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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων 

υλικών με πιθανές εφαρμογές σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς. Σε αυτή την κατηγορία νέων 

υλικών ανήκουν τα φωτονικά υλικά που παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα συμπεριφορά κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και αποτελούν σημαντικό 

αντικείμενο μελέτης σε επίπεδο σύνθεσης, κατασκευής, μελέτης ιδιοτήτων και εφαρμογών. Στην 

ευρύτερη κατηγορία των φωτονικών υλικών εντάσσονται και τα συστήματα που περιγράφονται με 

τον όρο random laser τα οποία έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας 

την τελευταία δεκαετία. 

Για την εκδήλωση του φαινομένου της δράσης random laser συνδυάζονται φαινόμενα 

σκέδασης και ενίσχυσης, απαιτείται επομένως σύστημα με υψηλό συντελεστή σκέδασης αλλά και 

με σημαντική οπτική απολαβή. Κατά την οπτική διέγερση ενός τέτοιου μέσου παρατηρείται 

χωρικός εντοπισμός του φωτός λόγω της έντονης σκέδασης, ενώ παράλληλα η ύπαρξη τυχαίων 

(random) μικροκοιλοτήτων έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 

λόγω απολαβής. Ένα σύστημα random laser παρουσιάζει χαρακτηριστικά πηγής λέιζερ, καθώς 

παρατηρείται συμπεριφορά κατωφλίου στην εκπεμπόμενη ένταση, φασματική όξυνση και 

συμφωνία. Σημειώνεται ότι λόγω σκέδασης δεν παρατηρείται κατευθυντικότητα (random). Για 

την πιο ολοκληρωμένη ερμηνεία του φαινομένου είναι απαραίτητη η κατανόηση τόσο των 

φαινομένων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όσο και των μηχανισμών δράσης λέιζερ. 

Σε αυτή την εργασία μελετάται η δράση λέιζερ σε συστήματα που απορροφούν και 

σκεδάζουν ισχυρά την οπτική ακτινοβολία. Για τη μελέτη αυτή, παρασκευάζονται στερεά 

δείγματα στα οποία ευρίσκονται σε διασπορά σωματίδια ZnO σε διαφόρων ειδών οργανικές 

μήτρες ή διαλύματα οργανικών χρωστικών λέιζερ με σκεδαστές. Μετά την οπτική διέγερση 

αυτών των συστημάτων, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία σκεδάζεται και εντοπίζεται χωρικά με 

αποτέλεσμα την ενίσχυσή της. Η μήτρα στα στερεά δείγματα συγκρατεί διεσπαρμένα τα 

σωματίδια και προσφέροντας παράλληλα τις μηχανικές της ιδιότητες (π.χ. ελαστικότητα). 

Για τον οπτικό χαρακτηρισμό και τη μελέτη του φαινομένου random laser τα δείγματα 

αντλούνται με παλμικά λέιζερ κατάλληλου μήκους κύματος και χρονοδιάρκειας. Οι 
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πειραματικές μετρήσεις αφορούν στη φασματική καταγραφή της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας 

συναρτήσει διαφόρων παραμέτρων (ενέργεια διέγερσης, θερμοκρασία δείγματος, επιφάνεια 

άντλησης, κ.τ.λ.), τη μέτρηση του χρόνου ζωής και του μήκους συμφωνίας της εκπομπής 

random laser και την εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από το φαινόμενο random laser και της 

συμπεριφοράς σε αυτό των νέων νανοϋβριδικών συστημάτων ZnO σε πολυμερική μήτρα. 

Πειράματα σε χαμηλή θερμοκρασία πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη μελέτη της 

εξάρτησης της συμπεριφοράς της δράσης random laser από τη θερμοκρασία (4ο Κεφάλαιο). Με 

άντληση σε χαμηλή θερμοκρασία το σύστημα ZnO/πολυμερές αναμένεται να εμφανίζει 

μικρότερες απώλειες (που οφείλονται σε μη-ακτινοβολητικές αποδιεγέρσεις) και επομένως να 

αποδίδει περισσότερο και να εμφανίζει μειωμένες τιμές ροής ενέργειας κατωφλίου για δράση 

random laser. Έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενη εργασία ότι άντληση σε θερμοκρασία 

δωματίου με παλμούς λέιζερ χρονοδιάρκειας ns οδηγεί σε υψηλές τιμές ενεργειακού κατωφλίου 

και ασταθή δράση random laser σε αντίθεση με τη σταθερότητα που προκύπτει ΄’όταν η 

χρονοδιάρκεια των παλμών άντλησης είναι πολύ μικρότερη (ps). Η διαφορετική συμπεριφορά 

οφείλεται στο χρόνο ζωής φωτοφωταύγειας του ZnO που έχει μετρηθεί σε 275±30 ps. Κατ’ 

αναλογία αναμένεται η μείωση της θερμοκρασίας να οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου ζωής 

φωτοφωταύγειας του ZnO και κατά συνέπεια σε αποτελεσματικότερη άντληση ακόμη και με 

παλμούς λέιζερ χρονοδιάρκειας ns. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής εξετάζονται συστήματα 

διαφορετικών συγκεντρώσεων ZnO/πολυμερές σε διαφορετικές θερμοκρασίες με σκοπό τη 

μελέτη της απόδοσης της ακτινοβολίας random laser και των τιμών ροής ενέργειας των 

κατωφλίων δράσης random laser. 

Με σκοπό τη μελέτη της δυναμικής της δράσης random laser πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα με διάταξη του τύπου pump-probe (5ο Κεφάλαιο). Παρουσιάζεται η καταγραφή της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατόπιν διαδοχικής άντλησης του δείγματος με δύο βραχείς 

παλμούς λέιζερ (χρονικού εύρους 450 fs) ελέγχοντας τη μεταξύ τους χρονική καθυστέρηση. 

Σκοπός των μετρήσεων είναι ο υπολογισμός του χρόνου ζωής της ακτινοβολίας random laser 

από τη συμπεριφορά του εκπεμπόμενου σήματος που καθορίζεται από τις τιμές ροής ενέργειας 

άντλησης των δύο παλμών. 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση random laser από νέες ανόργανες νανοδομές 

ZnO, τύπου sol-gel και υμενίων (6ο Κεφάλαιο), οι οποίες είναι εύκολο να παρασκευαστούν. Με 
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την επεξεργασία της επιφάνειας των υμενίων δημιουργούνται νέες δομές και γίνεται μελέτη της 

εξάρτησης της δράσης και της απόδοσης της ακτινοβολίας random laser σε αυτές. 

Τέλος, έγιναν προσπάθειες για την παρατήρηση σύμφωνης ανάδρασης από συστήματα 

random laser (7ο Κεφάλαιο). Ένδειξη για σύμφωνη ανάδραση σε συστήματα random laser είναι 

η εμφάνιση ρυθμών στο φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Για το σκοπό αυτό, 

μελετήθηκαν δείγματα με οργανικές χρωστικές λέιζερ σε πολυμερική μήτρα ή σε διαλύτη στα 

οποία προστέθηκαν σκεδάζοντα σωματίδια και έγινε μελέτη για τις συνθήκες άντλησης και τις 

συγκεντρώσεις σκεδαστών και ενεργού μέσου που απαιτούνται για την εμφάνιση ρυθμών λέιζερ. 
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11ΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  
 

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 
 

11..11  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων 

υλικών με πιθανές εφαρμογές σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς. Σε αυτή την κατηγορία νέων 

υλικών ανήκουν τα φωτονικά υλικά που παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα συμπεριφορά κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και αποτελούν σημαντικό 

αντικείμενο μελέτης σε επίπεδο σύνθεσης, κατασκευής, μελέτης ιδιοτήτων και εφαρμογών. Στην 

ευρύτερη κατηγορία των φωτονικών υλικών εντάσσονται και τα συστήματα που περιγράφονται με 

τον όρο random laser τα οποία έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας 

την τελευταία δεκαετία. 

Για την εκδήλωση του φαινομένου της δράσης random laser συνδυάζονται φαινόμενα 

σκέδασης και ενίσχυσης, απαιτείται επομένως σύστημα με υψηλό συντελεστή σκέδασης αλλά και 

με σημαντική οπτική απολαβή. Κατά την οπτική διέγερση ενός τέτοιου μέσου παρατηρείται 

χωρικός εντοπισμός του φωτός λόγω της έντονης σκέδασης, ενώ παράλληλα η ύπαρξη τυχαίων 

(random) μικροκοιλοτήτων έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 

λόγω απολαβής. Ένα σύστημα random laser παρουσιάζει χαρακτηριστικά πηγής λέιζερ, καθώς 

παρατηρείται συμπεριφορά κατωφλίου στην εκπεμπόμενη ένταση, φασματική όξυνση και 

συμφωνία. Σημειώνεται ότι λόγω σκέδασης δεν παρατηρείται κατευθυντικότητα (random). Για 

την πιο ολοκληρωμένη ερμηνεία του φαινομένου είναι απαραίτητη η κατανόηση τόσο των 

φαινομένων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όσο και των μηχανισμών δράσης λέιζερ. 
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11..22  ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΗΗ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΜΜΑΑΓΓΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣ  

Ένα αντικείμενο είναι ορατό επειδή σκεδάζει, ανακλά ή απορροφά φως. Στις πρώτες δύο 

περιπτώσεις πραγματοποιείται μια αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και ύλης 

κατά την οποία αλλάζει η κατεύθυνση των κυμάτων. Σε αυτή την αλληλεπίδραση τα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν υφίστανται απώλειες ενέργειας. Η ανάκλαση μοιάζει αρκετά με τη 

σκέδαση. Στην ουσία αποτελεί ειδική περίπτωση της σκέδασης κατά την οποία η εισερχόμενη 

και η εξερχόμενη γωνία των κυμάτων είναι ίσες. Πέραν της σκέδασης, το φως μπορεί επίσης να 

απορροφηθεί από ένα αντικείμενο με αποτέλεσμα τη μείωση της ενέργειας του 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Ένα αντικείμενο αν σκεδάζει ομοιόμορφα σε όλα τα μήκη 

κύματος εμφανίζει λευκό χρώμα, ενώ αν απορροφά ισχυρά όλα τα μήκη κύματος έχει μαύρο 

χρώμα. Επομένως, η εξάρτηση από τα μήκη κύματος τόσο της σκέδασης, όσο και της 

απορρόφησης είναι ο βασικός παράγοντας που καθορίζει το χρώμα ενός αντικειμένου.  

 

11..22..11  ΑΑΠΠΛΛΗΗ  ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΗΗ  
Η σκέδαση από ένα μικρό σωματίδιο είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ένα προσπίπτον 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο σωματίδιο επάγει σε αυτό μια ηλεκτρική πόλωση. Αυτή η πόλωση 

παράγει ένα νέο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μέσα και γύρω από το σωματίδιο. Αυτό το νέο ολικό 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επηρεάζει ξανά την πόλωση του σωματιδίου και ούτω καθεξής. Το 

τελικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγεται είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας. 

Ο τρόπος αλληλεπίδρασης του φωτός με σωματίδια που σκεδάζουν εξαρτάται από το 

μέγεθος των σωματιδίων. Τρεις σημαντικές κατηγορίες σκέδασης του φωτός διακρίνονται 

σύμφωνα με το μέγεθος των σωματιδίων:  

– η σκέδαση Rayleigh,  

– η σκέδαση Mie και  

– η γεωμετρική οπτική.  



1.2 ΣΚΕΔΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ                                                                          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Για το συστηματικό προσδιορισμό του είδους της σκέδασης χρησιμοποιούνται οι 

παρακάτω παράμετροι: 

– παράμετρος μεγέθους x  του σωματιδίου, 2 mnx k π αα
λ

= ≡  

– σχετικός δείκτης διάθλασης m  του μέσου ως προς του σκεδαστή, s

m

nm
n

≡  

όπου α  είναι η ακτίνα του σκεδαστή, και sn  και mn  είναι οι δείκτες διάθλασης του σκεδαστή 

και του μέσου, αντίστοιχα. 

 

ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΗΗ  RRAAYYLLEEIIGGHH  

Σκέδαση Rayleigh ονομάζεται η σκέδαση του φωτός από σωματίδια διαστάσεων πολύ 

μικρότερων από το μήκος κύματος ( 1, <<mxx ), όπως είναι τα άτομα, τα μόρια, και οι πολύ 

λεπτοί κόκκοι σκόνης. Χαρακτηριστικό της σκέδασης Rayleigh είναι η αναλογία της ενεργού 

διατομής σκέδασης Rayleigh ( Rσ ) με το 4

1
λ

, σχέση που υπάρχει με διάφορες μορφές στη 

βιβλιογραφία[1-5], μια εκ των οποίων είναι η παρακάτω[1]: 

 

( ) 22

2 4

18 1
3

s
R

n

N

π
σ

λ λ

⎡ ⎤−
⎢ ⎥= ∝
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 

όπου sn  είναι ο δείκτης διάθλασης του σκεδαστή, N  η συγκέντρωση των σκεδαζόντων 

σωματιδίων και λ  το μήκος κύματος του προσπίπτοντος φωτός. 

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως νόμος Rayleigh και περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια 

τη σκέδαση του φωτός στην ατμόσφαιρα. Η ισχυρή εξάρτηση της σκέδασης από το μήκος 

κύματος έχει ως αποτέλεσμα η ακτινοβολία στην κυανή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος να σκεδάζεται 5-6 φορές πιο αποτελεσματικά από την αντίστοιχη στην ερυθρή 
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περιοχή, κάτι που έχει ως συνέπεια το μπλε χρώμα του ουρανού κατά τη διάρκεια της μέρας και 

το κόκκινο στην ανατολή και τη δύση . 

Τα σωματίδια όντας μικρά ως προς το μήκος κύματος, “εκλαμβάνουν” την 

προσπίπτουσα σε αυτά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ως επίπεδο κύμα και σκεδάζουν ένα 

μικρό τμήμα αυτού σφαιρικά, προς όλες τις κατευθύνσεις (σχήματα 1.2.1[6] και 1.2.3). 

 

 

 
 

ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΗΗ  MMIIEE  

Η σκέδαση Mie λαμβάνει χώρα όταν το μέγεθος του σωματιδίου είναι της ίδιας τάξης 

μεγέθους με το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ( 1x ≈ ). Αυτά τα σωματίδια 

μπορεί να αιωρούνται στον αέρα ή να ευρίσκονται υπό μορφή κολλοειδών σε διάλυμα. Η ένταση 

και γωνιακή κατανομή της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας είναι μια πολύπλοκη συνάρτηση του 

μεγέθους των σωματιδίων, της κατανομής μεγεθών και μιγαδικών δεικτών διάθλασης . Ο 

προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας πραγματοποιείται με 

λύση των εξισώσεων Maxwell, η οποία είναι αναλυτική μόνο για συγκεκριμένα απλά συμμετρικά 

σχήματα σωματιδίων όπως η σφαίρα ή ο κύλινδρος. Γενικά, η ενεργός διατομή της σκέδασης 

Mie έχει ασθενέστερη εξάρτηση από το μήκος κύματος σε σχέση με τη σκέδαση Rayleigh: 

 
1

Mie ξσ
λ

∝    0.7 1.6ξ≤ ≤ [1] 

                                                 
 Στην ανατολή και τη δύση το φως διαπερνά περισσότερα στρώματα ατμόσφαιρας και σκεδάζεται από 
περισσότερα σωματίδια σκόνης που αιωρούνται, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μόνο τα κόκκινα μήκη 
κύματος. 

 μέσο με μιγαδικό δείκτη διάθλασης ανακλά και απορροφά τα προσπίπτοντα σε αυτό ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 

Σχήμα 1.2.1 : Σχηματική αναπαράσταση της σκέδασης Rayleigh. Ο σκεδαστής 
αλληλεπιδρά με ένα μέρος του προσπίπτοντος επίπεδου κύματος από το οποίο προκύπτει 
ένα σφαιρικό κύμα σκέδασης. 
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Επιπλέον, κατά τη σκέδαση Mie, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σκεδάζεται από τα 

σωματίδια κατά προτίμηση (μεγαλύτερη πιθανότητα) προς την κατεύθυνση της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας (forward scattering) σε αντίθεση με τη σκέδαση Rayleigh στην οποία η 

πιθανότητα σκέδασης είναι ίση και για τις δυο κατευθύνσεις στη διεύθυνση της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (forward & backward scattering) (σχήμα 1.2.3)[7], και είναι 

ανάλογη του 21 cos θ+ .  

 

Μια πολύ σημαντική εφαρμογή της σκέδασης Mie και Rayleigh αποτελεί η τεχνική 

LIDAR (LIght Detection And Ranging) που χρησιμοποιείται για μετρήσεις στην ατμόσφαιρα. 

Μια δέσμη λέιζερ κατευθύνεται μέσω ενός τηλεσκοπίου στην ατμόσφαιρα. Ένα μικρό τμήμα της 

οπισθοσκεδάζεται από σωματίδια σκόνης, σταγονίδια ή νέφη (σκέδαση Mie) και από μόρια στην 

ατμόσφαιρα (σκέδαση Rayleigh) συλλέγεται μέσω του τηλεσκοπίου και ανιχνεύεται. Με αυτόν 

τον τρόπο είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να μετρηθεί η συγκέντρωση ενός μορίου στην 

ατμόσφαιρα χρησιμοποιώντας δέσμες λέιζερ σε δύο διαφορετικά μήκη κύματος εκ των οποίων 

το ένα απορροφάται από το μετρούμενο μόριο ενώ το άλλο χρησιμοποιείται για διόρθωση του 

σήματος από παράγοντες σκέδασης. Έτσι μπορεί να γίνει χαρτογράφηση της ατμόσφαιρας σε 

διάφορα υψόμετρα (μέχρι 10 km) για μόρια όπως το NO2 (διοξείδιο του αζώτου) το οποίο είναι 

δείκτης για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και το O3 (όζον). Επιπλέον, είναι δυνατόν να μετρηθεί 

η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα σε διαφορετικά υψόμετρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

διαπλάτυνσης Doppler της φασματικής γραμμής D των ατόμων Na που αποτελεί κατάλληλο 

δείκτη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. 
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ΓΓΕΕΩΩΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  

Για σκεδαστές με διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από το μήκος κύματος, η γεωμετρική 

οπτική χρησιμοποιείται για τη διάδοση της έντασης του προσπίπτοντος ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος, με τις απαραίτητες διορθώσεις για την κυματική φύση του φωτός. Το φως απεικονίζεται 

ως μια δέσμη στο εσωτερικό του σωματιδίου. Περιπτώσεις αυτού του τύπου της σκέδασης 

παρατηρούνται στη φύση όπως για παράδειγμα η δημιουργία του ουράνιου τόξου[8], αλλά και 

πειραματικά όπως για παράδειγμα σε μικροσφαιρίδια που εμφανίζουν δράση λέιζερ σε ρυθμούς 

whispering gallery (σχήμα 1.2.2)[9].  

 

 

 
Οι διαφορές στον τρόπο σκέδασης (Rayleigh, Mie, γεωμετρική οπτική) παρουσιάζονται 

γραφικά (σχήμα 1.2.3) με την κατανομή της σκεδαζόμενης έντασης γύρω από το σωματίδιο για 

τις περιπτώσεις όπου a) 1x << , b) 1
4x =  και c) 1x >> [7]. 

 

 

 

E

Σχήμα 1.2.2 : Σχηματική αναπαράσταση της σκέδασης για μεγάλα σωματίδια σε σχέση με 
το μήκος κύματος ( 1x >> ), η οποία περιγράφεται με τη γεωμετρική οπτική και το φως 
αναπαρίσταται ως μια δέσμη στο εσωτερικό του σωματιδίου. Στη σφαίρα ή δίσκο του 
σχήματος αναπαρίσταται ένας ρυθμός whispering gallery που διεγείρεται από το 
προσπίπτον κύμα. 

Σχήμα 1.2.3 : Σχηματική αναπαράσταση της κατανομής της σκεδαζόμενης έντασης γύρω 
από σωματίδιο για τις περιπτώσεις όπου a) 1x << , b) 1

4x =  και c) 1x >> .  
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11..22..22  ΔΔΙΙΑΑΧΧΥΥΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑΠΠΛΛΗΗ  ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΗΗ  
Σε ένα μέσο με υψηλή συγκέντρωση σκεδαστών το προσπίπτον φως σκεδάζεται 

πολλαπλά (multiple scattering) και δεν παρατηρούνται φαινόμενα συμβολής λόγω των 

πολλαπλών και τυχαίων σκεδάσεων. Για την εύρεση μιας περιγραφής για τη μεταφορά του φωτός 

σε ένα τέτοιο μέσο χρησιμοποιείται η εξίσωση συνέχειας που εκφράζει τη διατήρηση της 

ενέργειας κατά τη μεταφορά[10]: 

 

W J S
t

∂
+∇⋅ =

∂  

 

όπου W  είναι η πυκνότητα ενέργειας (J/m3), J  είναι η πυκνότητα ρεύματος (φωτόνια/m2s), και 

S  είναι η πηγή διάχυτου φωτός από την οποία προέρχεται μια κατευθυνόμενη δέσμη η οποία 

αφού σκεδαστεί στο μέσο διαχέεται. Εφόσον η ροή του φωτός καθορίζεται από τις διακυμάνσεις 

των πυκνοτήτων, η απλούστερη πιθανή εξάρτηση δίνεται από το νόμο του Fick: 

 

J D W= − ∇  

 

όπου D  είναι η σταθερά διάχυσης σε m2s-1.  

Από το συνδυασμό της εξίσωσης συνέχειας και του νόμου του Fick προκύπτει η εξίσωση 

διάχυσης: 

2

W J S Wt D W S
t

J D W

∂ ⎫+∇⋅ = ∂⎪∂ ⇒ = ∇ +⎬ ∂⎪= − ∇ ⎭
 

 



1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                                                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 - 8 - 

Αν το μέσο εμφανίζει απορρόφηση, η δράση της υπολογίζεται ως αρνητική πηγή η οποία 

είναι ανάλογη της τοπικής έντασης σε ένα σημείο του μέσου. Τότε, η εξίσωση διάχυσης γίνεται: 

 

2
a

W D W S cW
t

κ∂
= ∇ + −

∂  

 

όπου c  είναι η ταχύτητα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο μέσο και aκ  είναι ο συντελεστής 

απορρόφησης ο οποίος ορίζεται από τη σχέση 

 

a aNκ σ=  

 

όπου N  είναι η συγκέντρωση των σωματιδίων που σκεδάζουν και aσ  η ενεργός διατομή 

απορρόφησης. 

Αν το μέσο εμφανίζει απολαβή, τότε στην εξίσωση συμπεριλαμβάνεται ένας όρος 

αντίστοιχος με αυτόν της απορρόφησης αλλά με αρνητικό aκ  ορίζοντας έτσι την απολαβή ως 

αρνητική απορρόφηση. 

Ένα σημαντικό μέγεθος στη θεωρία για την πολλαπλή σκέδαση είναι το μέσο μήκος 

ελεύθερης διαδρομής (mean free path), το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό μήκος για την 

περιγραφή της σκέδασης. Για παράδειγμα, το μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής σκέδασης 

(scattering mean free path) ορίζεται ως η μέση απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών γεγονότων 

σκέδασης. Για μια τυχαία κατανομή μικρών σωματιδίων, το μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής 

×  γράφεται ως συνάρτηση μιας ενεργού διατομής σ× : 

 
1 1

Nσ κ×
× ×

= =  

 
όπου το N  είναι η συγκέντρωση των σωματιδίων που σκεδάζουν ενώ το κ×  ονομάζεται 

συντελεστής της αλληλεπίδρασης.  



1.2 ΣΚΕΔΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ                                                                          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 - 9 -

Επομένως, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, το μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής 

σκέδασης s  θα ισούται με:  

 
1

s
sNσ

=  

 
Ένα μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής που συνδέεται με αυτό της σκέδασης s  είναι το 

μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής μεταφοράς t  (transport mean free path). Η ποσότητα t  

ορίζεται ως η μέση απόσταση την οποία διανύει το φως πριν η κατεύθυνση διάδοσης στο μέσο 

γίνει τυχαία. Για ισότροπη σκέδαση τα t  και s  είναι ίσα, ενώ για ανισότροπη σκέδαση το 

μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής μεταφοράς ισούται με: 

 

1
1

s
t

tg Nσ
= =

−  

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

4

4

cos sin
cos

sin

p d d
g

p d d
π

π

θ θ θ θ φ
θ

θ θ θ φ
= = ∫

∫
 

 

Η παράμετρος g  ονομάζεται συντελεστής ανισοτροπίας και ισούται με τη μέση τιμή του 

συνημίτονου της γωνίας σκέδασης θ  για κάθε γεγονός με πιθανότητα ( )p θ  για σκέδαση σε 

γωνία θ . Η ποσότητα tσ  είναι η ενεργός διατομή που περιγράφει τη μέση ορμή που 

μεταφέρεται στο σκεδαστή.  

Για τη σκέδαση Rayleigh ισχύει: 

0 t sg = ⇒ =  

ενώ για τη σκέδαση Mie ισχύει: 

0.5 2t sg ≈ ⇒ =  

 



1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                                                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 - 10 - 

Επίσης, η σταθερά διάχυσης που καθορίζει μακροσκοπικά τη μεταφορά του φωτός, 

συνδέεται με τη μακροσκοπική ταχύτητα διάδοσης c  και το μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής 

μεταφοράς t  σύμφωνα με τη σχέση: 

1
3 tD c=  

 

Ο διαχωρισμός της απλής σκέδασης με την πολλαπλή σκέδαση καθορίζεται με βάση τη 

σχέση που έχει το μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής μεταφοράς t  με το πάχος L  του 

δείγματος στο οποίο λαμβάνει χώρα η σκέδαση. Στην περίπτωση όπου tL <<  η σκέδαση είναι 

απλή, κάτι που σημαίνει ότι φαινόμενα σκέδασης μεγαλύτερης τάξης είναι αμελητέα και 

αγνοούνται. Στην περίπτωση όπου tL >>  τότε η σκέδαση είναι πολλαπλή. Το αποτέλεσμα των 

διαφορετικών ειδών σκέδασης φαίνεται στο σχήμα 1.2.4[11]. 

 

 

 
  

Σχήμα 1.2.4 : Τρία δείγματα με διαφορετική συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων σε 
υγρό που δείχνουν το διαφορετικό βαθμό σκέδασης φωτιζόμενα από πίσω. Αν L  το πάχος 
του δείγματος, τότε το μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής σκέδασης στα αριστερά είναι 

10s L= , στο κέντρο s L=  και στα δεξιά 10s L= .
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Τα χαρακτηριστικά μήκη για την απορρόφηση είναι το ανελαστικό μέσο μήκος 

ελεύθερης διαδρομής (inelastic mean free path) i  και το μέσο μήκος απορρόφησης (diffusive 

absorption length) abs  : 

 

1

i
i Nσ
=  

 

1
3abs t i=  

 

Το ανελαστικό μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής i  ορίζεται ως η διανυόμενη διαδρομή για 

την οποία η ένταση μειώνεται κατά ένα παράγοντα 1e−  λόγω της απορρόφησης. Το μέσο μήκος 

απορρόφησης abs  ορίζεται ως η μέση απόσταση (rms) μεταξύ των αρχικών και των τελικών 

σημείων για διαδρομές μήκους i  και για ένα μέσο που σκεδάζει και απορροφά ορίζει το βάθος 

διείσδυσης σε αυτό. 

Σε ένα σύστημα που έχει τη δυνατότητα δράσης λέιζερ, ανάλογα με την απορρόφηση, 

ορίζονται και τα μήκη απολαβής g  και ενίσχυσης amp . Το μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής 

απολαβής (gain mean free path) g  ορίζεται ως η διανυόμενη διαδρομή για την οποία η ένταση 

αυξάνεται κατά ένα παράγοντα 1e+  λόγω της απολαβής. Το μέσο μήκος ενίσχυσης (diffusive 

amplification length) amp  ορίζεται ως η μέση απόσταση (rms) μεταξύ των αρχικών και των 

τελικών σημείων για διαδρομές μήκους g  και για ένα μέσο που σκεδάζει και ενισχύει ορίζει το 

βάθος που ενισχύεται σε αυτό:  

1

g
g Nσ
=  

 

1
3amp t g=  
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Στο όριο αμελητέας σκέδασης το μέσο μήκος ενίσχυσης amp  ισούται με το μέσο μήκος 

ελεύθερης διαδρομής απολαβής g  και ανάλογα ισχύει και για τα μήκη στην απορρόφηση με το 

μέσο μήκος απορρόφησης abs  να ισούται με το ανελαστικό μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής 

i . 

Σε ένα μέσο όπως αυτό του σχήματος 1.2.4[6] η ένταση της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας που σκεδάζεται ή απορροφάται, ελαττώνεται κατά dI  για κάθε στοιχειώδες τμήμα 

μήκους dz  του μέσου σύμφωνα με το νόμο Beer-Lambert: 

  

0
xzdI Idz I I e κκ −

×= − ⇒ =  

 

με την προϋπόθεση ότι τα σωματίδια είναι ανεξάρτητα, ώστε να ισχύει η σχέση 1 1
Nσ κ×

× ×

= = . 

Η συνδυασμένη δράση της απορρόφησης και της σκέδασης σε ένα μέσο ονομάζεται απόσβεση 

(extinction) και χαρακτηρίζεται με το συντελεστή απόσβεσης extκ : 

 
1 1 1

ext s ext sabs absκ κ κ − − −= + ⇒ = +  

 

 

 

Σχήμα 1.2.4 : Σχηματική αναπαράσταση της ελάττωσης της έντασης της προσπίπτουσας 
δέσμης φωτός εξαιτίας της απορρόφησης ή της σκέδασης. ×  είναι το χαρακτηριστικό 
μήκος. 
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Σε ένα σκεδάζον μέσο η μεταφορά του φωτός περιγράφεται με επιτυχία από το μοντέλο 

του τυχαίου περιπάτου (random walk) το οποίο έχει αναπτυχθεί για την τυχαία κίνηση 

σωματιδίων σε ένα μέσο. Το φως εισερχόμενο στο σκεδαστικό μέσο σκεδάζεται τυχαία και κατ’ 

επανάληψη πριν το εγκαταλείψει κάνοντας έναν περίπλοκο τυχαίο βηματισμό (σχήμα 1.2.5). Αν 

και στην πραγματικότητα το φως συμπεριφέρεται ως διαχεόμενο κύμα στο σκεδάζον μέσο και 

όχι ως σωματίδιο, η παραπάνω περιγραφή που βασίζεται σε σωματιδιακή θεώρηση προσεγγίζει 

με επιτυχία τη διάδοση της πυκνότητας ενέργειας του κύματος.  

 

 

 

Αν η σκέδαση είναι τόσο ισχυρή ώστε 1sk < , όπου 2k π
λ

= , τότε τα σκεδαζόμενα 

κύματα συμβάλλουν καταστρεπτικά εμποδίζοντας τη διάδοση του φωτός σε μήκη μεγαλύτερα 

από το μήκος εντοπισμού οπότε 0D → , όπου D  η σταθερά διάχυσης του κύματος στο μέσο . 

Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται εντοπισμός κατά Anderson[12] (Anderson localization) και 

αποτελεί αντικείμενο έρευνας[13-17] σχετικά με τη διάδοση κλασσικών ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων[18] σε μέσα με ανομοιογένεια της τάξης του μήκους κύματος και με την αύξηση της 

αντίθεσης στους δείκτες διάθλασης του μέσου και του σκεδαστή. 

 

                                                 

 
1
3 tD c=  

Σχήμα 1.2.5 : Ένα παράδειγμα τυχαίου βηματισμού σε ένα σκεδαστικό μέσο 
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11..33  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΖΖΕΕΡΡ  

Η λέξη λέιζερ (L.A.S.E.R.) είναι το ακρωνύμιο του όρου Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation, (ενίσχυση φωτός μέσω εξαναγκασμένης εκπομπής 

ακτινοβολίας) και κοινώς υποδηλώνει έναν ταλαντωτή λέιζερ (σχήμα 1.3.1)[6].  

Τα βασικά στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα ταλαντωτή λέιζερ είναι τα ακόλουθα[19] : (α) 

το ενεργό μέσο, όπως ένα σύνολο ατόμων, μορίων, ή ιόντων, ή ένας ημιαγώγιμος κρύσταλλος, 

όπου είναι δυνατές κατάλληλες οπτικές μεταβάσεις, (β) ένας μηχανισμός διέγερσης (οπτικός, 

ηλεκτρικός, κ.α.) και (γ) ένας μηχανισμός οπτικής ανάδρασης (feedback) που επιτρέπει στο 

αυθόρμητα εκπεμπόμενο φως (φθορισμό) να διέρχεται κατ’ επανάληψη από την ίδια περιοχή 

του διεγερμένου μέσου προκαλώντας εξαναγκασμένη εκπομπή και κατά συνέπεια δράση λέιζερ. 

Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με δύο κάτοπτρα, υψηλού συντελεστή ανάκλασης, τα οποία ορίζουν 

την κοιλότητα λέιζερ.  

 

 

 

Άντληση 
 

 
Η απλούστερη μορφή μιας κοιλότητας, είναι αυτή ενός ταλαντωτή Fabry-Perot μήκους 

L. Οι διαμήκεις ρυθμοί της κοιλότητας είναι στάσιμα κύματα, τα οποία αλλάζουν φάση κατά 2π 

για μια πλήρης διαδρομή 2L (round trip). Το φως που βρίσκεται σε ένα ρυθμό συντονίζεται 

μέσω της ανάδρασης (feedback), ενισχύεται και εξέρχεται από την κοιλότητα (ένα μικρό 

ποσοστό σε ενέργεια) μέσω ενός από τα κάτοπτρα το οποίο δεν είναι πλήρως ανακλαστικό. Οι 

ρυθμοί της κοιλότητας είναι καλά καθορισμένοι κατά μήκος της κοιλότητας και έχουν καλά 

Σχήμα 1.3.1 : Η κοιλότητα ενός ταλαντωτή λέιζερ με το ενεργό υλικό. Επίσης φαίνεται και 
ένας από τους ρυθμούς της κοιλότητας στον οποίο το φως μπορεί να συντονιστεί και να 
ενισχυθεί έχοντας διεγείρει το ενεργό υλικό. Η εξερχόμενη δέσμη είναι κατευθυνόμενη. 
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καθορισμένη συχνότητα (η οποία έχει κάποιο εύρος λόγω των απωλειών). Η απόσταση μεταξύ 

δύο διαδοχικών ρυθμών λέιζερ είναι: 

( )
c

n round trip
δν

⋅
=

⋅  

 

όπου n ο δείκτης διάθλασης του μέσου. 

Οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε ενεργά υλικά λέιζερ περιγράφονται με βάση 

ενεργειακά διαγράμματα τριών ή τεσσάρων επιπέδων (σχήμα 1.3.2).  

 

 

 
 
Το ενεργό υλικό διεγείρεται από τη θεμελιώδη του κατάσταση (0) σε μια διεγερμένη (2) 

με πολύ μικρό χρόνο ζωής. Τότε το σύστημα μεταβαίνει σε μια μετασταθή κατάσταση (1) με 

χρόνο ζωής από λίγα ns ως και αρκετά ms. Προϋπόθεση για τη δράση λέιζερ είναι η αναστροφή 

πληθυσμών (περιγράφεται παρακάτω) κάτι που επιτυγχάνεται για ένα σύστημα τριών επιπέδων 

μεταξύ των καταστάσεων (1) και (0) και για αυτό η συγκεκριμένη μετάβαση ονομάζεται 

μετάβαση λέιζερ. Για ένα σύστημα τεσσάρων επιπέδων η μετάβαση λέιζερ επιτυγχάνεται μεταξύ 

των καταστάσεων (1) και (0´). 

Η αποδιέγερση από τη διεγερμένη κατάσταση είναι δυνατόν να γίνει με τρεις 

διαδικασίες: αυθόρμητη εκπομπή, εξαναγκασμένη εκπομπή (σχήμα 1.3.3)[6] και μη-

ακτινοβολητική αποδιέγερση (αυθόρμητη διαδικασία).  

 

Σχήμα 1.3.2 : Συστήματα λέιζερ τριών (αριστερά) και τεσσάρων (δεξιά) επιπέδων. 
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Η αυθόρμητη εκπομπή αντιστοιχεί στην εκπομπή ακτινοβολίας από το μοριακό 

ταλαντωτή, με χρόνο ζωής τ. Το φως προερχόμενο από μια τέτοια μετάβαση εκπέμπεται προς 

όλες τις κατευθύνσεις και έχει ένα εύρος στη συχνότητα λόγω του πεπερασμένου χρόνου ζωής: 

ένα αυθόρμητα αποδιεγειρόμενο μόριο μπορεί να εκπέμψει ένα φωτόνιο σε οποιαδήποτε 

κατεύθυνση με οποιαδήποτε ενέργεια εντός του φασματικού εύρους της ακτινοβολίας του 

εκπεμπόμενου φθορισμού του μορίου. 

Η μη-ακτινοβολητική αποδιέγερση παράγει μόνο θερμότητα (μέσω αλληλεπιδράσεων με 

το περιβάλλον) και θεωρείται ως ένα είδος απώλειας για την εκπεμπόμενη ακτινοβολία. 

Η εξαναγκασμένη εκπομπή είναι η διαδικασία η οποία οδηγεί στην ενίσχυση. Για 

παράδειγμα έστω ότι το ενεργό υλικό αποτελείται από μόρια οργανικής χρωστικής (laser dyes). 

Τότε, αν ένα φωτόνιο αλληλεπιδράσει με ένα διεγερμένο μόριο, το αποτέλεσμα θα είναι η 

εξαναγκασμένη αποδιέγερση του μορίου και η εκπομπή ενός δεύτερου φωτονίου πανομοιότυπου 

με το προσπίπτον (μήκος κύματος, φάση, κατεύθυνση). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόμενη 

θα προκαλέσει την ενίσχυση της ακτινοβολίας. Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό, χρειάζεται ο 

αριθμός των διεγερμένων μορίων (κατάσταση 1 στο σχήμα 1.3.2) να υπερβαίνει τον αριθμό των 

μορίων στη θεμελιώδη κατάσταση (κατάσταση 0 ή 0΄). Αυτή η προϋπόθεση ονομάζεται 

αναστροφή πληθυσμών. 

Για την έναρξη της ενίσχυσης του λέιζερ μέσω των ταλαντώσεων ενεργεί ως διαταραχή η 

αυθόρμητη εκπομπή. Έτσι, η αυθόρμητα εκπεμπόμενη ακτινοβολία φθορισμού που τυχαίνει να 

βρίσκεται σε ένα ρυθμό της κοιλότητας, ενισχύεται μέσω της εξαναγκασμένης εκπομπής, αν η 

διαθέσιμη απολαβή (gain) σε αυτή τη συχνότητα είναι ικανή να αντισταθμίσει τις απώλειες αυτού 

του ρυθμού. Αυτή η κατάσταση (η αντιστάθμιση των απωλειών) αποτελεί το κατώφλι της δράσης 

λέιζερ. Σε χαμηλό ρυθμό άντλησης ο πληθυσμός της διεγερμένης κατάστασης είναι μικρός και 

ένα στάσιμο κύμα δεν μπορεί να ενισχυθεί, επειδή η ένταση του μειώνεται στην κοιλότητα 

Σχήμα 1.3.3 : Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με άτομο. Οι διαδικασίες (α) της 
απορρόφησης, (β) της εξαναγκασμένης εκπομπής και (γ) της αυθόρμητης εκπομπής. 
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(εξερχόμενο από το κάτοπτρο ή λόγω άλλων απωλειών) γρηγορότερα από ότι αυξάνεται μέσω 

της διαδικασίας διέγερσης και το αποτέλεσμα είναι η αυθόρμητη εκπομπή (η οποία λαμβάνει 

χώρα προς όλες τις κατευθύνσεις) να κυριαρχεί της εξαναγκασμένης εκπομπής και να μην 

παράγεται δέσμη λέιζερ. Σε υψηλό ρυθμό άντλησης επιτυγχάνεται αναστροφή πληθυσμού ικανή 

να αντισταθμίσει τις απώλειες της κοιλότητας και να υποστηρίξει δράση λέιζερ σε ένα ρυθμό. Το 

πεδίο στο ρυθμό με δράση λέιζερ είναι τόσο ισχυρό και γρήγορο, που τα περισσότερα μόρια 

δεν προλαβαίνουν να αποδιεγερθούν αυθόρμητα πριν τα αποδιεγείρει εξαναγκασμένα το πεδίο. 

Τα περισσότερα φωτόνια βρίσκονται σε αυτό το ρυθμό και εξέρχονται της κοιλότητας 

παράγοντας μια δέσμη σύμφωνου φωτός. 

Τα χαρακτηριστικά της δέσμης του λέιζερ είναι η χωρική και χρονική συμφωνία, η 

υψηλή ένταση και η μονοχρωματικότητα. Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τα λέιζερ τις 

σημαντικότερες πηγές φωτός στη φυσική. 

 

11..44  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΖΖΕΕΡΡ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑΠΠΛΛΗΗ  ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΗΗ  ((RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR))  

Παρά την ανταγωνιστική φύση της δράσης λέιζερ και της σκέδασης, τα τελευταία χρόνια 

έχει επιτευχθεί ο συνδυασμός αυτών των δύο ώστε να υπάρξει δράση λέιζερ μέσω πολλαπλής 

σκέδασης[20]. Όπως περιγράφηκε στην ενότητα 1.3, σε μια τυπική κοιλότητα λέιζερ τα 

αυθόρμητα εκπεμπόμενα φωτόνια (που προκύπτουν από την αποδιέγερση του ενεργού μέσου 

που έχει αντληθεί) ανακλώνται από τα κάτοπτρα της κοιλότητας και με πολλαπλές διελεύσεις 

μέσα από το ομοιογενές ενεργό μέσο προκαλούν την εξαναγκασμένη εκπομπή και άλλων 

όμοιων φωτονίων. Με αυτό τον τρόπο, βαθμιαία δημιουργείται δέσμη έντονης και σύμφωνης 

ακτινοβολίας, μια δέσμη λέιζερ. 

Η διάδοση του φωτός μέσα σε ένα σύστημα random laser περιγράφεται ως ένας τυχαίος 

βηματισμός (σχήμα 1.2.5) των φωτονίων με την κατεύθυνση του κάθε βήματος να καθορίζεται 

από τους νόμους των πιθανοτήτων. Η παρουσία των σκεδαστών αυξάνει το μήκος της διαδρομής 

που διανύει η εισερχόμενη δέσμη φωτός στο υλικό[21]. Όπως και με τα συνήθη λέιζερ, το ενεργό 

μέσο που απορροφά και ενισχύει την ακτινοβολία εξακολουθεί να υπάρχει αλλά το ρόλο της 

κοιλότητας πλέον τον αντικαθιστά το σκεδάζον υλικό. Τα φωτόνια που παράγονται από την 

αυθόρμητη εκπομπή σκεδάζονται πολλαπλά από τα σωματίδια του σκεδαστή και παραμένουν 

κοντά σε περιοχές όπου το ενεργό μέσο είναι διεγερμένο με αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη 
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εκπομπή από τις διεγερμένες περιοχές. Δηλαδή τα σωματίδια του σκεδαστή καθορίζουν μια 

πληθώρα μικροκοιλοτήτων οι οποίες προκαλούν τον εντοπισμό του φωτός[22]. 

