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Περίληψη 
 

Ο κλάδος της μη γραμμικής οπτικής μελετά την αλληλεπίδραση ισχυρών σύμφωνων 

ακτινοβολιών φωτός με την ύλη. Όταν ένα υλικό εκτεθεί σε ισχυρή σύμφωνη ακτινοβολία 

όπως, π.χ. αυτή που παράγεται από ένα ισχυρό λέιζερ, οι οπτικές του ιδιότητες μπορεί να 

αλλάζουν, δηλαδή να τροποποιούνται, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας σειράς νέων 

φαινόμενων. Οι εγγενείς οπτικές ιδιότητες ενός υλικού, όπως π.χ. η απορρόφηση και η 

διάθλαση, εξαρτώνται πλέον από την ένταση του φωτός που αλληλεπιδρά με το υλικό κατά 

μη γραμμικό τρόπο. 

 

Σε αυτή την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, μελετήθηκε η μη γραμμική οπτική 

απόκριση τρίτης τάξης καθώς και ο οπτικός περιορισμός δύο νέων παραγώγων του 

φθοριομένου γραφενίου τροποποιημένα με θειοφαινόλη, με χρήση της τεχνικής Z-scan υπό 

διέγερση ορατής (532 nm) και υπέρυθρης (1064 nm) ακτινοβολίας με παλμούς χρονικής 

διάρκειας 4 ns καθώς και 35 ps. 

 

Η χημική τροποποίηση των υπό μελέτη φθοριομένων γραφενίων κατέληξε σε 

γραφενικές δομές δότη-π γέφυρας-δέκτη (donor-π bridge-acceptor), όπου οι ομάδες της 

θειόλης παίζουν το ρόλο του δότη, οι περιοχές υβριδισμού sp2 δρουν ως π-γέφυρα (π-bridge) 

ενώ οι υπόλοιπες ομάδες του φθορίου λειτουργούν ως δέκτες. 

 

Λόγω αυτού του κλασικού μη γραμμικού χρωμοφόρου, τα δύο παράγωγα 

παρουσίασαν μεγάλη μη γραμμική απόκριση σε σύγκριση με το φθοριομένο γραφένιο που 

χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση τους, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την δημιουργία μη 

γραμμικών υλικών που θα έχουν ως βάση το φθοριωμένο γραφένιο και θα είναι χρήσιμα για 

πληθώρα οπτικοηλεκτρονικών και φωτονικών εφαρμογών όπως π.χ. στον οπτικό περιορισμό 

ως εναλλακτική λύση των φουλερενίων. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των βασικών αρχών και εννοιών της μη 

γραμμικής οπτικής καθώς και των σημαντικότερων φυσικών διεργασιών που σχετίζονται με 

αυτές. Ακολουθεί, στο δεύτερο κεφάλαιο η αναλυτική περιγραφή της τεχνικής Z-scan η οποία 

και χρησιμοποιήθηκε για την διεκπεραίωση των πειραμάτων καθώς και οι μέθοδοι ανάλυσης 

των πειραματικών δεδομένων που ακολουθήθηκαν. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα και γίνεται 

σχολιασμός αυτών. 
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Abstract 
 

The field of non-linear optics is related to the strong interactions between laser 

radiations and matter. Laser radiation can provide strong enough electromagnetic fields, 

capable of inducing optical changes to the optical properties. Under these conditions the 

optical properties of the matter depend non-linearly on the intensity of the electric field. 

 

In this master thesis, the third-order nonlinear optical response of two novel 

thiophenol-modified fluorographene derivatives, the methoxy-thiophenol- and the dimethyl-

amino-thiophenol-modified fluorographenes, was thoroughly investigated by means of the Z-

scan technique under visible (532 nm) and infrared (1064 nm), 35 ps and 4 ns laser excitation. 

Under ns excitation strong Reverse Saturable Absorption behavior was observed so optical 

limiting measurements were also performed. Additionally, because of the strong Reverse 

Saturable Absorber behavior under ns excitation, optical limiting measurements were also 

performed. 

 

The functionalization of the studied fluorographene derivatives, results in donor-π 

bridge-acceptor graphenic structures, where the attached thiol groups play the role of the 

donor, the sp2 domains act as π bridges, while the residual fluorine groups act as acceptors.  

 

Due to this nonlinear optical chromophore, both derivatives exhibited large nonlinear 

optical response compared to fluorographene, thus paving the way for the rational design of 

fluorographene based nonlinear optical materials for optoelectronic and photonic 

applications, such as in optical limiting as an alternative to benchmark fullerenes. 

 

In the first chapter, a theoretical introduction about non-linear optics and phenomena 

are briefly presented. In the second chapter, the experimental technique Z-scan is described 

in detail as well as how data derived from this technique can be analyzed. 

 

In the third chapter, the experimental results are presented in detail and discussion 

concerning the results is made. 
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Κεφάλαιο 1: Μη Γραμμική Οπτική 

 

Εισαγωγή 
 

Στον ηλεκτρομαγνητισμό, μελετάται μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά της ύλης όταν εκείνη 

αλληλεπιδρά με ασθενή ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η απόκριση της ύλης και οι οπτικές της 

ιδιότητες εξαρτώνται μόνο από τις εγγενείς ιδιότητές και το μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Όταν όμως τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία γίνονται αρκετά 

ισχυρά, όπως αυτά των εστιασμένων δεσμών λέιζερ, τότε προκύπτουν νέες οπτικές ιδιότητες 

τις οποίες αδυνατεί να ερμηνεύσει η γραμμική οπτική καθώς η απόκριση της ύλης εξαρτάται 

πλέον και από την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Ο κλάδος της οπτικής που 

ερμηνεύει τα νέα αυτά φαινόμενα που συμβαίνουν κατά την αλληλεπίδραση του φωτός με 

την ύλη ονομάζεται μη γραμμική οπτική.  

