоты накачки попадает в резонанс с молекулярными колебаниями. 
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Вследствие чего, эффекты вынужденного излучения и ВКР происходят 

последовательно на разных молекулах.  

На основе доказанного АСКР-подобного механизма исследованы 

особенности протекания общего явления ВКР-ХГ смесей красителей в БРС. 

Показана целесообразность использования смеси красителей для расширения 

спектрального диапазона наблюдения линий ВКР, что важно для использования в 

спектроскопии комбинационного рассеяния света. Установлена влияние 

перепоглощения и переизлучения излучения ХГ на трансформацию спектра ХГ и 

последовательность возникновения линий ВКР органических красителей в БРС 

при повышении интенсивности накачки. 

Ключевые слова: Хаотическая генерация, вынужденное комбинационное 

рассеяние, органические красители, многократное рассеяние света. 
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Thesis deals with spectral features manifestations and determination of the 

interaction mechanism of stimulated Raman scattering (SRS) and random lasing (RL) of 

dyes in multiple scattering media (MSM). This coupled phenomenon was called SRS-

RL. Vesicular polymeric films (specific triple polymer with microbubbles of nitrogen) 

were employed as the basic MSM and in addition suspensions of dielectric 

microparticles in polyurethane acrylate (PUA) as well as the polymer samples in 

scattering cover were used also. The efficient laser dye - Rhodamines 6G and 575, 

pyromethenes 580, 597 and 605 were used for researches. 

For the first time the direct experiment showed that the radiation of RL and SRS 

occurred sequentially on different molecules. Thus, it was experimentally proven that 

the mechanism of the SRS occurrence is CARS-like (Coherent active Raman scattering) 

process. According to CARS-like mechanism SRS is excited by a two-component 

pumping, which consists of monochromatic laser radiation and RL radiation with a 

continuous spectrum that occurs in the sample. SRS is excited by the spectral 

components of the RL. The differences of their frequencies and the frequency of the 

pump are in resonance with the molecular vibrations.  

It showed that all the basic properties of dyes SRS in MSM are explained by the 

CARS-like mechanism of interaction with RL: quantity, intensity and sequence of 

Stokes components occurrence depending on the pump is entirely determined by the 

changes in the RL spectrum. It was established that the influence of the pumping 

intensity on the SRS spectrum occurs through the reabsorption and reemission effects of 

the RL radiation, which leads to the transformation of the RL spectrum. 
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Based on the CARS-like mechanism principles the characteristics of joint SRS-

RL effect of the rhodamines and pyromethenes mixture in the vesicular films were 

studied. The possibility of expanding the spectral range of the investigated dye’s SRS 

lines proved attainable through the injection of additional dyes, which is important for 

the use in Raman spectroscopy. 

It is shown that the SRS-RL effect of dyes can also be observed in homogeneous 

samples placed in the diffusely scattering cover, which is important for expanding the 

range of the possible polymer matrices. It was established that the efficiency of the SRS 

in these samples increases according to the relative volume decrease and the pump 

intensity increase.  

Key words: Random lasing, stimulated Raman scattering, dyes, multiple scattering 

of light. 
 