Κατά την άντληση σε χαμηλές τιμές ροής ενέργειας παρατηρείται ο φθορισμός από το 

ενεργό μέσο που οφείλεται στην αυθόρμητη εκπομπή των διεγερμένων ατόμων ή μορίων. Σε 

υψηλές τιμές ροής ενέργειας άντλησης, οπότε και η διέγερση είναι πιο αποτελεσματική και για 

περισσότερα άτομα ή μόρια, τα φαινόμενα της εξαναγκασμένης εκπομπής είναι έντονα και 

τελικά οδηγούν στην ενίσχυση και ανάπτυξη δράσης λέιζερ μέσω των μικροκοιλοτήτων. Τέτοια 

φαινόμενα, ενίσχυσης του φωτός, παρατηρήθηκαν σε συστήματα που παρουσιάζουν μεγάλο 

βαθμό αταξίας όπως για παράδειγμα διαλύματα οργανικών χρωστικών που περιέχουν 

σκεδάζοντα σωματίδια ή ακόμα και συστήματα με σωματίδια ημιαγωγού (σχήμα 1.4.1) [23]. 

 

 
 

Σχήμα 1.4.1 : (α) Συμβατική κοιλότητα λέιζερ, όπου τα φωτόνια μέσω ανάδρασης εκτελούν 
πολλαπλές διελεύσεις μέσα από το ομοιογενές ενεργό μέσο προκαλώντας την 
εξαναγκασμένη εκπομπή και με αποτέλεσμα τη δράση λέιζερ και (β) Σύστημα random 
laser, όπου τα φωτόνια μέσω πολλαπλών σκεδάσεων «παγιδεύονται» στο ενεργό μέσο 
προκαλώντας την εξαναγκασμένη εκπομπή και με αποτέλεσμα τη δράση random laser. 
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11..55  ΑΑΝΝΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  

Την περίοδο 1967-1968 ο V. S. Letokhov, από τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών του 

Troitzk, πρώτος υπολόγισε θεωρητικά τις οπτικές ιδιότητες ενός μέσου ανομοιόμορφης 

κατανομής που ταυτόχρονα ενισχύει και σκεδάζει την ακτινοβολία[24-26]. Πιο συγκεκριμένα, 

μελέτησε τη γένεση ακτινοβολίας από ένα μέσο με σκεδαστές και αρνητικό συντελεστή 

απορρόφησης (gain) όταν η μέση ελεύθερη διαδρομή t  (ενότητα 1.2.2) του φωτονίου είναι 

μικρότερη από τις διαστάσεις της σκεδάζουσας περιοχής, γεγονός που συμβαίνει όταν η κίνηση 

του φωτονίου καθορίζεται από τους νόμους της διάχυσης. Με τον τρόπο αυτό προέβλεψε 

θεωρητικά την παραγωγή ενός ταλαντωτή λέιζερ σταθερής συχνότητας. Αυτή ήταν ενδεχομένως 

η πρώτη αναφορά στο φαινόμενο που ονομάζεται σήμερα random laser.  

Για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα η θεωρητική πρόβλεψη του V. S. Letokhov δεν 

συνοδεύονταν από κάποια πειραματική επιβεβαίωση. 

Το 1986, η ομάδα του V. M. Markushev διεγείροντας Na5La1-xNdx(MoO4)4 σε μορφή 

σκόνης (υλικό που σε μορφή κρυστάλλου χρησιμοποιείται ως ενεργό μέσο σε λέιζερ στερεάς 

κατάστασης), παρατήρησε ότι για τιμές ροής ενέργειας διέγερσης μεγαλύτερες από μια τιμή 

κατωφλίου η ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας αυξήθηκε περίπου κατά τέσσερις τάξεις 

μεγέθους παράλληλα με δραματική χρονική και φασματική όξυνση[27]. Το παρατηρούμενο 

φαινόμενο αποδόθηκε σε εξαναγκασμένη εκπομπή από ενεργό μέσο σε μορφή σκόνης.  

Το 1993 ο A. Migus και οι συνεργάτες του[28], όπως και οι D. Wiersma και A. 

Lagendijk[29,30] σε επόμενες εργασίες, έδειξαν κατόπιν λειοτρίβησης και μετατροπής κρυστάλλων 

λέιζερ (π.χ. Ti:Al2O3, Cr:Al2O3) σε σκόνη, ότι είναι δυνατή η κατασκευή ενός μέσου τυχαίας 

κατανομής κέντρων σκέδασης που οδηγεί σε ενίσχυση της ακτινοβολίας, σύμφωνα με τις μελέτες 

του Letokhov. Ταυτόχρονα με τη διέγερση (δέσμη άντλησης) το υλικό ακτινοβολείται με δέσμη 

λέιζερ (δέσμη παρατήρησης) στην περιοχή που εμφανίζεται η εκπομπή φθορισμού (σχήμα 

1.5.1)[29,30]. Η προσπίπτουσα ακτινοβολία σκεδάζεται πολλαπλά (λόγω της κοκκώδους δομής της 

σκόνης) ακολουθώντας τυχαίες διαδρομές μεταξύ των κόκκων. Όταν αυτές οι διαδρομές 

(μονοπάτια) είναι αρκετά μεγάλες η ακτινοβολία ενισχύεται μέσω της εξαναγκασμένης εκπομπής 

από το διεγερμένο υλικό. Σημειώνεται ότι απουσία της δέσμης άντλησης δεν παρατηρείται 

ενίσχυση της δέσμης παρατήρησης. 
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Η μονοχρωματικότητα κατά τη δράση λέιζερ οφείλεται σε μια διεργασία γνωστή ως gain 

narrowing που παρατηρείται κατά τη διέλευση του φωτός (των φωτονίων) από διεγερμένο 

ενεργό υλικό. Ο συντελεστής ενίσχυσης παρουσιάζει μέγιστο σε ένα συγκεκριμένο μήκος 

κύματος. Με τη πολλαπλή διέλευση των φωτονίων μέσα από το ενεργό υλικό, ενισχύονται κατά 

προτίμηση αυτά που βρίσκονται στο μήκος κύματος του μέγιστου του συντελεστή ενίσχυσης και 

αυτό καθορίζει το μήκος κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. 

Παρά τις προηγούμενες εργασίες, η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας του N. 

Lawandy (Πανεπιστήμιο Princeton, Η.Π.Α.) ήταν εκείνη που λειτούργησε καταλυτικά στην 

ανάπτυξη του πεδίου. Ο Lawandy και οι συνεργάτες του (1993)[31] μελέτησαν τις ιδιότητες της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από διάλυμα οργανικής χρωστικής λέιζερ (Ροδαμίνη 640) παρουσία 

σκεδαστών (κολλοειδές αιώρημα σωματιδίων TiO2). Στο πείραμα, τα κολλοειδή διαλύματα 

ακτινοβολήθηκαν με τη δεύτερη αρμονική (532 nm) ενός λέιζερ Nd:YAG και καταγράφηκε η 

φασματική και χρονική απόκρισή τους. Πάνω από μια συγκεκριμένη τιμή ισχύος άντλησης, 

παρατηρήθηκε δραματική φασματική (σχήμα 1.5.2) και χρονική (σχήμα 1.5.3) όξυνση[31] της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, που είναι χαρακτηριστικά της δράσης λέιζερ, επιβεβαιώνοντας έτσι 

ότι η εκπομπή από τέτοια συστήματα διαθέτει φασματικές και χρονικές ιδιότητες παρόμοιες με 

αυτές ενός ταλαντωτή λέιζερ απουσία εξωτερικής και καθορισμένης κοιλότητας. Τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά δεν παρουσιάστηκαν στην περίπτωση διαλύματος χρωστικής απουσία 

Σχήμα 1.5.1 : H κόκκινη δέσμη, εισερχόμενη από αριστερά, σκεδάζεται τυχαία από τα 
μικροσωματίδια. Η ακτινοβολία ενισχύεται μετά από κάθε σκέδαση όταν τα μικροσωματίδια 
(της σκόνης του κρυστάλλου λέιζερ) έχουν διεγερθεί με την έντονη πράσινη δέσμη που 
προσπίπτει από τα δεξιά. 
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σκεδαστών και για αυτό η συμπεριφορά που παρατηρήθηκε αποδόθηκε στην παρουσία των 

σκεδαστών. 

Από το σχήμα 1.5.2 παρατηρείται ότι το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από το 

διάλυμα χρωστικής (απουσία σκεδαστών) ακόμα και σε υψηλές τιμές ενέργειας έχει ευρεία 

κατανομή (σχήμα 1.5.2α), ενώ με την παρουσία σκεδαστών και την αύξηση της ενέργειας 

παρατηρείται σημαντική φασματική όξυνση (σχήμα 1.5.2c). Βέβαια, το φαινόμενο της 

φασματικής όξυνσης είναι γνωστό ακόμα και σε ομοιογενή μέσα, με την ονομασία : ενισχυμένη 

αυθόρμητη εκπομπή (ASE ≡ Amplified Spontaneous Emission)[32,33]. Αυτό όμως που είναι 

αξιοσημείωτο στα παραπάνω πειράματα, είναι ότι η τιμή της ενέργειας άντλησης του κατωφλίου 

για το οποίο παρατηρείται η φασματική όξυνση είναι δύο τάξεις μεγέθους μικρότερη στο 

σύστημα με τα μικροσφαιρίδια σκεδαστών και την οργανική χρωστική σε σχέση με αυτή για το 

ομοιογενές σύστημα χωρίς τους σκεδαστές.  

 

 

 

Σχήμα 1.5.2 : Εκπομπή φθορισμού από διαλύματα ροδαμίνης 640 σε μεθανόλη παρουσία 
και απουσία σκεδαστών. Το φάσμα α αντιστοιχεί στην εκπομπή από διάλυμα με 
συγκέντρωση χρωστικής 2.5×10-3 Μ που αντλείται από παλμό 3 mJ (7 ns) μήκους κύματος 
532 nm. Τα φάσματα b και c είναι τα φάσματα εκπομπής του κολλοειδούς διαλύματος 
χρωστικής με συγκέντρωση σωματιδίων TiO2 2.8×1010 cm-3 που αντλείται με παλμούς 2.2 μJ 
και 3 mJ (7 ns) αντίστοιχα. Η ένταση του φάσματος b έχει πολλαπλασιαστεί κατά έναν 
παράγοντα του 10, ενώ του c έχει διαιρεθεί με έναν παράγοντα του 20. 
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Η διέγερση αποκαλύπτει μια συμπεριφορά κατωφλίου και στα χρονικά χαρακτηριστικά. 

Όταν η ενέργεια του παλμού άντλησης δεν ξεπερνά την κρίσιμη τιμή κατωφλίου πάνω από την 

οποία παρατηρείται δράση λέιζερ, η χρονική εκπομπή του κολλοειδούς διαλύματος χρωστικής 

και των σωματιδίων TiO2, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5.2b είναι παρόμοια με αυτήν ενός 

καθαρού διαλύματος χρωστικής που αντλείται σε όλες τις ενέργειες ακόμα και τις πιο υψηλές 

(σχήμα 1.5.2α). Το χρονικό εύρος της εκπομπής φθορισμού είναι περίπου 4 ns και αποτελεί 

χαρακτηριστική τιμή για τη χρωστική Ροδαμίνη 640 (χρόνος ζωής φθορισμού). Όταν όμως η 

ενέργεια άντλησης υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου, παρατηρείται δραματική χρονική όξυνση 

(σχήμα 1.5.3c) με εύρος μικρότερο από 300 ps που αποδίδεται στη διαδικασία εξαναγκασμένης 

εκπομπής. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις της χρωστικής (2.5×10-3 Μ) και των 

νανοσωματιδίων TiO2 (2.8×1019 cm-3) παραμένουν σταθερές. 

Σχήμα 1.5.3 : Η χρονική εξέλιξη του φθορισμού της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από 
κολλοειδές διάλυμα ροδαμίνης 640 σε μεθανόλη με σκεδαστές TiO2 που αντλείται με 
διαδοχικούς παλμούς διάρκειας 80 ps. (α) Χρονική εξέλιξη ομογενούς διαλύματος 
χρωστικής αντλούμενου με τη μέγιστη ενέργεια του παλμού, (b) και (c) οι χρονικές εξελίξεις 
της εκπομπής φθορισμού κολλοειδούς διαλύματος χρωστικής με νανοσωματίδια TiO2 σε 
χαμηλή και υψηλή ενέργεια άντλησης. 
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Με βάση πρόσφατα πειράματα των ερευνητικών ομάδων του S. V. Frolov [34] και της H. 

Cao[35,36], κατά τα οποία παρατηρήθηκε δράση λέιζερ από συζυγιακά πολυμερή και οργανικές 

χρωστικές αντίστοιχα, παρουσία σκεδαστών, έχει υποστηριχθεί μια σύνδεση μεταξύ της δράσης 

λέιζερ και του εντοπισμού του φωτός κατά Anderson (Anderson localization)[12-18]. Ειδικότερα 

σε πειράματα που έγιναν από την H. Cao[35,37] και την ομάδα της σε πολυκρυσταλλικά υμένια 

ZnO  και GaN (με σωματίδια διαστάσεων περίπου 100 nm) παρατηρήθηκε σύμφωνη δράση 

random laser. Όταν τα υμένια αντλήθηκαν με παλμό λέιζερ σε τιμή ροής ενέργειας μεγαλύτερη 

από την τιμή κατωφλίου, παρατηρήθηκε σημαντική ενίσχυση του εκπεμπόμενου φθορισμού από 

το δείγμα και δραματική φασματική όξυνση. Στην πραγματικότητα, δύο διαφορετικές μορφές 

ενεργειακού κατωφλίου παρατηρήθηκαν: ένα της φασματικής όξυνσης και ένα της εμφάνισης 

ρυθμών (modes) (σύμφωνη δράση random laser) (σχήμα 1.5.4a)[35]. Οι ρυθμοί, όπως 

προτείνεται, προκύπτουν από την ενίσχυση του φωτός κατά μήκος συγκεκριμένων κλειστών 

“κυκλικών διαδρομών” (loops) (σχήμα 1.5.4)[35,30]. Παρατηρήθηκε ότι για διαφορετικές 

γεωμετρίες διέγερσης και ανίχνευσης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, οι φασματικές κορυφές 

των ρυθμών της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας εμφανίζονται σε διαφορετικά μήκη κύματος. Αυτή 

η παρατήρηση υποδηλώνει ότι λόγω του εντοπισμού του φωτός η εκπεμπόμενη ακτινοβολία 

προέρχεται από διαφορετικές μικροκοιλότητες (κλειστές κυκλικές διαδρομές) που 

σχηματίζονται στο φιλμ (σχήμα 1.5.4b)[30]. 

Την περίοδο 2001-2003, η ερευνητική ομάδα του D. S. Wiersma, πραγματοποίησε 

πειράματα για τη μελέτη της δράσης random laser σε συστήματα υγρών κρυστάλλων[39-42]. 

Χρησιμοποιώντας υγρό κρύσταλλο σε πορώδες σκεδαστικό μέσο είναι δυνατόν να ελέγχεται η 

σταθερά διάχυσης. Οι υγροί κρύσταλλοι έχουν την ιδιότητα να αλλάζουν φάσεις κατά τη 

θέρμανσή τους, με την κάθε φάση να αντιστοιχεί σε διαφορετικό δείκτη διάθλασης και επομένως 

να διαφοροποιεί το δείκτη σκέδασης στο μέσο. Επομένως, σε ένα πορώδες σκεδαστικό μέσο 

που περιέχει οργανική χρωστική λέιζερ και υγρό κρύσταλλο, υπάρχει ισχυρή εξάρτηση της 

σταθεράς διάχυσης από τη θερμοκρασία και επομένως και του μήκους ελεύθερης διαδρομής 

μεταφοράς . Έτσι, είναι δυνατόν να ελέγχεται ο συντελεστής σκέδασης στο μέσο και να γίνονται 

                                                 
 Η πρώτη αναφορά για δράση λέιζερ από ZnO σε μορφή σκόνης αναφέρθηκε το 1981[38]. 

  
1
3 tD c=  (ενότητα 1.2.2) 
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μελέτες με το ίδιο σύστημα για ασθενή και ισχυρή σκέδαση. Σε χαμηλές θερμοκρασίες 

παρατηρήθηκε δράση random laser, ενώ υπό τις ίδιες συνθήκες άντλησης σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες η τιμή του κατωφλίου της δράσης random laser ήταν πολύ μεγαλύτερη και 

παρατηρήθηκε εκπομπή φθορισμού (σχήμα 1.5.5a)[39]. Αυτή η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται 

από την απότομη μετάβαση από τη δράση random laser στο φθορισμό όπως φαίνεται στα 

σχήματα 1.5.5b και 1.5.5c μέσω του φασματικού εύρους και της φασματικής έντασης 

συναρτήσει της θερμοκρασίας[39]. 

Σχήμα 1.5.4 : (a) Φάσματα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από υμένια ZnO με την 
ενέργεια άντλησης να αυξάνει (από κάτω προς τα πάνω). Στο μέσο δεξί ένθετο διάγραμμα 
φαίνεται ο σχηματισμός ενός κλειστού μονοπατιού που ακολουθούν τα φωτόνια 
σκεδαζόμενα σε ένα μέσο με τυχαίους σκεδαστές. (b) Σχηματική αναπαράσταση των 
κλειστών κυκλικών διαδρομών που σχηματίζονται όταν το φως ταξιδεύει μέσα σε σύστημα 
με υψηλή συγκέντρωση σκεδαστών 

(a) (b) 
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Χρησιμοποιώντας συνδυασμούς σκεδαστικού μέσου και υγρού κρυστάλλου είναι δυνατόν 

να ρυθμίζεται σε διαφορετικό βαθμό η δράση random laser και να παρατηρείται για 

παράδειγμα σταδιακά ή απότομα για μεταβολές της θερμοκρασίας. 

Οι R. C. Polson  και Z. V. Vardeny, παρουσίασαν το 2004 τη μελέτη τους γύρω από τη 

δράση random laser σε βιολογικούς ιστούς, συμπεριλαβονομένων και δειγμάτων ανθρώπινου 

ιστού, κατόπιν εμποτισμού τους με οργανική χρωστική λέιζερ[43], ενώ είχαν προηγηθεί μελέτες 

για τη δράση random laser σε ιστούς ζώων από την ερευνητική ομάδα του R. R. Alfano το 

1995[44]. Παρατήρησαν δράση λέιζερ με σύμφωνη ανάδραση τόσο σε υγιείς όσο και σε 

καρκινικούς ιστούς. Το σημαντικό είναι ότι συγκρίνοντας καρκινικούς ιστούς με αντίστοιχους 

υγιείς, οι ρυθμοί λέιζερ στους πρώτους ήταν περισσότεροι (σχήμα 1.5.6) γεγονός το οποίο είναι 

Σχήμα 1.5.5 : Η δράση ενός συστήματος 
random laser ελεγχόμενου από τη 
θερμοκρασία. Τα δείγματα με τους υγρούς 
κρυστάλλους αντλούνται με λέιζερ Nd:YAG 
(λ=532 nm, τ=14 ns, διάμετρος επιφάνειας 
άντλησης=1.9 mm) 
(a) Φάσματα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 
για διαφορετικές θερμοκρασίες του υγρού 
κρυστάλλου. Το φάσμα στους 35 °C 
παρουσιάζεται σε κλίμακα 10 φορές 
μικρότερο. 
(b) Το φασματικό εύρος της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας συναρτήσει της θερμοκρασίας. 
Στους 42.5 °C παρουσιάζεται μια απότομη 
μείωση στο φασματικό εύρος για μικρότερες 
θερμοκρασίες που οφείλεται στη δράση 
random laser. 
(c) Η ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 
συναρτήσει της θερμοκρασίας. Στους 42.5 °C 
παρουσιάζεται μια απότομη αύξηση στην 
ένταση για μικρότερες θερμοκρασίες που 
οφείλεται στη δράση random laser. 
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δυνατό να οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνικής με απεικονιστική διάγνωση για το διαχωρισμό 

μεταξύ καρκινικών και υγιών ιστών[43]. 

 

 

 
Μελέτες του φαινομένου της δράσης random laser σε οργανικές χρωστικές και 

νανοσύνθετα υβριδικά συστήματα που αποτελούνται από ημιαγώγιμα σωματίδια οξειδίου του 

ψευδαργύρου (ZnO) σε μήτρα οργανικού πολυμερούς διεξάγονται τα τελευταία χρόνια στα 

εργαστήρια του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.) του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Καθ. Ε. Π. 

Γιαννέλη στο Πανεπιστήμιο Cornell[45-52]. Οι μελέτες αφορούν στην καταγραφή της 

συμπεριφοράς ποικιλίας συστημάτων  και κατανόηση του φαινομένου και της εξάρτησής του 

από παράγοντες όπως το ενεργό υλικό, ο φορέας, η σύσταση και η θερμοκρασία του δείγματος. 
                                                 

 για παράδειγμα πίνακες 1.5.1 και 2.2.1 

Σχήμα 1.5.6 : Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας random laser από ανθρώπινο ιστό 
εμποτισμένο με Ροδαμίνη 6G (Rh6G). 
(a) Δύο τυπικά φάσματα εκπομπής random laser από υγιή ιστό. Οι φασματικές γραμμές 
αποτελούν ρυθμούς από τη σύμφωνη ανάδραση. 
(b) Φωτογραφία υγιούς ιστού στο μικροσκόπιο  
(c) και (d), ό,τι και για (a) και (b), αλλά για καρκινικό ιστό. Παρατηρούνται περισσότεροι 
ρυθμοί λέιζερ στα φάσματα από το σχηματισμό περισσότερων μικροκοιλοτήτων στον ιστό, 
οι οποίες οφείλονται στην έντονη σκέδαση λόγω της έντονης ανομοιογένειας, όπως φαίνεται 
και στην φωτογραφία (d). 
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Επιπλέον διεξάγονται πειράματα για τη μέτρηση της συμφωνίας της ακτινοβολίας random laser 

καθώς και για την παρασκευή συστημάτων που εμφανίζουν δράση random laser με σύμφωνη 

ανάδραση, ένδειξη της οποίας είναι η εμφάνιση ρυθμών στο φάσμα της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας. 

Παράλληλα με τα πειράματα, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται θεωρητικοί 

υπολογισμοί και πειραματικές μετρήσεις συναρτήσει πολλών παραμέτρων με απώτερο σκοπό 

την πλήρη εξήγηση του φαινομένου και δυνατότητα ελέγχου των παραμέτρων από τις οποίες 

εξαρτάται αυτό[53-60]. 

Στον πίνακα 1.5.1 που ακολουθεί περιγράφονται συνοπτικά διάφορα συστήματα random 

laser που έχουν μελετηθεί από ερευνητικές ομάδες μαζί με χαρακτηριστικές παραμέτρους 

άντλησης.  
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Σύστημα Random Laser Παράμετροι διέγερσης Τιμή κατωφλίου δράσης 
Random Laser Ερευνητική ομάδα 

Ενεργό υλικό/Σκεδαστές/Φορέας/λem λexc/τexc/∅ Fthreshold(mJ/cm2) 
Βιβλιογραφία 

W. L. Sha et al. Rh 640/TiO2/MeOH/620nm & 650nm 532nm/3ns/1000μm ≥9 OL v19 p1922 
(1994) 

R. M. Balachandran 
& N. M. Lawandy Rh 640/TiO2/MeOH/617nm & 648nm 532nm/7ns/– ~20 OL v21 p1603 

(1996) 

F. Hide et al. MEH-PPV/TiO2/Polystyrene/600nm or 
MEH-PPV/TiO2/cyclohexanone/600nm 532nm/10ns/1500μm ~14 or 

≥40 
CPL v256 p424 

(1996) 
R. M. Balachandran 

et al. Rh640/TiO2/MeOH/617nm & 648nm 532nm/5ns/1700μm 15 AO v35 p640 
(1996) 

D. M. Bagnall et al. ZnO/ZnO/sapphire substrate/404nm 355nm/6ns/stripe 50μm 1.44 APL v70 p2230 
(1997) 

M. A. Noginov et al. LiF/powder/air/936nm 532nm/15ns/– 25 JOSAB v14 p2153 
(1997) 

S. Tanosaki et al. Acridine orange dye (ACO) 
microdroplets/Intralipid/ACO/575nm 480nm/200ps/250μm – AO v37 p2379 

(1998) 

H. Cao et al. ZnO/ZnO/silica substrate/388nm 355nm/15ps/35μm 0.002 APL v73 p3656 
(1998) 

H. Yanagi et al. Rh B/TiO2/SiO2/620nm 510nm/–/– 0.1 mJ CPL v292 p332 
(1998) 

G. Zacharakis et al. 
Rh 101/PS spheres/PMMA/– or 

Rh 6G/PS spheres/PMMA/580nm or 
DCM/PS spheres/PMMA/620nm 

496nm/500fs/500μm 
5 - 7.5 or 
9 - 11 or 
5 - 5.5 

AO v38 p6087 
(1999) 

S. V. Frolov et al. Rh6G/opals/ethylene glycol/560nm 532nm/100ps/ 
stripe 30 - 100μm 0.5 OC v162 p241 

(1999) 

G. van Soest et al. SRhB/TiO2/MeOH/590nm 532nm/6ns/ 
80μm - 2000μm 200 - 3 OL v24 p306 

(1999) 
 

Πίνακας 1.5.1 : Συστήματα random laser που έχουν μελετηθεί από ερευνητικές ομάδες μαζί με 
χαρακτηριστικές παραμέτρους διέγερσης και την τιμή ροής ενέργειας κατωφλίου δράσης random laser. 
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Σύστημα Random Laser Παράμετροι διέγερσης Τιμή κατωφλίου δράσης 
Random Laser Ερευνητική ομάδα 

Ενεργό υλικό/Σκεδαστές/Φορέας/λem λexc/τexc/∅ Fthreshold(mJ/cm2) 
Βιβλιογραφία 

S. V. Frolov et al. DOO-PPV/quartz substrate/630nm or 
Rh 6G/SiO2 balls/gelatine/560nm 

532nm/100ps/ 
500μm - 1000μm 0.15 - 0.30 PRB v59 pR5284 

(1999) 

H. Cao et al. ZnO/ZnO/ITO coated glass 
substrate/385nm 355nm/15ps/38μm 0.01 PRL v82 p2278 

(1999) 
R.K. Thareja & 

A. Mitra ZnO/ZnO/pellet/390nm 355nm/5ns/1000μm 7.5 APB v71 p181 
(2000) 

K. Totsuka et al. Kiton Red/PS spheres/MeOH/585nm 532nm/8ns/ 
100μm, 1000μm, 2000μm 127 - 255 JAP v87 p7623 

(2000) 

H. Cao et al. Rh 640/ZnO/MeOH/608nm 532nm/25ps/<200μm >10 PRE v61 p1985 
(2000) 

Y. Ling et al. Rh 640/TiO2/PMMA/608nm or 
ZnO/ZnO/sapphire substrate/385nm 

532nm/25ps/50μm or 
355nm/15ps/6-20μm 

5 - 75 or 
24 - 7 

PRA v64 p063808 
(2001) 

A. Otomo et al. DCM/dendrimers/PMMA/600nm 532nm/3ns/ 
stripe 18μm×2400μm 0.45 TSF v393 p278 

(2001) 

G. Zacharakis et al. Coumarin 307/TiO2/gelatine/480nm 800nm/200fs/440μm 40 APL v81 p2511 
(2002) 

M. Bahoura et al. 
Scattering and non-transparent 

Nd0.5La0.5Al3(BO3)4 ceramic by solid state 
reaction/1060nm 

532nm/10ns/ 
400μm - 5000μm 900 - 100 OC v201 p405 

(2002) 

M. Anni et al. T5oCx/50nm holes in film/glass 
substrate/620nm 

355nm/3ns/ 
stripe 100μm×7000μm 0.3 APL v83 p2754 

(2003) 

B. Q. Sun et al. GaAsN/structural inhomogeneities/GaAs 
substrate/1085nm 750-900nm/80fs/~60μm 0.68 - 68 JAP v93 p5855 

(2003) 

J. Schmidtke et al. DCM/cholesteric liquid crystal with 
defects/590nm 532nm/7ns/5.5μm 10 PRL v90 p083902 

(2003) 
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Σύστημα Random Laser Παράμετροι διέγερσης Τιμή κατωφλίου δράσης 
Random Laser Ερευνητική ομάδα 

Ενεργό υλικό/Σκεδαστές/Φορέας/λem λexc/τexc/∅ Fthreshold(mJ/cm2) 
Βιβλιογραφία 

S. F. Yu et al. ZnO/natural facets of ZnO 
nanorods/sapphire substrate/387nm 

355nm/6ns/ 
stripe 60μm×5000μm 

4.8 (TE polarization) 
9.6 (TM polarization) 

APL v84 p3241 
(2004) 

F. Quochi et al. crystalline para-sexiphenyl (p-6P)/facets 
and inhomogeneities of nanofibers/422nm 380nm/150fs/120μm 0.0005 APL v84 p4454 

(2004) 
R. C. Polson & 
 Z. V. Vardeny Rh 6G/tissue/tissue/560nm 532nm/100ps/ 

stripe 100μm×2000μm <0.2 APL v85 p1289 
(2004) 

X. H. Wu et al. ZnO/ZnO/pellet/376nm 355nm/20ps/– 34 - 42 JOSAB v21 p159 
(2004) 

M. A. Noginov et al. NdSc3(BO3)4 scattering powder 532nm/10ns/ 
300μm - 700μm 500 - 35000 JOSAB v21 p191 

(2004) 

D. Anglos et al. ZnO/ZnO/PDMS/384nm 248nm/5ps, 450fs/ 
500μm - 3700μm 11 - 3 JOSAB v21 p209 

(2004) 

C. X. Xu et al. ZnO/ZnO/sapphire substrate/386nm 355nm/6ns/– 18 APL v86 p011118 
(2005) 

     

AO: Applied Optics
APB:   Applied Physics B 
APL:   Applied Physics Letters 
CPL:   Chemical Physics Letters 
JAP:   Journal of Applied Physics 
JOSAB:   Journal of the Optical Society of America B 
OC:   Optics Communication 
OL:   Optics Letters 
PRA:   Physical Review A 
PRB:   Physical Review B 
PRE:   Physical Review E 
PRL:   Physical Review Letters 
TSF:   Thin Solid Films 

DCM: 4-dicyanomethylene-2methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
DOO-PPV:  2,5-dioctyloxy poly(p-phenylene-vinylene) 
MEH-PPV:  poly(2-Methoxy,5-(2’-Ethyl-Hexyloxy)-1,4-Phenylene-Vinylene) 
MeOH:   μεθανόλη 
PMMA:   πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας 
PDMS:   πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο 
PS:   πολυστυρένιο 
Rh:   ροδαμίνη 
SRh:   σουλφοροδαμίνη 
T5oCx:   substituted quinquethienyl S,S-dioxide 
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11..66  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ[[4477]]  

Τα συστήματα random laser εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τη χρήση τους 

σε ποικιλία εφαρμογών στη βιομηχανία, την ιατρική και άλλους τομείς. Μερικές πρώτες 

εφαρμογές έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Μια πολλά υποσχόμενη εφαρμογή συστημάτων random laser είναι η δημιουργία 

φωτονικών κωδικών. Με λεπτή επίστρωση (~200 μm) τέτοιων συστημάτων είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν κώδικες οι οποίοι θα αναγνωρίζονται με ένα μόνο παλμό πηγής λέιζερ διέγερσης. 

Τέτοιοι κώδικες θα είναι χρήσιμοι στην αναγνώριση στρατιωτικών αντικειμένων, για επισήμανση 

βλαβερών υλικών και ασφαλή αναγνώριση ή για να αντικαταστήσουν τους κοινούς σε χρήση 

κώδικες γραμμών που χρησιμοποιούνται ευρέως στα προϊόντα. Η πιο πρόσφατη ανάπτυξη 

τέτοιας εφαρμογής έχει παρουσιαστεί από την εταιρία Spectra Systems Co. (N. Lawandy), η 

οποία παρήγαγε φωτονικούς κώδικες οι οποίοι μπορούν να τυπωθούν σε οποιοδήποτε υλικό με 

τη χρήση ενός κοινού εκτυπωτή inkjet (σχήμα 1.6.1). Δημιούργησε γραμμωτούς κώδικες 

χρωμάτων (σχήμα 1.6.1a) που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και ταξινόμηση 

αντικειμένων κατ’ αναλογία με τους απλούς γραμμωτούς κώδικες (bar codes). Επίσης η ίδια 

εταιρεία παράγει και έντυπα η αυθεντικότητα των οποίων αναγνωρίζεται μέσω της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας από ενσωματωμένα σωματίδια (σωματίδια ασφαλείας PolyStar™). 

 

      

 
Επιπλέον, οι φωτονικοί κώδικες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή νέων 

και ασφαλέστερων καρτών, αντικαθιστώντας τους ήδη υπάρχοντες μαγνητικούς κώδικες. Αυτές 

Σχήμα 1.6.1 : (a) Η ετικέτα αποτελείται από γραμμές που η καθεμία εκπέμπει σε 
διαφορετικό μήκος κύματος παράγοντας ένα μοναδικό χρωματικό κώδικα. (b) Σωματίδια 
ασφαλείας PolyStar™: Μικροσωματίδια ενσωματωμένα σε χαρτί που φαίνονται μόνο μέσω 
της έντονης εκπεμπόμενης ακτινοβολίας τους σε διάφορα μήκη κύματος κατόπιν έκθεσής 
τους σε παλμική υπεριώδη ακτινοβολία. 

(a) (b)
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οι κάρτες θα αποτελούνταν από λεπτές ρίγες διαφορετικών φωτονικών πολυμερών, καθεμία εκ 

των οποίων θα είχε δράση λέιζερ σε διαφορετικό μήκος κύματος. Δεκαέξι ρίγες παράγουν ένα 

δισεκατομμύριο διαφορετικούς φωτονικούς κώδικες, κάνοντας την αναπαραγωγή πλαστών 

καρτών σχεδόν αδύνατη. 

Άλλες πιθανές εφαρμογές στο πεδίο της μηχανικής όρασης, περιλαμβάνουν τη χρήση 

αντικειμένων που έχουν επισημανθεί με συστήματα random laser που περιέχουν διαφορετικές 

χρωμοφόρες και χρησιμοποιούνται στο διαχωρισμό (αναγνώριση, ταξινόμηση) διαφόρων 

εξαρτημάτων ή αντικειμένων με βάση τη δράση random laser σε χαρακτηριστικά μήκη κύματος. 

Το μικρό φασματικό εύρος (~3 nm) που χαρακτηρίζει την εκπεμπόμενη ακτινοβολία random 

laser (είναι σχεδόν μονοχρωματική) δίνει τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται μήκη κύματος 

που βρίσκονται σε κοντινή φασματική απόσταση και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

υλοποίηση χρωματικού κώδικα ταυτοποίησης στο χώρο των μηκών κύματος. Με αυτή τη 

μέθοδο θα μπορούσε για παράδειγμα ένας ρομποτικός αρμός με μια οπτική ίνα να διαλέγει και 

να βάζει σε σειρά διάφορα κομμάτια σε μια βιομηχανική γραμμή παραγωγής. 

Στο πεδίο της αναζήτησης και διάσωσης, υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη για την έγκαιρη, 

άμεση και μικρού κόστους μέθοδο αναγνώρισης βυθισμένων πλοίων και συντριβέντων 

αεροσκαφών ή δορυφόρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά τη συντριβή ενός αεροσκάφους, 

ο ενσωματωμένος εξοπλισμός εκπομπής κάποιου σήματος είναι κατεστραμμένος με αποτέλεσμα 

οι μόνες μέθοδοι ικανές για την εύρεση επιζώντων να είναι η οπτική επαφή και συσκευές λέιζερ 

(lidar). Τα random laser παράλληλα με λέιζερ που είναι ασφαλή για την όραση σε μήκος 

κύματος 1.5 μm θα κάνουν, μέσω ενός οχήματος αναζήτησης, δυνατό τον εντοπισμό πλοίων ή 

αεροσκαφών καθώς και επιζώντων με την ανίχνευση ενός μοναδικού και σε πολύ μικρή 

φασματική ζώνη σήματος που θα εκπέμπεται από επιστρωμένα μέρη με υλικά που παρουσιάζουν 

δράση random laser στην άτρακτο του αεροσκάφους ή το σκαρί του πλοίου, στα πανιά και στα 

σωσίβια.  

Τοποθέτηση μικροσυστημάτων random laser σε υγρά μέσα δίνει τη δυνατότητα για τη 

μελέτη της ροής τους σε μεγάλες αποστάσεις μέσω της ανίχνευσης της ακτινοβολίας random 

laser που θα εκπέμψουν κατόπιν διέγερσής τους. 

Στο χώρο της βιοϊατρικής, τα random laser μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

παράδειγμα στη φωτοδυναμική θεραπεία, στην οποία χρειάζονται διεγέρσεις μικρού φασματικού 
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εύρους για φάρμακα όπως παράγωγα της βενζοπορφυρίνης (BPD). Επίσης, τα random laser θα 

μπορούσαν να βρουν εφαρμογή για απεικονιστικές μεθόδους στην ιατρική. Ο συνδυασμός με 

χρωμοφόρες που απορροφώνται επιλεκτικά από κακοήθεις όγκους και της εκπομπής random 

laser που είναι έντονη και μονοχρωματική θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την έγκαιρη 

πρόληψη αλλά και να βοηθήσει στην επιλεκτική αφαίρεση μόνο του όγκου και όχι του υγιούς 

ιστού[43]. Μια σχηματική αναπαράσταση της δράσης random laser από ιστό που περιέχει κάποια 

οργανική χρωστική φαίνεται στο σχήμα 1.6.2[44]. 

 

 

 
 

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας ενεργά μέσα χημικώς πιο ανθεκτικά από τις οργανικές 

χρωστικές, ανοίγονται δρόμοι για περισσότερες εφαρμογές. Φωτοαγώγιμα πολυμερή, όπως είναι 

το PPV (poly(phenylene-vinylene)) και παράγωγά του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διπλή 

ιδιότητα, ως ενεργό μέσο και ως πολυμερική μήτρα και να ενσωματωθούν μαζί με σκεδαστές σε 

πολυμερή για τη χρήση ως pixel έντονης φωτεινότητας σε οθόνες τηλεόρασης, ξεπερνώντας τα 

Σχήμα 1.6.2 : Σχηματική αναπαράσταση της δράσης random laser από ιστό με οργανική 
χρωστική λέιζερ. Ο ιστός δρα ως το σκεδαστικό μέσο και η οργανική χρωστική λέιζερ ως το 
ενεργό μέσο. 
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προβλήματα της φωτεινότητας που δημιουργούνται από τον κορεσμό του φωσφόρου στις 

ηλεκτρονικές λυχνίες. Η δημιουργία επίσης μιας παλέτας ποικίλων χρωμάτων θα απομακρύνει 

εντελώς τη χρήση των ηλεκτρονικών λυχνιών με οθόνες μικρότερου μεγέθους και ίσως και 

μικρότερου κόστους. 

Η μελλοντική ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας εστιάζεται στην αντικατάσταση της 

οπτικής με ηλεκτρική άντληση σε εφαρμογές όπως επίπεδοι πίνακες οργάνων, η αυτοκίνηση, οι 

επίπεδες φωτεινές οθόνες και άλλου είδους πινακίδες. Από τις πρώτες μελέτες σε αυτό τον τομέα 

είναι η ενσωμάτωση πολυμερικών διοδικών συσκευών, που προέρχονται από υλικά όπως το PPV, 

μεταξύ διάφανων υμενίων ITO (indium tin oxide) και κατάλληλων μεταλλικών ή ημιαγώγιμων 

ηλεκτροδίων. Η ενσωμάτωση σκεδαστών σε αυτά τα συστήματα αναμένεται να οδηγήσει σε 

μεγαλύτερης αποδοτικότητα LED (Light Emitting Diode) και διοδικών λέιζερ με ενδεχόμενη 

λειτουργία στη φασματική περιοχή του μπλε και του πράσινου. Μια ακόμα πολλά υποσχόμενη 

ιδέα, είναι ο συνδυασμός συστημάτων random laser με υλικά που έχουν ζώνη φωτονικού 

χάσματος (photonic band gap materials[61,62]). Ο συνδυασμός της περιοδικά οργανωμένης 

δομής που χαρακτηρίζει αυτά τα υλικά με την αταξία που χαρακτηρίζει τα συστήματα random 

laser, ενδεχομένως να βοηθήσει στην προσπάθεια να είναι προβλέψιμη η δράση random laser 

και τα χαρακτηριστικά της και να έχει κάποιου είδους κατευθυντικότητα. Μια πρώτη 

προσπάθεια έχει ήδη γίνει από την ερευνητική ομάδα του Frolov σχετικά με την εκπομπή από 

δομές που περιέχουν οργανική χρωστική λέιζερ σε περιοδικές οπές (opals) κρυστάλλου SiO2[63]. 

 

 

11..77  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

Σε αυτή την εργασία μελετάται η δράση λέιζερ σε συστήματα που απορροφούν και 

σκεδάζουν ισχυρά την οπτική ακτινοβολία. Για τη μελέτη αυτή, παρασκευάζονται στερεά 

δείγματα στα οποία ευρίσκονται σε διασπορά σωματίδια ZnO σε διαφόρων ειδών οργανικές 

μήτρες ή διαλύματα οργανικών χρωστικών λέιζερ με σκεδαστές. Μετά την οπτική διέγερση 

αυτών των συστημάτων, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία σκεδάζεται και εντοπίζεται χωρικά με 

αποτέλεσμα την ενίσχυσή της. Η μήτρα στα στερεά δείγματα συγκρατεί διεσπαρμένα τα 

σωματίδια και προσφέροντας παράλληλα τις μηχανικές της ιδιότητες (π.χ. ελαστικότητα). 
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Για τον οπτικό χαρακτηρισμό και τη μελέτη του φαινομένου random laser τα δείγματα 

αντλούνται με παλμικά λέιζερ κατάλληλου μήκους κύματος και χρονοδιάρκειας. Οι 

πειραματικές μετρήσεις αφορούν στη φασματική καταγραφή της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας 

συναρτήσει διαφόρων παραμέτρων (ενέργεια διέγερσης, θερμοκρασία δείγματος, επιφάνεια 

άντλησης, κ.τ.λ.), τη μέτρηση του χρόνου ζωής και του μήκους συμφωνίας της εκπομπής 

random laser και την εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από το φαινόμενο random laser και της 

συμπεριφοράς σε αυτό των νέων νανοϋβριδικών συστημάτων ZnO σε πολυμερική μήτρα. 

Πειράματα σε χαμηλή θερμοκρασία πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη μελέτη της 

εξάρτησης της συμπεριφοράς της δράσης random laser από τη θερμοκρασία (4ο Κεφάλαιο). Με 

άντληση σε χαμηλή θερμοκρασία το σύστημα ZnO/πολυμερές αναμένεται να εμφανίζει 

μικρότερες απώλειες (που οφείλονται σε μη-ακτινοβολητικές αποδιεγέρσεις) και επομένως να 

αποδίδει περισσότερο και να εμφανίζει μειωμένες τιμές ροής ενέργειας κατωφλίου για δράση 

random laser. Έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενη εργασία ότι άντληση σε θερμοκρασία 

δωματίου με παλμούς λέιζερ χρονοδιάρκειας ns οδηγεί σε υψηλές τιμές ενεργειακού κατωφλίου 

και ασταθή δράση random laser σε αντίθεση με τη σταθερότητα που προκύπτει ΄’όταν η 

χρονοδιάρκεια των παλμών άντλησης είναι πολύ μικρότερη (ps). Η διαφορετική συμπεριφορά 

οφείλεται στο χρόνο ζωής φωτοφωταύγειας του ZnO που έχει μετρηθεί σε 275±30 ps[50-51]. 