 

1.1 Προέλευση της μη γραμμικής οπτικής 

 

Τα μη γραμμικά φαινόμενα είναι «μη γραμμικά» με την έννοια ότι λαμβάνουν χώρα 

όταν η οπτική απόκριση του υπό μελέτη συστήματος εξαρτάται μη γραμμικά από το αίτιο 

που την προκάλεσε, δηλαδή το εφαρμοζόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Για να περιγραφούν 

και να κατανοηθούν τα μη γραμμικά φαινόμενα χρησιμοποιείται η πόλωση �⃗�   που ορίζεται 

ως η επαγόμενη διπολική ροπή p ανά μονάδα όγκου. 

 

�⃗� = 𝑁 ∙ 𝑝                                                     (1.1) 

 

όπου N η πυκνότητα των δίπολων ανά μονάδα όγκου. Γνωρίζουμε πως η πόλωση που 

επάγεται σε ένα γραμμικό διηλεκτρικό όταν αυτό βρεθεί υπό την επίδραση εξωτερικού 

ηλεκτρικού πεδίου �⃗�  εξαρτάται γραμμικά από αυτό και περιγράφεται από την σχέση: 

 

�⃗� (𝑡) = 𝜀0𝜒
(1)�⃗� (𝑡)                                         (1.2) 

 

όπου η σταθερά αναλογίας 𝜒(1) είναι η γραμμική επιδεκτικότητα πρώτης τάξης και είναι εν 

γένει ένας μιγαδικός αριθμός με το πραγματικό του μέρος να σχετίζεται με τον δείκτη 

διάθλασης του υλικού και το φανταστικό με τον συντελεστή απορρόφησης. Στην περίπτωση 

όμως που το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο είναι ισχυρό, π.χ. συγκρίσιμο με το πεδίο 

Coulomb που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο στον πυρήνα, τότε ο τύπος (1.2) παύει να ισχύει και  

υπεισέρχονται διορθώσεις, δηλαδή όροι μεγαλύτερης τάξης όσο αναφορά το ηλεκτρικό 

πεδίο. Η σχέση μεταξύ πόλωσης και πεδίου υπό τη μορφή αναπτύγματος γίνεται πλέον: 

 

�⃗� (𝑡) = 𝜀0 [𝜒
(1)�⃗� (𝑡) + 𝜒(2)�⃗� 2(𝑡) + 𝜒(3)�⃗� 3(𝑡) + ⋯ ] 

= �⃗� 1(𝑡) + �⃗� 2(𝑡) + �⃗� 3(𝑡) + ⋯     (1.3) 

 

Οι ποσότητες 𝜒(2) και 𝜒(3) είναι οι αντίστοιχες μη γραμμικές επιδεκτικότητες 

δεύτερης και τρίτης τάξης και είναι εν γένη μιγαδικοί αριθμοί. Οι φυσικές διεργασίες που 
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αντιστοιχούν σε μη γραμμικές πολώσεις δεύτερης και τρίτης τάξης είναι διαφορετικές μεταξύ 

τους. Στην περίπτωση υλικών με κεντροσυμμετρία, όπως είναι π.χ. τα υγρά, τα αέρια και τα 

άμορφα στερεά όπου εμφανίζουν συμμετρία αναστροφής, ο όρος δεύτερης τάξης της μη 

γραμμικής πόλωσης απουσιάζει εφόσον οι αλληλεπιδράσεις δευτέρας τάξεως δεν είναι 

δυνατόν να λάβουν χώρα. Στην παρούσα εργασία τα δείγματα που μελετήθηκαν ήταν υπό 

την μορφή διαλυμάτων και έτσι ο μόνος όρος που συνεισφέρει στο ανάπτυγμα της σχέσης 

(1.3) είναι εκείνος της τρίτης τάξεως. Σε μη κεντροσυμμετρικά συστήματα ο όρος του 

αναπτύγματος που συνεισφέρει στην πόλωση είναι εκείνος που αντιστοιχεί σε μη 

γραμμικότητα δεύτερης τάξης. Λαμβάνοντας υπόψη την διανυσματική φύση του μεγέθους 

της πόλωσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι επιδεκτικότητες είναι τανυστικές 

ποσότητες. Συγκεκριμένα, η γραμμική επιδεκτικότητα 𝜒(1) είναι ένας τανυστής δεύτερης 

τάξης, η μη γραμμική επιδεκτικότητα δεύτερης τάξης 𝜒(2) είναι ένας τανυστής τρίτης τάξης 

και η μη γραμμική επιδεκτικότητα τρίτης τάξης 𝜒(3) είναι τανυστής τέταρτης τάξης. Τα 

στοιχεία των τανυστών αποτελούν τους συντελεστές αναλογίας μεταξύ του πλάτους της 

πόλωσης και του γινομένου των πλατών των ηλεκτρικών πεδίων. Παραδείγματος χάρη για 

μη γραμμική επιδεκτικότητα τρίτης τάξης η σχέση μεταξύ της πόλωσης και του ηλεκτρικού 

πεδίου είναι: 

 

 

𝑃𝑖 = 𝛴𝑗𝑘𝑙𝛴𝑛𝑚𝑜𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙
3 (𝜔0 + 𝜔𝑛 + 𝜔𝑚, 𝜔0, 𝜔𝑛, 𝜔𝑚)𝐸𝑗(𝜔0)𝐸𝑘(𝜔𝑛)𝐸𝑙(𝜔𝑚)             (1.4) 

 

Ο τανυστής αυτός έχει 34 στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε όλους τους δυνατούς 

συνδυασμούς των τεσσάρων πεδίων στο χώρο. Στην περίπτωση ισότροπων 

κεντροσυμμετρικών μέσων, όπως αυτά της παρούσας διπλωματικής εργασίας, όλα τα 

στοιχεία του πίνακα της επιδεκτικότητας είναι μηδενικά εκτός από τα στοιχεία της διαγώνιου 

𝜒1111, 𝜒1122και 𝜒1221.  