Κατ’ αναλογία αναμένεται η μείωση της θερμοκρασίας να οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου ζωής 

φωτοφωταύγειας του ZnO και κατά συνέπεια σε αποτελεσματικότερη άντληση ακόμη και με 

παλμούς λέιζερ χρονοδιάρκειας ns. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής εξετάζονται συστήματα 

διαφορετικών συγκεντρώσεων ZnO/πολυμερές σε διαφορετικές θερμοκρασίες με σκοπό τη 

μελέτη της απόδοσης της ακτινοβολίας random laser και των τιμών ροής ενέργειας των 

κατωφλίων δράσης random laser. 

Με σκοπό τη μελέτη της δυναμικής της δράσης random laser πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα με διάταξη του τύπου pump-probe (5ο Κεφάλαιο). Παρουσιάζεται η καταγραφή της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατόπιν διαδοχικής άντλησης του δείγματος με δύο βραχείς 

παλμούς λέιζερ (χρονικού εύρους 450 fs) ελέγχοντας τη μεταξύ τους χρονική καθυστέρηση. 

Σκοπός των μετρήσεων είναι ο υπολογισμός του χρόνου ζωής της ακτινοβολίας random laser 

από τη συμπεριφορά του εκπεμπόμενου σήματος που καθορίζεται από τις τιμές ροής ενέργειας 

άντλησης των δύο παλμών. 
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Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση random laser από νέες ανόργανες νανοδομές 

ZnO, τύπου sol-gel και υμενίων (6ο Κεφάλαιο), οι οποίες είναι εύκολο να παρασκευαστούν. Με 

την επεξεργασία της επιφάνειας των υμενίων δημιουργούνται νέες δομές και γίνεται μελέτη της 

εξάρτησης της δράσης και της απόδοσης της ακτινοβολίας random laser σε αυτές. 

Τέλος, έγιναν προσπάθειες για την παρατήρηση σύμφωνης ανάδρασης από συστήματα 

random laser (7ο Κεφάλαιο). Ένδειξη για σύμφωνη ανάδραση σε συστήματα random laser είναι 

η εμφάνιση ρυθμών στο φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Για το σκοπό αυτό, 

μελετήθηκαν δείγματα με οργανικές χρωστικές λέιζερ σε πολυμερική μήτρα ή σε διαλύτη στα 

οποία προστέθηκαν σκεδάζοντα σωματίδια και έγινε μελέτη για τις συνθήκες άντλησης και τις 

συγκεντρώσεις σκεδαστών και ενεργού μέσου που απαιτούνται για την εμφάνιση ρυθμών λέιζερ. 

Μελλοντικές μελέτες αφορούν σε πειράματα με σκοπό τη μέτρηση της συμφωνίας της 

ακτινοβολίας random laser σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας διάταξης που έχει αναπτυχθεί στο 

Ι.Η.Δ.Λ.-Ι.Τ.Ε. Επίσης, θα γίνουν περεταίρω πειράματα για τη μελέτη της δυναμικής της 

δράσης random laser καθώς και μετρήσεις του χρόνου ζωής της φωτοφωταύγειας και της 

ακτινοβολίας random laser του ZnO σε χαμηλή θερμοκρασία. Τέλος, μελέτες σε νέες 

νανοδομές που εμφανίζουν ή όχι περιοδικότητα και είναι εφικτή η ελεγχόμενη τροποποίησή 

τους θα δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη δράση random laser. 
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22ΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  
 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  &&  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
 
 

22..11  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη μελέτη συστημάτων που συνδυάζουν 

φαινόμενα σκέδασης και ενίσχυσης του εκπεμπόμενου φωτός μετά από οπτική άντληση. Πιο 

συγκεκριμένα μελετήθηκαν συστήματα που περιέχουν οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) σε 

ανόργανη μήτρα και συστήματα που περιέχουν οργανική χρωστική Ροδαμίνη 6G (Rh6G) σε 

πολυμερική μήτρα ή σε οργανικό διαλύτη. Ο ημιαγωγός ZnO χαρακτηρίζεται από έντονη 

φωτοφωταύγεια αποτελώντας ταυτόχρονα το ενεργό και το σκεδαστικό μέσο. Στα συστήματα με 

οργανική χρωστική, η Ροδαμίνη 6G, που χαρακτηρίζεται από έντονο φθορισμό, αποτελεί το 

ενεργό μέσο ενώ νανοσφαιρίδια πολυστυρενίου (PS) ή νανοσωματίδια ZnO αποτελούν το 

σκεδαστικό μέσο. Το ενδιαφέρον αυτής της εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της δράσης 

random laser και τα χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας random laser στα νέα νανοσύνθετα υλικά, 

καθώς και η ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων. Τα συστήματα που μελετήθηκαν 

παρασκευάστηκαν στο Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Cornell 

(Η.Π.Α.), από το Δρα R. N. Das στην ερευνητική ομάδα του Καθ. Ε. Π. Γιαννέλη. 

 

22..22  ΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  --  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνται από νανοσωματίδια οξειδίου του 

ψευδαργύρου (ZnO) που δρουν διπλά ως σκεδαστές και ως ενεργό υλικό και είναι διεσπαρμένα 

σε μια αδρανή μήτρα πολυμερούς όπως για παράδειγμα πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο 

(polydimethylsiloxane, PDMS), πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας (Poly(methylmethacrylate), 

PMMA), εποξική ρητίνη (epoxy resin) ή SiO2 (sol-gel). Τα ημιαγώγιμα σωματίδια που 

χρησιμοποιήθηκαν στα δείγματα έχουν υποστεί επιφανειακή χημική τροποποίηση για την 

ενσωμάτωση και την ομοιόμορφη διασπορά τους στην πολυμερική μήτρα. Η παρασκευή των 
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δειγμάτων είναι σχετικά εύκολη , οπότε καθιστά εφικτή τη μαζική παραγωγή τέτοιων δειγμάτων 

καθώς τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι χαμηλού κόστους. Αυτό είναι 

ελκυστικό σε σχέση με τη χρήση τέτοιων υλικών σε διάφορες εφαρμογές στο πεδίο των 

φωτονικών υλικών και αποτελεί ένα κίνητρο της παρούσας μελέτης. 

Γενικά, για την παρατήρηση του φαινομένου random laser απαιτείται το δείγμα να έχει 

το συνδυασμό των εξής συστατικών :  

ΕΕννεερργγόό  μμέέσσοο  

Το ενεργό μέσο μπορεί να αποτελείται από ημιαγωγό με έντονη φωτοφωταύγεια (π.χ. 

ZnO, GaN) ή από φθορίζουσα οργανική χρωστική (laser dyes) ή από μια οπτικά ενεργή 

πολυμερική μήτρα (π.χ. MEH-PPV). 

ΜΜέέσσοο  σσκκέέδδαασσηηςς  

Ως μέσο σκέδασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν νάνο- ή μίκρο-σωματίδια ανόργανης 

(π.χ. TiO2, ZnO) ή οργανικής φύσεως (π.χ. νανοσφαιρίδια πολυμερών (πολυστυρένιο)). 

ΦΦοορρέέααςς 

Ο φορέας μπορεί να είναι οργανική πολυμερική μήτρα ή ανόργανη μήτρα, όπως για 

παράδειγμα SiO2, Al2O3 παρασκευασμένη με τη μέθοδο sol-gel, στην περίπτωση στερεών 

δειγμάτων ή διαλύτης στην περίπτωση διαλυμάτων. 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω δημιουργείται μια πληθώρα συστημάτων random laser. 

Σημαντικό όμως είναι να αναπτυχθούν απλές και προσιτές μέθοδοι για την παρασκευή τους, έτσι 

ώστε η δράση random laser να είναι ελεγχόμενη και προβλέψιμη εκ των προτέρων. 

 

 

 

                                                 
 Ενότητα 2.2.3 
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22..22..11  ΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
Με συνδυασμό των παραπάνω συστατικών, παρασκευάστηκαν τα δείγματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και συνοπτικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 
ΔΕΙΓΜΑ ΣΚΕΔΑΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟ 

ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΑ λ άντλησης 

ZnO/epoxy ZnO ZnO epoxy 
(εποξική ρητίνη) 

UV 
(355nm) 

ZnO/PDMS ZnO ZnO PDMS 
(πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο) 

UV 
(248nm, 355nm) 

ZnO-BTO/PDMS ZnO & BaTiO3 ZnO PDMS UV 
(248nm, 355nm) 

ZnO/ PMMA ZnO ZnO 
PMMA 

(πολυμεθακρυλικός 
μεθυλεστέρας) 

UV 
(248nm, 355nm) 

υμένια ZnO ZnO ZnO με ή χωρίς PMMA UV 
(248nm, 355nm) 

ZnO/PS ZnO ZnO PS 
(πολυστυρένιο) 

UV 
(248nm, 355nm) 

ZnO/sol-gel ZnO ZnO SiO2 
UV 

(248nm, 355nm) 
MEH-PPV 

με ZnO ή TiO2 
ZnO ή TiO2 MEH-PPV PS Ορατό 

(532nm) 
Ροδαμίνη 6G ή 101 

με 
ZnO ή TiO2 ή PS 

ZnO 
ή TiO2 
ή nPS  

Ροδαμίνη 
6G ή 101 

PMMA 
ή CH2Cl2 (διχλωρομεθάνιο) 

ή MeOH (μεθανόλη) 

Ορατό ή UV 
(532nm ή 248nm) 

 
 

Στα περισσότερα δείγματα το ZnO λειτουργεί και ως μέσο σκέδασης και ως μέσο 

ενίσχυσης, ενώ παρασκευάστηκαν και δείγματα με ενεργό μέσο μόρια χρωστικών ή συζυγιακά 

πολυμερή που παρουσιάζουν έντονη εκπομπή φθορισμού. Μεγάλη διαφοροποίηση στα δείγματα 

έγινε ως προς το είδος του φορέα που συγκρατεί σκεδαστές και ενεργό υλικό μαζί και 

κληροδοτεί τις μηχανικές του ιδιότητες στα συστήματα random laser. 

                                                 
 PS: νανοσφαιρίδια πολυστυρενίου 

Πίνακας 2.2.1 : Η σύσταση και το μήκος κύματος άντλησης των δειγμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. 
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22..22..22  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  
Το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας εργασίας εστιάστηκε σε νανοσύνθετα υβριδικά 

συστήματα ZnO/πολυμερές, υμένια ZnO, Ροδαμίνη 6G (ή 101)-ZnO/PMMA τα οποία είναι 

σε στερεή κατάσταση και σε συστήματα Ροδαμίνη 6G-PS /MeOH που είναι σε μορφή 

διαλύματος. Στον Πίνακα 2.2.1 αναφέρεται ποιοτικά η σύσταση των δειγμάτων. Παρακάτω 

περιγράφονται αναλυτικότερα τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η διαδικασία 

παρασκευής των δειγμάτων. 

 

ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΣΣ  ΥΥΛΛΕΕΣΣ  
Τα πολυμερή PDMS (σχήμα 2.2.1) με μέσο μοριακό βάρος 150000 (PS 348.7) και 

49000 (PS 343.5) αποκτήθηκαν από την United Chemical Technologies. Το tetraethyl 

orthosilicate (TEOS) αποκτήθηκε από την Gelest, Inc. και ο καταλύτης Tin(II) 2-

ethylhexanoate αγοράστηκε από την Aldrich Chemical Co. 

 

Si O
CH3

CH3

n
 

 

 

Τα σωματίδια ZnO (καθαρότητας 99.9%, Aldrich 20,553-2), είναι ελλειψοειδούς 

σχήματος με μέσο μήκος 125 ± 25 nm και σχετικό λόγο αξόνων ~2[1]. Τα νανοσωματίδια 

οξειδίου του ψευδαργύρου που χρησιμοποιήθηκαν στα δείγματα έχουν υποστεί επιφανειακή 

χημική τροποποίηση για την ενσωμάτωση και την ομοιόμορφη διασπορά τους στην πολυμερική 

μήτρα. Η επικάλυψη της επιφάνειας των σωματιδίων με οργανικό υλικό (διάφορα είδη σιλανίων, 

διαφορετικού μήκους αλυσίδας) βοηθά στην αποφυγή δημιουργίας συσσωματωμάτων. 

Σε μια τυπική παρασκευή τροποποιημένων σωματιδίων ZnO, αναμίχθηκαν σωματίδια 

ZnO σε μορφή σκόνης (40 gr) με διάλυμα που περιείχε 2 gr 3-mercaptopropyl 

trimethoxysilane ή glycidoxypropyl trimethoxysilane ή 2-(3,4 epoxycyclohexyl) 
                                                 

 PS: μικροσφαιρίδια πολυστυρενίου 

Σχήμα 2.2.1 : Συντακτικός τύπος του PDMS.
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ethyltrimethoxysilane, 95 ml αιθανόλη και 5 ml νερό. Το λευκό αιώρημα που προέκυψε 

τοποθετήθηκε σε συσκευή υπερήχων για 5 λεπτά και στη συνέχεια αναδεύθηκε για 1 ώρα στους 

70 °C. Το προϊόν συλλέχθηκε με φυγοκέντρηση και κατόπιν έκπλυσης με αιθανόλη (120 ml x 2), 

για να απομακρυνθεί η περίσσεια σιλανίου, υποβλήθηκε σε ξήρανση υπό κενό. Η αντίδραση 

τροποποίησης της επιφανείας φαίνεται σχήμα 2.2.2.  

 

 

 
 

Η αντίδραση τροποποίησης της επιφάνειας των σωματιδίων ZnO με σιλάνια 

επιβεβαιώνεται με την τεχνική FT-IR.  Σε πειράματα καθίζησης, τα αιωρήματα με καλή 

διασπορά σωματιδίων και χωρίς συσσωματώματα χαρακτηρίζονται από σταθερό ύψος 

καθίζησης για αρκετές ώρες και αυτό επαληθεύεται για τα τροποποιημένα σωματίδια ZnO σε 

σχέση με τα μη τροποποιημένα σε διαλυτές που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των 

δειγμάτων[2]. 

 

ΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  

ZZnnOO//eeppooxxyy  
Τα συνθετικά υβρίδια βασιζόμενα στην εποξική ρητίνη παρασκευάστηκαν αναμιγνύοντας 

κατάλληλες ποσότητες από απλό ή οργανικά τροποποιημένο ZnO, bisphenol A epoxy resin 

(Mn ~ 377), dicyandiamide, και 2-μεθυλοϊμιδαξόλιο σε διαλύτη μεθυλοπυρολιδόνη (NMP). Το 

μίγμα αναδεύθηκε και έμεινε στους υπέρηχους για 5 λεπτά ώστε η διασπορά του ZnO να είναι 

                                                 
 FT-IR: Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy 

Σχήμα 2.2.2 : Αντίδραση χημικής τροποποίησης της επιφάνειας των σωματιδίων ZnO. 
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ομοιόμορφη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα καλούπι από τεφλόν και θερμάνθηκε αργά 

στους 70 °C σε φούρνο αέρος για 48 ώρες. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη τα υβρίδια 

παρέμειναν σε φούρνο αέρος για 15 ώρες στους 170 °C. 

 

ZZnnOO//PPDDMMSS[[33,,44]]  
Τα συνθετικά υβρίδια ZnO/PDMS παρασκευάστηκαν αναμιγνύοντας την κατάλληλη 

ποσότητα ZnO, silanol terminated PDMS και tetraethyl orthosilicate (TEOS) (cross-linking 

agent) στις 3000 στροφές ανά λεπτό για 2 λεπτά. Στοιχειομετρική ποσότητα από καταλύτη 

tin(II) 2-ethylhexanoate (TEOS:Sn = 5:1) προστέθηκε στο μίγμα το οποίο αναδεύθηκε για 

ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Το τελικό μίγμα μεταφέρθηκε σε ένα καλούπι από τεφλόν και 

παρέμεινε σε θερμοκρασία δωματίου για ελάχιστο χρόνο 48 ωρών. 

 

ZZnnOO--BBTTOO//PPDDMMSS  
Τα συνθετικά υβρίδια ZnO-BTO/PDMS παρασκευάστηκαν όπως και τα συνθετικά 

υβρίδια ZnO/PDMS με τη διαφορά ότι ποσότητα ZnO αντικαταστάθηκε από BaTiO3. Με 

αυτό τον τρόπο διατηρείται ο αριθμός των σκεδαστών μειώνονται όμως τα σωματίδια ZnO που 

λειτουργούν και ως μέσο ενίσχυσης όταν διεγείρονται. 

 

ΥΥμμέέννιιαα  ZZnnOO[[55]]  
Σε μια τυπική διαδικασία, αναμίχθηκαν επιφανειακώς τροποποιημένα σωματίδια ZnO (6 

gr) σε μορφή σκόνης με 9 ml αραιωμένου διαλύματος οξικού οξέος (pH 2-3) που περιείχε 2 

σταγόνες τασιενεργού ουσίας (surfactant: Trinitron – X100). Το λευκό αιώρημα που 

σχηματίστηκε παρέμεινε στους υπέρηχους για 10 λεπτά. Έπειτα, έγινε εναπόθεση με τη μέθοδο 

spin coating σε γυάλινο υπόστρωμα (25 × 25 mm2) και το υμένιο που προέκυψε παρέμεινε για 

ξήρανση σε θερμοκρασία δωματίου. Τα στεγνά δείγματα υποβλήθηκαν σε θερμική κατεργασία 

στους 600 °C για 12 ώρες παράγοντας ένα λείο κεραμικό υμένιο ZnO (as-deposited film). Το 

πάχος του υμενίου είναι ομοιόμορφο κατά μήκος του υποστρώματος, 1 μm, με εξαίρεση μιας 

μικρής περιοχής (διαμέτρου περίπου 4 mm) στο κέντρο του υμενίου, όπου συσσωρεύθηκαν 

σωματίδια και το πάχος είναι 3 μm. 
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Με περαιτέρω επεξεργασία (ανόπτηση με λέιζερ ή επίστρωση με οργανικό πολυμερικό 

υμένιο) των κεραμικών υμενίων ZnO δημιουργήθηκαν δύο νέοι τύποι υμενίων. 

Η ανόπτηση με λέιζερ των κεραμικών υμενίων πραγματοποιήθηκε στον αέρα 

χρησιμοποιώντας μια χωρικά ομοιογενοποιημένη δέσμη από ένα λέιζερ διεγερμένων διμερών 

XeCl (μήκους κύματος: 308 nm, χρονοδιάρκειας παλμού: 30 ns), η οποία ακτινοβολεί 

ομοιόμορφα μια περιοχή 4×4 mm2 στην επιφάνεια του υμενίου. Με κατάλληλη σάρωση της 

δέσμης λέιζερ στο υμένιο, ακτινοβολήθηκε όλη η επιφάνειά του (laser-annealed υμένιο). 

Χρησιμοποιήθηκαν 10 παλμοί στη βέλτιστη ροή ενέργειας 200 mJ/cm2 για κάθε περιοχή 

ακτινοβόλησης. Ακτινοβόληση σε υψηλότερες τιμές ροής ενέργειας, στην περιοχή των 300 

mJ/cm2, έχει ως αποτέλεσμα την αποδόμηση της επιφάνειας του υμενίου ενώ σε χαμηλότερες 

τιμές ροής ενέργειας, στην περιοχή των 100 mJ/cm2, δεν επιτυγχάνεται ανόπτηση στην 

επιφάνεια του υμενίου. 

Η επίστρωση με πολυμερές των κεραμικών υμενίων έγινε με τη μέθοδο spin coating με 

την προσθήκη με μικροπιπέτα μιας σταγόνας διαλύματος PMMA (4% κ.β. σε διαλύτη 

τετραϋδροφουράνιο (THF)) στην επιφάνεια του υμενίου. Το παραγόμενο υμένιο (ZnO/PMMA 

υμένιο) ξηραίνεται σε θερμοκρασία δωματίου. 

Τα υμένια ZnO που παρασκευάστηκαν έχουν τη μορφή που φαίνεται στη φωτογραφία 

του σχήματος 2.2.3, ενώ διαγραμματικά η δομή τους παρουσιάζεται στο σχήμα 2.2.4. 

25mm25mm
  

 
Σχήμα 2.2.3 : Φωτογραφία του υμενίου ZnO πάνω στο γυάλινο υπόστρωμα. 
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ZZnnOO//ssooll--ggeell  
Η διαδικασία για την παρασκευή δειγμάτων ZnO/sol-gel έχει ως εξής: Παρασκευάζεται 

ένα αρχικό αιώρημα με τη χρήση κατάλληλης ποσότητας χημικά τροποποιημένου ZnO, 

τετραμεθόξυ-σιλανίου (TMOS, (CH3O)4Si) και νερού το οποίο τοποθετείται σε λουτρό 

υπερήχων για 10 με 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας με τους υπέρηχους 

προστίθεται καταλυτική ποσότητα οξικού οξέος (0.1 ml για 1 gr TMOS και 1 ml νερό). Μετά 

την προσθήκη του οξέος, το αιώρημα μετασχηματίζεται σε πήκτωμα (gel) και παραμένει σε 

θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πήξης. Το προϊόν 

έπειτα ξηραίνεται σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ακόμα ώρες ώστε να στερεοποιηθεί 

δημιουργώντας σύνθετες υβριδικές νανοδομές ανόργανου/ανόργανου, ZnO/SiO2. 

Παρασκευάστηκαν δείγματα με αρχικές συγκεντρώσεις ZnO από 20 έως 80 % κ.β., που 

αντιστοιχεί σε 10 με 65 % του συνολικού όγκου του αρχικού διαλύματος. Το δείγμα ZnO/SiO2 

περιεκτικότητας 20% κ.β. σε ZnO φαίνεται αρκετά διάφανο, με 33% κ.β. φαίνεται γαλακτώδες 

και για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 40% κ.β. είναι λευκό αδιαφανές όπως φαίνεται στο 

σχήμα 2.2.5. 

 

   

 
Σχήμα 2.2.5 : Φωτογραφία και σχηματική αναπαράσταση δείγματος ZnO/sol-gel 

Σχήμα 2.2.4 : Σχηματική αναπαράσταση των στρωμάτων του υμενίου ZnO πάνω στο 
γυάλινο υπόστρωμα.  
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ΡΡοοδδααμμίίννηη  66GG--PPSS//MMeeOOHH  

Για την παρασκευή του διαλύματος Rh6G/MeOH συγκέντρωσης 20×10-3 Μ διαλύονται 

0.19 gr Ροδαμίνης 6G (Lambda Physik) σε 20 ml μεθανόλης. Με διαδοχικές αραιώσεις 

δημιουργούνται διαλύματα Rh6G/MeOH συγκεντρώσεων 10×10-3 Μ, 5×10-3 Μ και 2×10-3 Μ. 

Τα τελικά διαλύματα με τους σκεδαστές παρασκευάζονται σε γυάλινη κυψελίδα διαστάσεων 

5mm×10mm×40mm με 0.7 ml διαλύματος Rh6G/MeOH και 0.01 έως 0.30 ml σφαιρίδια 

πολυστυρενίου διαμέτρου 203 nm και περιεκτικότητας 10% στερεού σε νερό (PL-Latex (Plain 

White), Part No: 6002-2101, Batch No: PSS 431W). 

 

ΡΡοοδδααμμίίννηη  66GG  ((ήή  110011))--ZZnnOO//PPMMMMAA    
Σε μικρή ποσότητα (1-5 ml) διαλύματος Ροδαμίνης 6G σε τετραϋδροφουράνιο 

/μεθανόλη (Rh6G: 0.02 g, THF: 20 ml, MeOH: 4 ml) προστίθεται PMMA (1 g), ποσότητα 

ZnO (0.045 g) και τετρααιθόξυ-σιλάνιο (TΕOS, (C2H5O)4Si) το οποίο παράγει SiO2 που 

λειτουργεί ως μήτρα σε συνδυασμό με το ΡΜΜΑ. Το αιώρημα που προκύπτει τοποθετείται σε 

τριβλίο Petri. Με βραδεία απομάκρυνση του διαλύτη, παράγεται υμένιο Rh6G-ZnO/ 

SiO2/PMMA τυπικού πάχους 0.5 mm. 

 

22..22..33  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  

ZZnnOO//PPDDMMSS  &&  ZZnnOO//eeppooxxyy  
Ο χαρακτηρισμός των δειγμάτων ZnO/PDMS και ZnO/epoxy περιγράφεται σε 

προηγούμενη εργασία[3]. Για να διαπιστωθεί ο βαθμός ομοιομορφίας των σωματιδίων τα 

δείγματα εξετάστηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (S.E.M.) . Ενδεικτικές εικόνες 

που καταγράφηκαν για τα δείγματα ZnO/PDMS και ZnO-mercapto φαίνονται στα σχήματα 

2.2.6 και 2.2.7.  

Όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες του σχήματος 2.2.6 τα σωματίδια ZnO είναι 

διαστάσεων μεταξύ 100 nm και 500 nm και έχουν σφαιρικό σχήμα. Το δείγμα ZnO/PDMS 

περιεκτικότητας 30% κ.β. σε ZnO είναι εμφανές ότι περιέχει μικρότερο αριθμό σωματιδίων σε 

σχέση με το αντίστοιχο περιεκτικότητας 50% κ.β. σε ZnO. Επίσης φαίνεται ότι η κατανομή των 

                                                 
 S.E.M. : Scanning Electron Microscope (ενότητα 3.4.1) 
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σωματιδίων δεν είναι απόλυτα ομοιόμορφη παρά την επιφανειακή χημική τροποποίησή τους 

(που έγινε για αυτό το σκοπό) και έχουν σχηματιστεί συσσωματώματα. Αυτή η ανομοιομορφία 

δημιουργεί πρόβλημα στην απόλυτη συσχέτιση της συγκέντρωσης σωματιδίων σκεδαστή στο 

παρατηρούμενο φαινόμενο. Στο σχήμα 2.2.7 τα σωματίδια ZnO φαίνεται ότι έχουν κυλινδρικό 

σχήμα (rod-shaped) με διάμετρο 100 nm – 500 nm και ύψος περίπου 10 μm. Δεν υπάρχουν 

συσσωματώματα, αλλά υπάρχουν περιοχές με σωματίδια και περιοχές χωρίς σωματίδια. 

 

   

 

 

 
Τα δείγματα που παρασκευάστηκαν με φορέα το PDMS παρουσιάζουν έντονη 

ελαστικότητα η οποία μειώνεται για αυξανόμενες συγκεντρώσεις ZnO. Στη φωτογραφία του 

σχήματος 2.2.8 φαίνεται το πόσο ελαστικό μπορεί να είναι το δείγμα. 

Σχήμα 2.2.7 : Εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (SEM) του δείγματος ZnO-
mercapto/epoxy 

Σχήμα 2.2.6 : Εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (SEM) δείγματος ZnO/PDMS 
περιεκτικότητας 30% κ.β. σε ZnO (αριστερά) και 50% κ.β. σε ZnO (δεξιά). 
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ΥΥμμέέννιιαα  ZZnnOO[[55]]  
Για το χαρακτηρισμό της κρυσταλλικότητας του ZnO στα υμένια χρησιμοποιήθηκε ένα 

μικροπεριθλασίμετρο (GADDS: General Area Detector Diffraction System) σάρωσης 

ακτίνων-Χ  με διάμετρο δέσμης ~500 μm. Φάσματα περίθλασης ακτίνων-Χ των κεραμικών 

υμενίων έχουν την τυπική μορφή της φάσης του zincite (JCPDS cards no.36-1451) που είναι 

παρόμοια με αυτή του αρχικού υλικού. Μετά την ανόπτηση με λέιζερ η βασική κρυσταλλική 

δομή του ZnO διατηρείται ενώ η ολική κρυσταλλικότητα αυξάνει (σχήμα 2.2.9). 

 

 
                                                 

 ενότητα 3.4.3 

Σχήμα 2.2.8 : Φωτογραφία δείγματος ZnO/PDMS (30% κ.β.).

Σχήμα 2.2.9 : Φάσματα περίθλασης ακτινών-Χ Cu-Kα (λ=1.54Å) από a) κεραμικά υμένια 
και b) υμένια που έχουν υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ. 
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Για τον καθορισμό της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης της επιφάνειας των κεραμικών 

υμενίων και των υμενίων που έχουν υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική βασιζόμενη στη χαρτογράφηση οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων από περίθλαση 

(EBSD) . Μια εικόνα EBSD φαίνεται στο σχήμα 2.2.10, όπου στην περιοχή που έχει γίνει 

ανόπτηση με λέιζερ φαίνεται μειωμένη η κρυσταλλογραφική διεύθυνση της επιφάνειας του 

δείγματος. 

 

 

 
 

Μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM)  χρησιμοποιήθηκε για την τοπολογική μελέτη 

της επιφάνειας των υμενίων. Οι μετρήσεις AFM πραγματοποιήθηκαν σε μικροσκόπιο 

Multimode Scanning Probe Microscope της Digital Instruments με τη χρήση του λογισμικού 

Nanoscope IIIa, Version 4.23r3. Όλες οι μετρήσεις έγιναν με λειτουργία του μικροσκοπίου σε 

tapping mode. 

Στα σχήματα 2.2.11 και 2.2.12 παρουσιάζονται εικόνες AFM των κεραμικών υμενίων. Η 

μορφολογία της επιφάνειάς τους δείχνει μια τυχαία κατανομή καλά καθορισμένων σωματιδίων 

μεγέθους 250-300 nm. Παρόλο που οι αρχικές διαστάσεις των σωματιδίων κυμαίνονται στα 100 

nm, η υψηλή θερμοκρασία κατά την επεξεργασία των υμενίων (600 °C για 12 ώρες) ευνοεί τη 

                                                 
 EBSD : Electron Backscattering Diffraction 
 AFM : Atomic Force Microscopy (ενότητα 3.4.2) 

Σχήμα 2.2.10 : Εικόνα EBSD από υμένιο ZnO μέρος του οποίου έχει υποβληθεί σε 
ανόπτηση με λέιζερ. 
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συνένωση των νανοσωματιδίων και το σχηματισμό κόκκων ZnO μεγαλύτερων διαστάσεων 

(σχήμα 2.2.12). Η επιφάνεια των υμενίων είναι ομαλή σε γενικές γραμμές αν και παρουσιάζονται 

και μερικές ασυνέχειες. Με βάση το μέγεθος των σωματιδίων και την ένδειξη από τις 

φωτογραφίες AFM, εκτιμάται ότι τα υμένια (στην περιοχή με πάχος 1 μm) αποτελούνται από 3 

ως 4 στρώματα τέτοιων σωματιδίων. 

 

 
 
 

 
 

 

Σχήμα 2.2.11 : Διδιάστατες (2D) εικόνες AFM σε tapping mode από περιοχές κεραμικού 
υμενίου ZnO με επιφάνεια σάρωσης: (α) 10×10 μm2 και (β) 5×5 μm2.

((αα))  

((ββ))  
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Η ανόπτηση με λέιζερ των κεραμικών υμενίων προκαλεί τη συνένωση σωματιδίων όπως 

φαίνεται στις 2D και 3D AFM εικόνες (σχήματα 2.2.13-2.2.16). Αυτό οφείλεται προφανώς στην 

επιφανειακή τήξη που προκαλείται από την απότομη θέρμανση με τη δέσμη λέιζερ. Παρόμοια 

συμπεριφορά επιφανειακής τήξης μετά από ανόπτηση με λέιζερ έχει παρατηρηθεί[6] σε υμένια 

που δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο P.L.D. (Pulsed Laser Deposition). Με την ανόπτηση 

Σχήμα 2.2.12 : Τριδιάστατες (3D) εικόνες AFM σε tapping mode από περιοχές κεραμικού 
υμενίου ZnO με επιφάνεια σάρωσης: (α) 5×5 μm2 και (β) 0.5×0.5 μm2. 

((αα))  

((ββ))  
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μειώνεται σταδιακά η κοκκώδης δομή των σωματιδίων και παράγεται ένα νέο πορώδες δίκτυο 

με κανάλια που θυμίζει δομή λαβυρίνθου (σχήμα 2.2.14β). Κάθε κανάλι έχει μέσο πλάτος 

περίπου 0.5 μm και βάθος περίπου 1 μm. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι ανεξαρτήτως 

της περιοχής του υμενίου (κέντρο ή άκρη, που υπάρχει διαφορά πάχους στο υμένιο), διατηρείται 

η ίδια τραχύτητα και το ίδιο είδος δομής με κανάλια (σχήμα 2.2.14). Επίσης δεν υπάρχουν 

πλέον διακριτά σωματίδια ZnO (σχήμα 2.2.16) σε αντίθεση με υμένια που πριν την ανόπτηση 

τους με λέιζερ τα σωματίδια ZnO είναι ευδιάκριτα (σχήμα 2.2.12). 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2.13 : Εικόνες AFM σε tapping mode από περιοχές σάρωσης 20×20 μm2 υμενίου 
ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ σε διδιάστατη (2D) και τριδιάστατη (3D) 
απεικόνιση. 
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Σχήμα 2.2.14 : Εικόνες AFM σε tapping mode από περιοχές σάρωσης 10×10 μm2 υμενίου 
ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ σε διδιάστατη (2D) και τριδιάστατη (3D) 
απεικόνιση: (α) από το κέντρο του υμενίου, (β) μεταξύ κέντρου και άκρης του υμενίου, (γ) 
από την άκρη του υμενίου. 

((αα))  

((ββ))  

((γγ))  
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Η χαρτογράφηση ενός υμενίου με τη μέθοδο E.D.S. (Energy Dispersive Spectrometry) 

δίνει πληροφορίες για τη συγκέντρωση ενός στοιχείου του δείγματος σχετίζοντας με ποσοτική 

ανάλυση σημείο με σημείο. Μελέτες με τη μέθοδο E.D.S. για συγκέντρωση σε Zn έγιναν στα 

υμένια από ZnO με ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (LEICA 440 SEM). Οι 

ηλεκτρονικές μικρογραφίες των υμενίων από ZnO προέκυψαν από τη σάρωση μιας 

Σχήμα 2.2.16 : Εικόνες AFM σε tapping mode από περιοχή σάρωσης 1.5×1.5 μm2 υμενίου 
ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ σε διδιάστατη (2D) και τριδιάστατη (3D) 
απεικόνιση. 

Σχήμα 2.2.15 : Εικόνα AFM σε tapping mode από περιοχή σάρωσης 5×5 μm2 υμενίου 
ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ σε τριδιάστατη (3D) απεικόνιση. 
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προσπίπτουσας δέσμης ηλεκτρονίων ενέργειας 20 keV που παρήγαγε χαρακτηριστική 

ακτινοβολία ακτίνων-Χ από τα στοιχεία που διεγείρονταν στο δείγμα. Ενδεικτικά φαίνεται στο 

σχήμα 2.2.17 η χαρτογράφηση της συγκέντρωσης σε Zn που έγινε σε κεραμικό υμένιο ZnO με 

τη μέθοδο E.D.S.. Η συγκέντρωση του Zn δεν είναι η ίδια για όλο το υμένιο και επομένως το 

ZnO δεν είναι ομοιογενώς διεσπαρμένο στο υμένιο. Στο κέντρο του υμενίου η συγκέντρωση 

είναι μέγιστη και μειώνεται σταδιακά προς τις άκρες του.  

 

 

 
Ελέγχοντας  τη διασπορά του ZnO πάνω στην επιφάνεια του υμενίου (και επομένως τη 

συγκέντρωση του ZnO στην επιφάνεια), είναι δυνατόν να δημιουργηθούν βιβλιοθήκες 

(combinatorial libraries) random laser σε ένα υμένιο με περιοχές που δεν έχουν υποβληθεί σε 

επεξεργασία (as-deposited) και με περιοχές που έχουν υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ (laser-

annealed) ή σε επίστρωση με πολυμερές. Σε τέτοιου είδους υμένια είναι εφικτή η μελέτη της 

συμπεριφοράς της δράσης random laser μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του ZnO, τη 

μορφολογία της επιφάνειας και τις παραμέτρους διέγερσης. Με τον έλεγχο και το συνδυασμό 

αυτών των παραμέτρων είναι δυνατόν να βελτιστοποιηθεί η απόδοση της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας random laser του υμενίου. Η ποικιλία των βιβλιοθηκών διευρύνεται με την 

                                                 
 Η διασπορά του ZnO εξαρτάται από την ποσότητα και το ιξώδες του λευκού αιωρήματος που χρησιμοποιείται 
κατά την παρασκευή του υμενίου (ενότητα 2.2.2) καθώς επίσης και από την ταχύτητα περιστροφής κατά τη 
διάρκεια της εναπόθεσης του λευκού αιωρήματος με τη μέθοδο spin coating. 

Σχήμα 2.2.17 : Χαρτογράφηση υμενίου ZnO ως προς τη συγκέντρωση σε Zn με τη μέθοδο 
E.D.S.. 
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μεταβολή περαιτέρω παραμέτρων όπως το υλικό εναπόθεσης, το πολυμερές ή ακόμα και το 

υπόστρωμα. Έτσι δημιουργείται μια συνδυαστική (combinatorial) βιβλιοθήκη υλικών[7-9] που 

έχουν έντονη εκπομπή φωτός. Μια τέτοια βιβλιοθήκη θα μπορούσε να έχει καθοριστικό ρόλο 

για την επιλογή του ενεργού υλικού ή της μικροσκοπικής πηγής φωτός σε απεικονιστικές 

εφαρμογές[10-16], όπως είναι για παράδειγμα οι φωτεινές οθόνες. 

Οι μετρήσεις για το χαρακτηρισμό των υμενίων πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα 

Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Cornell (Η.Π.Α.), από το Δρα R. N. Das 

στην ερευνητική ομάδα του Καθ. Ε. Π. Γιαννέλη. 

 

ZZnnOO//ssooll--ggeell  
Για το χαρακτηρισμό των δειγμάτων ZnO/SiO2 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

περίθλασης ακτίνων-Χ και εξέταση της επιφάνειας με μικροσκόπιο ατομικής δύναμης και 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. 

Η μελέτη με την περίθλαση ακτίνων-Χ (Cu-Kα με λ=1.54Å) από τα δείγματα 

ZnO/SiO2 πραγματοποιήθηκε σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιθλασίμετρο (SCINTAG, 

INC Theta-Theta Diffractometer). Το δυναμικό που επιταχύνει τα ηλεκτρόνια που 

βομβαρδίζουν το χάλκινο στόχο ρυθμίστηκε σε 45 kV και το ρεύμα σε 40 mA. Η καταγραφή 

έγινε με βήμα γωνίας 0.02° (2θ) και για χρονικό διάστημα 0.24 s για κάθε βήμα. Για την 

κατανόηση της ανάπτυξης της φάσης και της κρυσταλλικότητας των δειγμάτων ZnO/SiO2 

καταγράφηκαν φάσματα περίθλασης ακτίνων-Χ, αντιπροσωπευτικά των οποίων φαίνονται στα 

σχήματα 2.2.18 και 2.2.19. 

Από το σχήμα 2.2.18 παρατηρείται ότι για δείγματα ZnO/SiO2 συγκεντρώσεων 

μεγαλύτερων από 33% κ.β. παρατηρείται η κρυσταλλική φάση του ZnO (Zincite, JCPDS cards 

no.36-1451) και αύξηση της κρυσταλλικότητας με την αύξηση της συγκέντρωσης του ZnO. Το 

δείγμα ZnO/SiO2 περιεκτικότητας 20% κ.β. σε ZnO βρίσκεται σε άμορφη φάση, καθώς δεν 

παρατηρείται καμία χαρακτηριστική κορυφή του ZnO. Αυτή η παρατήρηση υποδεικνύει ότι, 

κατά την παρασκευή του δείγματος, η ανάμιξη του ZnO με TMOS παρουσία καταλύτη οξικού 

οξέος έχει ως αποτέλεσμα μια χημική αντίδραση που παράγει άμορφη δομή. Επομένως, κατά 

την παρασκευή των δειγμάτων sol-gel μια ποσότητα περίπου 20% κ.β. ZnO αντιδρά με το 



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 

 - 62 - 

TMOS παράγοντας μια άμορφη δομή ενώ η υπόλοιπη ποσότητα του ZnO παραμένει με την 

κρυσταλλική της δομή. 
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Όλα τα δείγματα ZnO/SiO2 υποβλήθηκαν σε θέρμανση στους 950 °C για 2 ώρες, έτσι 

ώστε να αντιδράσει περαιτέρω το ZnO με το SiO2 και να διερευνηθεί η φύση της άμορφης 

δομής που παρουσιάζεται. Στο σχήμα 2.2.19 παρουσιάζονται φάσματα περίθλασης ακτίνων-Χ 

των δειγμάτων ZnO/SiO2 μετά τη διαδικασία της θέρμανσης. 

Σχήμα 2.2.18 : Φάσματα περίθλασης ακτινών-Χ Cu-Kα (λ=1.54Å) από δείγματα 
ZnO/SiO2 διαφορετικών συγκεντρώσεων. Με διακεκομμένες γραμμές σημειώνονται οι 
κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις του ZnO. 
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Από τα καταγεγραμμένα φάσματα περίθλασης (σχήμα 2.2.19) παρατηρείται ότι στα 

δείγματα ZnO/SiO2 περιεκτικότητας 20% κ.β. σε ZnO εμφανίζεται η κρυσταλλική φάση του 

β-Zn2SiO4 (β-Zn2SiO4, JCPDS cards no.14-0653), ενώ στα δείγματα των μεγαλύτερων 

συγκεντρώσεων σε ZnO σχηματίζεται η δομή του Zn2SiO4 Willemite (JCPDS cards no. 37-

1485). Μόνο στο δείγμα ZnO/SiO2 περιεκτικότητας 33% κ.β. σε ZnO εμφανίζονται και οι δύο 

κρυσταλλικές φάσεις, β-Zn2SiO4 και Willemite. 

Σχήμα 2.2.19 : Φάσματα περίθλασης ακτινών-Χ Cu-Kα (λ=1.54Å) από δείγματα 
ZnO/SiO2 διαφορετικών συγκεντρώσεων που έχουν υποβληθεί σε ανόπτηση στους 950 °C 
για 2 ώρες. Με διακεκομμένες γραμμές σημειώνονται οι κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις του 
ZnO. 
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Με θέρμανση σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 950 °C το ZnO αντιδρά πλήρως με το 

SiO2 και κρυσταλλοποιείται σε άμορφο Zn2SiO4. Σε φάσματα περίθλασης ακτίνων-Χ που 

καταγράφηκαν δεν παρατηρείται καμία από τις κορυφές του ZnO (ακόμα και σε δείγματα 

υψηλών συγκεντρώσεων σε ZnO). 

Από τις μετρήσεις περίθλασης ακτίνων-Χ συμπεραίνεται ότι στα δείγματα sol-gel 

ZnO/SiO2 περίπου το 20% της ποσότητας του ZnO μετατρέπεται σε άμορφο Zn2SiO4[17,18]. 

Επομένως, προτείνεται ότι τα δείγματα ZnO/SiO2 περιεκτικότητας 20% κ.β. σε ZnO 

αποτελούνται μόνο από την άμορφη δομή του Zn2SiO4, ενώ τα υπόλοιπα δείγματα των 

μεγαλύτερων συγκεντρώσεων αποτελούνται από νανοσωματίδια ZnO επικαλυπτόμενα με 

στρώμα άμορφου Zn2SiO4 του οποίου το πάχος θα μειώνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης 

του ZnO όπως αναπαρίσταται στο σχήμα 2.2.20. 

 

 

 
 

Με τη χρήση μικροσκοπίου ατομικής δύναμης Dimension 3100 της Digital 

Instruments καταγράφηκαν εικόνες από τα sol-gel δείγματα με λειτουργία σε tapping mode και 

εξετάστηκε η μορφολογία και η τραχύτητα της επιφάνειάς τους. Σε μια τυπική σάρωση περιοχής 

1×1 μm2 η επιφάνεια των δειγμάτων φαίνεται πορώδης με επιφανειακή τραχύτητα 25 - 50 nm. 

Στο σχήμα 2.2.21 φαίνονται τυπικές εικόνες AFM (2D και 3D) από δείγμα ZnO/SiO2 

περιεκτικότητας 66% κ.β. σε ZnO, από τις οποίες προκύπτει το μέγεθος των σωματιδίων σε 25 

nm. Μερικοί πόροι είναι κάθετα στην παρατηρούμενη επιφάνεια, υποδεικνύοντας ότι η πορώδης 

δομή των δειγμάτων δημιουργήθηκε κατά την ξήρανση των διαλυτών. 

Σχήμα 2.2.20 : Σχηματική απεικόνιση του αποτελέσματος των χημικών αντιδράσεων sol-
gel στην παρασκευή των δειγμάτων ZnO/SiO2. 

0-20 κ.β. % ZnO/SiO2 33-40 κ.β. % ZnO/SiO2 50-80 κ.β. % ZnO/SiO2 

SiO2 Zn2SiO4 ZnO
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Επιπλέον, για την παρατήρηση της μορφολογία των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (T.E.M.)  JEOL-1200EX. Στο σχήμα 2.2.22 

                                                 
 T.E.M.: Transmission Electron Microscope 

Σχήμα 2.2.21 : Εικόνες AFM σε tapping mode από περιοχές σάρωσης 1×1 μm2 δείγματος 
sol-gel ZnO/SiO2 σε διδιάστατη (2D) και τριδιάστατη (3D) απεικόνιση. 
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φαίνεται μια αντιπροσωπευτική μικρογραφία φωτεινού πεδίου από δείγμα sol-gel ZnO/SiO2. 

Το μέσο μέγεθος των σωματιδίων υπολογίζεται σε περίπου 20-25 nm και βρίσκεται σε συμφωνία 

με τις εικόνες από το ατομικό μικροσκόπιο δύναμης. Παρόμοιες εικόνες από δείγματα sol-gel 

ZnO/SiO2 έχουν παρατηρηθεί και από άλλες ερευνητικές ομάδες[19]. 

 

 

 
Οι μετρήσεις για το χαρακτηρισμό των δειγμάτων sol-gel πραγματοποιήθηκαν στο 

Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Cornell (Η.Π.Α.), από το Δρα R. 

N. Das στην ερευνητική ομάδα του Καθ. Ε. Π. Γιαννέλη. 

 

 

Σχήμα 2.2.22 : Φωτογραφία ΤΕΜ δείγματος ZnO sol-gel
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33ΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  
 

ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ––  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  
 

 

33..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ  

Οι πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την παραμετρική 

μελέτη των φασμάτων της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας, την εξάρτηση της φωτοφωταύγειας 

και της δράσης random laser από τη θερμοκρασία του δείγματος, τη μέτρηση του χρόνου ζωής 

της εκπομπής random laser και τη δυναμική του φαινομένου, κατόπιν άντλησης των δειγμάτων 

με κατάλληλη πηγή λέιζερ. 

 

33..22  ΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  

RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  

Οι πειραματικές μελέτες στηρίζονται στην καταγραφή φασμάτων φωτοφωταύγειας υπό 

διαφορετικές συνθήκες άντλησης ή/και περιβάλλοντος. Αυτό οδηγεί στο χαρακτηρισμό της 

συμπεριφοράς των δειγμάτων και το φαινόμενο της δράσης random laser. 

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές μετρήσεις περιλαμβάνουν την καταγραφή φασμάτων της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για μια ευρεία κλίμακα τιμών ροής ενέργειας διέγερσης (mJ/cm2). 

Από αυτού του είδους τις μετρήσεις πηγάζουν σημαντικά συμπεράσματα για την εξάρτηση της 

έντασης, του φασματικού εύρος (FWHM)  και της φασματικής μετατόπισης του μήκους 

κύματος μέγιστης εκπομπής της φωτοφωταύγειας από την ενέργεια άντλησης. Είναι δυνατόν 

μετά από την ανάλυση των δεδομένων να υπολογιστεί η τιμή της ροής ενέργειας κατωφλίου της 

δράσης random laser και να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα των 

συστημάτων random laser συγκρινόμενα ως προς τη δομή τους, τη συγκέντρωσή τους ως προς 

το ενεργό και το σκεδαστικό μέσο καθώς και το φορέα τους. 

                                                 
 FWHM: Full Width at Half Maximum 
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Οι ίδιες μετρήσεις πραγματοποιούμενες σε χαμηλή θερμοκρασία παρέχουν δεδομένα 

σχετικά με την εξάρτηση της δράσης random laser από τη θερμοκρασία (4ο Κεφάλαιο). Επίσης, 

τροποποίηση του τρόπου άντλησης και χρήση δύο παλμών λέιζερ με μεταβλητή και ελεγχόμενη 

τη μεταξύ τους καθυστέρηση επιτρέπει τον προσδιορισμό της δυναμικής της δράσης random 

laser (5ο Κεφάλαιο). Άλλη σημαντική παράμετρος που εξετάζεται, περιλαμβάνει την επιφάνεια 

άντλησης και την επίδρασή της τόσο στην τιμή της ροής ενέργειας κατωφλίου (6ο Κεφάλαιο), 

όσο και στην εμφάνιση ρυθμών λέιζερ (7ο Κεφάλαιο), που χαρακτηρίζει τη σύμφωνη ανάδραση 

σε συστήματα random laser. 

Η χρήση παλμικού λέιζερ είναι απαραίτητη ώστε ο ρυθμός άντλησης να εγγυάται 

αποδοτική διέγερση και να παρατηρούνται φαινόμενα ενίσχυσης. Επιπλέον, απαραίτητη 

συνθήκη είναι η χρονική διάρκεια του παλμού του λέιζερ να είναι μικρότερη από αυτή του 

χρόνου ζωής του ενεργού υλικού, ώστε να πραγματοποιείται αποτελεσματικά η οπτική διέγερση 

του δείγματος .  

Ένδειξη για εκπομπή ακτινοβολίας random laser αποτελεί η όξυνση του φάσματος της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (gain narrowing), η θετική απόκλιση από τη γραμμικότητα στην 

καμπύλη έντασης εκπεμπόμενου φθορισμού ως συνάρτηση της ροής ενέργειας άντλησης, πάνω 

από μια χαρακτηριστική τιμή κατωφλίου, καθώς και η χρονική όξυνση (μικρότερος χρόνος 

ζωής) της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Τονίζεται ότι για να διαπιστωθεί ότι η εκπεμπόμενη 

ακτινοβολία οφείλεται σε δράση random laser και όχι σε αυθόρμητη ενισχυμένη εκπομπή 

(A.S.E.)  απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εξάρτησης της τιμής της ροής ενέργειας του 

κατωφλίου από την επιφάνεια άντλησης. 

Η τιμή της ροής ενέργειας κατωφλίου της δράσης random laser εξάγεται είτε από το 

διάγραμμα έντασης (Counts) – ροής ενέργειας (Fluence) στο σημείο όπου εμφανίζεται η απόκλιση 

από τη γραμμικότητα είτε από το διάγραμμα φασματικού εύρους (FWHM) – ροής ενέργειας 

(Fluence) στην ενδιάμεση τιμή μεταξύ των δύο ακραίων τμημάτων (πλατώ) της καμπύλης 

(δηλαδή το σημείο καμπής). 

Ενδεικτικά φάσματα εκπομπής φωτοφωταύγειας από δείγμα ZnO σε πολυμερική μήτρα 

PDMS (κατόπιν άντλησης με παλμικό λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF, εύρους παλμού 450 fs 

                                                 
 αυτή η απαραίτητη συνθήκη περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 4.1 καθώς επίσης και στη βιβλιογραφία[2,3]. 

 

 A.S.E. : Amplified Spontaneous Emission 
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και μήκους κύματος 248 nm) παρατίθενται στο σχήμα 3.2.1. Συγκεκριμένα φαίνεται η μεταβολή 

της φασματικής κατανομής και της έντασης της εκπομπής φωτοφωταύγειας με αυξανόμενες τιμές 

της ροής ενέργειας άντλησης. 

 

 
 

Σε χαμηλές τιμές ροής ενέργειας διέγερσης παρατηρείται μια ευρεία φασματική 

κατανομή χαμηλής έντασης χαρακτηριστική της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας του ZnO. 

Καθώς αυξάνει προοδευτικά η τιμή της ροής ενέργειας του λέιζερ στο δείγμα, η φασματική 

κατανομή οξύνεται βαθμιαία και παράλληλα παρατηρείται απότομη απόκλιση από τη γραμμική 

αύξηση της ακτινοβολούμενης έντασης (counts) της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας. 

Σχήμα 3.2.1 : Χαρακτηριστικά φάσματα εκπομπής φωτοφωταύγειας από δείγμα, 
ZnO/PDMS περιεκτικότητας 40% κ.β. σε ZnO, αντλούμενο με λέιζερ KrF (248 nm) 
εύρους παλμού 5 ps, σε διαφορετικές τιμές ροής ενέργειας από 1 mJ/cm2 έως 17 mJ/cm2, 
όπου φαίνεται βαθμιαία η φασματική όξυνση πάνω από την τιμή κατωφλίου της ροής 
ενέργειας που είναι περίπου 5.5 mJ/cm2 για επιφάνεια άντλησης 1.3 mm2.
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33..33  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

33..33..11  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΘΘΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
Παρακάτω παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη (σχήμα 3.4.1) που χρησιμοποιήθηκε 

στα πλαίσια των πειραμάτων για την καταγραφή των φασμάτων φθορισμού. 

 

LASER 

 
 

 
Τα κύρια τμήματα της διάταξης είναι : 

• Παλμικό λέιζερ 

 Λέιζερ Q-switched κρυστάλλου Nd:YAG με εύρος παλμού 8 ns και μήκη 

κύματος εκπομπής στα 1064 nm, 532 nm (2η αρμονική) και 355 nm (3η 

αρμονική). 

 Λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF (Lambda Physik) με μεταβλητό χρονικό εύρος 

παλμού (450 fs, 5 ps, 15 ns) και μήκος κύματος εκπομπής 248 nm. 

• Κάτοπτρα με κατάλληλη διηλεκτρική επίστρωση για την καθοδήγηση της δέσμης του 

λέιζερ. 

Σχήμα 3.3.1 : Πειραματική διάταξη καταγραφής φασμάτων φθορισμού.
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• Συγκλίνων φακός για την εστίαση της δέσμης στο δείγμα. 

• Κινούμενη βάση τοποθέτησης του δείγματος σε ράγες στη μία διάσταση (δεξιά-αριστερά 

κάθετα στη δέσμη) καθώς και μικρομετρική κίνηση σε δύο διαστάσεις σε επίπεδο κάθετο 

στη δέσμη (πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά). 

• Οπτική ίνα από χαλαζία (quartz) διαμέτρου 0.5 mm για τη συλλογή της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας φθορισμού και καθοδήγησή της στον φασματογράφο. 

• Φασματογράφος (TRIAX-320, Jobin Yvon/Spex) εστιακής απόστασης 0.32 m, με τρία 

διαφορετικά φράγματα περίθλασης: 600 gr/mm, 1800 gr/mm, 2400 gr/mm και 

απεικόνιση στη σχισμή εξόδου μιας φασματικής περιοχής 80 nm, 26 nm, 20 nm με 

φασματική ανάλυση 0.40 nm, 0.13 nm, 0.10 nm αντίστοιχα. Ο φασματογράφος 

ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

• Ανιχνευτής ICCD (DH520-18F, Andor Technology), ο οποίος καταγράφει τα φάσματα 

• Μετρητής της ενέργειας της δέσμης του λέιζερ. 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος ελέγχει την πειραματική διαδικασία. Παρέχει σήμα 

trigger το οποίο ενεργοποιεί το λέιζερ και ελέγχει τη λήψη και αποθήκευση των 

φασμάτων στον ανιχνευτή. 

 

Ο τρόπος λειτουργίας των λέιζερ που χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση των 

πειραμάτων, καθώς και η διαδικασία των πειραματικών μετρήσεων περιγράφεται παρακάτω: 

Το λέιζερ Nd:YAG έχει χρονικό εύρος παλμού 8 ns και λειτουργεί στη θεμελιώδη 

συχνότητα που αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 1064 nm. Με κατάλληλο μη-γραμμικό κρύσταλλο 

παράγεται η δεύτερη αρμονική συχνότητα που αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 532 nm και με ένα 

δεύτερο μη-γραμμικό κρύσταλλο παράγεται η τρίτη αρμονική σε μήκος κύματος 355 nm. Η 

διάταξη με το λέιζερ Nd:YAG είναι προσαρμοσμένη για χρήση του στη δεύτερη (532 nm) και 

τρίτη (355 nm) αρμονική. Το λέιζερ λειτουργεί με ρυθμό επανάληψης 1-10 Hz και η μέγιστη 

ενέργεια του εξερχόμενου παλμού ρυθμίζεται από την τάση στις λυχνίες έκλαμψης από το 

τροφοδοτικό του. Μεταβολές στην ενέργεια του παλμού επιτυγχάνονται με την χρήση 

κατόπτρου μεταβαλλόμενης διαπερατότητας (variable attenuator) η οποία ρυθμίζεται με τη 

γωνία πρόσπτωσης της δέσμης. 
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Το λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF παρέχει, με απλές μετατροπές, παλμούς χρονικού 

εύρους 450 fs, 5 ps, 15 ns σε μήκος κύματος 248 nm. Πιο συγκεκριμένα, σύστημα λέιζερ 

οργανικών χρωστικών (DFDL : Distributed Feedback Dye Laser) αντλούμενο από λέιζερ 

διεγερμένων διμερών XeCl (308 nm) δημιουργεί παλμούς διάρκειας 450 fs στα 496 nm, οι 

οποίοι μετά από διπλασιασμό της συχνότητάς τους (οπότε παράγεται παλμός μήκους κύματος 

248 nm), ενισχύονται σε δεύτερη κοιλότητα λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF παράγοντας 

παλμούς ενέργειας 5 – 15 mJ. Η εισαγωγή ενός etalon πολλαπλής ανάκλασης στο σύστημα 

λέιζερ οργανικών χρωστικών δίνει τη δυνατότητα παραγωγής παλμών χρονικής διάρκειας 5 ps 

(οι οποίοι αποτελούν επαλληλία παλμών 450 fs). Οι παλμοί διάρκειας 15 ns δημιουργούνται 

αποκλειστικά στην κοιλότητα του λέιζερ KrF απουσία άντλησης από το DFDL. Το λέιζερ 

λειτουργεί με χαμηλό ρυθμό επανάληψης 1-2 Hz και η ενέργεια του παλμού ρυθμίζεται με τη 

χρήση μεταβλητού μειωτήρα (variable attenuator) κατάλληλου για το μήκος κύματος 248 nm. 

Η ενέργεια του λέιζερ μετριέται μετά το φακό εστίασης και η τιμή της ροής ενέργειας 

στο δείγμα προκύπτει διαιρώντας την ενέργεια (mJ) του οπτικού παλμού με το εμβαδό (cm2) 

της κηλίδας της δέσμης του λέιζερ στην επιφάνεια του δείγματος. Η επιφάνεια της κηλίδας στο 

δείγμα αυξομειώνεται μετακινώντας το φακό κατά μήκος της δέσμης του λέιζερ. Η εκπεμπόμενη 

ακτινοβολία από το δείγμα συλλέγεται με οπτική ίνα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το 

δείγμα (μερικά mm) και σε μικρή γωνία (περίπου 30°) ως προς τη δέσμη του λέιζερ που 

προσπίπτει κάθετα στο δείγμα. Μέσω της ίνας συλλέγεται η εκπεμπόμενη ακτινοβολία και 

κατευθύνεται στη σχισμή εισόδου του φασματογράφου όπου και αναλύεται από το φράγμα 

περίθλασης (600 gr/mm) σε μια φασματική περιοχή εύρους ~80 nm και προβάλλεται 

κατάλληλα στην έξοδο του φασματογράφου, στο επίπεδο του ανιχνευτή. Χρησιμοποιήθηκε το 

φράγμα περίθλασης με την χαμηλότερη ανάλυση (600 gr/mm) ώστε να προβάλλεται η 

μεγαλύτερη φασματική περιοχή που είναι δυνατόν να έχουμε στο επίπεδο του ανιχνευτή. Η 

ανίχνευση του σήματος γίνεται με τη βοήθεια ενός ανιχνευτή ICCD (Intensified Charge 

Coupled Device) ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα μεταβλητής ενίσχυσης (gain) του σήματος σε 

περίπτωση που αυτό είναι ασθενές. Η καταγραφή του σήματος γίνεται ολοκληρωμένα στο χρόνο 

(time integrated fluorescence detection). Τα φάσματα μεταφέρονται και αποθηκεύονται στον 

υπολογιστή μέσω του λογισμικού Andor MCD (Andor Technology). Η βαθμονόμηση του 

μήκους κύματος των φασμάτων που καταγράφει ο ανιχνευτής γίνεται με τη βοήθεια μιας λυχνίας 
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Hg μέσω των χαρακτηριστικών γραμμών του ατομικού φάσματος εκπομπής της. Ο ανιχνευτής 

παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής πολλών συνεχόμενων φασμάτων ξεχωριστά, έχοντας έτσι 

ένα φάσμα για κάθε παλμό και επιτρέποντας τη λεπτομερή καταγραφή του φαινομένου και 

εκτίμηση της επαναληπτικότητάς του. Κατά τη διεξαγωγή του πειράματος καταγράφονται 10-20 

διαδοχικά φάσματα με συχνότητα 2 Hz περίπου. 

 

33..33..22  ΘΘΑΑΛΛΑΑΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΕΕΜΜΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ  
ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  

Για τη μελέτη της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας δειγμάτων σε χαμηλή θερμοκρασία 

κατασκευάστηκε ένας θάλαμος κενού με προσαρτημένη σε αυτόν μια δεξαμενή υγρού αζώτου 

κατάλληλα διαμορφωμένη για την ψύξη του δείγματος (σχήμα 3.3.2). 

 

 

 

Σχήμα 3.3.2 : Φωτογραφία θαλάμου κενού με δεξαμενή υγρού αζώτου για πραγματοποίηση 
πειραμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
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Με τη χρήση ενός συστήματος ελέγχου της θερμοκρασίας (temperature controller με 

θερμοζεύγος τύπου Κ (Cr-Al)) είναι δυνατός ο καθορισμός σταθερής θερμοκρασίας στο δείγμα 

ώστε να καθιστά δυνατή τη μελέτη των χαρακτηριστικών της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 

συναρτήσει αυτής (4ο Κεφάλαιο). Η ελάχιστη θερμοκρασία που επιτεύχθηκε στην επιφάνεια του 

δείγματος κατά την ψύξη με υγρό άζωτο ήταν περίπου -170 °C. Λόγω των θερμικών απωλειών 

που υπάρχουν κατά την απαγωγή της θερμότητας από το δείγμα στη δεξαμενή του υγρού 

αζώτου μέσω χάλκινων επιφανειών δεν επιτεύχθηκε ψύξη του δείγματος στη θερμοκρασία 

βρασμού του υγρού αζώτου (-196 °C, 77 Κ).  

Ο θάλαμος τοποθετείται στη θέση του δείγματος όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3.1, με τη 

δέσμη να προσπίπτει σε γωνία 45° ως προς το δείγμα. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία συλλέγεται 

σε γωνία 45° ως προς το δείγμα και 90° ως προς τη δέσμη άντλησης με τη μέθοδο της 

απεικόνισης 1 προς 1, τοποθετώντας στην ίδια ευθεία φακό εστιακής απόστασης f=+10 cm σε 

απόσταση 2f από το δείγμα και την οπτική ίνα σε απόσταση 2f από το φακό. Επίσης 

τοποθετώντας το φακό από το δείγμα σε αποστάσεις μεταξύ f και 2f είναι δυνατόν να μεγεθυνθεί 

το είδωλο της πηγής που δημιουργείται κατά τη διέγερση του δείγματος και να μελετηθεί αν και 

πώς διαφοροποιείται η ακτινοβολία που εκπέμπεται από πολύ κοντινές περιοχές του δείγματος. 

 

33..33..33  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣ  
RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  

Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της δυναμικής της ακτινοβολίας random 

laser βασίστηκε σε ένα συμβολόμετρο Michelson (σχήμα 3.3.3). 

Τα τμήματα από τα οποία αποτελείται η διάταξη είναι τα ίδια με αυτά της ενότητας 3.4.1 

με τη διαφορά ότι παρεμβάλλεται, στην πορεία της δέσμης του λέιζερ, ένα συμβολόμετρο 

Michelson. Το συμβολόμετρο Michelson περιλαμβάνει ένα διαχωριστή δέσμης (beam splitter) 

που οδηγεί την προσπίπτουσα σε αυτόν δέσμη σε δύο κλάδους σε ορθή γωνία μεταξύ τους. Στον 

κάθε κλάδο η δέσμη λέιζερ ανακλάται προς τα πίσω από ένα ζευγάρι κάθετων κατόπτρων. Στον 

ένα από τους δύο κλάδους είναι δυνατή η μεταβολή του οπτικού δρόμου, που διανύει η μια 

δέσμη λέιζερ ως προς την άλλη, μετακινώντας κατά μήκος του κλάδου το ζευγάρι των 

κατόπτρων με μια βάση μικρομετρικού βήματος. Επιστρέφοντας οι δυο δέσμες στο διαχωριστή 

δέσμης ανακλώνται προς την ίδια κατεύθυνση ομοαξονικά και εστιάζονται στο δείγμα. Η 
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συλλογή, ανίχνευση και καταγραφή της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας πραγματοποιείται όπως και 

στη διάταξη της ενότητας 3.3.1 (σχήμα 3.3.1). 

 

 

 
 

Με αυτή τη διάταξη που προτείνεται είναι δυνατή η μέτρηση του χρόνου ζωής της 

ακτινοβολίας random laser και αυτά πειραματικά αποτελέσματα μαζί με άλλα για τη δυναμική 

της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας random laser παρουσιάζονται στο 5ο Κεφάλαιο. 

 

33..44  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ[[11]]  

 

33..44..11  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΑΑ  ΣΣΑΑΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ((SS..EE..MM..))   
Κατά την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης μια πολύ λεπτή εστιασμένη δέσμη 

ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας σαρώνει την υπό εξέταση επιφάνεια, παρέχοντας πληροφορίες για 
                                                 

 S.EM.: Scanning Electron Microscopy 

Σχήμα 3.3.3 : Πειραματική διάταξη για τη μελέτη της δυναμικής της ακτινοβολίας random 
laser. 

1 

2

Δt>0  Pulse2+Pulse1 
Δt<0  Pulse1+Pulse2 

11  mmmm    33..33  ppss  

KrF 
248 nm 
450 fs 
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τη μορφολογία καθώς και τη σύσταση της επιφάνειας του αντικειμένου (όταν υπάρχει κατάλληλη 

διάταξη ανίχνευσης των εκπεμπόμενων ακτίνων-Χ).  

Τα ηλεκτρόνια παράγονται με θερμιονική εκπομπή από θερμαινόμενο νήμα βολφραμίου 

(W) και επιταχύνονται σε σωλήνα κενού (10-5 Τοrr) με δυναμικό επιτάχυνσης 10-40 kV, 

δημιουργώντας ρεύμα της τάξης 10-12-10-10 Α, σε μια δέσμη διαμέτρου 20-30 Å. Η δέσμη των 

ηλεκτρονίων διαμορφώνεται με δύο μαγνητικούς συγκεντρωτικούς φακούς (magnetic condenser 

system) και στη συνέχεια με ένα  μαγνητικό αντικειμενικό φακό (magnetic objective lens) 

προβάλλεται πάνω στο αντικείμενο. Το αντικείμενο τοποθετείται σε ένα “κεντραρισμένο” 

γωνιομετρικό υποδοχέα με δυνατότητα κίνησης x-y, περιστροφής και κλίσης.  

Κατά την αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων-αντικειμένου παράγονται: α) οπισθοσκεδαζόμενα 

ηλεκτρόνια (backscattered electrons) β) δευτερογενή ηλεκτρόνια  (secondary electrons) γ) 

ηλεκτρόνια Auger (Auger electrons) και δ) ακτίνες-Χ (X-rays). 

- Tα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια, με ενέργεια περίπου όση και τα πρωτογενή, προέρχονται από 

την ελαστική ή σχεδόν ελαστική σκέδαση των ηλεκτρονίων της προσπίπτουσας δέσμης και είναι 

περισσότερα όσο μεγαλύτερος είναι ο ατομικός αριθμός των στοιχείων σύστασης του 

αντικειμένου. Η εικόνα που λαμβάνεται από τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια απεικονίζει τις 

περιοχές με διαφορετικό μέσο ατομικό αριθμό στοιχείων σύστασης. 

- Tα δευτερογενή ηλεκτρόνια, με πολύ χαμηλή ενέργεια λόγω τυχαίων (aleatory) απωλειών πριν 

εξέλθουν από το αντικείμενο (μέγιστη ενέργεια 50 eV), προέρχονται συνήθως από την στοιβάδα 

Κ λόγω ιονισμού του αντικειμένου από τα ηλεκτρόνια της προσπίπτουσας δέσμης. Τα 

δευτερογενή ηλεκτρόνια είναι πολύ περισσότερα από τα οπισθοσκεδαζόμενα και δίνουν την 

εικόνα της τοπογραφίας και της μορφολογίας της επιφάνειας. 

- Τα ηλεκτρόνια Auger εκπέμπονται μετά τη δημιουργία των δευτερογενών ηλεκτρονίων, με 

σκοπό να διατηρήσουν μέσα στο άτομο το ενεργειακό ισοζύγιο, το οποίο διαταράσσεται από τις 

μεταπτώσεις των ηλεκτρονίων των εξωτερικών στιβάδων προς τις εσωτερικές. Τα ηλεκτρόνια 

Auger προέρχονται από την εξωτερική στιβάδα, έχουν χαρακτηριστική ενέργεια και 

ταυτοποιούν το στοιχείο προέλευσης τους.   

- Οι ακτίνες-Χ, εκπέμπονται κατά τις μεταπτώσεις των ηλεκτρονίων των εξωτερικών στιβάδων 

προς τις εσωτερικές, εναλλακτικά ως προς τα ηλεκτρόνια Auger, με σκοπό να διατηρήσουν μέσα 

στο άτομο το ενεργειακό ισοζύγιο, το οποίο διαταράσσεται από τις μεταπτώσεις των 
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ηλεκτρονίων των εξωτερικών στιβάδων προς τις εσωτερικές. Έχουν χαρακτηριστική ενέργεια, 

ανάλογα τη μετάπτωση από την οποία προέρχονται και έτσι ταυτοποιούν το στοιχείο 

προέλευσης τους. 

Το βάθος αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίων-αντικειμένου (<10 μm) εξαρτάται από: 

• τον ατομικό αριθμό του υλικού, (μεγαλύτερος ατομικός αριθμός συνεπάγεται μικρότερο 

βάθος αλληλεπίδρασης, λόγω της  μεγαλύτερης απορρόφησης των ηλεκτρονίων από την 

επιφάνεια) 

• το δυναμικό επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων 

• τη γωνία πρόσπτωσης της δέσμης των ηλεκτρονίων (το βάθος διείσδυσης αυξάνει καθώς η 

διεύθυνση πρόσπτωσης πλησιάζει την κάθετη προς την επιφάνεια του δείγματος) 

Τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης είναι: 

• διακριτική ικανότητα της τάξης 30-100 Å 

• μεγέθυνση κυμαινόμενη από 10 έως 105  

• δυνατότητα παρατήρησης δειγμάτων μεγάλου μεγέθους (έως μερικά cm), με μεγάλο βάθος 

πεδίου παρατήρησης, δημιουργώντας εικόνα τριδιάστατης (3D) απεικόνισης. 

 

33..44..22  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΑΑ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΗΗΣΣ  ((AA..FF..MM..))   
Η μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) είναι μια κατηγορία μικροσκοπίας ακίδας 

(S.P.M.: Scanning Probe Microscopy) κατά την οποία μια λεπτή ακίδα σαρώνει την υπό μελέτη 

επιφάνεια και καταγράφοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δείγματος και ακίδας, δίνοντας έτσι 

πληροφορίες για τη μορφολογία του δείγματος σε κλίμακα νανομέτρου.  

Οι πιο γνωστές μέθοδοι μικροσκοπίας ατομικής δύναμης είναι: α) Μέθοδος επαφής 

ακίδας (Contact mode AFM) και β) Μέθοδος παλλόμενης ακίδας (Tapping mode AFM). 

Με τη μέθοδο επαφής ακίδας η επιφάνεια σαρώνεται με ακίδα προσαρμοσμένη στο 

άκρο ενός πολύ ευαίσθητου βραχίονα-ελατηρίου. Κατά την κίνηση της ακίδας πάνω στο δείγμα 

οι εναλλαγές στο επιφανειακό ανάγλυφο προκαλούν αλλαγές στην απόκλιση του βραχίονα και 

στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω μιας ανακλώμενης δέσμης λέιζερ σε διδιάστατη συστοιχία 

φωτοδιόδων. Ένα κύκλωμα ανάδρασης κινεί κατακόρυφα το δείγμα μέσω πιεζοηλεκτρικού 

                                                 
 A.F.M.: Atomic Force Microscopy 



3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                    ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 - 82 - 

κρυστάλλου (scanner), με σκοπό να διατηρηθεί σταθερή η απόκλιση του βραχίονα σε κάθε 

σημείο (x,y) του δείγματος. Διατηρώντας σταθερή την απόκλιση του βραχίονα διατηρείται 

σταθερή και η δύναμη μεταξύ ακίδας και δείγματος. Αυτή η δύναμη υπολογίζεται από το νόμο 

του Hooke: 

F kx= −  

 

όπου F είναι δύναμη μεταξύ ακίδας και δείγματος, k είναι η σταθερά ελατηρίου και x είναι η 

απόκλιση βραχίονα-ελατηρίου. Η σταθερά k του ελατηρίου κυμαίνεται από 0.01 έως 1.0 Ν/m, 

καταγράφοντας έτσι δυνάμεις της τάξης nN έως μΝ σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης. Η 

κατακόρυφη μετατόπιση του δείγματος σε κάθε σημείο (x,y) αποθηκεύεται από ένα υπολογιστή 

και δημιουργεί ένα είδωλο της τοπογραφίας της επιφάνειας. 

Με τη μέθοδο παλλόμενης ακίδας η επιφάνεια σαρώνεται με μια ακίδα προσαρμοσμένη 

στο άκρο ενός βραχίονα-ελατηρίου, o οποίος ταλαντώνεται κοντά στη συχνότητα συντονισμού 

του με πλάτος ταλάντωσης, από 20 nm έως 100 nm. Κατά τη σάρωση η ακίδα “αγγίζει” την 

επιφάνεια του δείγματος στο κατώτερο σημείο της ταλάντωσης προκαλώντας έτσι αλλαγή στο 

πλάτος της. Ένα κύκλωμα ανάδρασης διατηρεί σταθερό το πλάτος της ταλάντωσης, διατηρώντας 

σταθερό το RMS του σήματος της ταλάντωσης το οποίο μεταφέρεται μέσω μιας ανακλώμενης 

δέσμης λέιζερ από κάθε σημείο (x,y) του δείγματος σε διδιάστατη συστοιχία φωτοδιόδων. Η 

κατακόρυφη κίνηση του δείγματος μέσω πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου (scanner) για τη 

διατήρηση του αρχικού πλάτους της ταλάντωσης για κάθε σημείο (x,y) του δείγματος 

αποθηκεύεται σε υπολογιστή, διαμορφώνοντας έτσι το είδωλο της τοπογραφίας της επιφάνειας 

του δείγματος. Διατηρώντας σταθερό το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης, διατηρείται σταθερή η 

αλληλεπίδραση μεταξύ ακίδας και δείγματος κατά τη διάρκεια της σάρωσης. 

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (Multimode 

Scanning Probe Microscope της Digital Instruments με τη χρήση του λογισμικού Nanoscope 

IIIa, Version 4.23r3) με παλλόμενη ακίδα (tapping mode). 
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33..44..33  ΠΠΕΕΡΡΙΙΘΘΛΛΑΑΣΣΙΙΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΩΩΝΝ--ΧΧ  ((XX..RR..DD..))   
Η περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ παρέχει πληροφορίες για την κρυσταλλική δομή ενός 

υλικού, καθώς η απόσταση δύο πλεγματικών επιπέδων σε ένα κρύσταλλο είναι της τάξης του 

μήκους κύματος της ακτινοβολίας ακτίνων-Χ. Ακτινοβολώντας ένα κρύσταλλο με συγγραμική 

και μονοχρωματική δέσμη ακτίνων-Χ, δημιουργείται καταστρεπτική ή ενισχυτική συμβολή των 

σκεδαζόμενων από τα κρυσταλλικά επίπεδα ακτίνων-Χ σύμφωνα με το νόμο του Βragg: 

 

2 sind nθ λ=  

 

όπου d είναι η απόσταση δύο κρυσταλλικών επιπέδων (interlattice spacing), θ είναι η γωνία 

πρόσπτωσης των ακτίνων-Χ στον κρυσταλλο, n είναι ακέραιος αριθμός και ορίζει την τάξη 

περίθλασης και λ είναι το μήκος κύματος της προσπίπτουσας δέσμης ακτίνων-Χ, όπως φαίνεται 

στο σχήμα 3.4.1. 

 

 

 
 

Σύμφωνα με το νόμο του Βragg, ενισχυτική συμβολή από παράλληλα κρυσταλλικά 

επίπεδα συμβαίνει όταν η διαφορά δρόμου ΑΒC (σχήμα 3.4.1) των ακτίνων που συμβάλλουν 

                                                 
 X.R.D.: X-Ray Diffractometry 

Σχήμα 3.4.1 : Διάγραμμα που περιγράφει το νόμο του Bragg για δύο κρυσταλλικά επίπεδα. 
Όταν η διαφορά δρόμου ABC της περιθλώμενης ακτίνας από το δεύτερο επίπεδο με την 
περιθλώμενη από το πρώτο επίπεδο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος της 
ακτίνας τότε οι δύο ακτίνες θα συμβάλλουν ενισχυτικά. 
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είναι ίση με ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος των ακτίνων. Για κάθε κρυσταλλικό 

υλικό η περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ δημιουργεί μια ομάδα δεδομένων που περιλαμβάνει τη 

γωνία περίθλασης (θ), την ένταση της περιθλόμενης δέσμης καθώς και τα αντίστοιχα 

κρυσταλλικά επίπεδα περίθλασης, καθώς οι διαφορετικές οικογένειες κρυσταλλικών επιπέδων με 

αποστάσεις μεταξύ τους d1, d2, d3 κ.ο.κ. έχουν γωνίες περίθλασης αντίστοιχα θ1, θ2, θ3 κ.ο.κ. 

(Μέθοδος θ-2θ). 

 

33..55  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  

Στην παρούσα ενότητα ορίζονται συντομογραφίες για μεγέθη που χρησιμοποιούνται στα 

ακόλουθα κεφάλαια: 

 

τ : χρονικό εύρος παλμού λέιζερ 

λ : μήκος κύματος παλμού λέιζερ 

thresholdF  : η τιμή της ροής ενέργειας κατωφλίου της δράσης random laser που ορίζεται ως το 

πηλίκο της τιμής της ενέργειας διέγερσης E  (σε μονάδες mJ) προς το εμβαδό της επιφάνειας 

διέγερσης S  (σε μονάδες cm2): 

( )
( )2 2

mJ
mJ

cm cm
threshold

EF
S

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

=  
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44..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ  

Σε προηγούμενη εργασία[1,2] και κατά την εκτεταμένη μελέτη συστημάτων του τύπου 

ZnO/πολυμερές παρατηρήθηκε συμπεριφορά δράσης random laser (φασματική όξυνση, 

χαρακτηριστικό κατώφλι) (σχήμα 4.1.1) κατόπιν διέγερσης στο υπεριώδες με παλμική πηγή 

λέιζερ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διερεύνηση των κατάλληλων συνθηκών άντλησης καθώς 

από προκαταρκτικά πειράματα διαπιστώθηκε διαφορετική εξάρτηση της δράσης random laser 

από τα χαρακτηριστικά της διεγείρουσας ακτινοβολίας (KrF: χρονοδιάρκειας παλμού 450 fs, 5 

ps, 15 ns, λ=248 nm ή Nd:YAG: χρονοδιάρκειας παλμού 8 ns, λ=355 nm). Για παράδειγμα, 

άντληση με παλμούς διάρκειας ns (355 nm) παρατηρήθηκε ότι οδηγεί σε ασταθή εκδήλωση της 

δράσης random laser καθώς αυτή καταγράφεται με διαδοχικούς παλμούς, ενώ αντίθετα χρήση 

βραχέων παλμών 450 fs (248 nm) οδηγεί σε αποτελεσματική δράση random laser η οποία 

εμφανίζει υψηλή σταθερότητα (σχήμα 4.1.2).  

Για τη διερεύνηση αυτής της συμπεριφοράς μελετήθηκε τόσο ο ρόλος του πολυμερικού 

φορέα όσο και η δυναμική της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας των νανοσωματιδίων ZnO. Η 

πολυμερική μήτρα λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για τη δράση random laser όταν 

απορροφά στο μήκος κύματος άντλησης ή εκπομπής του δείγματος εισάγοντας σημαντικές 

απώλειες. Ο χρόνος ζωής της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας έχει επίσης καθοριστικό ρόλο για 

την αποτελεσματική διέγερση των νανοσωματιδίων ZnO προσδιορίζοντας κατά συνέπεια και το 

βέλτιστο χρονικό εύρος του παλμού του λέιζερ άντλησης. 
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Σχήμα 4.1.1 : Χαρακτηριστικά φάσματα εκπομπής φωτοφωταύγειας από δείγμα, 
ZnO/PDMS περιεκτικότητας 40% κ.β. σε ZnO, αντλούμενο με λέιζερ KrF (248 nm) 
εύρους παλμού 5 ps, σε διαφορετικές τιμές ροής ενέργειας από 1.1 mJ/cm2 έως 13 mJ/cm2, 
όπου φαίνεται βαθμιαία η φασματική όξυνση πάνω από την τιμή κατωφλίου της ροής 
ενέργειας που είναι περίπου 5.7 mJ/cm2 με εμβαδόν της δέσμης 1.3 mm2.

Σχήμα 4.1.2 : Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.) 
α) σε τιμή ροής ενέργειας 108 mJ/cm2 (Fthreshold = 42 mJ/cm2 ) με λέιζερ Nd:YAG, τ=8 ns, 
λ=355 nm και β) σε τιμή ροής ενέργειας 17 mJ/cm2 (Fthreshold = 5.4 mJ/cm2 ) με λέιζερ 
KrF, τ=5 ps, λ=248 nm. 

((αα))  ((ββ))  
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Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν[1,2], με ανιχνευτή streak camera , 

προσδιορίστηκε ο χρόνος ζωής της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας του ZnO (υπό μορφή 

νανοσωματιδίων σε περιβάλλον πολυμερούς) σε 275±30 ps, υπό συνθήκες ασθενούς άντλησης. 

Για τιμές ροής ενέργειας διέγερσης υψηλότερες από την τιμή της ροής ενέργειας κατωφλίου ο 

χρόνος ζωής της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (random laser) μειώνεται δραστικά στην οριακή 

τιμή των 20 ps, χρόνος που αντιστοιχεί στο όριο της απόκρισης του ανιχνευτή streak camera 

(time response limit).  

Επίσης παρατηρήθηκε ταύτιση της τιμής ροής ενέργειας άντλησης που αντιστοιχεί στο 

κατώφλι της χρονικής καθώς και της φασματικής όξυνσης (σχήμα 4.1.3). 
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Επομένως, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία από το ZnO έχει χρόνο ζωής 275±30 ps υπό 

συνθήκες ασθενούς άντλησης και μικρότερο από 20 ps όταν στα συστήματα εμφανίζεται δράση 

random laser. Ο μικρός χρόνος φωτοφωταύγειας ερμηνεύει την αστάθεια που παρατηρείται στη 

δράση random laser από το ZnO κατά τη διέγερσή του με δέσμη παλμικού λέιζερ 

χρονοδιάρκειας ns (>>275 ps) και τη σταθερότητα του φαινομένου κατά τη διέγερση με δέσμη 

παλμικού λέιζερ χρονοδιάρκειας ps ή fs (<<275 ps). 

                                                 
 CCD κάμερα υψηλής χρονικής ανάλυσης και ευαισθησίας. Ο τρόπος λειτουργίας της περιγράφεται λεπτομερώς 
στην αναφορά [3]. 

Σχήμα 4.1.3 : Χρόνος ζωής φωτοφωταύγειας ( ) και φασματικό εύρος ( ) συναρτήσει 
τιμών ροής ενέργειας άντλησης για δείγμα ZnO/PDMS περιεκτικότητας 30% κ.β. σε ZnO. 
Άντληση: 248 nm, 450 fs. 
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Επιπλέον, αν και είχε παρατηρηθεί ασταθής δράση random laser σε δείγματα 

ZnO/πολυστυρένιο (PS) και ZnO/εποξική ρητίνη κατόπιν άντλησης με παλμό λέιζερ χρονικής 

διάρκειας ns σε μήκος κύματος 355 nm, δεν παρατηρήθηκε δράση random laser κατά την 

άντληση με παλμό λέιζερ χρονοδιάρκειας ps ή fs σε μήκος κύματος 248 nm, εξαιτίας της 

σημαντικής απορρόφησης του μήκους κύματος 248 nm της ακτινοβολίας από την πολυμερική 

μήτρα. 

Στον πίνακα 4.1.1 φαίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα όσον αφορά στη δράση 

random laser που παρατηρήθηκε σε νανοϋβρίδια ZnO ως συνάρτηση της μήτρας και του λέιζερ 

άντλησής τους. 

 

 

Φορέας ZnO 
8ns 

(355 nm) 
450fs ή 5ps 
(248 nm) 

15ns 
(248 nm) 

Εποξική ρητίνη    
Πολυστυρένιο    

PDMS    
PMMA    

Υμένιο ZnO    
SiO2 (sol-gel)    

 
 

Τα αποτελέσματα σχετικά με τα υμένια από ZnO και τις υβριδικές νανοδομές 

ZnO/SiO2 που αναφέρονται στο τέλος του πίνακα 4.1.1 παρουσιάζονται στις ενότητες 6.2 και 

6.3 αντίστοιχα. 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια εκτενής μελέτη για την επίδραση της 

χαμηλής θερμοκρασίας του δείγματος στο φαινόμενο της δράσης random laser. Σημαντική 

παρατήρηση είναι η σταθερότητα της δράσης random laser σε χαμηλή θερμοκρασία 

ανεξαρτήτως του λέιζερ άντλησης.  

 

Πίνακας 4.1.1 : Συμπεριφορά της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από νανοϋβρίδια ZnO 
συναρτήσει του φορέα και του λέιζερ άντλησής τους 

 : Σταθερή δράση random laser 
 : Ασταθής δράση random laser 

 : Δεν παρατηρείται δράση random laser 



4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                           ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ZnO/ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 

 - 91 -

44..22  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  ΣΣΕΕ  ΥΥΒΒΡΡΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΝΝΑΑΝΝΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  ZZnnOO  

Σε μια προσπάθεια πληρέστερης μελέτης της αστάθειας της δράσης random laser που 

παρατηρήθηκε κατά την άντληση συστημάτων ZnO με παλμούς διάρκειας ns, διερευνήθηκε ο 

ρόλος της θερμοκρασίας των δειγμάτων στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία με διεξαγωγή 

συστηματικών μετρήσεων σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας υπό συνθήκες άντλησης με 

παλμούς διάρκειας ns και fs. Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν 

κυρίως δείγματα ZnO/PDMS.  