 

 
 

Σχ. 1.1 Γραφική απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ της πόλωσης και του ηλεκτρικού πεδίου ανάλογα 

με την τάξη της μη γραμμικότητας 
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Τα παραπάνω αποτελούν μια μακροσκοπική θεώρηση για το πώς σχετίζεται το 

ηλεκτρικό πεδίο, δηλαδή το αίτιο με την επαγόμενη πόλωση που είναι η απόκριση του 

μέσου. Για την μικροσκοπική θεώρηση θα πρέπει να εξετασθεί το αντίστοιχο μικροσκοπικό 

μέγεθος που συνδέεται με την πόλωση και κατ’ επέκταση με το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό 

πεδίο. Αυτό το μέγεθος δεν είναι άλλο από την διπολική ροπή και η σχέση που συνδέει τα 

δύο αυτά μεγέθη είναι η (1.1). Το αντίστοιχο λοιπόν ανάπτυγμα που συνδέει την διπολική 

ροπή με το ηλεκτρικό πεδίο στην περίπτωση αυτή δίνεται από τη σχέση: 

 

𝑝 = 𝑎𝐸𝑙𝑜𝑐 + 𝛽𝐸2
𝑙𝑜𝑐 + 𝛾𝐸3

𝑙𝑜𝑐 + ⋯.                                   (1.5) 

 

Κατ’ αντιστοιχία με την πόλωση η επαγόμενη διπολική ροπή μπορεί να εκφραστεί ως 

ανάπτυγμα δυνάμεων του ηλεκτρικού πεδίου. Στη σχέση (1.3) εμφανίζονται οι 

πολωσιμότητες οι οποίες εκφράζουν την δυνατότητα πόλωσης του υλικού υπό την επίδραση 

ηλεκτρικού πεδίου. Στη σχέση (1.5) τη θέση των επιδεκτικοτήτων παίρνουν οι 

πολωσιμότητες. Έτσι η γραμμική επιδεκτικότητα αντικαταστάθηκε από την πολωσιμότητα α 

(τανυστής 2ης τάξης) ενώ οι μη γραμμικές επιδεκτικότητες δεύτερης και τρίτης τάξης 

αντικαθιστώνται από την 1η και 2η υπερπολωσιμότητα, β και γ αντίστοιχα. 

 

Το 𝐸𝑙𝑜𝑐  είναι το τοπικό ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο ασκείται σε ένα μόριο λόγω των 

γειτονικών δίπολων. Το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο συνδέεται με το τοπικό πεδίο μέσω μιας 

σχέσης αναλογίας η οποία είναι της μορφής: 

 

𝐸𝑙𝑜𝑐 = 𝐿𝐸 (1.6) 

 

όπου η σταθερά αναλογίας L καλείται συντελεστής διόρθωσης τοπικού πεδίου (ή και 

συντελεστής Lorentz-Lorenz) και υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

𝐿 =  
(𝑛0

2+2)

3
                 (1.7) 

 

όπου 𝑛0 ο γραμμικός δείκτης διάθλασης. Η σχέση για τον συντελεστή διόρθωσης 

υπολογίζεται αναλυτικά από την σχέση Lorentz-Lorenz.  

 

Ο υπολογισμός του γ έχει ενδιαφέρον καθώς κάνει πολύ πιο εύκολη την σύγκριση 

μεταξύ της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης διαφορετικών μοριακών συστημάτων. Ο 

προσδιορισμός της 2ης υπερπολωσιμότητας από την μη γραμμική επιδεκτικότητα τρίτης 

τάξης γίνεται μέσω της σχέσης: 

 

𝛾 =  
𝜒(3)

𝑁𝐿4                (1.8) 

 

όπου Ν είναι ο αριθμός μορίων στη μονάδα του όγκου και  L ο συντελεστής διόρθωσης 

τοπικού πεδίου.  
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1.2 Μη γραμμική κυματική εξίσωση 
 

Πολλά από τα φαινόμενα που περιγράφει η μη γραμμική οπτική περιγράφονται μέσω 

της μη γραμμικής κυματικής εξίσωσης. Η μη γραμμική κυματική εξίσωση είναι απόρροια των 

τεσσάρων εξισώσεων του Maxwell. Οι εξισώσεις του Maxwell μέσα στην ύλη είναι παίρνουν 

την ακόλουθη μορφή: 

 

∇⃗⃗ ∙ �⃗⃗� = 𝜌              (1.9) 

 

∇⃗⃗ ∙ �⃗� = 0                  (1.10) 

 

∇⃗⃗ × �⃗� =  −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
                            (1.11) 

  

∇⃗⃗ × �⃗⃗� =  𝑗 + 
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
                                          (1.12) 

 