Είναι γνωστό ότι η εκπεμπόμενη φωτοφωταύγεια από ημιαγωγούς (και μοριακά υλικά) σε 

χαμηλή θερμοκρασία σε σχέση με την αντίστοιχη σε υψηλότερη θερμοκρασία  εμφανίζει 

μετατόπιση του φάσματος της φωτοφωταύγειας προς περιοχή που αντιστοιχεί σε μικρότερα 

μήκη κύματος (blue shift), λόγω της αύξησης του χάσματος του ημιαγωγού καθώς και ελάττωση 

του φασματικού εύρους, λόγω της μείωσης του εύρους της ενεργειακής κατάστασης από την 

οποία πραγματοποιείται η μετάβαση για την εκπομπή φωτοφωταύγειας. Η εκπομπή σε 

χαμηλότερη θερμοκρασία είναι εντονότερη, λόγω της ελάττωσης των θερμικών απωλειών, που 

οφείλονται σε ηλεκτρόνια που εξαιτίας της θερμικής ενέργειάς τους αποδιεγείρονται από την 

ενεργειακή κατάσταση από την οποία πραγματοποιείται η μετάβαση για την εκπομπή 

φωτοφωταύγειας μέσω μη-ακτινοβολητικών διεργασιών. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί παράλληλα 

και σε αύξηση του χρόνου ζωής της φωτοφωταύγειας, όπως έχει παρατηρηθεί σε πολλές 

μελέτες[4-9]. Σημαντική αύξηση του χρόνου φωτοφωταύγειας αναμένεται να οδηγήσει σε σταθερή 

δράση random laser ακόμη και με άντληση με παλμούς χρονοδιάρκειας ns, και αυτή η 

συμπεριφορά εξετάζεται στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου. 

 

44..22..11  ΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΗΗΜΜΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΟΟ  &&  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΕΕΜΜΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  
ΦΦΩΩΤΤΟΟΦΦΩΩΤΤΑΑΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ZZnnOO  ΣΣΕΕ  ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  

Από μετρήσεις φωτοφωταύγειας σε ένα ημιαγωγό είναι δυνατόν να διακριθούν οι οπτικές 

μεταβάσεις από μια διεγερμένη στάθμη σε μια ενεργειακά χαμηλότερη που είναι συνήθως η 

θεμελιώδης (σχήμα 4.2.1)[10]. Διεγείρωντας τον ημιαγωγό με δέσμη φωτονίων ενέργειας 

μεγαλύτερης του χάσματος μεταξύ των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους, παράγονται ελεύθερα 
                                                 

 Περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα 4.2.1 
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ηλεκτρόνια και οπές τα οποία διαχέονται στο υλικό. Τα ηλεκτρόνια και οι οπές συνδυαζόμενα 

σχηματίζουν ελεύθερα εξιτόνια (FE), μερικά ή όλα εκ των οποίων δεσμεύονται από δότες ή 

αποδέκτες δημιουργώντας δέσμια εξιτόνια. Τα ηλεκτρόνια και οι οπές είναι δυνατόν να 

συνδυαστούν απ’ ευθείας με αποδέκτες ή δότες, αντίστοιχα, και ένα ηλεκτρόνιο δότη να 

επανασυνδεθεί με μια οπή αποδέκτη. Ατέλειες ή προσμίξεις δημιουργούν ενεργειακές 

καταστάσεις συνήθως και μέσα στο ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού παγιδεύοντας σε αυτές 

ηλεκτρόνια ή οπές. Η επανασύνδεση ζευγαριών ηλεκτρονίων-οπών από τέτοιες καταστάσεις 

συνήθως επικρατεί και χαρακτηρίζει το συνολικό φάσμα της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας. Οι 

παραπάνω διαδικασίες για την εκπομπή φωτοφωταύγειας απεικονίζονται διαγραμματικά στο 

σχήμα 4.2.1[10]. 

 

 

 

Σχήμα 4.2.1 : Η διέγερση ημιαγωγού με δέσμη φωτονίων ενέργειας μεγαλύτερης του 
ενεργειακού χάσματος των ζωνών αγωγιμότητας και σθένους δημιουργεί ζευγάρια 
ηλεκτρονίων-οπών, που ονομάζονται εξιτόνια. Η επανασύνδεσή τους με εκπομπή φωταύγειας 
οφείλεται σε 6 ειδών μεταβάσεις που μπορούν να λάβουν χώρα: 

1. από ελεύθερα εξιτόνια (FE: Free Excitons) 
2. από δεσμευμένα εξιτόνια (BE: Bound Excitons) τα οποία διακρίνονται σε εξιτόνια 

δεσμευμένα σε ιονισμένους δότες (D+X), εξιτόνια δεσμευμένα σε ουδέτερους δότες 
(D0X) και εξιτόνια δεσμευμένα σε ουδέτερους αποδέκτες (A0X) 

3. από ηλεκτρόνιο σε αποδέκτη (e,A: electron to acceptor) 
4. από δότη σε αποδέκτη (D,A ή  DAP: donor to acceptor) 
5. από οπή σε δότη (h,D: hole to donor) 
6. από μεταβάσεις μεταξύ καταστάσεων εντός του χάσματος λόγω κρυσταλλικών 

ατελειών ή προσμίξεων 
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Στις διαδικασίες που περιγράφηκαν στο σχήμα 4.2.1 δε συμπεριλαμβάνονται τα 

αποτελέσματα της σύζευξης μεταξύ ηλεκτρονικών και δονητικών καταστάσεων του ημιαγωγού ή 

μεταξύ καταστάσεων από ατέλειες και προσμίξεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

επιπλέον φασματικών χαρακτηριστικών που αφορούν τη δημιουργία ή όχι φωνονίων. Επίσης, 

δεν συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες στις οποίες λαμβάνουν χώρα τρία σωματίδια (π.χ. 

ηλεκτρόνιο και οπή και ηλεκτρόνιο ή οπή) και παράγουν χαρακτηριστικές κορυφές στο φάσμα. 

Τέτοιου είδους φαινόμενα δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον ημιαγωγό και τις ατέλειές του. 

Επειδή οι ενέργειες δεσμού (binding energy) των εξιτονίων είναι συνήθως χαμηλές, της 

τάξεως από 1 ως 10 meV, είναι απαραίτητο να γίνονται μετρήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες, 

μικρότερες από 100 Κ, για την παρατήρησή τους. 

Από πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα ZnO/PDMS σε χαμηλές 

θερμοκρασίες με συνεχές λέιζερ (He:Cd, λ=325 nm, P0=35 mW) καταγράφηκαν τα φάσματα 

που φαίνονται στο σχήμα 4.2.2. Παρατηρείται ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας οι 

παρατηρούμενες κορυφές, που οφείλονται σε μεταβάσεις από επανασυνδέσεις εξιτονίων, 

μειώνονται μέχρι που τελικά διακρίνεται μία μόνο κορυφή, που αντιστοιχεί στη εκπομπή από 

επανασύνδεση ελεύθερων εξιτονίων. Αυτό συμβαίνει για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 175 Κ, 

που σημαίνει ότι σε αυτή τη θερμοκρασία διασπώνται τα εξιτόνια. Έτσι, η δέσμια ενέργεια των 

εξιτονίων υπολογίζεται σε περίπου 15 meV. 

Από τα φάσματα (σχήμα 4.2.2) γίνεται φανερό ότι η εκπεμπόμενη φωτοφωταύγεια σε 

χαμηλές θερμοκρασίες είναι εντονότερη παρουσιάζοντας αυξημένη απόδοση, κάτι που οφείλεται 

στη μείωση των μη-ακτινοβολητικών διεργασιών. Η ένταση της φωτοφωταύγειας συναρτήσει της 

θερμοκρασίας φαίνεται στο σχήμα 4.2.3 και η κβαντική απόδοση η  της εκπομπής εκφράζεται 

ως εξής: 

 

radPL

abs rad nonrad

kI
I k k

η = =
+  

 

όπου PLI  η ένταση της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας, absI  η ενέργεια που απορροφάται και 

διεγείρει το σύστημα, radk  ο ρυθμός των φορέων που επανασυνδέονται εκπέμποντας ακτινοβολία 
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και nonradk  ο ρυθμός των φορέων που κατευθύνονται σε μη-ακτινοβολητικές διεργασίες. Με τη 

μείωση της θερμοκρασίας ο όρος nonradk  ελαττώνεται με αποτέλεσμα η απόδοση η  να αυξάνει 

και για Τ→0 να είναι η →1. Οι ρυθμοί k  των διεργασιών αντιστοιχούν σε χρόνο ζωής τ  

σύμφωνα με τη σχέση 1k
τ

=  και επομένως η απόδοση ορίζεται και ως εξής: 

 

1 1 1
1 1

1 1 1
PL rad nonradrad rad rad

rad nonrad

rad nonrad PL

PL

rad

k
k k

τ τ ττ τη

τ τ τ

τη τ

= +

= = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ⇒
+ +

=
 

 
όπου PLτ  είναι ο χρόνος ζωής της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας. Επειδή με τη μείωση της 

θερμοκρασίας αυξάνει η κβαντική απόδοση η , θα είναι: 

 

( ) ( )PL PLLT RTτ τ>  
 
όπου LT  σημαίνει χαμηλή θερμοκρασία και RT  θερμοκρασία δωματίου. 

Στο σχήμα 4.2.4 παρουσιάζεται η μετατόπιση της κεντρικής κορυφής των φασμάτων 

συναρτήσει της θερμοκρασίας που οφείλεται στο γεγονός της αύξησης του χάσματος του 

ημιαγωγού με τη μείωση της θερμοκρασίας. Στα δεδομένα έχει γίνει προσαρμογή καμπύλης 

σύμφωνα με την εξίσωση Varshni[11,12]: 

 

( ) ( )
2

0 TE T E
T

α
β

= +
+  

 
όπου ( )E T  η φασματική θέση σε eV της κορυφής σε θερμοκρασία T (Κ), ( )0E  η φασματική 

θέση σε eV της κορυφής σε θερμοκρασία 0 Κ και ,α β  σταθερές. 
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Σχήμα 4.2.2 : Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (50% κ.β.) 
συναρτήσει της θερμοκρασίας, κατά την άντληση με δέσμη συνεχούς λέιζερ He:Cd (325 
nm, 5.5 mW), σε επιφάνεια διαμέτρου ~100 μm. 
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Σχήμα 4.2.4 : Φασματική θέση της κορυφής με τη μέγιστη ένταση από τα φάσματα της 
εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (σχήμα 4.2.2) από δείγμα ZnO/PDMS (50% κ.β.) συναρτήσει 
της θερμοκρασίας, κατά την άντληση με δέσμη συνεχούς λέιζερ He:Cd (325 nm, 5.5 mW), 
σε επιφάνεια διαμέτρου ~100 μm. Η προσαρμοσμένη καμπύλη αντιστοιχεί στην εξίσωση 
Varshni με παραμέτρους Ε(0)=3.294 eV, a=0.71 meV και b=538 K. 

Σχήμα 4.2.3 : Ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (50% κ.β.) 
συναρτήσει της θερμοκρασίας, κατά την άντληση με δέσμη συνεχούς λέιζερ He:Cd (325 
nm, 5.5 mW), σε επιφάνεια διαμέτρου ~100 μm. 
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Επίσης, χρησιμοποιώντας ως πηγή διέγερσης συνεχές (He:Cd, λ=325 nm, P0=35 mW) 

και παλμικό (Nd:YAG, λ=266 nm, rep.rate=7.8 kHz, Pavg=3 mW) λέιζερ πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις στους 17 Κ για διαφορετικές ενέργειες της δέσμης του λέιζερ διέγερσης. Τα φάσματα 

που καταγράφηκαν παρουσιάζονται στα σχήματα 4.2.5 και 4.2.6. 
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Σχήμα 4.2.5 : Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (50% κ.β.) 
συναρτήσει τιμών ισχύος άντλησης με δέσμη συνεχούς λέιζερ He:Cd (325 nm), σε επιφάνεια 
διαμέτρου ~100 μm και θερμοκρασία 17 Κ. 
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Σχήμα 4.2.6 : Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (50% κ.β.) 
συναρτήσει τιμών ισχύος άντλησης με δέσμη παλμικού λέιζερ Nd:YAG (266 nm, 0.5 ns, 7.8 
kHz), σε επιφάνεια διαμέτρου ~100 μm και θερμοκρασία 17 Κ. 
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Στις πολύ χαμηλές ενέργειες παρατηρούνται διακριτές κορυφές στα φάσματα που 

αντιστοιχούν σε μεταβάσεις από εξιτόνια που περιγράφηκαν παραπάνω στο σχήμα 4.2.1. Στο 

σχήμα 4.2.7 απεικονίζεται ένα φάσμα από το σχήμα 4.2.6 στο οποίο αναγνωρίζονται οι 

παρατηρούμενες κορυφές. 
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Η παρατηρούμενη κορυφή σε ενέργεια 3.349 eV αντιστοιχεί σε επανασύνδεση ελεύθερων 

εξιτονίων, η κορυφή σε ενέργεια 3.303 eV αντιστοιχεί σε επανασύνδεση δεσμευμένων εξιτονίων 

σε ουδέτερους δότες και οι κορυφές στις ενέργειες 3.234 eV και 3.161 eV αντιστοιχούν σε 

Σχήμα 4.2.7 : Φάσμα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (50% κ.β.) 
κατά την άντληση με δέσμη παλμικού λέιζερ Nd:YAG (266 nm, 0.5 ns, 7.8 kHz), με τιμή 
ισχύος 0.0095 mW, σε επιφάνεια διαμέτρου ~100 μm και θερμοκρασία 17 Κ. 
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φωνόνια LO (longitudinal optical phonon) της κορυφής των δεσμευμένων εξιτονίων D0X, αφού 

απέχουν από αυτή περίπου 72 meV και 2×72 meV, αντίστοιχα[13] . 

Συγκρίνοντας τα φάσματα των σχημάτων 4.2.5 και 4.2.6, παρατηρείται ότι με την 

αύξηση της τιμής της ισχύος άντλησης με το παλμικό λέιζερ (σχήμα 4.2.6) σχηματίζονται 

περισσότερα ελεύθερα εξιτόνια, ενώ με το συνεχές λέιζερ (σχήμα 4.2.5) σχηματίζονται 

περισσότερα δέσμια εξιτόνια. Σε μεγάλες τιμές ισχύος άντλησης διακρίνεται μόνο μια κορυφή.  

 

44..22..22  ΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΡΡΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  ΓΓΙΙΑΑ  ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΗΗ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ZZnnOO  
Αύξηση του χρόνου ζωής της φωτοφωταύγειας αναμένεται να οδηγήσει σε 

αποτελεσματικότερη διέγερση του ZnO ακόμη και με παλμούς χρονικής διάρκειας ns, οπότε 

και σε σταθερή δράση random laser υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Από μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για χαμηλές θερμοκρασίες νανοδομών ZnO, πραγματικά διαπιστώθηκε 

σταθερή δράση random laser κατά την άντληση των δειγμάτων με παλμό λέιζερ μήκους 

κύματος 355 nm και χρονοδιάρκειας παλμού 8 ns (σχήμα 4.2.8). 
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 Προσεγγιστικά η ενέργεια του LO φωνονίου είναι 72 meV. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο ρυθμοί LO 
(longitudinal optical modes) οι οποίοι διαδίδονται κατακόρυφα του άξονα C (C-axis) του κρυσταλλικού ZnO με 
ενέργειες 71.46 meV και 72.95 meV[13]. 

Σχήμα 4.2.8 : Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.) 
κατά την άντληση με παλμούς από λέιζερ Nd:YAG, τ=8 ns, λ=355 nm α) στους 25 °C, σε 
τιμή ροής ενέργειας 108 mJ/cm2 (Fthreshold = 42 mJ/cm2 ) και β) στους -170 °C, σε τιμή 
ροής ενέργειας 20 mJ/cm2 (Fthreshold = 15 mJ/cm2 ). 

((αα))  ((ββ))  

2255  °°CC --117700  °°CC 
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Η σταθερότητα της δράσης random laser παρατηρείται στην περιοχή τιμών 

θερμοκρασίας από -170 °C ως -90 °C, ενώ με περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας σταδιακά 

αρχίζει η μετάβαση προς την ασταθή συμπεριφορά. Το φαινόμενο της αστάθειας-σταθερότητας 

με τη θερμοκρασία ερμηνεύεται με βάση τη σχέση μεταξύ χρονοδιάρκειας του παλμού του 

λέιζερ και χρόνου ζωής της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας του ZnO. Κατά την άντληση με 

παλμό λέιζερ πολύ μικρότερης χρονοδιάρκειας από το χρόνο ζωής της εκπεμπόμενης 

φωτοφωταύγειας (248 nm, 450 fs < τPL=275 ps) η εκπεμπόμενη ακτινοβολία παρουσιάζει 

σταθερότητα στην ένταση από παλμό σε παλμό. Αντίστοιχη σταθερότητα παρατηρείται κατά 

την άντληση του δείγματος σε χαμηλή θερμοκρασία με παλμούς χρονοδιάρκειας ns (Nd:YAG 

τ=8 ns, λ=355 nm) σε αντίθεση με την καταγραφόμενη αστάθεια σε θερμοκρασία δωματίου και 

ίδιες συνθήκες διέγερσης. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται σε σημαντική αύξηση του χρόνου 

ζωής της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας οπότε ο παλμός λέιζερ χρονοδιάρκειας ns έχει την 

ικανότητα να διεγείρει αποτελεσματικά το ZnO.  

Επομένως, για την επιβεβαίωση της προτεινόμενης ερμηνείας απαιτούνται μετρήσεις του 

χρόνου ζωής φωτοφωταύγειας σε χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο 

μελλοντικής εργασίας. 

 

44..22..33  ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΩΩΦΦΛΛΙΙ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  
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Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, με τη μείωση της θερμοκρασίας του 

δείγματος παρατηρείται μια σταδιακή μετάβαση από την ασταθή στη σταθερή δράση random 

laser. Παράλληλα με αυτή τη μετάβαση φάνηκε να μειώνεται και η τιμή της ροής ενέργειας του 

κατωφλίου με τη μείωση της θερμοκρασίας. Από ανάλυση μετρήσεων, που έγιναν σε δείγμα με 

ZnO/PDMS (40 % κ.β.), σε διάφορες τιμές θερμοκρασίας, προκύπτουν οι καμπύλες του 

σχήματος 4.2.9, όπου φαίνεται η εξάρτηση της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 

φωτοφωταύγειας, του φασματικού εύρους και της φασματικής θέσης του μέγιστου της έντασης 

της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας φωτοφωταύγειας από τις τιμές της ροής ενέργειας . 

                                                 
 από τις καμπύλες που προέκυψαν για τις διαφορετικές θερμοκρασίες του δείγματος, παρουσιάζονται οι μισές για 
λόγους ευκρίνειας 
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Παρατηρώντας τις καμπύλες στο σχήμα 4.2.9, φαίνεται ξεκάθαρα η αύξηση της τιμής της 

ροής ενέργειας άντλησης του κατωφλίου με την αύξηση της θερμοκρασίας από την καμπύλη του 

φασματικού εύρους συναρτήσει των τιμών της ροής ενέργειας άντλησης (FWHM vs. Fluence). 
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Από τον υπολογισμό των τιμών της ροής ενέργειας κατωφλίου της δράσης random laser 

(με σταθερή ή ασταθή συμπεριφορά) για διαφορετικές θερμοκρασίες προκύπτει το διάγραμμα 

του σχήματος 4.2.10. 

Σχήμα 4.2.9 : Ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (πάνω διάγραμμα) και φασματικού 
εύρους (κάτω διάγραμμα) ως συνάρτηση της ροής ενέργειας άντλησης κατά τη διέγερση 
δείγματος ZnO/PDMS (40% κ.β.) με παλμούς λέιζερ Nd:YAG, χρονικής διάρκειας 8 ns, 
και μήκους κύματος 355 nm σε επιφάνεια διέγερσης 1.1 mm2 για διάφορες θερμοκρασίες. 
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Είναι φανερό από το σχήμα 4.2.10 ότι για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους -90 °C, 

οπότε και αρχίζει να γίνεται ασταθής η δράση random laser, οι τιμές της ροής ενέργειας 

κατωφλίου αυξάνουν με μεγαλύτερο ρυθμό (αλλάζει θετικότερα η κλίση στην καμπύλη) και αυτό 

διότι δεν είναι αποτελεσματική η διέγερση του ZnO.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις θερμοκρασίες 0 °C και +22 °C δεν παρατηρήθηκε δράση 

random laser μέχρι και σε τιμές ροής ενέργειας άντλησης στην περιοχή των 120 mJ/cm2. 

Αντίθετα παρουσιάστηκαν φαινόμενα φωτοαποδόμησης του δείγματος (laser ablation) και η 

καταστροφή της ακτινοβολούμενης επιφάνειας δεν καθιστά δυνατή τη μέτρηση της τιμής της 

ροής ενέργειας του κατωφλίου δράσης random laser. 

Από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων του σχήματος 4.2.9 προκύπτει το σχήμα 

4.2.11 όπου φαίνεται η εξάρτηση της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας φωτοφωταύγειας, 

Σχήμα 4.2.10 : Ο τιμές της ροής ενέργειας κατωφλίου της δράσης random laser (με 
σταθερή ή ασταθή συμπεριφορά) συναρτήσει της θερμοκρασίας δείγματος ZnO/PDMS 
(40% κ.β.) με παλμούς άντλησης από λέιζερ Nd:YAG, τ=8 ns, λ=355 nm και επιφάνεια 
διέγερσης 1.1 mm2. 



4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                           ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ZnO/ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 

 - 104 - 

του φασματικού εύρους και της φασματικής θέσης του μέγιστου της έντασης της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας φωτοφωταύγειας από τη θερμοκρασία για διάφορες τιμές της ροής ενέργειας 

άντλησης. 
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Παρατηρώντας το σχήμα 4.2.11, φαίνεται ότι για την επίτευξη αποτελεσματικής 

άντλησης του ZnO απαιτούνται θερμοκρασίες χαμηλότερες από -90 °C. Επίσης, τόσο από το 

Σχήμα 4.2.11 : Ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (πάνω διάγραμμα), φασματικού εύρους 
(κάτω διάγραμμα) και φασματικής θέσης μέγιστου εκπομπής (κάτω διάγραμμα) ως 
συνάρτηση της θερμοκρασίας για διάφορες τιμές ροής ενέργειας άντλησης με παλμούς 
άντλησης από λέιζερ Nd:YAG, τ=8 ns, λ=355 nm και επιφάνεια διέγερσης 1.1 mm2 σε 
δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.). 
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διάγραμμα της έντασης με τη θερμοκρασία, όσο και από το διάγραμμα του φασματικού εύρους 

με τη θερμοκρασία φαίνεται ότι η ελάχιστη τιμή ροής ενέργειας κατωφλίου τείνει να είναι τα 15 

mJ/cm2. Αυτό επαληθεύτηκε και με μέτρηση που δεν περιλαμβάνεται στα διαγράμματα του 

σχήματος 4.2.11, αλλά φαίνεται στο σχήμα 4.2.10 και ισχύει για τη θερμοκρασία των -170 °C. 

Χαμηλότερες θερμοκρασίες δεν επιτεύχθηκαν λόγω των θερμικών απωλειών του συστήματος για 

την ψύξη των δειγμάτων. Μείωση των θερμικών απωλειών και χρήση συστήματος ψύξης με υγρό 

ήλιο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε ακόμη χαμηλότερες τιμές του κατωφλίου. 

Από το διάγραμμα της θέσης του μέγιστου της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας 

συναρτήσει της θερμοκρασίας παρατηρείται μετατόπιση προς μικρότερα μήκη κύματος με τη 

μείωση της θερμοκρασίας και φαίνεται να συνδέονται με μια γραμμική σχέση.  
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Σε προηγούμενες αναφορές[1,2] μελετήθηκε η επίδραση της συγκέντρωσης του ZnO στη 

δράση random laser κατά την άντληση με παλμούς λέιζερ χρονικού εύρους 450 fs και βρέθηκε 

ότι υπάρχει μια οριακή τιμή κάτω από την οποία δεν παρατηρείται δράση random laser. Αυτό 

αποδίδεται στο ότι το μήκος ελεύθερης διαδρομής σκέδασης s  είναι πολύ μεγάλο σε 

δείγματα χαμηλών συγκεντρώσεων, καθιστώντας δύσκολη την δράση random laser που 

βασίζεται στον εντοπισμό του φωτός μέσω πολλαπλών σκεδάσεων. Η δράση random laser 

καθίσταται αδύνατη σε συστήματα χαμηλών συγκεντρώσεων σε ZnO όταν η τιμή ροής ενέργειας 

κατωφλίου βρίσκεται σε τιμές μεγαλύτερες από τις τιμές του κατωφλίου φωτοαποδόμησης του 

δείγματος (laser ablation). 

Κατά τις μελέτες της διέγερσης του ZnO σε χαμηλή θερμοκρασία με παλμούς λέιζερ 

χρονοδιάρκειας ns (ενότητα 4.2.3) παρατηρήθηκε ότι το κατώφλι της δράσης random laser 

μειώνεται με τη μείωση της θερμοκρασίας. Παρόμοια συμπεριφορά αναμένεται να εκδηλώνεται 

και κατά την άντληση με παλμούς λέιζερ χρονοδιάρκειας fs. Με σημαντική μείωση της τιμής 

ροής ενέργειας του κατωφλίου δράσης random laser σε χαμηλή θερμοκρασία, συστήματα 

χαμηλών συγκεντρώσεων ZnO ενδέχεται να παρουσιάσουν δράση random laser κάτι που δεν 

παρατηρήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου λόγω της εκδήλωσης φαινομένων φωτοαποδόμησης 

                                                 
 ενότητα 1.2.2 



4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                           ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ZnO/ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 

 - 106 - 

κατά την άντληση με πολύ υψηλές τιμές ροής ενέργειας άντλησης. Η μείωση της τιμής του 

κατωφλίου με τη μείωση της θερμοκρασίας οφείλεται στην αποτελεσματικότερη άντληση του 

ZnO λόγω αύξησης του χρόνου ζωής της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.  

Έτσι, για να εξακριβωθεί αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό εξάρτηση της τιμής ροής 

ενέργειας του κατωφλίου με τη θερμοκρασία κατά την άντληση με παλμούς λέιζερ 

χρονοδιάρκειας 450 fs έγινε καταγραφή (σχήμα 4.2.12 και 4.2.14), μελέτη και ανάλυση (σχήμα 

4.2.13 και 4.2.15) φασμάτων με δείγματα ZnO/PDMS. 
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Σχήμα 4.2.12 : Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (50% κ.β.) 
κατόπιν άντλησης με παλμούς λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής διάρκειας 450 fs και 
μήκους κύματος 248 nm σε τιμές ροής ενέργειας ~0.9 mJ/cm2, ~2.5 mJ/cm2 και ~3.5 
mJ/cm2 σε θερμοκρασίες: α) 23 °C, β) -100 °C και γ) -162 °C. 

((αα))  ((ββ))  ((γγ))  
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Από τα φάσματα του σχήματος 4.2.12 φαίνεται τελικά ότι επηρεάζεται η τιμή της ροής 

ενέργειας του κατωφλίου δράσης random laser και από την ανάλυση τους (σχήμα 4.2.13) 

υπολογίζεται σε 2.5 mJ/cm2, 2.2 mJ/cm2 και 1.0 mJ/cm2 για +23 °C, -100 °C και -162 °C 

αντίστοιχα.  

Η μεγάλη μεταβολή της τιμής ροής ενέργειας του κατωφλίου σε πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες σε σχέση με την αντίστοιχη σε θερμοκρασία δωματίου (σχήμα 4.2.13) ενισχύει 

την πιθανότητα να υπάρξει δράση random laser σε χαμηλή θερμοκρασία από δείγματα με 

Σχήμα 4.2.13 : Ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (πάνω διάγραμμα) και φασματικού 
εύρους (κάτω διάγραμμα) ως συνάρτηση της ροής ενέργειας άντλησης κατά τη διέγερση 
δείγματος ZnO/PDMS (50% κ.β.) με παλμούς λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής 
διάρκειας 450 fs και μήκους κύματος 248 nm σε επιφάνεια διέγερσης 7.5 mm2 για 
θερμοκρασίες +23 °C, -100 °C και -162 °C. 
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μικρή συγκέντρωση σε ZnO στα οποία δεν παρατηρείται η δράση του φαινομένου σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

Από πειραματικές μετρήσεις με δείγμα ZnO/PDMS περιεκτικότητας 10% κ.β. σε ZnO, 

σε θερμοκρασία δωματίου και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, καταγράφηκαν τα φάσματα που 

φαίνονται στο σχήμα 4.2.14. Σε θερμοκρασία δωματίου (+25 °C) δεν παρατηρείται φασματική 

όξυνση ακόμα και για πολύ υψηλές ενέργειες άντλησης (22 mJ/cm2) (σχήμα 4.2.14α), κοντά στο 

κατώφλι φωτοαποδόμησης, ενώ για θερμοκρασίες μικρότερες από τους -90 °C παρατηρείται 

δράση random laser σε χαμηλές τιμές ροής ενέργειας άντλησης. 

Μετά από ανάλυση των φασμάτων προκύπτουν τα διαγράμματα του σχήματος 4.2.15, 

όπου παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν σε θερμοκρασία -60 °C. Από 

το διάγραμμα Έντασης (Counts) – Ροής Ενέργειας (Fluence) (σχήμα 4.2.15) προκύπτει το κατώφλι 

δράσης random laser για τιμές ροής ενέργειας άντλησης 5.0 mJ/cm2 και 3.6 mJ/cm2 για 

θερμοκρασίες -95 °C και -125 °C. Αντιθέτως, η εκπεμπόμενη φωτοφωταύγεια φτάνει σε 

κορεσμό τόσο στους +25 °C όσο και στους -60 °C. Δράση random laser δεν παρατηρείται σε 

μεγαλύτερες τιμές ροής ενέργειας λόγω της φωτοαποδόμησης του δείγματος.  

 



 

 - 110 -

 

360 380 400 420
0.0

0.1

0.2

 

Fluence (mJ/cm2)

 3.8 mJ/cm2

T = +25°C

0.0

0.1

0.2

0.3

 

C
ou

nt
s (

a.
u.

) x
 1

03

 5.4 mJ/cm2

0.0

0.2

0.4

 

 22 mJ/cm2

360 380 400 420

0.0

0.3

0.6

 

 

Fluence (mJ/cm2)

 3.4 mJ/cm2

T = -95°C

0.0

0.6

1.2

 

 

C
ou

nt
s (

a.
u.

) x
 1

03

 5.0 mJ/cm2

0

2

4

 

 

 9.6 mJ/cm2

360 380 400 420

0.0

0.4

0.8

 

Fluence (mJ/cm2)

 2.4 mJ/cm2

T = -125°C

0

3

6

9

 

C
ou

nt
s (

a.
u.

) x
 1

03

 5.3 mJ/cm2

0

10

20

 

 9.8 mJ/cm2

 
 

 
 

Σχήμα 4.2.14 : Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (10% κ.β.) κατά την 
άντληση με παλμούς λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής διάρκειας 450 fs και μήκους κύματος 
248 nm σε διάφορες τιμές ροής ενέργειας για τιμές θερμοκρασίας: α) +25 °C, β) -95 °C και γ) -125 °C. 

((αα))  ((ββ))  ((γγ))  
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44..22..55  ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ  ΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ZZnnOO--BBTTOO//PPDDMMSS  ΜΜΕΕ  
ΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΡΡΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  
ZZnnOO    

Για τη μελέτη ως προς την ελάχιστη απαιτούμενη συγκέντρωση σωματιδίων ZnO, 

διατηρώντας όμως κατά προσέγγιση την ίδια σκεδαστική ισχύ στο σύστημα random laser, 

αντικαταστάθηκαν σωματίδια ZnO (ενεργό και σκεδαστικό μέσο) με σωματίδια BaTiO3 

(σκεδαστικό μέσο). Η μικτή συγκέντρωση των σωματιδίων ZnO και BaTiO3 είναι 25% κ.β. σε 

πολυμερική μήτρα PDMS.  

Σχήμα 4.2.15 : Ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (πάνω διάγραμμα) και φασματικού 
εύρους (κάτω διάγραμμα) ως συνάρτηση της ροής ενέργειας άντλησης κατά τη διέγερση 
δείγματος ZnO/PDMS (10% κ.β.) με παλμούς λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής 
διάρκειας 450 fs και μήκους κύματος 248 nm σε επιφάνεια διέγερσης 2.9 mm2 για 
θερμοκρασίες +25 °C, -60 °C, -95 °C και -125 °C. 
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Κατά την άντληση με παλμούς χρονοδιάρκειας 8 ns σε 25 °C παρατηρήθηκε ασταθής 

δράση random laser, για τιμές ροής ενέργειας μεγαλύτερες από 45 mJ/cm2, μόνο στο δείγμα 

με 25% κ.β. ZnO και 0% κ.β. BaTiO3, ενώ ήδη η εκπεμπόμενη φωτοφωταύγεια είχε φτάσει σε 

επίπεδα κορεσμού (σχήμα 4.2.16α). Σε θερμοκρασία -120 °C παρατηρήθηκε δράση random 

laser ακόμα και σε δείγμα με συγκέντρωση 6.25% κ.β. ZnO παρουσία 18.75% κ.β. BaTiO3 

(σχήμα 4.2.16β). 
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Στο διάγραμμα του σχήματος 4.2.17 παρουσιάζονται οι τιμές ροής ενέργειας των 

κατωφλίων δράσης random laser των δειγμάτων ZnO-ΒΤΟ/PDMS που προκύπτουν από το 

σχήμα 4.2.16β συναρτήσει της σχετικής συγκέντρωσης του ZnO. 

Σχήμα 4.2.16 : Ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (πάνω διαγράμματα) και φασματικού 
εύρους (κάτω διαγράμματα) ως συνάρτηση της ροής ενέργειας άντλησης κατά τη διέγερση 
δειγμάτων ZnO-ΒΤΟ/PDMS με παλμούς λέιζερ Nd:YAG, χρονικής διάρκειας 8 ns, και 
μήκους κύματος 355 nm σε επιφάνεια διέγερσης 3.5 mm2 για θερμοκρασίες α) +23 °C και 
β) -120 °C. Τα error bars στο (α) οφείλονται στις μεταβαλλόμενες τιμές της έντασης και του 
φασματικού εύρους σε σταθερή τιμή ροής ενέργειας άντλησης, λόγω της ασταθούς δράσης 
random laser. 

((αα))  ((ββ))  
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Όπως φαίνεται και από το παραπάνω διάγραμμα (σχήμα 4.2.17), για ποσοστό 

νανοσωματιδίων ZnO μικρότερο από 25% κ.β. στο σύνολο των σκεδαστών το κατώφλι δράσης 

random laser αυξάνει πολύ απότομα υποδεικνύοντας ότι αυτή η συγκέντρωση νανοσωματιδίων 

ZnO τείνει σε μια τιμή κατωφλίου συγκέντρωσης για τη δράση random laser. 

Μελέτη δειγμάτων με μικρότερες συγκεντρώσεις ZnO, σε περισσότερες θερμοκρασίες 

καθώς και άντληση με παλμούς χρονικής διάρκειας ps – fs θα βοηθούσε στην εξαγωγή 

περαιτέρω συμπερασμάτων. 

 

44..33  ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα των πειραμάτων άντλησης συστημάτων ZnO σε 

πολυμερική μήτρα υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

καθώς παρατηρείται σταθερή δράση random laser κατόπιν άντλησης με παλμούς λέιζερ 

χρονοδιάρκειας ns (Nd:YAG, 8 ns, 355 nm), πολύ μεγαλύτερης του χρόνου ζωής του ZnO 

Σχήμα 4.2.17 : Οι τιμές ροής ενέργειας κατωφλίου δειγμάτων ZnO-ΒΤΟ/PDMS 
συναρτήσει της συγκέντρωσης των νανοσωματιδίων ZnO αντλούμενα από παλμούς λέιζερ 
Nd:YAG, χρονικής διάρκειας 8 ns, μήκους κύματος 355 nm και επιφάνεια διέγερσης 3.5 
mm2, σε θερμοκρασία -120 °C. 
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(275 ps). Αποδοτικότερη εκπομπή παρατηρήθηκε και κατά την άντληση με παλμούς 

χρονοδιάρκειας fs (KrF, 450 fs, 248 nm). Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 

συστημάτων ZnO σε χαμηλή θερμοκρασία αποδίδεται στην αύξηση του χρόνου ζωής της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.  

Σημαντική μελέτη πραγματοποιήθηκε επίσης για τη συμπεριφορά του κατωφλίου της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας random laser από τη θερμοκρασία. Σε χαμηλή θερμοκρασία, 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της τιμής ροής ενέργειας του κατωφλίου δράσης random 

laser κατόπιν άντλησης με παλμούς λέιζερ χρονοδιάρκειας ns ή fs καθώς και δράση random 

laser από συστήματα χαμηλής περιεκτικότητας σε ZnO. 
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55..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ  

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4.1 μετρήσεις του χρόνου ζωής της εκπεμπόμενης 

φωτοφωταύγειας και της δράσης random laser πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια ανιχνευτή 

streak camera. Οι τιμές του χρόνου ζωής φωτοφωταύγειας που μετρήθηκαν παρουσίασαν 

σημαντική μείωση καθώς και συμπεριφορά κατωφλίου κατά την άντληση με αυξανόμενες τιμές 

ροής ενέργειας άντλησης φτάνοντας στο όριο της απόκρισης του ανιχνευτικού συστήματος που 

ήταν 20 ps[1,2]. Παρόμοιες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και από άλλες ερευνητικές ομάδες 

όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία[3-7]. 

Στην παρούσα μελέτη εκμεταλλευόμαστε μια νέα διάταξη τύπου pump-probe, η οποία 

επιτρέπει καλύτερη χρονική ανάλυση πολύ γρήγορων φαινομένων. Η βασική ιδέα της μέτρησης 

έγκειται στην καταγραφή της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατόπιν διαδοχικής διέγερση του 

δείγματος με δύο βραχείς παλμούς λέιζερ (χρονικού εύρους 450 fs). 

 

55..22  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΕΕΜΜΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣ  

RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  ΤΤΟΟΥΥ  ZZnnOO  

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται μια νέα προσέγγιση, όπως περιγράφεται στην ενότητα 

3.3.3, με τη χρήση ενός συμβολόμετρου Michelson (σχήμα 3.3.3), με το οποίο δίνεται η 

δυνατότητα άντλησης του ZnO με δύο αλληλεπικαλυπτόμενες δέσμες λέιζερ χρονικού εύρους 

(450 fs) μεταβάλλοντας τη χρονική καθυστέρηση μεταξύ τους. Από τη συμπεριφορά του 

σήματος (έντασης και φασματικού εύρους) όπως αναλύεται παρακάτω, είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί έμμεσα ο χρόνος ζωής της εκπομπής random laser. 
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Διεγείροντας το δείγμα με τη μια δέσμη σε τιμή ροής ενέργειας πάνω από το κατώφλι 

δράσης random laser (pump δέσμη) και με τη δεύτερη δέσμη σε τιμή ροής ενέργειας πολύ 

μικρότερης από του κατωφλίου (probe δέσμη) και μεταβάλλοντας τη χρονική καθυστέρηση των 

δύο δεσμών καταγράφεται μια σειρά φασμάτων για διαφορετικές χρονικές διαφορές μεταξύ των 

δύο δεσμών (σχήμα 5.2.1). Στους θετικούς χρόνους καθυστέρησης προηγείται η δέσμη με τη 

μεγάλη τιμή ροής ενέργειας (pump-probe), ενώ στους αρνητικούς χρόνους καθυστέρησης 

προηγείται η δέσμη με τη μικρή τιμή ροής ενέργειας (probe-pump). 
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Παρατηρείται ότι για αρνητικούς χρόνους καθυστέρησης (οπότε προηγείται η δέσμη με 

τη μικρότερη ενέργεια) η εκπεμπόμενη ένταση είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για 

θετικούς χρόνους καθυστέρησης. Αυτό το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με το χρόνο ζωής της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας random laser και ερμηνεύεται ως εξής: Η δέσμη με τη χαμηλή τιμή 

ροής ενέργειας άντλησης προκαλεί την εκπομπή φωτοφωταύγειας και η δέσμη με τη μεγάλη 

τιμή ροής ενέργειας άντλησης προκαλεί την εκπομπή random laser. Όταν προηγείται η δέσμη 

λέιζερ με τη μικρότερη τιμή ροής ενέργειας άντλησης, τότε διεγείρεται το ZnO και η 

Σχήμα 5.2.1 : Φάσματα από δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.) συναρτήσει της χρονικής 
καθυστέρησης των δύο δεσμών άντλησης με τιμές ροής ενέργειας 2.9 mJ/cm2 και 13 
mJ/cm2 από λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF (450 fs, 248 nm). Η επιφάνεια διέγερσης 
είναι 0.93 mm2. 
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εκπεμπόμενη φωτοφωταύγεια εξελίσσεται χρονικά χαρακτηριζόμενη από ένα χρόνο ζωής 

τPL=275 ps[1,2]. Εφόσον η ισχυρότερη δέσμη λέιζερ ακολουθεί την αρχική σε χρόνους της 

τάξεως τPL, η συνολική διέγερση του ZnO αυξάνει και όπως μετρήθηκε, μέσω της εκπομπής 

φωτοφωταύγειας, είναι πρακτικά ίση με τη διέγερση που προκύπτει κατόπιν άντλησης με δέσμη 

λέιζερ συνολικής ενέργειας ίσης με το άθροισμα της ενέργειας των δύο δεσμών . 

Στην περίπτωση που προηγείται η δέσμη λέιζερ με τη μεγαλύτερη τιμή ροής ενέργειας 

άντλησης, τότε παρατηρείται η αναμενόμενη δράση random laser από το ZnO και η εκπομπή 

ακτινοβολίας ολοκληρώνεται σε πολύ μικρούς χρόνους, της τάξεως των 20 ps[1,2]. Αν η 

ασθενέστερη δέσμη λέιζερ ακολουθήσει με πολύ μικρή καθυστέρηση (<10 ps), επιτυγχάνεται 

προσαύξηση της διέγερσης του ZnO και η εκπεμπόμενη ακτινοβολία, όπως και παραπάνω, είναι 

ίση με αυτήν που παρατηρείται κατόπιν άντλησης με δέσμη λέιζερ συνολικής ενέργειας ίσης με 

το άθροισμα της ενέργειας των δύο δεσμών. Αντίθετα, όταν η ασθενέστερη δέσμη λέιζερ 

καθυστερεί σημαντικά (>20 ps), έχει ολοκληρωθεί η αποδιέγερση του υλικού μέσω της δράσης 

random laser, και η συνολικά μετρούμενη ένταση φωτοφωταύγειας είναι σαφώς μικρότερη αυτής 

που αντιστοιχεί σε δέσμη άντλησης συνολικής ενέργειας ίσης με το άθροισμα της ενέργειας των 

δύο δεσμών. Στην περίπτωση αυτή η συνολική φωτοφωταύγεια έχει ένταση ίση με το άθροισμα 

των εντάσεων φωτοφωταύγειας που προκύπτουν από ανεξάρτητη (ξεχωριστή) διέγερση του 

υλικού με τις δύο δέσμες.  

Όταν οι χρόνοι καθυστέρησης ευρίσκονται στην ενδιάμεση περιοχή, τότε η συνολική 

διέγερση εξαρτάται από το βαθμό αποδιέγερσης που έχει λάβει χώρα λόγω της εξελισσόμενης 

δράσης random laser και η μεταβολή της συνολικά μετρούμενης φωτοφωταύγειας με το χρόνο 

καθυστέρησης αντικατοπτρίζει τη χρονική εξέλιξη του φαινομένου random laser στο υλικό.  

Με την καταγραφή φασμάτων φωτοφωταύγειας στους θετικούς χρόνους καθυστέρησης 

(σχήμα 5.2.2) είναι δυνατόν να μετρηθεί ο χρόνος ζωής της εκπομπής random laser από τη 

μεταβολή της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας συναρτήσει του χρόνου καθυστέρησης. 

Για την εξαγωγή του χρόνου ζωής από τα δεδομένα γίνεται προσαρμογή ενός απλού εκθετικού 

(σχήμα 5.2.3). 

                                                 
 Αυτό συμβαίνει επειδή η κλίση στη καμπύλη Ένταση (Counts) -Ροή Ενέργειας (Fluence) κάτω και πάνω από το 
κατώφλι δράσης random laser είναι διαφορετική (π.χ. σχήμα 4.2.13). Αν δεν υπήρχε δράση random laser και η 
σχέση Ένταση (Counts) - Ροή Ενέργειας (Fluence) ήταν γραμμική, τότε η συνολική ένταση θα ήταν η ίδια για 
αρνητικούς και θετικούς χρόνους καθυστέρησης. Αυτό επίσης παρατηρείται όταν η συνολική ενέργεια από τους 
δύο βραχίονες είναι μικρότερη από την τιμή ροής ενέργειας του κατωφλίου δράσης random laser (σχήμα 5.3.4). 
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Σχήμα 5.2.2 : Φάσματα από δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.) συναρτήσει της χρονικής 
καθυστέρησης δύο δεσμών άντλησης με τιμές ροής ενέργειας 2.6 mJ/cm2 και 15 mJ/cm2 
(Fthreshold= 9.6 mJ/cm2) από λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF (450 fs, 248 nm). Η επιφάνεια 
διέγερσης είναι 0.95 mm2. 
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Όπως υπολογίζεται από το διάγραμμα του σχήματος 5.2.3, ο χρόνος ζωής της εκπομπής 

random laser είναι 5.6±0.5 ps όταν δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.) διεγείρεται με παλμό ροής 

ενέργειας 15 mJ/cm2. Με την αύξηση του χρόνου καθυστέρησης η ένταση της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας μειώνεται βαθμιαία προσεγγίζοντας την αθροιστική ένταση του φάσματος που 

προκύπτει μετά από ανεξάρτητη άντληση του δείγματος με την δέσμη ροής ενέργειας 15 

mJ/cm2 και με την δέσμη ροής ενέργειας 2.6 mJ/cm2 (η αθροιστική ένταση που προκύπτει 

σημειώνεται με την πορτοκαλί διακεκομμένη γραμμή, στο διάγραμμα του σχήματος 5.2.3). 
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Για την πληρέστερη μελέτη της δυναμικής του φαινομένου random laser μέσω της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις διεγείροντας το δείγμα με δύο 

δέσμες ίσης ενέργειας σε περιοχές τιμών κάτω, γύρω και πάνω από το κατώφλι της δράσης 

Σχήμα 5.2.3 : Οι τιμές της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα 
ZnO/PDMS (40% κ.β.) συναρτήσει της θετικής χρονικής καθυστέρησης των δύο δεσμών 
άντλησης (η δέσμη λέιζερ με τιμή ροής ενέργειας 2.6 mJ/cm2 έπεται της δέσμης λέιζερ με 
τιμή ροής ενέργειας 15 mJ/cm2, (Fthreshold= 9.6 mJ/cm2)). Η επιφάνεια διέγερσης είναι 0.95 
mm2. 
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random laser. Τα καταγραφέντα φάσματα συναρτήσει της χρονικής καθυστέρησης των δύο 

παλμών αναμένεται να είναι συμμετρικά για θετικούς και αρνητικούς χρόνους καθυστέρησης, 

αφού οι δύο δέσμες (pump και probe) είναι ισοδύναμες. 

Όταν οι δύο παλμοί έχουν συνολική ενέργεια μικρότερη από την τιμή ροής ενέργειας 

του κατωφλίου δράσης random laser, τότε η ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας είναι 

ανεξάρτητη της μεταξύ τους χρονικής καθυστέρησης και ισούται με το άθροισμα των εν μέρει 

εντάσεων που προκύπτουν κατόπιν διέγερσης με την κάθε δέσμη ξεχωριστά (σχήμα 5.3.1). 
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Όταν όμως ο κάθε παλμός έχει ενέργεια λίγο μεγαλύτερη από την τιμή ροής ενέργειας 

του κατωφλίου δράσης random laser, τότε όπως παρατηρείται, η ένταση της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας εξαρτάται από τη χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο παλμών διέγερσης. Από 

αυτή την εξάρτηση προκύπτει μια δυναμική συμπεριφορά της δράσης random laser όπως 

φαίνεται (σχήμα 5.3.3) μετά από την ανάλυση των φασμάτων (σχήμα 5.3.2). 

Σχήμα 5.3.1 : Οι τιμές της έντασης (πάνω διάγραμμα) και του φασματικού εύρους (κάτω 
διάγραμμα) της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.) 
συναρτήσει της χρονικής καθυστέρησης των δύο παλμών διέγερσης (λέιζερ KrF: τ=450 fs, 
λ=248 nm). Στους θετικούς χρόνους προηγείται η δέσμη 1 και έπεται η δέσμη 2, ενώ στους 
αρνητικούς χρόνους συμβαίνει το αντίστροφο. Η τιμή της ροής ενέργειας της δέσμης 1 είναι 
2.3 mJ/cm2 και της δέσμης 2 είναι 4.6 mJ/cm2 (Fthreshold= 8.7 mJ/cm2). Η επιφάνεια 
διέγερσης είναι 0.79 mm2. 
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Αν και σε μηδενική χρονική καθυστέρηση αναμένεται μέγιστο στην ένταση της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, στην πραγματικότητα παρατηρείται ελάχιστο (σχήματα 5.3.2 και 

5.3.3) και αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο σχηματισμό κροσσών συμβολής στην αντλούμενη 

επιφάνεια. Επιπλέον, ενώ οι κροσσοί δεν υφίστανται σε χρονικές καθυστερήσεις μεγαλύτερες από 

1 ps (αφού ο παλμός άντλησης είναι χρονικού εύρους 450 fs) η εκπεμπόμενη ένταση 

μεγιστοποιείται με σημαντική χρονική καθυστέρηση, περίπου ±13 ps (>>1 ps). Αντίστοιχη 

συμπεριφορά παρατηρείται και στο φασματικό εύρος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, που σε 

αυτή τη χρονική καθυστέρηση (±13 ps) έχει τη μικρότερη τιμή του. Σε μεγαλύτερες τιμές 

χρονικής καθυστέρησης η ένταση μειώνεται και το φασματικό εύρος αυξάνει, ενώ μετά την τιμή 

των ±30 ps φαίνεται να υπάρχει σταθεροποίηση του σήματος. 

 

Σχήμα 5.3.2 : Φάσματα από δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.) συναρτήσει της χρονικής 
καθυστέρησης δύο δεσμών άντλησης με τιμές ροής ενέργειας 9.1 mJ/cm2 και 9.2 mJ/cm2 
(Fthreshold= 8.7 mJ/cm2) από λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF (450 fs, 248 nm). Η επιφάνεια 
διέγερσης είναι 0.79 mm2. 
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Για τη διεξοδικότερη μελέτη αυτής της δυναμικής συμπεριφοράς, πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις με τις δυο δέσμες διέγερσης σε περιοχές τιμών ροής ενέργειας πάνω και κάτω από το 

κατώφλι δράσης random laser. 

Κατόπιν άντλησης με δύο δέσμες λέιζερ ενέργειας (11.5 mJ/cm2) μεγαλύτερης της τιμής 

ροής ενέργειας κατωφλίου δράσης random laser, προκύπτουν τα διαγράμματα του σχήματος 

5.3.4. Οι τιμές της χρονικής καθυστέρησης εκτείνονται έως και τα ±100 ps για την εκτενέστερη 

μελέτη της δυναμικής του φαινομένου. Η συμπεριφορά του συστήματος κατά τους αρχικούς 

χρόνους είναι αντίστοιχη αυτής του σχήματος 5.3.3, όμως μετά τα ±40 ps, οπότε οι δύο παλμοί 

άντλησης αναμένεται να δρουν ανεξάρτητα (καθώς έχει ολοκληρωθεί η δράση random laser από 

τον πρώτο παλμό διέγερσης πριν την άφιξη του δεύτερου) η εκπομπή δεν σταθεροποιείται αλλά 

εμφανίζει φθίνουσα τάση που συνεχίζει και πέρα από τα ±100 ps. Αντίθετα, το φασματικό εύρος 

Σχήμα 5.3.3 : Οι τιμές της έντασης (πάνω διάγραμμα) και του φασματικού εύρους (κάτω 
διάγραμμα) της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.) 
συναρτήσει της χρονικής καθυστέρησης των δύο παλμών διέγερσης (λέιζερ KrF: τ=450 fs, 
λ=248 nm). Στους θετικούς χρόνους προηγείται η δέσμη 1 και έπεται η δέσμη 2, ενώ στους 
αρνητικούς χρόνους συμβαίνει το αντίστροφο. Η τιμή της ροής ενέργειας της δέσμης 1 είναι 
9.1 mJ/cm2 και της δέσμης 2 είναι 9.2 mJ/cm2 (Fthreshold= 8.7 mJ/cm2). Η επιφάνεια 
διέγερσης είναι 0.79 mm2. 
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εμφανίζει σταθερή τιμή, για χρονική καθυστέρηση μεγαλύτερη από ±40 ps. Επίσης, σημαντική 

είναι η παρατήρηση ότι εμφανίζεται ξεκάθαρα ένα δεύτερο μέγιστο, εκτός από αυτό για 

μηδενική χρονική καθυστέρηση, στις τιμές του φασματικού εύρους για χρονική καθυστέρηση 

±24 ps (που αντιστοιχεί σε τοπικό ελάχιστο στην καμπύλη της έντασης), συμπεριφορά η οποία 

παρατηρείται, αλλά λιγότερο έντονα, και στο σχήμα 5.3.3 για την ίδια χρονική καθυστέρηση, 

±24 ps. 

Επίσης, έγιναν μετρήσεις για τιμές ροής ενέργειας της κάθε δέσμης ακριβώς στο κατώφλι 

δράσης random laser (~8.8 mJ/cm2) και για τιμές ροής ενέργειας λίγο μικρότερες από το 

κατώφλι δράσης random laser (~8.3 mJ/cm2). Τα αποτελέσματα από αυτές τις μετρήσεις 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά μαζί με τα προηγούμενα αποτελέσματα στα διαγράμματα των 

σχημάτων 5.3.5 και 5.3.6. 
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Σχήμα 5.3.4 : Οι τιμές της έντασης (πάνω διάγραμμα) και του φασματικού εύρους (κάτω 
διάγραμμα) της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα ZnO/PDMS (40% κ.β.) 
συναρτήσει της χρονικής καθυστέρησης των δύο παλμών διέγερσης (λέιζερ KrF: τ=450 fs, 
λ=248 nm). Στους θετικούς χρόνους προηγείται η δέσμη 1 και έπεται η δέσμη 2, ενώ στους 
αρνητικούς χρόνους συμβαίνει το αντίστροφο. Η τιμή της ροής ενέργειας της δέσμης 1 είναι 
11.5 mJ/cm2 και της δέσμης 2 είναι 11.3 mJ/cm2 (Fthreshold= 8.7 mJ/cm2). Η επιφάνεια 
διέγερσης είναι 0.79 mm2. 
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Σχήμα 5.3.5 : Οι τιμές του φασματικού εύρους της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα 
ZnO/PDMS (40% κ.β.) συναρτήσει της χρονικής καθυστέρησης των δύο παλμών διέγερσης 
(λέιζερ KrF: τ=450 fs, λ=248 nm). Η τιμή της ροής ενέργειας της κάθε δέσμης είναι: 
(α)~11.4 mJ/cm2, (β)~9.2 mJ/cm2, (γ)~8.8 mJ/cm2 και (δ)~8.3 mJ/cm2 και το κατώφλι 
δράσης random laser Fthreshold= 8.7 mJ/cm2. Η επιφάνεια διέγερσης είναι 0.79 mm2. 

((αα))  

((ββ))  

((γγ))  

((δδ))  
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Σχήμα 5.3.6 : Οι τιμές της έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα 
ZnO/PDMS (40% κ.β.) συναρτήσει της χρονικής καθυστέρησης των δύο παλμών διέγερσης 
(λέιζερ KrF: τ=450 fs, λ=248 nm). Η τιμή της ροής ενέργειας της κάθε δέσμης είναι: 
(α)~11.4 mJ/cm2, (β)~9.2 mJ/cm2, (γ)~8.8 mJ/cm2 και (δ)~8.3 mJ/cm2 και το κατώφλι 
δράσης random laser Fthreshold= 8.7 mJ/cm2. Η επιφάνεια διέγερσης είναι 0.79 mm2. 

((αα))  

((ββ))  

((γγ))  

((δδ))  
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Όπως παρατηρείται και από τα παραπάνω διαγράμματα (σχήματα 5.3.5 και 5.3.6) σε 

τιμές χρονικής καθυστέρησης ±13 ps (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) και ±24 ps (μπλε 

διακεκομμένη γραμμή) εκφράζεται κάποιο δυναμικό φαινόμενο της δράσης random laser από 

νανοσωματιδία ZnO το οποίο όμως δεν οφείλεται σε φαινόμενα αυτοσυσχέτισης κατά την 

άντληση που παρατηρούνται μόνο για χρονικές καθυστερήσεις μικρότερες από περίπου 1 ps. 

 

55..44  ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια εκτενής μελέτη γύρω από τη δυναμική του 

φαινομένου random laser πραγματοποιώντας μετρήσεις με μια νέα διάταξη τύπου pump-probe 

η οποία επιτρέπει χρονική ανάλυση πολύ γρήγορων φαινομένων. Μετρήθηκε ο χρόνος ζωής της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας random laser σε 5.6±0.5 ps και παρατηρήθηκε η δυναμική της 

συμπεριφορά σε χρονικές κλίμακες της τάξεως των μερικών ps. 

Περαιτέρω μετρήσεις για την κατανόηση της προέλευσης των παρατηρηθέντων 

δυναμικών φαινομένων, θα πραγματοποιηθούν σε μελλοντικά πειράματα με σκοπό τη 

διερεύνηση του ρόλου φαινομένων σύμφωνης διέγερσης (coherence excitation). 
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66ΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  
 

ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  
ΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΕΕΣΣ  ΝΝΑΑΝΝΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  ZZnnOO  

 

 

66..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ    

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται νέες ανόργανες νανοδομές ZnO στις οποίες 

παρατηρείται και χαρακτηρίζεται η εκπεμπόμενη φωτοφωταύγεια και δράση random laser 

συναρτήσει διαφορετικών παραμέτρων άντλησης, όπως είναι η τιμή της ροής ενέργειας 

διέγερσης, η επιφάνεια διέγερσης καθώς και το είδος της επιφάνειας και του υλικού του φορέα 

των σωματιδίων ZnO. 

Οι ανόργανες νανοδομές που παρασκευάστηκαν περιλαμβάνουν κεραμικά υμένια ZnO 

και δομές ZnO σε μήτρα sol-gel SiO2. Τα δείγματα παρασκευάζονται με απλές μεθόδους 

γεγονός που καθιστά εύκολη την ανάπτυξη υλικών τέτοιου είδους με πιθανές εφαρμογές σε 

οπτοηλεκτρονικές διατάξεις (φωτοπιεζοηλεκτρικά υλικά, οπτικούς διακόπτες). 

Στα κεραμικά υμένια υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχεται  η διασπορά του ZnO στην 

επιφάνεια και επομένως να καθορίζεται η συγκέντρωσή του. Επίσης, περαιτέρω επεξεργασία της 

επιφάνειας (ανόπτηση με λέιζερ ή επίστρωση με πολυμερές) δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω 

μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων του υμενίου. Για παράδειγμα, παρασκευάζοντας υμένιο με 

περιοχές διαφορετικών συγκεντρώσεων σε ZnO και με περιοχές με ή χωρίς κάποιου είδους 

περαιτέρω επεξεργασία δημιουργούνται βιβλιοθήκες random laser με παραμέτρους τη δομή και 

τη συγκέντρωση του ZnO. Σε τέτοιου είδους υμένια-βιβλιοθήκες είναι εφικτή η μελέτη της 

συμπεριφοράς της δράσης random laser συναρτήσει της συγκέντρωση του ZnO, της 

μορφολογίας της επιφάνειας και των παραμέτρων διέγερσης. Με τον έλεγχο και το συνδυασμό 

αυτών των παραμέτρων είναι δυνατόν να βελτιστοποιηθεί η απόδοση της εκπεμπόμενης 

                                                 
 Η διασπορά του ZnO εξαρτάται από την ποσότητα και το ιξώδες του λευκού αιωρήματος που χρησιμοποιείται 
κατά την παρασκευή του υμενίου (ενότητα 2.2.2) καθώς επίσης και από την ταχύτητα περιστροφής κατά τη 
διάρκεια της εναπόθεσης του λευκού αιωρήματος με τη μέθοδο spin coating. 
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ακτινοβολίας random laser του υμενίου. Η ποικιλία των βιβλιοθηκών διευρύνεται με την 

μεταβολή περαιτέρω παραμέτρων όπως το υλικό εναπόθεσης, το πολυμερές ή ακόμα και το 

υπόστρωμα. Έτσι δημιουργείται μια συνδυαστική (combinatorial) βιβλιοθήκη υλικών[1-3] που 

έχουν έντονη εκπομπή φωτός. Μια τέτοια βιβλιοθήκη θα έχει καθοριστικό ρόλο για την επιλογή 

του ενεργού υλικού ή της μικροσκοπικής πηγής φωτός σε απεικονιστικές εφαρμογές[4-10], όπως 

είναι για παράδειγμα οι φωτεινές οθόνες. 

 

66..22  ΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΑΑ  ZZNNOO  

66..22..11  ΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  ΣΣΕΕ  ΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΑΑ  ZZnnOO[[1111]]  
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.2.2 τα είδη των υμενίων ZnO που μελετήθηκαν, 

παρασκευάστηκαν με τον ίδιο τρόπο αρχικά και έπειτα μερικά από αυτά διαφοροποιήθηκαν με 

κατάλληλη επεξεργασία  (ανόπτηση με λέιζερ, επίστρωση με πολυμερές). Λόγω των 

μορφολογικών αλλαγών, που έγιναν με την επεξεργασία, άλλαξαν και οι οπτικές ιδιότητες των 

υμενίων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Σημειώνεται ότι τα υμένια έχουν τυπικό πάχος ~1 μm, 

εκτός από μια μικρή περιοχή στο κέντρο του υμενίου που εμφανίζει μεγαλύτερο πάχος ~3 μm 

σε ακτίνα 2 mm. 

Κατά την διέγερση των υμενίων ZnO στην περιοχή ~1 μm πάχους με παλμούς λέιζερ 

διεγερμένων διμερών KrF (248 nm, 450 fs) παρατηρήθηκε φασματική όξυνση μόνο στους δύο 

από του τρεις τύπους υμενίων που παρασκευάστηκαν (σχήμα 6.2.1). Στα κεραμικά υμένια ZnO 

που δεν έγινε καμία επεξεργασία (as-deposited υμένια ZnO) δεν παρατηρήθηκε εκπομπή 

random laser, σε αντίθεση με τα υμένια ZnO που είχαν υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ 

(laser-annealed υμένια ZnO) ή επίστρωση με πολυμερές PMMA (ZnO/PMMA υμένια). 

                                                 
 Η παρασκευή και επεξεργασία των υμενίων περιγράφεται στην ενότητα 2.2.2. 



 

 - 135 - 

360 380 400 420 440
0

1

2

3

 

 

Wavelength (nm)

 0.7 mJ/cm2

0

4

8

12

 

 

C
ou

nt
s (

a.
u.

) x
 1

03

 2.8 mJ/cm2

0

4

8

12

 

 

 7.4 mJ/cm2

as-deposited ZnO film

360 380 400 420 440
0

2

4

 

 

Wavelength (nm)

 0.7 mJ/cm2

0

20

40

 

 

C
ou

nt
s (

a.
u.

) x
 1

03

 2.8 mJ/cm2

0

50

100

150

 

 

 7.0 mJ/cm2

PMMA-layered ZnO film

360 380 400 420 440
0.0

0.4

0.8

 

 

Wavelength (nm)

 0.7 mJ/cm2

0

4

8

 

 

C
ou

nt
s (

a.
u.

) x
 1

03

 2.6 mJ/cm2

0

200

400

600

 

 

 7.4 mJ/cm2

Laser-annealed ZnO film

 
 

Σχήμα 6.2.1 : Φάσματα εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από α) κεραμικά υμένια ZnO, β) υμένια ZnO 
που έχουν υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ και γ) υμένια ZnO επιστρωμένα με πολυμερές PMMA. 
Τα υμένια αντλήθηκαν με παλμούς λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής διάρκειας 450 fs και 
μήκους κύματος 248 nm σε τιμές ροής ενέργειας ~0.7 mJ/cm2, ~2.8 mJ/cm2 και ~7.4 mJ/cm2 σε 
επιφάνεια 2.8 mm2. 
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Καταγράφοντας τα φάσματα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για διαφορετικές τιμές 

ροής ενέργειας άντλησης (όπως αυτά του σχήματος 6.2.1), προκύπτουν μετά από ανάλυση τα 

διαγράμματα στο σχήμα 6.2.2. Σε αυτά τα διαγράμματα φαίνεται η εξάρτηση από την τιμή της 

ροής ενέργειας άντλησης που έχει η φασματική ένταση (Counts), το φασματικό εύρος (FWHM) 

και η φασματική θέση που παρουσιάζεται το μέγιστο της έντασης (Peak).  
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Σχήμα 6.2.2 : Ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (πάνω διάγραμμα), φασματικού εύρους 
(μεσαίο διάγραμμα) και φασματικής θέσης μέγιστου (κάτω διάγραμμα) συναρτήσει της ροής 
ενέργειας άντλησης υμενίων ZnO με παλμούς λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής 
διάρκειας 450 fs και μήκους κύματος 248 nm σε επιφάνεια διέγερσης 2.8 mm2. Στο ένθετο 
διάγραμμα παρουσιάζεται πιο ευδιάκριτα η καμπύλη Έντασης (Counts) – Ροής Ενέργειας 
(Fluence) για το κεραμικό υμένιο ZnO. 
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Από τα διαγράμματα του σχήματος 6.2.2 βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για τον 

τρόπο που επιδρά η μορφολογία και δομή του κάθε υμενίου ZnO στα φασματικά 

χαρακτηριστικά της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Το γεγονός ότι μόνο τα υμένια που 

υπεβλήθησαν σε επεξεργασία (ανόπτηση με λέιζερ ή επίστρωση με πολυμερές) εμφανίζουν 

δράση random laser οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο που σκεδάζουν την ακτινοβολία. Στα 

υμένια ZnO που έχουν υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ, η μεγάλων διαστάσεων συνεχής δομή 

από ZnO, λόγω της ενοποίησης των σωματιδίων μετά την ανόπτησή τους με λέιζερ, καθώς και η 

ανάπτυξη ενός πορώδους δικτύου με “κανάλια” (σχήμα 6.2.3β) οδηγεί στην 

αποτελεσματικότερη σύζευξη της διεγείρουσας ακτινοβολίας στο υμένιο, αντλώντας το σε 

μεγάλο όγκο (μεγάλο gain volume). Στην περίπτωση όμως του κεραμικού υμενίου, τα 

σωματίδια είναι διακριτά και υπάρχουν κενά μεταξύ τους. Αυτή η ασυνεχής δομή που ορίζεται 

(σχήμα 6.2.3α) έχει μεγάλες εναλλαγές στο δείκτη διάθλασης  κάτι που μεταφράζεται σε έντονη 

επιφανειακή σκέδαση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (πολύ μικρό gain volume) και για αυτό η 

άντληση των κεραμικών υμενίων ZnO δεν είναι αποδοτική και δεν παρατηρείται δράση random 

laser. Οι μεγάλες εναλλαγές στο δείκτη διάθλασης του κεραμικού υμενίου μειώνονται με την 

προσθήκη ενός λεπτού διάφανου στρώματος πολυμερούς. Επομένως, το υμένιο ZnO/PMMA, 

που δημιουργήθηκε με επίστρωση πολυμερούς PMMA (πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας) στο 

κεραμικό υμένιο καλύπτοντας τα κενά μεταξύ των σωματιδίων, θα παρουσιάζει μειωμένη 

     

 
                                                 

 Το ZnO έχει δείκτη διάθλασης ~1.9 και ο αέρας έχει δείκτη διάθλασης 1.  

Σχήμα 6.2.3 : Τριδιάστατες (3D) εικόνες AFM σε tapping mode από περιοχές σάρωσης 
5×5 μm2: α) κεραμικού υμενίου ZnO και β) υμενίου ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση 
με λέιζερ. 

((αα))  ((ββ))  
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επιφανειακή σκέδαση (λόγω index-matching) με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη σύζευξη 

της διεγείρουσας ακτινοβολίας στο υμένιο, την αποδοτικότερη διέγερση και την εκπομπή 

ακτινοβολίας random laser.  

Σημειώνεται ότι η μόνη περίπτωση που παρατηρήθηκε δράση λέιζερ από τα κεραμικά 

υμένια ZnO, ήταν μετά από διέγερση στο κέντρο του υμενίου (περιοχή πάχους 3 μm σε ακτίνα 

2 mm), όπου η συγκέντρωση του ZnO είναι πολύ μεγαλύτερη αλλά μη αντιπροσωπευτική αυτής 

της υπόλοιπης επιφάνειας του υμενίου (25×25 mm2), πάχους 1 μm. 

Από το διάγραμμα Έντασης (Counts) – ροής ενέργειας (Fluence) (σχήμα 6.2.2) φαίνεται ότι 

το υμένιο ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ είναι πιο αποδοτικό συγκριτικά με το 

υμένιο ZnO/PMMA και ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στην εντονότερη επιφανειακή σκέδαση 

που έχει το τελευταίο. Επίσης, παρατηρείται ότι η ένταση της εκπεμπόμενης φωτοφωταύγειας 

από το κεραμικό υμένιο εμφανίζει μικρή αύξηση με την αύξηση των τιμών ροής ενέργειας 

άντλησης και, όπως φαίνεται στο ένθετο διάγραμμα, φτάνει σε κορεσμό σε αντίθεση με τους 

άλλους δύο τύπους υμενίων που εμφανίζουν ενίσχυση. Οι τιμές της ροής ενέργειας κατωφλίου 

για τα υμένια ZnO υπολογίζονται σε 2.4 mJ/cm2 για το υμένιο ZnO που έχει υποβληθεί σε 

ανόπτηση με λέιζερ και 2.6 mJ/cm2 για το υμένιο ZnO που έχει υποβληθεί σε επίστρωση με 

πολυμερές PMMA. Τέλος, όπως παρατηρείται από το διάγραμμα φασματικής θέσης (Peak) – ροής 

ενέργειας (Fluence) για το υμένιο ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ, η εκπεμπόμενη 

ακτινοβολία υφίσταται φασματική μετατόπιση κατά 1.0 nm με 1.5 nm προς μεγαλύτερα μήκη 

κύματος κάτι που αποδίδεται στις αλλοιώσεις  που υπέστησαν τα σωματίδια ZnO μετά από την 

ανόπτηση του υμενίου με λέιζερ. 

 

66..22..22  ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΦΦΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  ΣΣΕΕ  
ΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΑΑ  ZZNNOO[[1111]]  

Η επιφάνεια η οποία διεγείρεται σε ένα σύστημα random laser είναι σημαντική 

παράμετρος προς μελέτη, καθώς η τιμή της ροής ενέργειας κατωφλίου εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από αυτή. Πράγματι, έχει δειχθεί θεωρητικά και πειραματικά ότι σε συστήματα random 

laser, ότι η μείωση της επιφάνειας άντλησης επιφέρει την αύξηση της ροής ενέργειας 

κατωφλίου[11-20]. 
                                                 

 Η ανόπτηση δημιουργεί καταστάσεις στο ενεργειακό χάσμα του ZnO, λόγω των αλλοιώσεων που προκαλεί. Το 
μικρότερο χάσμα θα έχει ως συνέπεια την εκπομπή ακτινοβολίας σε μεγαλύτερα μήκη κύματος 
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Από μετρήσεις που έγιναν, για τη μελέτη αυτής της εξάρτησης, προέκυψε το διάγραμμα 

του σχήματος 6.2.4 για το υμένιο ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ. 
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Η τιμή της ροής ενέργειας του κατωφλίου είναι σταθερή για μεγάλες τιμές της 

αντλούμενης επιφάνειας, ενώ για τιμές μικρότερες από 1.0 mm2 αυξάνει απότομα σε τιμές 

μεγαλύτερες από μια τάξη μεγέθους. Αυτή η συμπεριφορά ερμηνεύεται ως εξής: Το κατώφλι για 

την εξαναγκασμένη εκπομπή από ένα σύστημα random laser καθορίζεται από την αντιστάθμιση 

των απωλειών ενέργειας, που είναι ανάλογες της επιφάνειας του αντλούμενου ενεργού όγκου 

(gain volume), από το οπτικό κέρδος, που είναι ανάλογο του διεγερμένου όγκου. Επομένως, με 

τη μείωση της αντλούμενης επιφάνειας μειώνεται ο αντλούμενος όγκος και για αυτό το κατώφλι 

της δράσης random laser αυξάνεται. Επίσης, όπως έχει προταθεί κατά τη μελέτη κεραμικών 

συστημάτων random laser[18], η τιμή της ροής ενέργειας του κατωφλίου θα πρέπει να εξαρτάται 

Σχήμα 6.2.4 : Η τιμή της ροής ενέργειας του κατωφλίου συναρτήσει της διαμέτρου της 
επιφάνειας άντλησης του υμενίου ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ . Το 
υμένιο αντλήθηκε με λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF, χρονικού εύρους 450 fs και μήκους 
κύματος 248 nm. 

Fit to equation 
bdadE += 3/4

threshold /)(
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από τη διάμετρο της επιφάνειας διέγερσης ( d ) ως 4/3d − . Οι παραπάνω προτάσεις 

αποδεικνύονται ως εξής: 

Σύμφωνα με τον V.S. Letokhov[21,22], που οι ερμηνείες του βασίζονται σε σκεδαστικά 

μέσα με απορρόφηση και ορίζει την ενίσχυση ως αρνητική απορρόφηση, η τιμή κατωφλίου του 

οπτικού κέρδους g (που είναι ανάλογη της τιμής ροής ενέργειας κατωφλίου, Fthreshold) είναι 

ανάλογη με το 2d −∝ . Επομένως, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, θα έπρεπε να ισχύει η 

εξάρτηση 2
thresholdF d −∝ . Σύμφωνα όμως με τον D. S. Wiersma[15,23] ο οποίος βασίζει την 

ερμηνεία της δράσης random laser με μοντέλο διάχυσης του φωτός σε μέσο που παρουσιάζει 

φαινόμενα ενίσχυσης και ορίζει τα κρίσιμα μήκη για τη δράση λέιζερ, η σχέση μεταξύ του 

οπτικού κέρδους g  και του κρίσιμου όγκου άντλησης crV  για δράση random laser είναι 

3 3 2
cr amp gV ∝ ∝ , αφού 1

3cr amp t gL π π= = , όπου amp  είναι το μέσο μήκος ενίσχυσης, 

t  το μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής μεταφοράς και 1
g g
=  το μέσο μήκος ελεύθερης 

διαδρομής απολαβής . Ο όγκος άντλησης είναι κυλινδρικός καθώς ορίζεται από την επιφάνεια 

άντλησης που είναι κυκλική διαμέτρου d  και από το βάθος h  που αντλείται, άρα 
2 2

2 4
d d hV h ππ ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

= =  και θα είναι:  

 

1
2 3 2 2 4 3 4 3

3 2

3 22

4

g
threshold

cr
F gg

threshold

g

gd g d g d F d
V

d hV π
=

∝− − −

⎫
⎪⇒ ∝ ⎯⎯⎯→ ∝ ⇒ ∝ ⎯⎯⎯⎯→ ∝⎬
⎪
⎭

∝

=

 

Πράγματι, τα δεδομένα του σχήματος 6.2.4 προσαρμόζονται ικανοποιητικά σε καμπύλη 

με εξίσωση: bdadE x += /)(threshold , όπου x  = 4/3 (αν το x  τεθεί ως ελεύθερη παράμετρος, η 

προσαρμογή της καμπύλης παραμένει σχεδόν ίδια με x  = 1.4). Σύμφωνα με το ασυμπτωτικό 

όριο ( b ) που προκύπτει από την προσαρμόζουσα καμπύλη, η τιμή της ροής ενέργειας 

κατωφλίου για απείρων διαστάσεων αντλούμενη επιφάνεια θα έπρεπε να είναι προσεγγιστικά ίση 

με b =1.4 mJ/cm2. Παρόλα αυτά, φαίνεται από τη γραφική παράσταση του σχήματος 6.2.4 ότι 
                                                 

 ενότητα 1.2.2 
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η οριακή τιμή της ροής ενέργειας κατωφλίου για απείρων διαστάσεων αντλούμενη επιφάνεια 

είναι πιο κοντά στην τιμή 2 mJ/cm2. Αυτό ερμηνεύεται με φαινόμενα επαναπορρόφησης 

(reabsorption), που εισάγουν επιπλέον απώλειες στο σύστημα και ιδιαίτερα σε διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν μεγάλα οπτικά μονοπάτια[15]. 

 

66..22..33  ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΦΦΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  
ΣΣΕΕ  ΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΑΑ  ZZnnOO  ((CCOOMMBBIINNAATTOORRIIAALL  SSTTUUDDIIEESS))  

Όπως προαναφέρθηκε στις ενότητες 2.2.3 (σχήμα 2.2.17) και 6.2.1, επειδή στα υμένια 

λόγω του τρόπου παρασκευής η συγκέντρωση του ZnO διαφέρει στο κέντρο του υμενίου από 

ότι στην υπόλοιπη επιφάνεια, έγινε μελέτη της επίδρασης που έχει αυτή η μεταβολή της 

συγκέντρωσης στη δράση random laser. Η μελέτη αυτή έγινε καταγράφοντας φάσματα της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά μήκος του υμενίου (~20 mm). Για να υπάρχει ικανοποιητική 

χωρική ανάλυση κατά μήκος του υμενίου η διάμετρος της αντλούμενης επιφάνειας ρυθμίστηκε 

σε 0.7 mm. Στο σχήμα 6.2.5 είναι μια φωτογραφία ενός υμενίου όπου φαίνονται οι διαστάσεις 

του καθώς επίσης και οι περιοχές που αντλήθηκαν κατά μήκος του (απεικονίζονται με γαλάζιες 

βούλες). Η τιμή της αντλούμενης επιφάνειας (0.7 mm) επηρεάζει λίγο αυξάνοντας τις τιμές της 

ροής ενέργειας κατωφλίου των υμενίων (π.χ. σχήμα 6.2.4 για το υμένιο ZnO που έχει υποβληθεί 

σε ανόπτηση με λέιζερ), αλλά αυτό θα βοηθήσει περαιτέρω στη μελέτη της διαφορετικής 

συμπεριφοράς που καταγράφεται στα υμένια ZnO. 

 

 

 

Σχήμα 6.2.5 : Σχηματική αναπαράσταση των περιοχών διαμέτρου 0.7 mm που 
ακτινοβολήθηκαν (λέιζερ KrF, 450 fs, 248 nm) κατά μήκος υμενίου ZnO για τη μελέτη της 
δράσης random laser συναρτήσει της επιφανειακής συγκέντρωσης του ZnO.  

~20 mm 
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Η τιμή της ροής ενέργειας άντλησης διαφέρει σε κάθε υμένιο και το κριτήριο για την 

επιλογή της ήταν η δράση random laser στο κεντρικό μέρος του δείγματος, αλλά όχι και στην 

περιφέρειά του. Με αυτόν τον τρόπο θα παρατηρείται η μετάβαση από τη μη δράση στη δράση 

random laser κατά μήκος του δείγματος. Το διάγραμμα που βοηθάει καλύτερα στην μελέτη 

αυτής της μετάβασης και στην εύρεση της ελάχιστης συγκέντρωσης για δράση random laser σε 

συγκεκριμένη τιμή ροής ενέργειας άντλησης είναι αυτό του φασματικού εύρους (FWHM) – θέσης 

(Distance), παρατηρώντας σταδιακά τη μείωση του φασματικού εύρους από την άκρη προς το 

κέντρο του δείγματος (σχήμα 6.2.6). Η κάθε θέση πάνω στο δείγμα πρακτικά αντιστοιχεί σε μια 

συγκεκριμένη συγκέντρωση ZnO. Από το διάγραμμα Έντασης (Counts) – θέσης (Distance) 

(σχήμα 6.2.6) φαίνεται ότι προς το κέντρο του δείγματος εμφανίζεται απόκλιση από τη 

γραμμικότητα της έντασης του φάσματος και αυτό μεταφράζεται ουσιαστικά σε απότομη 

αλλαγή στη συγκέντρωση του ZnO.  
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Σχήμα 6.2.6 : Η εξάρτηση των φασματικών χαρακτηριστικών (έντασης και φασματικού 
εύρους) από τη συγκέντρωση του ZnO που είναι διαφορετική στο κέντρο από ότι στις άκρες 
του υμενίου για α) κεραμικό υμένιο ZnO σε τιμή ενέργειας άντλησης 8.7 mJ/cm2 , β) υμένιο 
ZnO που έχει υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ σε τιμή ενέργειας άντλησης 2.6 mJ/cm2 και 
2.9 mJ/cm2 και γ) υμένιο ZnO/PMMA σε τιμή ενέργειας άντλησης 26.3 mJ/cm2. Τα υμένια 
διεγέρθηκαν με παλμούς λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής διάρκειας 450 fs και 
μήκους κύματος 248 nm σε επιφάνεια 0.4 mm2 (0.7 mm διάμετρο). 

((αα))  ((ββ))  ((γγ))  
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Σε όλα τα υμένια φαίνεται ότι η κεντρική περιοχή έχει διαφορετική δράση από την 

υπόλοιπη επιφάνεια και αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο πάχος του υμενίου και της μεγαλύτερης 

συγκέντρωσης του ZnO. Χαρακτηριστική είναι η ευαισθησία που έδειξαν τα υμένια ZnO που 

έχουν υποβληθεί σε ανόπτηση με λέιζερ στη δράση random laser από την τιμή της ροής 

ενέργειας άντλησης, καθώς με μικρή αλλαγή από 2.6 mJ/cm2 σε 2.9 mJ/cm2 παρατηρείται 

δράση random laser κατά μήκος σχεδόν όλης της επιφάνειας του υμενίου. Επίσης, αυτό 

επιτυγχάνεται σε αρκετά μικρή τιμή της ροής ενέργειας άντλησης σε αντίθεση με τα άλλου 

τύπου υμένια που ακόμα και σε πολύ μεγαλύτερες τιμές δεν παρατηρήθηκε αυτή η καθολική 

δράση κατά μήκος τους. Αυτό απεικονίζει και επιβεβαιώνει το πόσο αποδοτικότερη έχει γίνει η 

δομή του κεραμικού υμενίου μετά από την ανόπτησή του με λέιζερ. 

Με διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύονται τα σημεία στα οποία εμφανίζεται το κατώφλι 

δράσης random laser για τη συγκεκριμένη τιμή της ροής ενέργειας διέγερσης. Από τα 

διαγράμματα συμπεραίνεται ότι γνωρίζοντας την επιφανειακή κατανομή της συγκέντρωσης του 

ZnO και το πάχος του υμενίου είναι δυνατόν να μελετηθεί περαιτέρω η δράση random laser σε 

αυτές τις νέες νανοδομές ZnO και να δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη δεδομένων σε ένα και μόνο 

υμένιο. Με μια τέτοια βιβλιοθήκη είναι δυνατόν να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες για τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων random laser καθώς και συνθήκες παρασκευής 

των συστημάτων random laser με επαναλαμβανόμενη, ελεγχόμενη και προβλέψιμη 

συμπεριφορά, κάτι που θα οδηγήσει στη χρήση τέτοιων συστημάτων σε πληθώρα εφαρμογών 

και στην εμπορευματοποίησή τους. 
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Όπως περιγράφηκε στην ενότητα 2.2.3 χαρακτηρίζοντας τις υβριδικές νανοδομές 

ZnO/sol-gel παρατηρήθηκε ότι κατά την παρασκευή τους ένα μέρος του ZnO αντιδρούσε 

δίνοντας ως προϊόν Zn2SiO4. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρασκευαστούν δείγματα στα οποία 

είχε αντιδράσει όλη η ποσότητα του ZnO, οπότε και δεν εκπέμπεται φωτοφωταύγεια και 

δείγματα μεγαλύτερων συγκεντρώσεων σε ZnO στα οποία παρατηρήθηκε εκπομπή 

φωτοφωταύγειας ή ακτινοβολία random laser κατόπιν άντλησης σε υψηλές τιμές ροής ενέργειας. 
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Αντλώντας τις νέες νανοδομές ZnO σε ανόργανη μήτρα SiO2 (sol-gel) με παλμούς 

λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής διάρκειας 450 fs και μήκους κύματος 248 nm με 

διαφορετικές τιμές ροής ενέργειας, καταγράφηκαν τα φάσματα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 

από δείγματα διαφορετικών συγκεντρώσεων σε ZnO (20% - 80% κ.β.) και μετά από την 

ανάλυσή τους προέκυψαν τα διαγράμματα των σχημάτων 6.3.1 και 6.3.2. Από τα δείγματα με 

συγκεντρώσεις 20% και 33% κ.β. ZnO/SiO2 δεν παρατηρήθηκε η χαρακτηριστική εκπομπή 

φωτοφωταύγειας του ZnO, διότι με τον τρόπο που παρασκευάστηκαν αυτού του είδους οι δομές, 

η ποσότητα του ZnO αντέδρασε πλήρως. Το είδος της εκπομπής από το κάθε δείγμα 

παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 6.3.1. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται μετά από 

ανάλυση φασμάτων της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (σχήματα 6.3.1 και 6.3.2) είναι για δείγματα 

sol-gel με περιεκτικότητα σε ZnO μεγαλύτερη από 40% κ.β..  

 

 
% κ.β. 

ZnO/SiO2 
Εκπομπή 

φωτοφωταύγειας
Εκπομπή 

Random Laser 
20   
33   
40   
50   
55   
60   
66   
75   
80   

 

Το γεγονός της μη-εκπομπής φωτοφωταύγειας από δείγματα sol-gel με περιεκτικότητα 

σε ZnO 33% κ.β. και της εκπομπής φωτοφωταύγειας από δείγματα sol-gel με περιεκτικότητα σε 

ZnO 40% κ.β., υποδεικνύει ότι αντιδρά περίπου μια ποσότητα περιεκτικότητας 35% κ.β. σε 

ZnO κατά την παρασκευή των δειγμάτων. Για παράδειγμα, το δείγμα με ονομαστική 

συγκέντρωση 75% κ.β. σε ZnO θα έχει πρακτικά συγκέντρωση περίπου 40% κ.β. σε ZnO. 