Απουσία ελευθέρων φορτίων και ρευμάτων κι θεωρώντας το μέσο μη μαγνητικό 

(𝜇0𝜇𝑟 = 𝜇0): 

 

𝜌 = 0                   (1.13) 

𝑗 = 0               (1.14) 

 

Μετά από πράξεις προκύπτει: 

 

∇⃗⃗ × [∇⃗⃗ × �⃗� ] =  −
𝜕[∇⃗⃗ × �⃗� ]

𝜕𝑡
⇒  

    ∇⃗⃗ (∇⃗⃗ ∙ �⃗� ) − ∇2�⃗� = −𝜇0( 
𝜕𝑗

𝜕𝑡
+

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
)          (1.15) 

 

όπου χρησιμοποιήθηκε η ταυτότητα ∇⃗⃗ × [∇⃗⃗ × 𝛢 ] = ∇⃗⃗ (∇⃗⃗ ∙ 𝛢 ) − ∇2𝛢  και η κατασταστική 

εξίσωση �⃗� = 𝜇0�⃗⃗� . Εφαρμόζοντας τις σχέσεις (1.13) και (1.14) στην (1.15) εύκολα προκύπτει: 

 

∇2�⃗� =  𝜇0
𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2             (1.16) 

 

Δεδομένου ότι η διηλεκτρική μετατόπιση σχετίζεται με το ηλεκτρικό πεδίο και την πόλωση: 

 
        �⃗⃗� = 𝜀0�⃗� + �⃗�               (1.17) 

 

Η πόλωση προκύπτει από την σχέση (1.3), θέτωντας τους μη γραμμικούς όρους δεύτερης 

τάξης και άνω ως έναν ενιαίο μη γραμμικό όρο �⃗� 𝑁𝐿. Έτσι μπορεί να γραφεί: 

 

     �⃗� =  �⃗� 1 + �⃗� 𝑁𝐿                              (1.18) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη και τις σχέσεις (1.18) και (1.19) η σχέση (1.16) γράφεται ως εξής: 
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∇2�⃗� =  𝜇0 [𝜀0
𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2 + 
𝜕2�⃗� (1)

𝜕𝑡2 +
𝜕2�⃗� (𝑁𝐿)

𝜕𝑡2 ]                      (1.19) 

 

Αντικαθιστώντας το 𝜇0 =
1

𝑐2𝜀0
, από τον ορισμό της ταχύτητας του φωτός στο κενό 𝑐 =

1

√𝜇0𝜀0

  

η σχέση (1.18) γίνεται: 

 

∇2�⃗� −
1

𝑐2

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2 =
1

𝑐2𝜀0

𝜕2�⃗� (1)

𝜕𝑡2 +
1

𝑐2𝜀0

𝜕2�⃗� (𝑁𝐿)

𝜕𝑡2 ⇒  

 

                       ∇2�⃗� −
1

𝜀0𝑐
2

𝜕2

𝜕𝑡2 [𝜀0�⃗� − �⃗� (1)] =
1

𝑐2𝜀0

𝜕2�⃗� (𝑁𝐿)

𝜕𝑡2  

 

Χρησιμοποιώντας τη σχέση (1.17) ο όρος της παρένθεσης απλοποιείται και η σχέση που 

προκύπτει είναι η μη γραμμική κυματική εξίσωση: 

 

                                ∇2�⃗� − 
𝜀(1)

𝑐2

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2 = 
1

𝑐2𝜀0

𝜕2�⃗� 𝑁𝐿

𝜕𝑡2              (1.20) 

 

Με τη βοήθεια της εξίσωσης (1.19) μπορούν να περιγραφούν πολλά από τα μη γραμμικά 

φαινόμενα, όπως για παράδειγμα η γένεση δεύτερης και τρίτης αρμονικής καθώς και η 

γένεση αθροίσματος ή διαφοράς συχνοτήτων. Για την επίλυσή της, χρησιμοποιούνται 

συνήθως αριθμητικές και προσεγγιστικές μέθοδοι. Στην επόμενη παράγραφο, θα γίνει 

αναφορά σε μερικά από τα κυριότερα μη γραμμικά φαινόμενα τα οποία αποτελούν θεμέλιο 

για πληθώρα πειραματικών τεχνικών χαρακτηρισμού της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης 

υλικών. 

 

1.3 Μη γραμμικά φαινόμενα και εφαρμογές 
 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα αναφερθούν κάποια από τα σημαντικότερα μη γραμμικά 

φαινόμενα. Τα φαινόμενα αυτά μπορούν να ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες με βάση 

την τάξη της μη γραμμικής επιδεκτικότητας, η οποία αποτελεί το βασικό μέγεθος που 

επηρεάζει τις μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες των υλικών, σε μη γραμμικά φαινόμενα 

δεύτερης και τρίτης τάξης. Στο σχήμα 1.2 φαίνονται μερικές εξ αυτών. 
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Σχ. 1.2 Διεργασίες μίξης διαφόρων συχνοτήτων 

 

1.3.1 Η γένεση 2ης -αρμονικής (Second Harmonic Generation, SHG) 
 

Η πειραματική απόδειξη της γένεσης 2ης-αρμονικής από τους Franken et al. 

σηματοδότησε την γένεση του κλάδου της μη γραμμικής οπτικής. Η διαδικασία γένεσης 2ης-

αρμονικής φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 1.3. Το γεγονός που κάνει την διαδικασία αυτή 

τόσο σημαντική είναι ότι κατά τη διέλευση δέσμης λέιζερ από ένα κατάλληλο μη γραμμικό 

υλικό συμβαίνει διπλασιασμός της συχνότητας. Αυτό συνεπάγει ότι από δύο φωτόνια 

συχνότητας ω δημιουργείται νέο με συχνότητα 2ω. 

 
 

Σχ. 1.3 Σχηματικό διάγραμμα γένεσης 2ης αρμονικής 

Ας θεωρηθεί τώρα ότι μια δέσμη λέιζερ προσπίπτει πάνω σε ένα μη γραμμικό υλικό, 

π.χ. κρύσταλλο, του οποίου η επιδεκτικότητα δεύτερης τάξης 𝜒(2) είναι μη μηδενική. Το 

ηλεκτρικό πεδίο της δέσμης λέιζερ μπορεί να περιγράφει από τη σχέση: 

 

                                              �⃗� (𝑡) =  𝐸0𝑒
−𝑖𝜔𝑡 + 𝑐. 𝑐              (1.21) 

 

Η μη γραμμική πόλωση 2ης τάξης περιγράφεται από την σχέση: 

 

�⃗� (2)(𝑡) =  𝜀0𝜒
(2)�⃗� 2(𝑡)              (1.22) 
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Αντικαθιστώντας την (1.20) στην (1.21) προκύπτει: 

 

�⃗� (2)(𝑡) =  2𝜀0𝜒
(2)𝐸0𝐸0

∗ + 𝜀0𝜒
(2)𝐸0

2𝑒−2𝑖𝜔𝑡 + 𝑐. 𝑐             (1.23) 

 

Ο πρώτος όρος της σχέσης (1.22) είναι ανεξάρτητος της συχνότητας του 

προσπίπτοντος πεδίου και αντιστοιχεί σε ένα φαινόμενο κατά το οποίο ένα στατικό 

ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται μέσα στον μη γραμμικό κρύσταλλο. Η διαδικασία αυτή 

ονομάζεται οπτική ανόρθωση (Optical Rectification, OR). Ο δεύτερος όρος αντιστοιχεί σε μια 

συνεισφορά συχνότητας 2ω. Δηλαδή στη γένεση δεύτερης αρμονικής. Όπως φαίνεται από τη 

σχέση (1.23) η αρχική συχνότητα είναι η ω, ενώ η συχνότητα που δημιουργείται είναι 

διπλάσια της αρχικής, δηλαδή 2ω. 

 

Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές της γένεσης δεύτερης αρμονικής είναι η 

παραγωγή ακτινοβολιών λέιζερ σε άλλα μήκη κύματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 

λέιζερ Nd:YAG των οποίων το θεμελιώδες μήκος κύματος εκπομπής είναι στα 1064 nm. Με 

κατάλληλο μη γραμμικό κρύσταλλο υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής ακτινοβολίας λέιζερ 

στα 532 nm.  

 

 
 

Σχ. 1.4  Παράδειγμα γένεσης 2ης αρμονικής σε ένα λέιζερ Nd:YAG  

 

1.3.2 Γένεση αθροίσματος (SFG) και διαφοράς συχνοτήτων (DFG) 
 

Κατά τη διαδικασία αυτή δύο κύματα με συχνότητες 𝜔1, 𝜔2 προσπίπτουν σε 

κατάλληλο μη γραμμικό υλικό. Το συνιστάμενο ηλεκτρικό πεδίο στην περίπτωση αυτή θα 

είναι από σχέση της μορφής: 

 

                �⃗� (𝑡) =  𝐸1𝑒
−𝑖𝜔1𝑡 + 𝐸2𝑒

−𝑖𝜔2𝑡 + 𝑐. 𝑐                            (1.24) 

 

Αντικαθιστώντας την (1.23) στην (1.21) η μη γραμμική πόλωση αποκτά την ακόλουθη μορφή: 

 

          �⃗� (2)(𝑡) =  𝜀0𝜒
(2)[2(𝐸1𝐸1

∗ + 𝐸2𝐸2
∗) + (𝐸1

2𝑒−2𝑖𝜔1𝑡 + 𝐸2
2𝑒−2𝑖𝜔2𝑡 + 𝑐. 𝑐) +

                                        2𝐸1𝐸2𝑒
−𝑖(𝜔1+𝜔2)𝑡 + 2𝐸1𝐸2

∗𝑒−𝑖(𝜔1−𝜔2)𝑡 + 𝑐. 𝑐]               (1.25) 

 

Στην σχέση (1.24) εμφανίζονται πλέον όροι αθροίσματος (𝜔1 + 𝜔2) και διαφοράς 

(𝜔1 − 𝜔2) συχνοτήτων έκτος από τους όρους της δεύτερης αρμονικής και της οπτικής 

ανόρθωσης. Αυτοί οι όροι αναπαριστώνται σχηματικά παρακάτω και είναι οι όροι γένεσης 

αθροίσματος (Sum Frequency Generation) και διαφοράς συχνοτήτων (Difference Frequency 

Generation). 
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Σχ. 1.5 (α) Γένεση αθροίσματος συχνοτήτων, (β) Γένεση διαφοράς συχνοτήτων 

 

Όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό η γένεση δεύτερη αρμονικής μπορεί να 

θεωρηθεί ως μία ειδική περίπτωση της γένεσης αθροίσματος συχνοτήτων. Η γένεση 

αθροίσματος και διαφοράς συχνοτήτων είναι φαινόμενα που συμβαίνουν μόνο σε μη 

κεντροσυμμετρικά υλικά καθώς είναι προφανές ότι και τα δύο είναι φαινόμενα δεύτερης 

τάξης. 