Πίνακας 6.3.1 : Συμπεριφορά της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας των δειγμάτων ZnO/SiO2 
κατά την άντλησή τους με παλμούς λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής διάρκειας 
450 fs και μήκους κύματος 248 nm, σε θερμοκρασία δωματίου. 
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Σχήμα 6.3.1 : Ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (πάνω διάγραμμα) και φασματικού 
εύρους (κάτω διάγραμμα) ως συνάρτηση της ροής ενέργειας άντλησης από δείγματα 
ZnO/SiO2 (συγκεντρώσεων ZnO από 40 έως 80% κ.β.) κατόπιν διέγερσής τους με παλμούς 
λέιζερ (KrF: τ=450 fs, λ=248 nm) σε επιφάνεια διέγερσης 3.5 mm2. 
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Σχήμα 6.3.2 : Φασματική θέση του μέγιστου της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (a) από 
δείγματα ZnO/SiO2 (συγκεντρώσεων ZnO από 40 έως 55% κ.β.) που δεν εμφανίζουν 
δράση random laser και (b) από δείγματα ZnO/SiO2 (συγκεντρώσεων ZnO από 60 έως 
80% κ.β.) που εμφανίζουν δράση random laser ως συνάρτηση τιμών ροής ενέργειας 
άντλησης παλμών λέιζερ (KrF: τ=450 fs, λ=248 nm) σε επιφάνεια 3.5 mm2. 

(a)

(b)
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Από την παραπάνω ανάλυση (σχήμα 6.3.1) παρατηρείται δράση random laser μόνο για 

συγκεντρώσεις ZnO μεγαλύτερες από 60% κ.β.. Η διακεκομμένη γραμμή σε τιμή ροής 

ενέργειας άντλησης περίπου ~3.5 mJ/cm2, δείχνει ποιοτικά την περιοχή τιμών που βρίσκονται 

οι τιμές ροής ενέργειας των κατωφλίων δράσης random laser οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά 

στον πίνακα 6.3.2. Στη σκιαγραφημένη περιοχή που ξεκινά από τιμή ροής ενέργειας άντλησης 

7.0 mJ/cm2 περίπου, παρατηρούνται φαινόμενα κορεσμού (σταθεροποίηση της φασματικής 

έντασης για ένα εύρος τιμών ροής ενέργειας άντλησης) και έπειτα μείωση της έντασης της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και διαπλάτυνση του φασματικού εύρους σε όλα τα δείγματα, 

ανεξαρτήτως αν έχει ή δεν έχει εκδηλωθεί δράση random laser. Χαρακτηριστική είναι και η 

φασματική μετατόπιση του μέγιστου της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας συναρτήσει των τιμών της 

ροής ενέργειας άντλησης (σχήμα 6.3.2). Σε όλα τα δείγματα παρατηρείται φασματική 

μετατόπιση του μέγιστου της έντασης προς μεγαλύτερα μήκη κύματος με την αύξηση της τιμής 

ροής ενέργειας άντλησης. Όμως, στα δείγματα που εκδηλώνεται δράση random laser (σχήμα 

6.3.2b) η φασματική θέση του μέγιστου της έντασης σταθεροποιείται για τιμές ροής ενέργειας 

που βρίσκονται στο εύρος της σκιαγραφημένης περιοχής που περιγράφηκε παραπάνω, ενώ στα 

δείγματα που δεν εκδηλώνεται δράση random laser (σχήμα 6.3.2a) η φασματική θέση του 

μέγιστου της έντασης κατευθύνεται προς μικρότερα μήκη κύματος για τιμές ροής ενέργειας που 

βρίσκονται στο εύρος της σκιαγραφημένης περιοχής. Αυτή η συμπεριφορά δεν συνδέεται με 

καταστροφή του δείγματος καθώς δεν παρατηρούνται επιφανειακές αλλοιώσεις στα δείγματα και 

τα φάσματα παρουσιάζουν επαναληπτικότητα κατά την καταγραφή τους από μικρές σε μεγάλες 

τιμές ροής ενέργειας άντλησης και αντιστρόφως. Η διαπλάτυνση του φασματικού εύρους 

φανερώνει ότι γίνονται μεταβάσεις στον ημιαγωγό ZnO από περισσότερες ενδεχομένως 

καταστάσεις (και όχι μόνο η μετάβαση του άμεσου χάσματος), που είναι λιγότερο πιθανές για 

εκπομπή ακτινοβολίας αλλά είναι παρατηρήσιμες λόγω της μεγάλης ροής φωτονίων κατά την 

άντληση του συστήματος. Παρόμοια συμπεριφορά[12,13,20] έχει παρατηρηθεί σε δείγματα 

ZnO/PDMS[12,13], αλλά και στα υμένια ZnO της προηγούμενης ενότητας και ενδέχεται να 

οφείλεται σε θερμικά φαινόμενα[20]. Στον πίνακα 6.3.2 αναγράφονται και οι τιμές που ξεκινά 

αυτή η σκιαγραφημένη περιοχή για το κάθε δείγμα ZnO/SiO2. 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  66..33..22  

ZnO/SiO2 
(% κ.β. σε ZnO) 

Κατώφλι 
Random Laser 

(mJ/cm2) 

Τιμή κορεσμού 
(mJ/cm2) 

20   
33   
40  4.0 
50  5.4 
55  8.0 
60 3.4 8.9 
66 3.3 8.2 
75 3.3 7.7 
80 3.9 7.7 

 

Όλα τα δείγματα με δράση random laser έχουν περίπου την ίδια τιμή ροής ενέργειας 

κατωφλίου με μόνο το δείγμα 80% κ.β. ZnO/SiO2 να έχει λίγο μεγαλύτερη τιμή. Παρόλο που 

η τιμή της ροής ενέργειας κατωφλίου δεν διαφέρει πάρα πολύ για διαφορετικές συγκεντρώσεις, 

παρατηρείται μη-αναμενόμενη συμπεριφορά στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία των δειγμάτων. Η 

ένταση έχει αυξητική τάση παράλληλα με τη συγκέντρωση του ZnO, μέχρι και για 

συγκεντρώσεις 60% κ.β. ZnO/SiO2. Τα 66% κ.β. ZnO/SiO2 και 75% κ.β. ZnO/SiO2 έχουν 

περίπου την ίδια ένταση, μικρότερη όμως από αυτή του δείγματος με 60% κ.β. ZnO/SiO2 και 

το 80% κ.β. ZnO/SiO2 παρουσιάζει επίσης σημαντικά μικρότερη ένταση. Αυτή η συστηματική 

μείωση της έντασης με την αύξηση της συγκέντρωσης σε μεγάλες τιμές, υποδεικνύει 

ενδεχομένως κάποια διεργασία κατά την παρασκευή των δειγμάτων που λειτούργησε 

ανασταλτικά για την απόδοση της εκπομπής των συστημάτων σε μεγάλες συγκεντρώσεις. 

Ενδέχεται, μικρές αλλαγές στις αντιδρούσες ποσότητες κατά την παρασκευή των δειγμάτων να 

οδήγησαν στην αντίδραση διαφορετικής ποσότητας ZnO από το κάθε δείγμα, με αποτέλεσμα η 

τελική συγκέντρωση του ZnO να μην είναι ανάλογη της αρχικής, αλλάζοντας έτσι τα 

Πίνακας 6.3.2 : Τιμές ροής ενέργειας κατωφλίου δράσης random laser και κορεσμού της 
εκπεμπόμενης ακτινοβολίας των δειγμάτων ZnO/SiO2 κατά την άντλησή τους με παλμούς 
λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF χρονικής διάρκειας 450 fs και μήκους κύματος 248 nm, σε 
θερμοκρασία δωματίου. 
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αναμενόμενα αποτελέσματα. Για να εξακριβωθεί το παραπάνω θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις αντιδράσεις που λαμβάνουν μέρος κατά την παρασκευή των δειγμάτων. 

 

66..44  ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  

Από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε νέες ανόργανες νανοδομές ZnO (κεραμικά 

υμένια ZnO και δομές ZnO σε μήτρα sol-gel SiO2) παρατηρήθηκε και χαρακτηρίστηκε η 

εκπεμπόμενη φωτοφωταύγεια και δράση random laser συναρτήσει διαφορετικών παραμέτρων 

άντλησης, όπως είναι η τιμή της ροής ενέργειας διέγερσης, η επιφάνεια διέγερσης καθώς και το 

είδος της επιφάνειας και του υλικού του φορέα των σωματιδίων ZnO. Για τον περαιτέρω 

χαρακτηρισμό των νανοδομών, μετρήσεις σε χαμηλή θερμοκρασία συναρτήσει της ροής 

ενέργειας άντλησης καθώς επίσης και μελέτη της χρονικής εξέλιξης της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας και της δυναμικής της, αναμένεται να δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη 

δράση random laser. 

Οι απλές μέθοδοι παρασκευής των ανόργανων νανοδομών ZnO, καθιστά εύκολη την 

ανάπτυξη υλικών τέτοιου είδους με σκοπό την κατανόηση του φαινομένου random laser και την 

παρασκευή δομών που θα έχουν αναμενόμενα χαρακτηριστικά με μικρές τιμές ροής ενέργειας 

κατωφλίου και μεγαλύτερη απόδοση. Σημαντική παράμετρος μελέτης, είναι η αντικατάσταση 

της οπτικής άντλησης με ηλεκτρική, ώστε τέτοιες νανοδομές να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα και 

σε εφαρμογές (ενότητα 1.6). 
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77ΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  
 

ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΙΙ  ΛΛΕΕΙΙΖΖΕΕΡΡ  ΣΣΕΕ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ    
RRAANNDDOOMM  LLAASSEERR  

 

 

77..11  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

Σε προηγούμενες εργασίες[1-19] έχει γίνει εκτενής μελέτη συστημάτων random laser 

(διαλυμάτων ή υμενίων), με οργανικές χρωστικές ως το ενεργό υλικό και σκεδαστές διαφόρων 

ειδών ως το σκεδαστικό μέσο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εργασίες στις οποίες 

παρατηρήθηκε δράση random laser με σύμφωνη ανάδραση[16-45], η οποία έχει ως συνέπεια την 

εμφάνιση ρυθμών λέιζερ στο φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, όπως φαίνεται στο σχήμα 

7.1.1[45]. 

 

 

 

Σχήμα 7.1.1 : Φάσματα εκπομπής από διαλύματα Ροδαμίνης 6G (Rh6G) με σκεδαστές 
ZnO. Παρατηρούνται οι εκπεμπόμενοι ρυθμοί λέιζερ, πολύ μικρού φασματικού εύρους, από 
δείγματα με μέτρια και σχετικά χαμηλή σκεδαστική δύναμη, μέσης ελεύθερης διαδρομής 
σκέδασης ℓ=87.8 μm (πάνω διάγραμμα) και ℓ=538 μm (κάτω διάγραμμα). Η διέγερση των 
διαλυμάτων έγινε με παλμούς λέιζερ Nd:YAG, χρονικού εύρους 25 ps και μήκους κύματος 
532 nm σε επιφάνεια διαμέτρου 67 μm. 
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Η εμφάνιση ρυθμών λέιζερ σε ένα σύστημα random laser έχει μεγάλο ενδιαφέρον και 

ιδιαίτερα οι μηχανισμοί μέσω των οποίων δημιουργήθηκαν. Σε ένα τυπικό σύστημα λέιζερ οι 

ρυθμοί λέιζερ καθορίζονται από τις διαστάσεις της κοιλότητας L  και η μεταξύ τους απόσταση 

στο χώρο των συχνοτήτων δν  (ενότητα 1.3)[46], ισούται με 
2
c
nL

δν = . 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, για τη μελέτη της εμφάνισης ρυθμών λέιζερ 

παρασκευάστηκαν διαλύματα Ροδαμίνης 6G ή Ροδαμίνης 101 σε μεθανόλη με ή χωρίς την 

προσθήκη σκεδαστών και παρατηρήθηκε η εκπομπή τους μετά από διέγερση με παλμικό λέιζερ. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό μιας τυπικής πηγής λέιζερ είναι η χωρική και χρονική 

συμφωνία της. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει μελετηθεί από λίγες ερευνητικές ομάδες[15,19,32,47-54] 

σε συστήματα random laser και όσες μετρήσεις έχουν γίνει αποσκοπούν κυρίως στη μέτρηση 

της χρονικής συμφωνίας. Από τις κυριότερες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτή της 

στατιστικής φωτονίων[15,19,32,49-54] κατά τη χρονική εξέλιξη της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. 

Για τη μελέτη της χρονικής και της χωρικής συμφωνίας ακτινοβολίας random laser είναι 

σε εξέλιξη μετρήσεις που βασίζονται στη χρήση τροποποιημένης διάταξης συμβολόμετρου 

Michelson και πραγματοποιούνται σε συστήματα Ροδαμίνης 6G με σκεδαστές ZnO σε 

πολυμερική μήτρα PMMA. Με τη συγκεκριμένη διάταξη είναι δυνατόν να γίνονται μετρήσεις 

της συμφωνίας σε πραγματικό χρόνο ακόμη και όταν το σύστημα random laser αντλείται με ένα 

μόνο παλμό (single shot), κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ένα προς ένα σύγκριση και 

μελέτη των καταγραφόντων φασμάτων και της συμφωνίας της ακτινοβολίας. Η εκτενής 

περιγραφή αυτών των πειραμάτων θα πραγματοποιηθεί (στο Ι.Η.Δ.Λ.-Ι.Τ.Ε.) σε μελλοντική 

εργασία. 
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77..22  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΩΩΝΝ  ΛΛΕΕΙΙΖΖΕΕΡΡ  ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΛΛΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  

 

77..22..11  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΩΩΝΝ  ΛΛΕΕΙΙΖΖΕΕΡΡ  ΣΣΕΕ  ΔΔΙΙΑΑΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΡΡΟΟΔΔΑΑΜΜΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΗΗΚΚΗΗ  
ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΤΤΩΩΝΝ  

Η μελέτη για την παρατήρηση ρυθμών λέιζερ από διαλύματα Ροδαμίνης χωρίς 

σκεδαστές, προϋποθέτει την ύπαρξη κοιλότητας που θα παράγει τους ρυθμούς λέιζερ κατά την 

ανάδραση των φωτονίων σε αυτή. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν δυο ειδών κοιλότητες, με 

διαφορετική λειτουργία η καθεμία.  

 
11ΟΟΥΥ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΙΙΛΛΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

Η ανάδραση στην πρώτου τύπου κοιλότητα βασίζεται σε οπισθοανακλάσεις, όπως 

συμβαίνει και σε μια τυπική κοιλότητα λέιζερ με επίπεδα κάτοπτρα. Μέσα σε μια γυάλινη 

κυψελίδα τοποθετήθηκε διάλυμα Ροδαμίνης 6G σε μεθανόλη (Rh6G/MeOH), συγκέντρωσης 

2×10-3 Μ. Τα τοιχώματα της κυψελίδας έχουν παρόμοια δράση με αυτή των κατόπτρων σε μια 

κοιλότητα λέιζερ με τη διαφορά ότι είναι πολύ μικρής ανακλαστικότητας, περίπου 4%. 

Αντλώντας το διάλυμα Rh6G/MeOH με ελαφρώς εστιασμένη δέσμη παλμικού λέιζερ 

Nd:YAG με μήκος κύματος 532 nm και εύρος παλμού 8 ns, παρατηρείται η εκπομπή έντονης 

ακτινοβολίας με χαρακτηριστική κατευθυντικότητα παράλληλα της δέσμης λέιζερ. Η καταγραφή 

των φασματικών χαρακτηριστικών της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας πραγματοποιείται πίσω από 

την κυψελίδα οπότε αποφεύγονται παρεμβολές από τη δέσμη άντλησης η οποία έχει ήδη 

πλήρως απορροφηθεί από το διάλυμα (σχήμα 7.2.1).  
 

 

 

Σχήμα 7.2.1 : Διαγραμματική αναπαράσταση της δίεγερσης με παλμό λέιζερ Nd:YAG 
(λ=532 nm, τ=8 ns) και εκπομπής ακτινοβολίας λέιζερ από διάλυμα Ροδαμίνης 6G σε 
μεθανόλη μετά από ανάδραση στα τοιχώματα της κυψελίδας.  

ΔΔέέσσμμηη  NNdd::YYAAGG  λλέέιιζζεερρ  

ΕΕκκπποομμππήή  δδεεσσμμώώνν  λλέέιιζζεερρ  
ααππόό  ττηηνν  κκυυψψεελλίίδδαα  

δδιιάάλλυυμμαα  RRhh66GG//MMeeOOHH 

κκυυψψεελλίίδδαα 

5mm
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Στα σχήματα 7.2.2 και 7.2.3 φαίνονται ενδεικτικά μερικά από τα φάσματα που 

καταγράφηκαν σε χαμηλή και υψηλή ανάλυση. 
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Από τα φάσματα του σχήματος 7.2.2 δε φαίνονται διακριτά οι ρυθμοί λέιζερ που 

προκύπτουν από την κυψελίδα, εξαιτίας της χαμηλής χωρικής ανάλυσης (0.4 nm) του 

φασματογράφου με το φράγμα περίθλασης 600 gr/mm. Εκτιμάται με βάση το πάχος (οπτική 

διαδρομή) της κυψελίδας, 5 mm, οι ρυθμοί θα πρέπει να απέχουν περίπου =δλ 0.03nm. Αυτό 

σημαίνει ότι απαιτείται υψηλή ανάλυση στα φάσματα. Αλλάζοντας φράγμα περίθλασης από 600 

gr/mm σε 1800 gr/mm, βελτιώνεται η ανάλυση του φασματογράφου σε 0.1 nm η οποία και 

πάλι που δεν είναι απολύτως επαρκής ώστε να καταγράψει ευδιάκριτα όλους τους ρυθμούς. 

Παρολαυτά κάποιοι ρυθμοί ξεχωρίζουν όπως φαίνεται στο σχήμα 7.2.3. Ο φασματογράφος που 

θα αναλύει πλήρως το φάσμα θα πρέπει να έχει ακόμα υψηλότερη ανάλυση (<0.01 nm). 

Σχήμα 7.2.2 : Φάσματα ακτινοβολίας λέιζερ (σε χαμηλή ανάλυση, φράγμα περίθλασης 600 
gr/mm) από διάλυμα Rh6G/MeOH συγκέντρωσης 2×10-3 Μ μετά από διέγερση με παλμό 
λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns). 
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Από τα καταγεγραμμένα φάσματα δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί σωστά το μήκος της 

κοιλότητας που σχηματίστηκε από την κυψελίδα, καθώς δεν έχει αναλυθεί πλήρως το φάσμα από 

το φασματογράφο ώστε να φαίνονται όλοι οι ρυθμοί λέιζερ, όπως είχε γίνει στα φάσματα των 

σχημάτων 7.2.2 και 7.2.3. 

 

22ΟΟΥΥ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΙΙΛΛΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

Η δεύτερου τύπου κοιλότητα λειτουργεί όπως παρίσταται διαγραμματικά στο σχήμα 

7.2.4 και μοιάζει με την πρώτου τύπου με τη διαφορά ότι είναι πολύ μικρότερη. Για την 

“κατασκευή” ενός τέτοιου λέιζερ, πάνω σε ένα αντικειμενοφόρο γυάλινο πλακίδιο μικροσκοπίου 

τοποθετείται μικρή ποσότητα (μια με δύο σταγόνες) διαλύματος Ροδαμίνης 101 σε μεθανόλη 

Σχήμα 7.2.3 : Φάσματα ακτινοβολίας λέιζερ (σε υψηλή ανάλυση, φράγμα περίθλασης 1800 
gr/mm) από το διάλυμα Rh6G/MeOH συγκέντρωσης 2×10-3 Μ μετά από διέγερση με 
παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns). 
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(Rh101/MeOH), συγκέντρωσης 10-3 Μ. Το διάλυμα καλύπτεται με λεπτό γυάλινο πλακίδιο 

(καλυπτρίδα) το οποίο συγκρατείται με το αντικειμενοφόρο πλακίδιο μέσω επιφανειακών τάσεων 

που αναπτύσσονται με το διάλυμα (σχήμα 7.2.4). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ορίζεται ένα πολύ λεπτό 

(~0.5 mm) υμένιο Rh101/MeOH. 

 

 

 
 

Αντλώντας το υμένιο Rh101/MeOH με δέσμη παλμικού λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, 

τ=8 ns), παρατηρείται εκπομπή έντονης ακτινοβολίας στη φασματική περιοχή των 600 nm με 

σημαντική κατευθυντικότητα η οποία εξέρχεται σχεδόν παράλληλα στο επίπεδο του υμενίου (ή 

αλλιώς κάθετα στη δέσμη άντλησης). Η παρατηρούμενη δέσμη λέιζερ παράγεται από διαδικασία 

πολλαπλών ανακλάσεων μεταξύ των πλακιδίων και δεν προέρχεται από φαινόμενα 

κυματοδήγησης καθώς το διάλυμα έχει μικρότερο δείκτη διάθλασης (nMeOH=1.329) από τα 

γυάλινα πλακίδια (nGlass=1.52). Στο σχήμα 7.2.5 φαίνονται ενδεικτικά μερικά από τα φάσματα 

που καταγράφησαν σε χαμηλή και υψηλή ανάλυση (με φράγμα περίθλασης 600 gr/mm και 1800 

gr/mm, αντίστοιχα, στο φασματογράφο). 

 

Σχήμα 7.2.4 : Διαγραμματική αναπαράσταση του δείγματος. Στο αριστερό μέρος της 
εικόνας φαίνεται το προφίλ του δείγματος καθώς επίσης και η κυματοδήγηση της 
εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τη Ροδαμίνη 101 μετά από διέγερσή της με παλμό λέιζερ 
Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns). Στο δεξί μέρος της εικόνας φαίνεται η κάτοψη του 
δείγματος. 

ΡΡοοδδααμμίίννηη  110011  

ΓΓυυάάλλιινναα  ππλλαακκίίδδιιαα  

ΔΔέέσσμμηη  NNdd::YYAAGG  λλέέιιζζεερρ  

ΓΓυυάάλλιινναα  ππλλαακκίίδδιιαα  

RRhh110011//MMeeOOHH  
ππάάχχοουυςς  dd  

ΕΕκκππεεμμππόόμμεεννηη  αακκττιιννοοββοολλίίαα  
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Σχήμα 7.2.5 : Φάσματα ακτινοβολίας λέιζερ από το διάλυμα Rh101/MeOH μετά από 
διέγερση με παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns) που έχουν καταγραφεί σε  
(a)-(c): χαμηλή και (d)-(f): υψηλή ανάλυση. 
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Από τις αποστάσεις των ρυθμών που φαίνονται στα φάσματα είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί το πάχος d  του υμενίου και το μήκος L  της “κοιλότητας” που αντιστοιχεί στους 

συγκεκριμένους ρυθμούς. Το μήκος nL  της “κοιλότητας” αντιστοιχεί στον οπτικό δρόμο 

μεταξύ των δύο επιφανειών των πλακιδίων που διανύεται από τα εκπεμπόμενα φωτόνια υπό γωνία 

0θ ≈ °  και υπολογίζεται από τον τύπο c
nL

δν = , όπου δλ
λ

δν 2

c
=  και επομένως: 

2

2

c
nL nL
c

δν
λ
δλδν δλ

λ

⎫= ⎪⎪ ⇒ =⎬
⎪=
⎪⎭

 

 
Ο δείκτης διάθλασης n  είναι της μεθανόλης και ισούται με 1.329n = . Το πάχος d  του υμενίου 

που σχηματίστηκε μεταξύ των πλακιδίων υπολογίζεται από τη σχέση θcosLd =  και είναι d L≈ . 

Μετά από στατιστική ανάλυση των φασμάτων του σχήματος 7.2.5 προκύπτει ότι 

348 27nL m mμ μ= ±  για τα φάσματα (a), (b), (c), ενώ 268 13nL m mμ μ= ±  για τα φάσματα 

(d), (e). Η διαφορά αυτή δεν οφείλεται στην αλλαγή του φράγματος περίθλασης, αλλά στη 

διαφορετική χρονική στιγμή που έγινε η καταγραφή των φασμάτων. Τα φάσματα σε υψηλή 

ανάλυση καταγράφηκαν μεταγενέστερα από τα φάσματα χαμηλής ανάλυσης και στην ώρα που 

μεσολάβησε εξατμίστηκε ποσότητα διαλύτη από το υμένιο Rh101/MeOH μεταξύ των 

πλακιδίων. Το αποτέλεσμα της εξάτμισης του διαλύτη δικαιολογεί επομένως τη μείωση του 

οπτικού μήκους nL  της “κοιλότητας” από 348μm σε 268μm. Τα αποτελέσματα της περαιτέρω 

εξάτμισης του διαλύτη φαίνονται στο σχήμα 7.2.5 στο φάσμα (f). Εμφανίζονται νέοι ρυθμοί 

λέιζερ οι οποίοι όμως συνυπάρχουν με τους προγενέστερους καθώς αρχίζουν να υπάρχουν 

περιοχές με και χωρίς διαλύτη, οπότε εμφανίζονται ανομοιομορφίες στο πάχος και στην 

ομοιομορφία του υμενίου αλλάζοντας τα φασματικά χαρακτηριστικά της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας. 

Ένας δεύτερος τρόπος για τον υπολογισμό του οπτικού μήκους nL  της “κοιλότητας” 

είναι με μετασχηματισμό Fourier των φασμάτων  από τo σχήμα 7.2.5. Το αποτέλεσμα του 

μετασχηματισμού Fourier παρουσιάζεται στo σχήμα 7.2.6. 

                                                 
 Για να αντιστοιχεί ο άξονας των x μετά το μετασχηματισμό Fourier σε οπτικό δρόμο, χρειάζεται το φάσμα να 
εκφράζεται συναρτήσει της συχνότητας και μετά το μετασχηματισμό Fourier ο άξονας των x να πολλαπλασιαστεί 
με την ταχύτητα του φωτός. 
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Σχήμα 7.2.6 : Μετασχηματισμός Fourier φασμάτων ακτινοβολίας λέιζερ (σχήμα 7.2.2) από 
το διάλυμα Rh101/MeOH μετά από διέγερση με παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 
ns) που έχουν καταγραφεί σε (a)-(c): χαμηλή και (d)-(f): υψηλή ανάλυση. 
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Με το μετασχηματισμό Fourier, φαίνονται στο σχήμα 7.2.6 κορυφές οι οποίες 

αντιστοιχούν σε οπτικά μήκη κοιλότητας. Τα μήκη αυτά είναι 347 μm, 698 μm και 1056 μm για 

τα φάσματα (a), (b), (c). Το μήκος 347 μm αντιστοιχεί στην κοιλότητα στην οποία 

δημιουργούνται οι ρυθμοί λέιζερ, ενώ τα μήκη 698 μm και 1056 μm αντιστοιχούν στη 2η και 3η 

αρμονική της κορυφής στα 347 μm. Επίσης, διακρίνονται δύο ακόμα κορυφές σε μήκη 120 μm 

και 222 μm που εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε κοιλότητα και στην 2η αρμονική της. Η δεύτερη 

αυτή κοιλότητα προέρχεται από κάποιο λεπτότερο μέρος του υμενίου που έχει μικρή 

συμμετοχή στη δημιουργία ρυθμών λέιζερ όπως προκύπτει συγκρίνοντας τις εντάσεις των 

κορυφών στα 120 μm και στα 347 μm. Ομοίως, από τα φάσματα (d) και (e) διακρίνονται τα 

μήκη 266 μm, 532 μm, 798 μm, 1055 μm, 1318 μm και 1604 μm με το μήκος 266 μm να είναι 

αυτό που αντιστοιχεί στην κοιλότητα που σχηματίζονται οι ρυθμοί λέιζερ και τα υπόλοιπα μήκη 

να αντιστοιχούν από τη 2η μέχρι την 6η αρμονική της θεμελιώδους κορυφής στα 266 μm. Η 1η 

αρμονική προέρχεται από κοιλότητα που σχηματίζεται από πολλαπλές ανακλάσεις σε πολύ 

μικρή γωνία με αποτέλεσμα τα φωτόνια να διέρχονται πολλές φορές από το διεγερμένο ενεργό 

μέσο σε αντίθεση με τα αντίστοιχα φωτόνια της 2ης αρμονικής που ανακλώνται σε μεγαλύτερες 

γωνίες και επομένως διέρχονται λιγότερες φορές από το διεγερμένο ενεργό μέσο. Αντίστοιχη 

ερμηνεία ισχύει και για τις άλλες αρμονικές και έτσι εξηγείται η σταδιακή μείωση της έντασης 

της κάθε κορυφής με αυξανόμενη την τάξη της αρμονικής. Η ένταση της κορυφής κάθε 

αρμονικής απεικονίζει ποιοτικά την πιθανότητα να βρεθούν κάποια φωτόνια στην αντίστοιχη 

κοιλότητα. 

Τα θεμελιώδη μήκη βρίσκονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά 

από τη στατιστική ανάλυση που έγινε στα φάσματα του σχήματος 7.2.5. Επίσης, από το 

μετασχηματισμό Fourier του φάσματος (f) του σχήματος 7.2.5 (σχήμα 7.2.6 (f)) διακρίνονται 

περισσότερες κορυφές από αυτές που βρέθηκαν για τα (d) και (e), κάτι που βρίσκεται σε 

συμφωνία με το γεγονός του σχηματισμού επιπλέον κοιλοτήτων μικρότερου μήκους λόγω του 

ανομοιόμορφου και μικρότερου πάχους του υμενίου με την περαιτέρω εξάτμιση του διαλύτη. 

Το πάχος του υμενίου όπως προέκυψε από την παραπάνω ανάλυση υπολογίζεται 

σύμφωνα με τη σχέση 
nL

d
n

=  σε 261 μm και σε 200 μm από τα φάσματα του σχήματος 7.2.5, 

(a)-(c) και (d)-(f) αντίστοιχα. 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 7.2.1, στη κυψελίδα με Rh6G/MeOH γίνεται ανάδραση 

μεταξύ των παράλληλων τοιχωμάτων της με αποτέλεσμα την εκπομπή δέσμης λέιζερ σε γωνίες 

0° και 180° (σχήμα 7.2.3) ως προς τη δέσμη άντλησης και την ισότροπη εκπομπή φθορισμού 

προς τις υπόλοιπες γωνίες (σχήμα 7.3.1).  
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Στο φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για υψηλή τιμή ροής ενέργειας άντλησης 

(651 mJ/cm2) του σχήματος 7.3.1 παρατηρείται μια μικρής έντασης κορυφή σε μήκος κύματος 

579 nm. Αυτή η κορυφή αντιστοιχεί στο φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας λέιζερ που 

οφείλεται στην ανάδραση των τοιχωμάτων της κυψελίδας. Ο λόγος που είναι δυνατόν να 

παρατηρείται ακόμα και στις 36° (>>0°) είναι η μεγάλη τιμή της ροής ενέργειας άντλησης.  

Σχήμα 7.3.1 : Φάσματα ακτινοβολίας φθορισμού στις 36° από διάλυμα Rh6G/MeOH 
συγκέντρωσης 5×10-3 Μ (0.7 ml) χωρίς σκεδαστές, μετά από διέγερση σε διαφορετικές τιμές 
ροής ενέργειας και σε επιφάνεια διαμέτρου 190 μm με παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, 
τ=8 ns). 
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Με την προσθήκη σκεδαστών  στο ίδιο διάλυμα παρατηρείται φασματική όξυνση του 

εκπεμπόμενου φθορισμού (δράση random laser)[1-14,16] για υψηλές τιμές ροής ενέργειας 

άντλησης και για γωνίες παρατήρησης από 0° ως 90° (σχήμα 7.3.2), ενώ για γωνίες από 90° ως 

180° η ένταση του εκπεμπόμενου φθορισμού είναι μειωμένη, ιδιαίτερα όταν η συγκέντρωση των 

σκεδαστών είναι μεγάλη. Αυτό συμβαίνει διότι με τους σκεδαστές μειώνεται ο όγκος του 

διαλύματος που διεγείρεται (μειώνεται δραστικά το βάθος διείσδυσης της δέσμης διέγερσης) και 

ουσιαστικά παρατηρείται εκπομπή φθορισμού από την πρώτη μόνο επιφάνεια της κυψελίδας. 

Στην πλειονότητα των εργασιών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία η παρατηρούμενη 

φασματική όξυνση παρουσιάζει μια ομαλή φασματική κατανομή χωρίς συγκεκριμένους ρυθμούς. 

Αυτές οι περιπτώσεις εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη, είναι η κατηγορία στην οποία 

η ανάδραση της ακτινοβολίας στο σύστημα random laser είναι ασύμφωνη οπότε δεν 

δημιουργούνται ρυθμοί λέιζερ, όπως για παράδειγμα φαίνεται στα σχήματα 3.2.1 και 6.2.1. Η 

δεύτερη, είναι η κατηγορία στην οποία η ανάδραση της ακτινοβολίας στο σύστημα random 

laser είναι σύμφωνη, οπότε δημιουργούνται ρυθμοί, αλλά μη-διακριτοί λόγω ασθενούς σκέδασης. 

Οι ρυθμοί δημιουργούνται με τρόπους παρόμοιους όπως σε μια τυπική κοιλότητα λέιζερ λόγω 

του εντοπισμού του φωτός από μικροκοιλότητες που δημιουργούνται μεταξύ των σκεδαστών. Αν 

οι μικροκοιλότητες που σχηματίζονται είναι πολύ μεγάλου μήκους λόγω ασθενούς σκέδασης, 

τότε υποστηρίζουν πληθώρα ρυθμών και απαιτείται πολύ υψηλή φασματική ανάλυση από το 

φασματογράφο για να διακριθούν. Η τρίτη, είναι η κατηγορία στην οποία η ανάδραση της 

ακτινοβολίας στο σύστημα random laser είναι σύμφωνη, οπότε δημιουργούνται ρυθμοί, αλλά 

μη-διακριτοί λόγω μεγάλου όγκου άντλησης. Αντλώντας μεγάλο όγκο, έχει ως αποτέλεσμα το 

σχηματισμό πληθώρας μικροκοιλοτήτων που σχηματίζονται από τα σωματίδια των σκεδαστών 

λόγω ισχυρής σκέδασης. Η πληθώρα των μικροκοιλοτήτων είναι τέτοια ώστε οι ρυθμοί που 

υποστηρίζονται, αν και διακριτοί για την καθεμία να επικαλύπτονται με τους ρυθμούς των άλλων 

μικροκοιλοτήτων και κατά συνέπεια να μη διακρίνονται, όπως για παράδειγμα φαίνεται στα 

σχήματα 7.3.5 και 7.3.9. Επομένως, πιθανολογείται ότι στο όριο στο οποίο ο αντλούμενος 

όγκος, συστήματος random laser, θα περιέχει σχετικά μικρό αριθμό μικροκοιλοτήτων, θα 

παρατηρηθούν διακριτοί ρυθμοί λέιζερ. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν διαλύματα 

                                                 
 σφαιρίδια πολυστυρενίου με διάμετρο 203 nm, 10% solids [PL-Latex (Plain White)] 
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Rh6G/MeOH/PS  στα οποία η αντλούμενη επιφάνεια μειώθηκε δραστικά κατόπιν κατάλληλης 

εστίασης. Συγκεκριμένα τυπικές τιμές εμβαδού επιφάνειας άντλησης που χρησιμοποιήθηκαν 

αντιστοιχούν σε διάμετρο μεταξύ 190 μm και 500 μm και τυπικά φάσματα στα οποία 

παρατηρήθηκε σύμφωνη δράση random laser παρουσιάζονται στο σχήμα 7.3.2. 

Τονίζεται ότι στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σύμφωνης δράση random 

laser σε συστήματα ZnO[21-31,36,38,39,42], ροδαμίνης με σκεδαστές[16-19,45] ή σε δομές opals[16,20], 

συζυγών πολυμερών DOO-PPV[16,19,32,34], κ.α.[35,37,40,41,44]. Κοινό όλων ήταν ο μικρός όγκος 

άντλησης. 

  

                                                 
 Rh6G/MeOH/PS: Διάλυμα Ροδαμίνης 6G σε μεθανόλη με σκεδαστές νανοσφαιρίδια πολυστυρενίου 
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Σχήμα 7.3.2 : Φάσματα ακτινοβολίας random laser με ρυθμούς λέιζερ στις 36° από 
διάλυμα Rh6G/MeOH συγκέντρωσης 4.4×10-3 Μ με σφαιρίδια πολυστυρενίου 
συγκέντρωσης 3.0×1011 cm-3, μετά από διέγερση τιμή ροής ενέργειας άντλησης 76 mJ/cm2 
και σε επιφάνεια διαμέτρου 190 μm με παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns).
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Όπως παρατηρείται από τα φάσματα του σχήματος 7.3.2, εμφανίζονται ρυθμοί λέιζερ 

αλλά χωρίς απόλυτη επαναληψιμότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι τα σφαιρίδια πολυστυρενίου που 

προστέθηκαν ως σκεδαστικό μέσο, αιωρούμενα στο διάλυμα δεν διατηρούν σταθερές θέσεις. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μικροκοιλότητες που ευνοούν την εμφάνιση ρυθμών λέιζερ να 

αλλάζουν με το χρόνο και συνεπώς τα φάσματα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας να 

διαφοροποιούνται από παλμό σε παλμό διέγερσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη συλλογή 

της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας καταγράφηκαν και φάσματα χωρίς ρυθμούς λέιζερ, οι οποίοι 

όμως ξαναεμφανίζονταν μετά από ανάδευση του διαλύματος. 

Για τη μελέτη της εξάρτησης των ρυθμών λέιζερ, στο σύστημα random laser της 

Ροδαμίνης 6G σε μεθανόλη με τα σφαιρίδια πολυστυρενίου, παρασκευάστηκαν διαλύματα 

διαφορετικών συγκεντρώσεων Ροδαμίνης 6G στα οποία προστέθηκαν διαφορετικές ποσότητες 

σφαιριδίων πολυστυρενίου. Η διέγερση των διαλυμάτων έγινε με παλμούς λέιζερ Nd:YAG 

(μήκους κύματος 532 nm και εύρους παλμού 8 ns) σε επιφάνεια διαμέτρου 190 μm. Τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρουσιάζονται συγκεντρωμένα στον πίνακα 7.3.1. 

 

 
 Ποσότητα σφαιριδίων πολυστυρενίου (ml) 

0 0.01 0.05 0.10 0.15 0.30 

Συγκέντρωση σφαιριδίων πολυστυρενίου (cm-3) στο διάλυμα 

Αρχική 
συγκέντρωση 
διαλύματος 

Rh6G/MeOH 
0.7 ml 0 0.3×1011 1.6×1011 3.0×1011 4.2×1011  7.1×1011 

02 × 10-3 M   ––  ––        
Τελική συγκέντρωση  2 × 10-3 M  2 × 10-3 M  1.9 × 10-3 M  1.8 × 10-3 M  1.6 × 10-3 M  1.4 × 10-3 M  

05 × 10-3 M   ––      ––    
Τελική συγκέντρωση  5 × 10-3 M  4.9 × 10-3 M  4.7 × 10-3 M  4.4 × 10-3 M  4.1 × 10-3 M  3.5 × 10-3 M  

10 × 10-3 M       ––      
Τελική συγκέντρωση  10 × 10-3 M  9.9 × 10-3 M  9.3 × 10-3 M  8.8 × 10-3 M  8.2 × 10-3 M  7.0 × 10-3 M  

 

  : Δράση random laser με σύμφωνη ανάδραση 
 :  Δράση random laser με ασύμφωνη ανάδραση 

   :  Εκπομπή φθορισμού χωρίς δράση random laser 
 ––  :  Δεν μελετήθηκε 

Πίνακας 7.3.1 : Δράση random laser με σύμφωνη ή ασύμφωνη ανάδραση συναρτήσει 
διαφορετικών συγκεντρώσεων διαλύματος Ροδαμίνης 6G σε μεθανόλη (Rh6G/MeOH) και 
συγκεντρώσεων σκεδαστών (σφαιρίδια πολυστυρενίου, 10% solids).
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Από τον πίνακα 7.3.1 φαίνεται ότι για συγκεντρώσεις μικρότερες από ~2×10-3 Μ δεν 

εμφανίζονται ρυθμοί λέιζερ ακόμα και για μεγάλες συγκεντρώσεις σκεδαστών (7.1×1011 cm-3) 

(σχήμα 7.3.3), ενώ για συγκεντρώσεις διαλύματος μεγαλύτερες από 3.5×10-3 Μ εμφανίζονται 

ρυθμοί λέιζερ ακόμα και για ελάχιστη συγκέντρωση σκεδαστών (0.3×1011 cm-3) (σχήμα 7.3.4). 

560 565 570 575
0

1

2

3

4

 

 

147 mJ/cm2

560 565 570 575
0

2

4

6

8

10 247 mJ/cm2

 

560 565 570 575
0

4

8

12

16
363 mJ/cm2

560 565 570 575
0

10

20

30 590 mJ/cm2

 

560 565 570 575
0

10

20

30

40

50

C
ou

nt
s (

a.
u.

) x
 1

03

Wavelength (nm)

760 mJ/cm2
   Spot ∅ = 190 μm
Emission collected at 36o

Rh6G/MeOH 2×10-3 M = 0.7 ml
Polystyrene spheres = 7.1×10-11 cm-3

 

 
 

 

Σχήμα 7.3.3 : Φάσματα ακτινοβολίας random laser στις 36° από διάλυμα Rh6G/MeOH 
συγκέντρωσης 1.4×10-3 Μ με σφαιρίδια πολυστυρενίου συγκέντρωσης 7.1×1011 cm-3, μετά 
από διέγερση σε διαφορετικές τιμές ροής ενέργειας και σε επιφάνεια διαμέτρου 190 μm με 
παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns). 
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Emission collected at 36
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Rh6G/MeOH 10×10-3 M = 0.7 ml
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Σχήμα 7.3.4 : Φάσματα ακτινοβολίας random laser στις 36° από διάλυμα Rh6G/MeOH 
συγκέντρωσης 9.9×10-3 Μ με σφαιρίδια πολυστυρενίου συγκέντρωσης 0.3×1011 cm-3, μετά από 
διέγερση σε 77 mJ/cm2 και σε επιφάνεια διαμέτρου 190 μm με παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, 
τ=8 ns).
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Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι πέρα από την ισχυρή εστίαση που είναι απαραίτητη 

για την παρατήρηση ρυθμών λέιζερ κατά τη δράση random laser, σημαντικό πολύ ρόλο έχει και 

η συγκέντρωση του ενεργού μέσου. Η συγκέντρωση των σκεδαστών θα πρέπει να μελετηθεί σε 

μικρότερες ποσότητες πριν βγουν ασφαλή συμπεράσματα για το ρόλο τους στην εμφάνιση των 

ρυθμών λέιζερ κατά τη δράση random laser. Αναμένεται πάντως και για τους σκεδαστές να 

υπάρχει μια κρίσιμη απαραίτητη ποσότητα, για την εμφάνιση των ρυθμών λέιζερ, η οποία θα 

εξαρτάται κάθε φορά από τη συγκέντρωση του ενεργού υλικού. 

 

77..33..22  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΩΩΝΝ  ΛΛΕΕΙΙΖΖΕΕΡΡ  ΑΑΠΠΟΟ  ΥΥΜΜΕΕΝΝΙΙΑΑ  ΡΡΟΟΔΔΑΑΜΜΙΙΝΝΗΗΣΣ  66GG//PPMMMMAA  ΜΜΕΕ  
ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΔΔΙΙΑΑ  ZZnnOO  

Όπως παρατηρήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η κίνηση των σκεδαστών στο διάλυμα 

αλλάζει τους ρυθμούς λέιζερ που παρατηρούνται. Για να γίνει εκτενέστερη μελέτη της 

συμπεριφοράς των ρυθμών λέιζερ από συστήματα random laser, θα πρέπει οι σκεδαστές να 

παραμένουν ακίνητοι και αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή του ενεργού και του σκεδαστικού 

μέσου σε ένα στερεό φορέα, όπως για παράδειγμα μια πολυμερική μήτρα η οποία θα συγκρατεί 

τους σκεδαστές σε σταθερές θέσεις στο ενεργό μέσο. 