 

1.3.3 Κορέσιμη και ανάστροφα κορέσιμη απορρόφηση 
 

Όταν ένα υλικό αλληλεπιδρά με μία δέσμη λέιζερ υψηλής έντασης ο συντελεστής 

απορρόφησης αρχίζει να εξαρτάται από την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Ο 

συντελεστής απορρόφησης α0 γίνεται πλέον 𝑎(𝛪) όπως φαίνεται και από την παρακάτω 

σχέση: 

 

                                                            𝑎(𝛪) =  𝑎0 + 𝛽𝐼            (1.26) 

 

όπου 𝑎0 και β είναι ο συντελεστής γραμμικής και μη γραμμικής απορρόφησης αντίστοιχα. Τα 

υλικά των οποίων ο συντελεστής απορρόφησης μεταβάλλεται συναρτήσει της έντασης της 

ακτινοβολίας και επιπλέον δεν έχουν σταθερή απορρόφηση ονομάζονται μη γραμμικοί 

απορροφητές. Ο μη γραμμικός συντελεστής απορρόφησης σχετίζεται με το μιγαδικό μέρος 

της μη γραμμικής επιδεκτικότητας τρίτης τάξης. Η σχέση που συνδέει τα εν λόγω μεγέθη είναι 

η ακόλουθη: 

 

                                           𝐼𝑚𝜒(3)(𝑒𝑠𝑢) =  
10−7𝑐2𝑛0

2𝛽

96𝜋2𝜔
           (1.27) 

 

όπου 𝑛0 ο γραμμικός δείκτης διάθλασης, c η ταχύτητα του φωτός σε 
𝑐𝑚

𝑠
  , β ο συντελεστής 

μη γραμμικής απορρόφησης και ω η κυκλική συχνότητα σε s-1. 
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Οι μη γραμμικοί απορροφητές μπορούν να παρουσιάζουν συμπεριφορά κορέσιμου 

(Saturable Absorber, SA) ή ανάστροφα κορέσιμου απορροφητή (Reverse Saturable Absorber, 

RSA).  

Κατά το φαινόμενο της ανάστροφα κορέσιμης απορρόφησης όσο αυξάνεται η 

ένταση της προσπίπτουσας δέσμης, τόσο αυξάνεται και η απορρόφηση του μέσου καθώς 

παρατηρείται διαδοχικά έντονη απορρόφηση σε υψηλότερες στάθμες (πολυφωτονικές 

διεργασίες). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαπερατότητα να μειώνεται. Στην περίπτωση της 

ανάστροφα κορέσιμης απορρόφησης ο συντελεστής μη γραμμικής απορρόφησης β 

θεωρείται κατά σύμβαση θετικός (β>0). 

 

Κατά το φαινόμενο της κορέσιμης απορρόφησης παρουσιάζεται αύξηση της 

διαπερατότητας  σε μεγάλες εντάσεις της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η κορέσιμη 

απορρόφηση παρατηρείται συνήθως στην περίπτωση όπου η απορρόφηση συμβαίνει 

μεταξύ χαμηλών ενεργειακών σταθμών ενώ η απορρόφηση από τις ανώτερες ενεργειακές 

στάθμες είναι αμελητέα. Το μέσο απορροφά μέχρι να κορεσθεί και στη συνέχεια παύει να 

απορροφά. Για να μπορέσει το υλικό να ξαναπορροφήσει θα πρέπει ο πληθυσμός στη 

στάθμη διέγερσης να μειωθεί ή να αυξηθεί ο πληθυσμός της χαμηλότερης ενεργειακά 

στάθμης. Θα πρέπει λοιπόν ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτρονίων να αποδιεγερθεί προς τη 

θεμελιώδη κατάσταση, κάτι που φυσικά εξαρτάται από τον χρόνο ζωής του επιπέδου 

διέγερσης. Στην περίπτωση της κορέσιμης απορρόφησης ο συντελεστής μη γραμμικής 

απορρόφησης β θεωρείται κατά σύμβαση αρνητικός. Οι κορέσιμοι απορροφητές βρίσκουν 

πληθώρα εφαρμογών στον κλάδο της μη γραμμικής οπτικής με κυριότερες αυτών να είναι η 

συμβολή τους στις διάφορες τεχνικές Q-Switching και Mode-Locking για την παραγωγή 

nanosecond (ns) και picosecond (ps) παλμών λέιζερ αντίστοιχα. 

 

1.3.4  Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από την ένταση 

 
 Ο δείκτης διάθλασης, για υψηλές εντάσεις ακτινοβολίας Ι γίνεται n(I), εξαρτάται 

δηλαδή από την ένταση σύμφωνα με τη σχέση: 

 

𝑛 = 𝑛0 + 𝑛2𝐼              (1.28) 

 

Όπου 𝑛0 ο γραμμικός δείκτης διάθλασης και το 𝑛2 δίνεται από τη σχέση: 

 

𝑛2(𝑒𝑠𝑢) =
𝑐𝑛0

40𝜋
𝛾′(

𝑚2

𝑊
)               (1.29) 

 

όπου γ’ η παράμετρος μη γραμμικής διάθλασης και c η ταχύτητα του φωτός. Το 𝑛2 είναι μια 

οπτική σταθερά που χαρακτηρίζει την ένταση της μη γραμμικότητας. Ονομάζεται 

συντελεστής μη γραμμικής διάθλασης και συνδέεται με το πραγματικό μέρος της 

επιδεκτικότητας τρίτης τάξης σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

 

𝑅𝑒𝜒(3)(𝑒𝑠𝑢) =  
𝑐𝑛0

2𝛾′

480𝜋2 10−6             (1.30) 
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1.3.5 Αυτό-εστίαση και αυτό-από-εστίαση 
 

Μια συνέπεια της εξάρτησης του δείκτη διάθλασης από την ένταση της ακτινοβολίας 

είναι τα φαινόμενα της αυτό-εστίαση (self-focusing) και αυτό-από-εστίαση (self-defocusing). 

Τα φαινόμενα της αυτό-εστίασης και της αυτό-από-εστίασης μπορούν να συμβούν όταν μια 

ισχυρή δέσμη λέιζερ, διαδίδεται σ’ ένα μέσο στο οποίο ο μη γραμμικός δείκτης διάθλασης 

𝑛2 μπορεί να είναι είτε θετικός (𝑛2 > 0) (αυτό-εστίαση) είτε αρνητικός (𝑛2 < 0)  (αυτό-από-

εστίαση). 

 

Στην περίπτωση όπου ο μη γραμμικός δείκτης διάθλασης είναι θετικός τότε το μέσο 

μπορεί να συμπεριφερθεί σαν συγκλίνοντας φακός, δηλαδή να εστιάζει την διερχομένη 

δέσμη. Αν ο μη γραμμικός δείκτης διάθλασης είναι αρνητικός τότε το μέσο θα αποεστιάζει 

τη δέσμη και θα συμπεριφέρεται σαν αποκλίνοντας φακός. 

 

Ο δείκτης διάθλασης του μέσου εξαρτάται από την ένταση της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας και άρα η κεντρική περιοχή της δέσμης θα «βλέπει» μεγαλύτερο δείκτη 

διάθλασης (𝜋. 𝜒. 𝛾𝜄𝛼 𝑛2 > 0) από ότι τα άκρα της δέσμης με αποτέλεσμα το κεντρικό μέρος 

της δέσμης να διαδίδεται με μικρότερη ταχύτητα από ότι τα περιφερειακά της μέρη, αφού 

𝑢 =  
𝑐

𝑛
, με αποτέλεσμα να υπάρχει παραμόρφωση του μετώπου του κύματος. Καθώς η δέσμη 

θα εστιάζεται, η ένταση στο κέντρο της θα αυξάνει, προκαλώντας περαιτέρω αύξηση του 

δείκτη διάθλασης του μέσου, ο οποίος με τη σειρά του αυξανόμενος θα προκαλεί επιπλέον 

εστίαση.  

 

1.3.6 Οπτικός Περιορισμός 

 
 Ο οπτικός περιοσμός (Optical Limiting - OL) είναι ένα μη γραμμικό φαινόμενο το 

οποίο γίνεται αντιληπτό από τη μείωση της διαπερατότητας ενός μέσου όταν αυτό 

ακτινοβοληθεί με ισχυρές δέσμες λέιζερ. Με αυτό τον τρόπο η εξαρτώμενη από την ένταση 

διαπερατότητα μας επιτρέπει να περιορίζουμε το διερχόμενο φως κάτω από μια ανώτερη 

τιμή. Ως εκ τούτου οι οπτικοί περιοριστές έχουν μια πληθώρα εφαρμογών όπως προστασία 

ευαίσθητων αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου οφθαλμού από πηγές 

υψηλής έντασης ακτινοβολίας. Στην περίπτωση μας το φαινόμενο του οπτικού περιορισμού 

σχετίζεται με τον μηχανισμό της ανάστροφα κορέσιμης απορρόφησης ( Reverse Saturable 

Absorption) που αναφέρθηκε σε προηγούμενο υποκεφάλαιο. Άλλος μηχανισμός που μπορεί 

να οδηγήσει σε οπτικό περιορισμό είναι η πολυφωτονική απορρόφηση (π.χ. διφωτονική 

απορρόφηση). 

 

 Σε ένα ιδανικό οπτικό περιοριστή, και σε χαμηλές εντάσεις μιας δέσμης λέιζερ, η 

διαπερατότητα παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από την ένταση της ακτινοβολίας. Σε 

υψηλότερες εντάσεις, όταν η ένταση ξεπεράσει ένα κατώφλι, η διαπερατότητα μειώνεται 

απότομα αυξανομένης της έντασης. Η συμπεριφορά ενός οπτικού περιοριστή φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 
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Σχ. 1.8 Συμπεριφορά Οπτικού Περιοριστή 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



22 
 

Βιβλιογραφία 
 

[1] R. W. Boyd, Nonlinear Optics, Second Ed., Academic Press, (2003) 

 

[2] Κουρής, Σ., 2015. Φυσική των λέιζερ. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5366  

 

[3] D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Second Edition, Prentice-Hall, 

International, (1998) 

 

[4] Ηλιόπουλος, Κ., Μελέτη της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης φουλλερενικών παραγώγων 

και νανοσωματιδίων για εφαρμογές σε διατάξεις οπτικών αισθητήρων, Διδακτορική 

διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα, (2008) 

 

[5] Ορφανός, Ι., Πειραματική διερεύνηση των οπτικών μη γραμμικών ιδιοτήτων των Bodipy IV 

και Bodipy V, Διπλωματική εργασία, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα, (2014) 

 

[7] Παπαδάκης Ι., Διερεύνηση των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών Nano-Diamonds 

διακοσμημένων με Au, μέσω της τεχνικής Z-scan, υπό διέγερση λέιζερ ns,ps και fs, 

Διπλωματική εργασία, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα, (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/11419/5366


23 
 

Κεφάλαιο 2: Πειραματικές Τεχνικές και Διατάξεις 

 

Εισαγωγή 

 
Σε αυτό το κεφαλαίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι τεχνικές και οι διατάξεις με τις 

οποίες πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των μη γραμμικών 

παραμέτρων 3ης τάξης των φθοριωμένων γραφενικών παραγώγων ήταν η τεχνική Ζ-scan. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συστήματα λέιζερ με τα οποία διεξήχθησαν τα πειράματα, οι 

βασικές αρχές της τεχνικής αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίον αναλύθηκαν τα 

πειραματικά δεδομένα. Τέλος, παρουσιάζεται η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την 

μελέτη του οπτικού περιορισμού των φθοριωμένων γραφενίων. 