Για αυτό το σκοπό παρασκευάστηκαν δείγματα Ροδαμίνης 6G σε πολυμερική μήτρα 

PMMA (πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας) με σκεδαστές σωματίδια ZnO . Κάποια πρώτα 

αποτελέσματα φανερώνουν ρυθμούς λέιζερ κατά τη δράση random laser, αλλά δεν είναι 

αξιόπιστα και επαναλαμβανόμενα διότι η επιφάνεια του υμενίου αλλοιώνεται εξαιτίας της 

ισχυρής εστίασης. Με τις αλλοιώσεις η εκπεμπόμενη ακτινοβολία παρουσιάζει διαφορές όχι 

μόνο ως προς την εμφάνιση των ρυθμών λέιζερ, αλλά και ως προς τη δράση random laser. Για 

την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, θα πρέπει να γίνει μια εκτενέστερη μελέτη για την 

επιλογή της μήτρας, καθώς επίσης και των συγκεντρώσεων του ενεργού και του σκεδαστικού 

μέσου, έτσι ώστε να παρατηρείται δράση random laser με σύμφωνη ανάδραση σε τιμές ροής 

ενέργειας μικρότερες από την τιμή ροής ενέργειας του κατωφλίου φωτοαποδόμησης και 

θερμικής αλλοίωσης του υμενίου.  

Από φάσματα που καταγράφηκαν με δείγματα διαφορετικών συγκεντρώσεων Ροδαμίνης 

6G (σχήμα 7.3.5) και με τιμές ροής ενέργειας σε επιφάνειες διέγερσης (σχήμα 7.3.6) τέτοιου 

                                                 
 Ενότητα 2.2.2 
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μεγέθους ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα φωτοαποδόμησης, φαίνεται να δημιουργούνται 

ρυθμοί λέιζερ, οι οποίοι όμως δεν είναι διακριτοί . Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στη μεγάλη 

επιφάνεια διέγερσης από την οποία δημιουργείται ένας τεράστιος αριθμός 

αλληλεπικαλυπτόμενων ρυθμών λέιζερ πολλών μικροκοιλοτήτων ή/και στην ασθενή σκέδαση 

της ακτινοβολίας που έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μεγάλων (>2 mm) 

“μικροκοιλοτήτων” random laser και επομένως πολύ κοντινούς (<0.15 nm) ρυθμούς λέιζερ 

απαιτώντας πολύ καλή φασματική ανάλυση από το φασματογράφο.  
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 ακόμα και σε υψηλή ανάλυση (φράγμα περίθλασης με 1800 gr/mm) 

Σχήμα 7.3.5 : Φάσματα ακτινοβολίας random laser από δείγματα Rh6G/PMMA 
διαφορετικής ποσότητας Ροδαμίνης 6G (1.2 ml, 2.4 ml, 3.6 ml, 4.8 ml) με σκεδαστές ZnO 
(0.045 gr), μετά από διέγερση σε τιμή ροής ενέργειας 1.4 J/cm2 και επιφάνεια διαμέτρου 
500 μm με παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns). 
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Στο σχήμα 7.3.5, παρατηρείται ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης της Ροδαμίνης 6G, 

διατηρώντας σταθερή τη συγκέντρωση των σκεδαστών, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία 

μετατοπίζεται φασματικά προς περιοχή που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερα μήκη κύματος (red shift). 

Πιο συγκεκριμένα με διπλασιασμό της συγκέντρωσης της Ροδαμίνης 6G το φάσμα 

μετατοπίζεται περίπου 4-5 nm. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία, στο φάσμα της οποίας 

παρατηρούνται μη-διακριτοί ρυθμοί λέιζερ, προκύπτει μετά από διέγερση σε επιφάνεια που 

αντιστοιχεί σε διάμετρο 500 μm. 

Διατηρώντας σταθερή την τιμή της ενέργειας άντλησης της δέσμης λέιζερ και 

εστιάζοντάς τη σε επιφάνειες μικρότερης διαμέτρου παρατηρείται ότι η εκπεμπόμενη 

ακτινοβολία μετατοπίζεται φασματικά προς περιοχή που αντιστοιχεί σε μικρότερα μήκη 

κύματος (blue shift) και οι ρυθμοί λέιζερ γίνονται πιο διακριτοί (σχήμα 7.3.6). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι με τη μείωση της επιφάνειας άντλησης αυξάνεται παράλληλα η τιμή της ροής 

Σχήμα 7.3.6 : Φάσματα ακτινοβολίας random laser από δείγμα Rh6G/PMMA με 
ποσότητα Ροδαμίνης 6G 4.8 ml και σκεδαστές ZnO (0.045 gr), μετά από διέγερση σε τιμή 
ενέργειας 2.7 mJ με παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns) σε επιφάνειες διαμέτρου 
1800 μm, 1100 μm και 500 μm. 
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ενέργειας άντλησης, οπότε ενδεχομένως καλύτερο κριτήριο σύγκρισης να είναι η μεταβολή του 

μέγεθος της επιφάνειας άντλησης διατηρώντας σταθερή την τιμή της ροής ενέργειας άντλησης. 

Κατά τη μελέτη δείγματος Rh6G/PMMA χωρίς σκεδαστές παρατηρήθηκε δράση 

random laser από συγκεκριμένες περιοχές που σκεδάζουν λόγω του κατακερματισμού τους 

(σχήμα 7.3.7). Επιπλέον κατά την άντλησή του με εστιασμένη (διαμέτρου 850 μm) δέσμη λέιζερ 

Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns) παρατηρήθηκαν ρυθμοί λέιζερ οι οποίοι όμως δεν εμφάνιζαν 

σταθερότητα λόγω των αλλοιώσεων της επιφάνειας από την υψηλή ενέργεια άντλησης του κάθε 

παλμού. Έτσι, τα φαινόμενα σκέδασης και ενίσχυσης μεταβάλλονταν διαρκώς μέχρι που 

καταστράφηκε κάθε είδους ανάδραση, οπότε και η ακτινοβολία παρουσίαζε χαρακτηριστικά 

απλού φθορισμού. Στο σχήμα 7.3.8 φαίνονται 30 από 2000 διαδοχικά φάσματα που 

καταγράφηκαν από την ίδια περιοχή άντλησης από δείγμα Rh6G/PMMA. Το πρώτο φάσμα 

δεν αντιστοιχεί πρακτικά στον πρώτο παλμό που διέγειρε και αλλοίωσε τη συγκεκριμένη 

περιοχή αφού η καταγραφή της σειράς των 1000 φασμάτων έχει αρχίσει από ήδη αλλοιωμένη 

επιφάνεια, γι’ αυτό και παρατηρούνται ρυθμοί από το πρώτο φάσμα που παρουσιάζεται. Το 

πρώτο φάσμα από τη συγκεκριμένη περιοχή δεν εμφάνιζε ρυθμούς λέιζερ πριν την αλλοίωσή του 

παρά μόνο δράση random laser με ασύμφωνη ανάδραση. Δράση random laser και ρυθμοί 

λέιζερ παρατηρούνται μέχρι τα πρώτα 530 καταγεγραμμένα φάσματα, ενώ έπειτα η επιφάνεια 

έχει υποστεί τόσο μεγάλες αλλοιώσεις που πλέον δεν παρατηρείται καν δράση random laser 

παρά μόνο φθορισμός, όπως καταγράφηκε για τα επόμενα 1500 φάσματα. 

 

 

Σχήμα 7.3.7 : Δείγμα Rh6G/PMMA με ποσότητα Ροδαμίνης 6G 3.6 ml, χωρίς 
σκεδάζοντα σωματίδια, το οποίο λόγω της κατακερματισμένης του επιφάνειας σκεδάζει την 
ακτινοβολία εμφανίζοντας σε συγκεκριμένες περιοχές δράση random laser. 
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Σχήμα 7.3.8 : 30 από 2000 διαδοχικά φάσματα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από δείγμα Rh6G/PMMA χωρίς 
σκεδαστές, αλλά σε κατακερματισμένη επιφάνεια η οποία λειτουργεί ως σκεδαστικό μέσο και συμβάλλει στη δράση 
random laser. Τα φάσματα προκύπτουν όλα από την ίδια ενέργεια άντλησης (483 mJ/cm2) η οποία όμως αλλοιώνει το 
υμένιο λόγω της υψηλής τιμής της, διαφοροποιώντας τα φάσματα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Η επιφάνεια 
διεγείρεται με παλμό λέιζερ Nd:YAG (λ=532 nm, τ=8 ns) και είναι 0.57 mm2.
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77..33..33  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΩΩΝΝ  ΛΛΕΕΙΙΖΖΕΕΡΡ  ΑΑΠΠΟΟ  ΝΝΑΑΝΝΟΟΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  ZZnnOO//PPDDMMSS  
Από μετρήσεις που έγιναν με σκοπό την παρατήρηση ρυθμών λέιζερ κατά τη δράση 

random laser σε συστήματα ZnO/PDMS προκύπτουν τα φάσματα του σχήματος 7.3.9. Το 

δείγμα, ZnO/PDMS (70% κ.β.), διεγέρθηκε εστιάζοντας δέσμη λέιζερ διεγερμένων διμερών 

KrF (τ=450 fs, λ=248 nm), με τιμή ροής ενέργειας 17 mJ/cm2 σε επιφάνεια διαμέτρου 700 μm. 

Από τα φάσματα του σχήματος 7.3.9 υπάρχουν ενδείξεις για ρυθμούς λέιζερ, αλλά δεν 

είναι δυνατόν να διαχωριστούν ούτε με υψηλή ανάλυση (φράγμα περίθλασης με 2400 gr/mm). 

Η μη-διακρισιμότητα των ρυθμών οφείλεται είτε στο ότι προέρχονται από μεγάλες 

μικροκοιλότητες (ασθενής σκέδαση), οπότε είναι πολύ πυκνοί, είτε ότι προέρχονται από πολλές 

κοιλότητες (ισχυρή σκέδαση) και επομένως αλληλεπικαλύπτονται (ενότητα 7.3.1). Περαιτέρω 

εστίαση της δέσμης του λέιζερ άντλησης ή αύξηση της τιμής της ροής ενέργειας άντλησης 

προκαλεί τη φωτοαποδόμηση του δείγματος, οπότε δεν καθίσταται δυνατός ο διαχωρισμός των 

ρυθμών. 

Αποτελεσματικότερη διέγερση ενδεχομένως να επιτυγχάνεται με παλμούς λέιζερ 

Nd:YAG χρονοδιάρκειας μερικών ps και μήκους κύματος 355 nm, επειδή το μήκος κύματος 

διέγερσης (355 nm  3.49 eV) βρίσκεται πιο κοντά στο ενεργειακό χάσμα του ZnO (3.37 eV) 

με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν οι θερμικές απώλειες, σε αντίθεση με το μήκος κύματος από το 

λέιζερ διεγερμένων διμερών KrF (248 nm  5.00 eV). Η μείωση των θερμικών απωλειών 

ενδέχεται να βοηθήσει στην ισχυρότερη άντληση του ZnO και την παρατήρηση διακριτών 

ρυθμών λέιζερ κατά τη δράση random laser. 
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Σχήμα 7.3.9 : 12 από 200 διαδοχικά φάσματα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας random laser από δείγμα ZnO/PDMS (70% 
κ.β.). Τα φάσματα εμφανίζουν ρυθμούς λέιζερ αλλά μη-διακριτούς και προκύπτουν κατόπιν άντλησης με παλμούς λέιζερ 
διεγερμένων διμερών KrF (λ=248 nm, τ=450 fs), σε τιμή ροής ενέργειας άντλησης 17 mJ/cm2 και επιφάνεια 0.40 mm2. 
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77..44  ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  

Από τη μελέτη που έγινε σχετικά με τη σύμφωνη ανάδραση σε συστήματα random laser 

συμπεραίνεται ότι κρίσιμη παράμετρος για την παρατήρηση ρυθμών λέιζερ είναι η ισχυρή 

εστίαση της δέσμης λέιζερ ώστε να διεγείρεται μικρός όγκος στο σύστημα. Είναι πολύ 

σημαντικό να διεκπεραιωθεί μελλοντικά εκτενής μελέτη για τη συμπεριφορά των ρυθμών λέιζερ 

συναρτήσει της εστίασης της δέσμης άντλησης καθώς και της συγκέντρωσης του ενεργού και του 

σκεδαστικού μέσου σε στερεά δείγματα στα οποία οι ρυθμοί λέιζερ εμφανίζονται σε σταθερές 

φασματικές θέσεις, από συγκεκριμένες μικροκοιλότητες, κατόπιν άντλησης με διαδοχικούς 

παλμούς λέιζερ. Αντίστοιχη μελέτη που έγινε σε διαλύματα δεν αποδίδει ασφαλή συμπεράσματα 

για τη συμπεριφορά των ρυθμών λέιζερ καθώς μεταβάλλονται συναρτήσει του χρόνου λόγω της 

κίνησης των σκεδαστών και επομένως του σχηματισμού “χρονοεξαρτώμενων” μικροκοιλοτήτων. 
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Random laser action is demonstrated in organic–inorganic, disordered hybrid materials consisting of ZnO
semiconductor nanoparticles dispersed in an optically inert polymer matrix. The ZnO particles provide both
the gain and the strong scattering power that leads to light trapping due to multiple elastic scattering,
whereas the polymer matrix offers ease of material fabrication and processability in view of potential applica-
tions. Excitation of the nanohybrids by a laser pulse with duration shorter than the ZnO photoluminescence
lifetime leads to a dramatic increase in the emitted light intensity accompanied by a significant spectral and
temporal narrowing above a certain threshold of the excitation energy density. Critical laser and material
parameters that influence the observed laser-like emission behavior are investigated in a series of nanocom-
posites. © 2004 Optical Society of America

OCIS codes: 160.0160, 160.2540, 160.5470, 290.4210, 140.6630, 300.6280.
1. INTRODUCTION
Over the last decade interest in the study and potential
applications of materials exhibiting light amplification as
a result of laser pumping of a gain medium in a strongly
scattering environment has rapidly increased. This type
0740-3224/2004/010208-06$15.00 ©
of behavior was first demonstrated in 1993 by N. M.
Lawandy1 and co-workers and N. B. Lawandy,2 who
pumped organic dyes in colloidal solutions of sus-
pended titania microparticles. However, this effect had
been predicted theoretically much earlier by Letokhov,3
2004 Optical Society of America
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who showed in 1968 that light amplification was possible
in a scattering medium with negative absorption, i.e.,
gain. While any scattering of light by particles is detri-
mental to the operation of regular laser systems, in the
case of random lasers it is the critical condition for pro-
viding gain.1,2,4,5 Multiple elastic scattering of fluores-
cence from microcavities defined by an ensemble of par-
ticles provides an efficient way of increasing optical path
length, which, if gain exceeds losses, leads to light ampli-
fication within the excitation volume.6–8 The effect ob-
served is often described by the term random laser, which
points out the randomness of the scattering particle dis-
tribution within the system and the fact that the radia-
tion emitted on pumping exhibits certain characteristics
of laser action, such as spectrotemporal narrowing and
threshold gain behavior.7–17 Furthermore, coherence of
the emitted light has been observed through photon-
counting-statistics experiments,18,19 while in some cases
distinct lasing modes in the emission spectra have been
observed.10,15,16 In parallel, theoretical approaches have
been used to model light propagation and localization in
disordered scattering media to understand the lasing phe-
nomenon and predict the mode distribution.20–22

Recently, Cao and co-workers demonstrated lasing ac-
tion in 300-nm-thick polycrystalline ZnO films7 deposited
on fused silica substrates by laser ablation as well as in
ZnO powder films deposited on indium-tin-oxide-coated
glass substrates by electrophoresis8 (the ZnO particle size
was 100 nm). When these films were optically pumped
at 355 nm with a Nd:YAG laser (15-ps pulses), a substan-
tial gain along with a dramatic spectral narrowing of the
light emitted by the sample was observed above a certain
threshold value of the excitation energy density. More-
over, a transition from amplified spontaneous emission to
laser action was studied10,16 where, in fact, two different
types of threshold were observed: one corresponding to
spectral narrowing (from 15 nm to 5 nm) and another cor-
responding to observation of sharp (less than 0.5 nm)
spectral features from individual lasing modes that, ac-
cording to the authors, arise from amplification of light
along certain closed loops.

In this paper we report on a new type of material that
exhibits random laser action. This is an organic–
inorganic nanocomposite hybrid that consists of highly
photoluminescent, semiconductor nanoparticles dispersed
in an inert polymer matrix. As noted before, the require-
ments for random laser action are strong scatterers and a
gain medium. In the present hybrids, nanoparticles of
ZnO (a well-known inorganic luminophore) act as both
the gain medium and the centers of strong scattering,
whereas the organic polymer matrix, such as polydimeth-
ylsiloxane (PDMS), epoxy, polymethylmethacrylate
(PMMA), or polystyrene (PS), can offer a high degree of
material flexibility and processability in view of potential
applications such as photopiezoelectronics. In certain
cases, the use of surface-chemically modified ZnO aided
the integration and uniform dispersion of the semiconduc-
tor particles within the polymer. The content of ZnO in
the hybrids ranges from 10% to 50% by weight, which cor-
responds to 2% to 15% fraction of the total volume. The
effects of material and irradiation parameters on the ob-
served laser action are presented in this work.
2. EXPERIMENTAL
A. Materials
Silanol-terminated PDMS homopolymers with average
molecular weight values of 150,000 (code PS 348.7) and
49,000 (code PS 343.5) were obtained from United Chemi-
cal Technologies. Tetraethyl orthosilicate (TEOS) cross-
linking agent was obtained from Gelest, Inc. Tin(II)
2-ethylhexanoate catalyst and ZnO particles were pur-
chased from Aldrich Chemical Co. The ZnO nanopar-
ticles are 125 6 25 nm in diameter.

In a typical procedure, ZnO–PDMS hybrids were pre-
pared by first speed mixing the appropriate amount of
ZnO nanoparticles in powder form, silanol-terminated
PDMS (PS 348.7:PS 343.5 5 5:1), and TEOS cross-
linking agent (reactivity ratio r 5 10.5) at 3000 rpm for 2
min. Then a stoichiometric amount of tin(II)
2-ethylhexanoate catalyst (TEOS:Sn 5 5:1) was added to
the mixture to effect cross-linking, and this was speed
mixed for an additional 30 s. The resulting mixture was
transferred to a polytetrafluorethylene mold and allowed
to cure at room temperature for a minimum of 48 h.

B. Photoluminescence
A KrF excimer laser (Lambda Physik) operating at 248
nm was employed as the excitation source. The pulse du-
ration provided was 450 fs, 5 ps, or 15 ns with 2 mJ of
maximum energy on the sample. In some cases the third
harmonic from a nanosecond, Q switched, Nd:YAG laser
(355 nm, 8 ns, 3 mJ/pulse) was used. The intensity of the
laser beam was controlled by means of a variable attenu-
ator and monitored on line through a sensitive energy
meter. The irradiation area on the sample surface was
adjusted by a focusing lens ( f 5 1500 mm). The photo-
luminescence emission was collected with a quartz optical
fiber and analyzed in a 0.32-m imaging spectrograph
(TRIAX-320, Jobin Yvon/Spex) with gratings of 600 and
2400 grooves/mm (spectral resolution 0.4 and 0.1 nm, re-
spectively). The spectrum was recorded on an intensified
CCD detector (DH520-18F, Andor Technology) operated in
the continuous mode (no gating). Emission spectra were
recorded separately for each one of 10–20 successive laser
pulses at a 1–5-Hz repetition rate which, in parallel, per-
mitted monitoring of the shot-to-shot emission signal fluc-
tuations, especially around the lasing threshold. For
time-resolved measurements, the emission collected
through the optical fiber was focused on the entrance slit
of a C 5680 Streak Camera (Hamamatsu) with a temporal
resolution of 20 ps operated in the fast sweep mode. A
Peltier-cooled CCD camera operating at 250 °C for re-
duced dark noise was used for the recording of the sig-
nals. When needed, the use of a bifurcated fiber allowed
recording of the emission on both systems (intensified
CCD and streak camera), providing simultaneous spec-
tral and temporal resolution.

C. Coherent Backscattering
Coherent backscattering was measured by using the out-
put of a He-Ne laser beam (543 nm, 5 mW) directed
through a 95–5 beam splitter onto the surface of the ZnO
sample. Divergence of the laser beam was less than 0.8
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mrad. The scattered light that emerged from the back-
scattering direction of the ZnO–PDMS samples was pro-
jected on a screen where the pattern of scattered light
was captured with a cooled CCD.

3. RESULTS AND DISCUSSION
On pumping a series of ZnO–PDMS hybrids at 248 nm
(5-ps pulse duration), laser-like action was observed. At
low values of the excitation energy density, the band-to-
band recombination photoluminescence emission of ZnO
was observed, peaking at 384 nm and having a spectral
width of 15–16 nm. However, above a certain energy
density threshold, a dramatic spectral narrowing of the
emission was observed, combined with a significant am-
plification of the peak and integrated intensity. Repre-
sentative photoluminescence spectra obtained from a
30%-w/w (6.7% v/v), ZnO–PDMS nanocomposite are
shown in Figs. 1(a)–1(c). A transition is clearly observed
from the regular broadband photoluminescence at low ex-
citation energy density to the laser-like emission regime
at high energy density, where the spectral width has col-
lapsed to about 4 nm.

Other characteristics of the emission spectra and their
dependence on the energy of the pumping irradiation are
depicted in Figs. 1(d)–1(f ), where the peak emission in-
tensity, the spectral width, and the wavelength at maxi-
mum emission are shown as functions of the excitation
energy density. It is evident that the onset of gain in the
emitted intensity where the data deviate from the linear
dependence in the log-log representation [Fig. 1(d)] coin-
cides with the spectral narrowing [Fig. 1(e)]. Further-
more, a progressive redshift of the emission peak wave-
length (of approximately 3 nm) is observed with
increasing excitation energy density: Once the lasing
threshold is exceeded, the emission maximum locks to a
constant value [Fig. 1(f )] that depends only slightly on
the ZnO content of the composite.

Fig. 1. Photoluminescence spectra and quantification of their
characteristics for a ZnO–PDMS nanocomposite (30% w/w, 6.7%
v/v) illuminated at 248 nm (5-ps pulse duration) at different val-
ues of the laser energy density. Spectra are shown at (a) 1.4
mJ/cm2, (b) 2.8 mJ/cm2, and (c) 6.7 mJ/cm2. The emission inten-
sity (d), the emission spectral FWHM (e), and the emission peak
wavelength (f ) are shown as functions of the excitation energy
density. Excitation area, 5 mm2. The solid curve in (d) indi-
cates a slope of 1. The vertical dashed line in (d)–(f ) indicates
the threshold value of the energy density.
The dynamics of the emission was studied at varying
pump energy density by monitoring the emission tempo-
ral profile on the streak camera detector in parallel with
the spectral width recorded simultaneously on the inten-
sified CCD detector. The temporal profile shows a well-
defined threshold behavior (Fig. 2) that correlates with
the spectral collapse. At very low excitation energy the
emission follows a single exponential decay profile with a
lifetime23,24 of 275 6 30 ps. The temporal width above
the threshold rapidly decreases to the instrument re-
sponse function of the detector.

The lasing threshold was independent of pump pulse
duration from 5 ps to 450 fs (data in Fig. 1 were obtained
with 5-ps pulse width, whereas those in Fig. 2 were ob-
tained with 450-fs pulses). However, when the 15-ns out-
put from the same laser was used for excitation, no spec-
tral or temporal narrowing was observed even at
considerably higher energy density values (up to
150 mJ/cm2 for an irradiated area of 1 mm2). At the
same time, the emission intensity showed saturation at
high energy densities rather than gain (there was even
sample ablation at high densities). These findings sug-
gest low efficiency of the pumping process because of the
much longer duration of the excitation with respect to the
photoluminescence lifetime of ZnO (275 6 30 ps). For
gain to occur, a short, high-intensity pump pulse is
needed to provide efficient photon density for excited
state inversion. To investigate this further, the third
harmonic of a Q switched Nd:YAG laser at 355 nm was
employed as the excitation source with a pulse duration (8
ns) that was shorter but still in the nanosecond regime.
This was enough for spectral narrowing to be observed;
however, the threshold was more than an order of magni-
tude higher than that obtained with the shorter pulses at
248 nm. In addition, above threshold, the emission in-
tensity and the spectral profile were quite unstable. The
spectrum appeared to be a variable superposition of a
narrow laser-like emission and a wide, regular photolumi-
nescence emission in contrast to the quite uniform behav-

Fig. 2. Dynamics of photoluminescence emission and quantifi-
cation of its characteristics for a ZnO–PDMS nanocomposite
(30% w/w, 6.7% v/v) illuminated at 248 nm (450-fs pulse dura-
tion) at different values of the laser energy density. Decay
curves are shown at (a) 2.2 mJ/cm2, (b) 5.6 mJ/cm2, and (c) 12.8
mJ/cm2. The temporal (d) and spectral (e) narrowing of the
emission are shown as functions of the excitation energy density.
Excitation area, 5 mm2. Below the threshold, the decays corre-
spond to single exponential functions with the decay times shown
in (d). Above threshold, the characteristic times in (d) represent
the width of the decay curves at 1/e of the maximum intensity.
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ior observed at 5 ps and 450 fs excitation. This is dem-
onstrated in Fig. 3, which shows a series of successive
luminescence emission spectra obtained under 5 ps (248
nm) and 8 ns (355 nm) excitation with energy densities
above the threshold values. The stability of the spectra
in the case of picosecond excitation should be contrasted
with the randomness shown when nanosecond excitation
is used. This behavior is not due to fluctuations in the
laser pulse: The laser output exhibits less than 5% fluc-
tuation about the average value; moreover, the emission
spectra remain very stable for energy densities below the
threshold. It is therefore evident that for stable lasing
behavior, the pump pulse duration should be much
shorter than the chromophore excited-state lifetime.

For observation of random lasing, efficient pumping re-
quires that the polymer matrix exhibit minimum absorp-
tion at the excitation wavelength. This became obvious
when the PS- and epoxy-based composites were exam-
ined. In contrast to the PDMS- and PMMA-based speci-
mens, the ZnO–epoxy and ZnO–PS hybrids showed very
weak emission and no amplification effect when pumped
at 248 nm (5-ps and 450-fs pulses). However, emission
narrowing was observed upon excitation at 355 nm (8-ns
pulses) despite the longer pump pulse width that results
in a higher threshold for spectral narrowing and the in-
stability discussed above. Apparently, the high absorp-
tion coefficient25–27 of polystyrene and epoxy at 248 nm
results in a competition between the gain medium (ZnO)
and the matrix for the pump photons, which is eventually
unfavorable for ZnO; thus, light amplification is inhibited.

The influence of the particle number density (concen-
tration) on the lasing behavior of the ZnO–PDMS systems
is demonstrated in Fig. 4(a), which shows the dependence
of the peak intensity on the excitation energy density.
Increasing the nanoparticle concentration results in a
slight but noticeable decrease in the lasing threshold en-
ergy density. This is consistent with the increased elas-
tic scattering of light anticipated in the more concen-
trated systems. The lower limit in ZnO concentration for
lasing to be observed was found to be at 10% w/w (;2%
v/v). In this case the threshold for lasing approaches

Fig. 3. Series of photoluminescence emission spectra obtained
from a ZnO–PDMS nanocomposite (40% w/w, 10% v/v) under (a)
picosecond (248 nm, 5 ps, 16 mJ/cm2), (b) nanosecond (355 nm, 8
ns, 108 mJ/cm2) excitation.
that of material ablation, which causes severe darkening
of the composites because of thermal decomposition of
ZnO. Note that irradiation of the polymer matrix in the
absence of ZnO under identical conditions shows no dark-
ening.

Consistent with the optical excitation investigations,
coherent backscattering experiments28 indicated that the
scattering mean free path l of photons in the ZnO–PDMS
samples generally decreased with increasing concentra-
tion @9.5 6 0.5 mm for 30% w/w, 5.4 6 0.5 mm for 40%
w/w, 6.0 6 0.5 mm for 50% w/w], but never approached
the submicrometer regime where strong localization
would occur for l ; lmax 5 387 nm. The scattering
mean free path l is considerably longer than the wave-
length of the ZnO fluorescence with l/lmax ; 15 for the
most concentrated sample. This represents a system in
the modest scattering regime with gain,6 where lasing
modes are strongly coupled, giving rise to a relatively
broad (;4 nm) linewidth and no change in the lasing
wavelength with ZnO concentration. In contrast, coher-
ent random lasing has been observed from neat ZnO
nanocrystalline samples, such as those reported by Cao
et al.8 that exhibited a scattering mean free path l less
than the wavelength of the ZnO emission (light localiza-
tion regime). Lasing modes from those samples were
weakly coupled, causing many modes to be observed when
the sample was pumped above threshold.

The dependence of the energy density threshold on the
nanoparticle concentration is in fact more complex, since
it also depends on the irradiated area, or, in other words,
on the total number of particles in the excitation volume.

Fig. 4. (a) Emission intensity versus excitation energy density
(248 nm, 5 ps) for a series of ZnO–PDMS systems with nanopar-
ticle content of 10% w/w (1.8% v/v) (no lasing), 30% w/w (6.7%
v/v) (threshold, 2.8 mJ/cm2), 40% w/w (10% v/v) (threshold, 2.4
mJ/cm2) and 50% w/w (14% v/v) (threshold, 2.3 mJ/cm2). Exci-
tation area, 5 mm2. The solid curve indicates a slope of 1. (b)
Excitation energy density threshold as a function of the irradi-
ated surface area for the three nanocomposites that showed
threshold behavior.
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This is shown by measuring the threshold of the energy
density for several nanocomposites at different values of
the irradiated surface area [Fig. 4(b)]. When the irradia-
tion surface area decreases below 4 mm2, a distinct in-
crease in the observed threshold for lasing is evident.
The threshold for stimulated emission within a random
medium is to the first order established as a trade-off be-
tween optical gain, which is proportional to the excitation
volume, and optical loss, which is proportional to the sur-
face area of the gain volume. Therefore, reducing the
spot size reduces the excitation volume; thus, the thresh-
old increases. This dependence supports the assignment
of the spectral and temporal narrowing to stimulated
(laser-like) emission that is a result of multiple scattering
in a random medium with gain. It is noted that ampli-
fied spontaneous emission (which is accompanied by spec-
tral and temporal narrowing) observed in clear or weakly
scattering media has been shown to be independent of the
irradiation area.29 Experiments are underway to charac-
terize the coherence properties of the emitted radiation.

4. CONCLUSION
In conclusion, random laser action from disordered ran-
dom media has been investigated in detail for a series of
ZnO–PDMS nanohybrids. Upon excitation with a short-
pulse UV laser, a dramatic spectral and temporal narrow-
ing was observed above a certain threshold of the pump
energy density indicative of a gain behavior. An excita-
tion pulse duration shorter than the photoluminescence
lifetime of ZnO is a critical factor for efficient and stable
light amplification. In addition, the particle density, ir-
radiated area, and polymer matrix all affect the observed
lasing action. The utilization of an elastomeric host will
enable investigation of piezophotoelectronics, such as the
effect of mechanical deformation or solvent-induced modi-
fications (i.e., swelling) on the lasing behavior. Further-
more, the mechanical pliability of the nanocomposites
provides robustness as well as compatibility with flexible
optoelectronic packaging. Moreover, another class of
materials currently under investigation consists of strong
scattering centers in a photoluminescent polymer
matrix,29–33 to be contrasted with the classical case of or-
ganic laser dyes and scattering particles in an inert ma-
trix (solvent). The simplicity of the materials proposed,
in terms of synthesis and processing, suggests a wide va-
riety of applications ranging from simple labeling to
paint-on lasers and even photonic displays.
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 The photoluminescence properties of zinc oxide (ZnO) ceramic thin films, prepared by spin coating of ZnO nanoparticle

aqueous suspensions, were studied with emphasis on the influence of film structure and surface morphology on the observation

of random laser action. Surface processing employing laser annealing transforms the particulate grain structure of the as-

deposited films into a porous channel-like network. This modification was shown to be critical for achieving random laser action

as it favors efficient coupling of the pump light into the film material.
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1. Introduction

Zinc oxide (ZnO), a wide band gap semiconductor

material, has received much attention because of its

potential applications in photonic, electronic and

chemical sensor devices [1–3]. Particular emphasis

has been placed recently on light emitting ZnO

nanostructures including nano-crystals, -rods, -wires
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or -walls [4–7]. For example, arrays of ZnO nanorods

grown by vapor or liquid solution deposition methods

have been fabricated and found to exhibit room

temperature laser emission in the ultraviolet arising

from individual columns defining highly efficient

Fabry–Perot cavities [8–12]. Also, recently a thin film

ZnO laser grown on a silicon microdisk, showed laser

activity in the whispering gallery modes correspond-

ing to the microdisk hybrid structure [13].

In parallel, significant research work has focused

on highly scattering ZnO thin film or hybrid structures,

which upon pumping exhibit laser-like emission
APSUSC 12327 1–7
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described by the term random laser, the word

‘‘random’’ being used to indicate the disorder

(randomness) of the medium [14–20]. It is indeed

this strong scattering that induces localization of light,

which, coupled to the gain capacity of ZnO, leads to

light amplification. Depending on the feedback

mechanism, coherent or incoherent, the random laser

spectral output is characterized by sharp spectral

features arising from distinct laser modes or a narrow

band envelope of amplified spontaneous emission

(ASE)-like emission, respectively [21]. A number of

ZnO-based random lasers including ZnO polycrystal-

line film [22], powders [23], ZnO microlasers [24] and

ZnO-based hybrids [19,20] have been developed.

Although several ZnO-based systems, exhibiting

random laser action, have been fabricated, it appears

that there is still scope for new approaches leading to

less complicated, more versatile and inexpensive

methods to produce new structures and enable better

control over the lasing properties. To this end, we have

worked on a variety of hybrid materials composed of

ZnO nanoparticles dispersed in polymer matrices [19]

or silicate glasses [25], which have shown random

laser action. In the work described in this paper, the

random laser behavior of ceramic ZnO thin films,

grown on glass by spin coating of aqueous ZnO

nanoparticle suspensions, was investigated. The

random laser efficiency was found to be a function

of film morphology and nanoparticle surface density

and increased noticeably when the as-deposited films

were subjected to additional surface processing

employing laser annealing.
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2. Experimental

In a typical procedure, ZnO nanoparticles (6 g) in

powder form (Aldrich 20,533-2) were mixed with

9 ml of dilute acetic acid solution (pH 2–3) containing

two drops of surfactant (Trinitron—X100). The

resulting white suspension (slurry) was ultra-soni-

cated for 10 min; it was then deposited on to a glass

substrate (25 mm � 25 mm) by spin coating and left

to dry at room temperature. The dried films were heat-

treated at 600 8C for 12 h yielding a smooth ZnO

ceramic material. A quite uniform thickness, 1 mm,

was achieved across the film with the exception of a

small area (diameter of about 4 mm) in the center of
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the film, in which particles accumulated giving rise to

a maximum thickness of 3 mm.

Laser annealing of the as-deposited films was

carried out in air using a spatially homogenized beam

from a XeCl excimer laser (l = 308 nm; pulse

duration, 30 ns), which permitted uniform irradiation

of a 4 mm � 4 mm spot on the film surface. The laser

beam was scanned appropriately in order to irradiate

the whole film. Ten pulses at 200 mJ/cm2 (optimum

fluence) were used at each spot. It was found that

irradiation at high fluence values, in the range of

300 mJ/cm2, led to surface decomposition while in the

range of 100 mJ/cm2 the photon flux was not sufficient

for annealing.

For the emission measurements a KrF excimer

laser (Lambda Physik), operating at 248 nm, was

employed as the excitation source. The pulse duration

provided was 450 fs or 5 ps, with 2 mJ of maximum

energy on the sample. The intensity of the laser beam

was controlled by means of a variable attenuator and

monitored through a sensitive energy meter. The

irradiation area on the sample surface was adjusted by

translating a spherical focusing lens ( f = +500 mm)

along the beam path. The photoluminescence emis-

sion was collected with a quartz optical fiber and

analyzed in a 0.32 m imaging spectrograph (TRIAX-

320, Jobin Yvon/Spex) with gratings of 600 and

2400 grooves/mm (spectral resolution 0.4 and 0.1 nm,

respectively). The spectrum was recorded on an

Intensified Charge Coupled Device (ICCD) detector

(DH520-18F, Andor Technology) operated in the

continuous mode (no gating). Emission spectra were

recorded separately for each one of 10–20 successive

laser pulses at a repetition rate of 1–5 Hz. This

permitted monitoring of the shot-to-shot emission

signal fluctuations especially around the lasing

threshold.

A scanning X-ray microdiffractometer General

Area Detector Diffraction System (GADDS) with

�500 mm beam size was used to characterize

crystallinity and phase content of the films.

Atomic force microscopy (AFM) was used to study

the surface topology of both the as-deposited and

laser-annealed films. AFM measurements were per-

formed on a Digital Instruments Multimode Scanning

Probe Microscope using the Nanoscope IIIa, Version

4.23r3 software. All experiments were carried out in

the tapping mode.
APSUSC 12327 1–7
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Fig. 1. X-ray diffractograms of (a) as-deposited and (b) laser-

annealed films.
3. Results and discussion

3.1. Film characterization

X-ray diffraction spectra of the as-deposited films

show the typical XRD patterns of the zincite phase

(JCPDS cards no. 36-1451) identical to that of the

starting material. In the laser-annealed film, the basic

crystal structure of ZnO is retained whereas the overall

crystallinity apparently increases (Fig. 1).
U
N

C
O

R
R

Fig. 2. Tapping mode AFM height ima
 P
R

O
O

F

Fig. 2 shows AFM height images of the as-deposited

films. Their surface morphology exhibits a random

distribution of well-defined particulates with sizes in

the range of 250–300 nm. Even though the starting

nanoparticle size is about 100 nm, the high temperature

treatment (600 8C for 12 h) favors interdiffusion of

nanoparticles, which eventually leads to the observed

larger grain size. The surface is generally smooth

although some local irregularities are evident. On the

basis of the particulate size and with the information

from the AFM images, one can estimate that the films

(in the 1 mm thick area) are effectively composed of 3–

4 layers of such particulates.

Laser annealing of the as-deposited ZnO film leads

to a noticeable merging of particulates as can be seen

in the AFM height image (Fig. 3). This is apparently

due to local melting of the top surface induced by the

transient laser heating. Similar melting behavior has

been observed in pulsed laser deposited ZnO films

upon laser annealing at 193 nm [26]. The annealing

reduces substantially the particulate grain structure

and generates a new porous channel-like network

reminiscent of a labyrinth structure (Fig. 3b). Each

channel has an average width of about 0.5 mm and

depth of about 1 mm. It is interesting to note that all the
E
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Fig. 3. Tapping mode AFM height image of a laser-annealed ZnO film in (a) 2D and (b) 3D representation.
C
Olaser-annealed spots, irrespective of their location on

the film (center or periphery), maintain almost the

same kind of channel structure. Moreover, electron

backscatter diffraction (EBSD) mapping of the

annealed film indicates reduced crystallographic

texture of the specimen surface.
U
N

3.2. Lasing behavior

The photoluminescence of the films was investi-

gated at ambient environment. Laser-annealed films

were excited at several spots corresponding to the

1 mm thick area. Characteristic broadband ultraviolet
APSUSC 12327 1–7
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Fig. 4. Series of photoluminescence emission spectra obtained from

a laser-annealed ZnO film at the indicated energy density values

(from bottom to top: below, around and above the lasing threshold,

respectively).

Fig. 5. Emission intensity (top) and emission spectral width at the

half-maximum, FWHM (bottom), as a function of the excitation

energy density for a laser-annealed (filled circles) and an as-depos-

ited (filled triangles) film. Excitation area: 2 mm2.
C
O

R

emission, peaked at 385 nm, was observed, which

varied linearly with excitation energy density in the

low energy density regime. However, upon exceeding

a certain threshold of the pump energy density, a sharp

rise in the emitted photoluminescence intensity

accompanied by significant spectral narrowing was

observed (Fig. 4), which is indicative of incoherent

random laser action. The threshold behavior is

quantified in Fig. 5, which shows the dependence of

the emitted intensity and the spectral width on the

pump energy density. Similar behavior has been

observed before in ZnO/polymer nanohybrids [20]. In

contrast to the laser-annealed films, the as-deposited

ones show no amplification behavior; instead, as pump

energy is increased the output saturates while hardly

any spectral narrowing is observed (Fig. 5). The

different behavior between the as-deposited and the

laser-annealed films can be understood by considering

the differences in the scattering efficiency in the two

systems. In the annealed films, the increased length

scale of the structure together with the development of

the deep ‘‘channels’’ apparently leads to better

coupling of the exciting radiation into the film

material while on the other hand the stronger surface
U
N

E
C

TE
Dscattering in the as-deposited systems reduces con-

siderably the pumping efficiency. A similar effect is

also observed when the as-deposited films are coated

with a thin transparent polymer layer (poly-methyl-

methacrylate, PMMA), which reduces the surface

scattering leading to more efficient coupling of the

pump beam into the film and thus to random lasing. It

is noted finally, that the as-deposited films did show

lasing action but only in their center, where film

thickness is higher and particle packing is apparently

more efficient.

The random laser action was further investigated by

examining the dependence of the energy density

threshold for lasing on the excitation spot area. It has

been shown in several such systems that reducing the

area of excitation leads to an increase in threshold

energy density [20,27–29]. This is shown in Fig. 6 for

the laser-annealed film. The threshold energy density

is constant for high values of the illuminated (pumped)

area whereas it increases significantly (by more than

an order of magnitude) when the diameter of the

irradiated area is reduced below �1 mm. This can be

qualitatively interpreted as follows. The threshold for

stimulated emission within a random medium is to the
APSUSC 12327 1–7
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Fig. 6. Threshold pumping density as a function of the diameter of

the pumped spot for a laser-annealed film. Circles, experimental

data; solid line, fit to the equation: EthresholdðdÞ ¼ a=d4=3 þ b.
first order established as a trade-off between optical

gain, which is proportional to the excitation volume,

and optical loss, which is proportional to the surface

area of the gain volume. Therefore, reducing the spot

size reduces the excitation volume and thus the

threshold increases. In fact it has been suggested,

during the study of random laser ceramics [29], that

the threshold energy density should depend on the

excitation spot diameter (d) as d�4/3. Indeed the

experimental points in Fig. 6, can be fitted quite well to

the equation: EthresholdðdÞ ¼ a=dx þ b, with x = 4/3

(when x was treated as a free parameter the quality of

the fit was quite similar yielding x = 1.4). According to

the asymptotic limit of the fit equation, the threshold

energy density at infinite excitation spot diameter

should be approximately equal to b = 1.4 mJ/cm2.

However, it appears from the graph that the limiting

value of the threshold energy density at large spot sizes

is rather closer to 2 mJ/cm2. This could be explained

on the basis of ‘‘reabsorption’’, which introduces

further losses particularly when long paths are

involved [28].
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4. Conclusions

A new versatile and straightforward method for

fabricating thin, uniform ceramic films based on

ZnO nanoparticles has been proposed. Surface

processing of the as-deposited films, employing laser

annealing, modifies critically the film surface forming
U
N

channel-like structures. This enhances considerably

the coupling of the pumping light into the film

material, leading to efficient random lasing, as a result

of multiple light scattering within the excited volume.

The potential of this film fabrication approach is

currently investigated with respect to its capacity to

provide a flexible means for varying, in a controlled

way, critical film parameters (particle density, thick-

ness, type of structure) leading to a combinatorial

design of random lasing systems.
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