 

2.1 Συστήματα Λέιζερ 
 

 Για την διεξαγωγή των πειραμάτων της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο παλμικά συστήματα λέιζερ διαφορετικής διάρκειας 

παλμού. 

 

2.1.1 Q – Switched Nd:YAG 4 ns 
 

 Το σύστημα αυτό έχει ως ενεργό υλικό έναν κρύσταλλο Nd:YAG με θεμελιώδη 

συχνότητα εκπομπής στα 1064 nm καθώς και εκπομπή στη δεύτερη αρμονική του με χρήση 

κατάλληλου κρυστάλλου, δηλαδή στα 532 nm. Το σύστημα παράγει παλμούς διάρκειας 

τεσσάρων (4) ns με ρυθμό επαναληψιμότητας μεταξύ ενός και δέκα Hertz (1-10 Hz). Το 

χωρικό προφίλ της δέσμης είναι της μορφής Top-Hat και η μορφή της φαίνεται στο Σχ. 2.1. 

 

 
 

Σχ. 2.1 Χωρικό προφίλ της έντασης της Top-Hat δέσμης του λέιζερ Q-Switched 

Η διάμετρος της εξερχόμενης δέσμης μετά από εστίαση με έναν φακό 20 cm που 

χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα, μετρήθηκε στα 18 μm στα 532 nm και 30 μm στα 1064 

nm. 
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2.1.2 Mode – Locked Nd:YAG 35 ps 
 

 Για την παραγωγή ps παλμών χρησιμοποιήθηκε ένα mode-locked λέιζερ Nd:YAG στα 

1064 και 532 nm με επαναληψιμότητα παλμού στα 10 Hz. Το χωρικό προφίλ αυτού του 

συστήματος είναι Gaussian και φαίνεται στο Σχ. 2.2. Η διάμετρος της δέσμης στο εστιακό 

επίπεδο ενός φακού εστιακής απόστασης 20 cm που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα, 

μετρήθηκε από παλαιότερα μέλη της ομάδας στα 18 μm στα 532 nm και 30 μm στα 1064 nm 

[2,3]. 

 

 
 

Σχ. 2.2 Χωρικό προφίλ της έντασης της Gaussian δέσμης του YG900 Quantel Laser. 

  

 

2.2 Η τεχνική Ζ-scan 

 
 Η διερεύνηση των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων των φθοριωμένων γραφενικών 

παραγώγων έγινε με την τεχνική Z-scan. Η τεχνική εισήχθει από τους Sheik-Bahae et al. [1] το 

1989 για τον προσδιορισμό της μη γραμμικής επιδεκτικότητας 3ης τάξης 𝜒(3). Η πειραματική 

διάταξη της τεχνικής παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί: 
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Σχ. 2.3 Πειραματική διάταξη της τεχνικής Ζ-scan 

 
Η τεχνική στηρίζεται στην μεταβολή της διαπερατότητας ενός δείγματος καθώς αυτό 

κινείται κατά μήκος του άξονα διάδοσης μια εστιασμένης δέσμης λέιζερ. Καθώς το δείγμα 

κινείται υφίσταται σε κάθε θέση διαφορετική ένταση ακτινοβολίας λόγω της διαφορετικής 

εστίασης της δέσμης από έναν συγκλίνοντα φακό. Η μέγιστη ένταση που δέχεται το δείγμα 

είναι όταν αυτή διέρχεται από το εστιακό επίπεδο του φακού. Η διερχόμενη από το δείγμα 

δέσμη διαχωρίζεται με έναν διαιρέτη δέσμης (beam splitter) σε δύο κλάδους, οι οποίοι 

ονομάζονται «Open Aperture» (OA) Z-scan και «Closed Aperture» (CA) Z-scan.  

 

Στον κλάδο της «Open Aperture» Ζ-scan η δέσμη συλλέγεται ολόκληρη από έναν 

συγκλίνοντα φακό ενώ στον κλάδο της «Closed Aperture» Z-scan η δέσμη διέρχεται μέσα από 

μία ίριδα στενής διατομής. Η ανίχνευση της δέσμης και στους δύο κλάδους 

πραγματοποιείται με κατάλληλους φωτοπολλαπλασιαστές αφού πρώτα εξασθενηθεί με 

ουδέτερα φίλτρα. Ο κλάδος της (ΟΑ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την μη γραμμική 

απορρόφηση, δηλαδή για το φανταστικό μέρος της μη γραμμικής επιδεκτικότητας 3ης τάξης 

ενώ ο κλάδος (CA) παρέχει πληροφορίες για την μη γραμμική διάθλαση, δηλαδή για το 

πραγματικό μέρος της μη γραμμικής επιδεκτικότητας 3ης τάξης. Τα σήματα των δύο 

φωτοπολλαπλασιαστών οδηγούνται σε παλμογράφο όπου και παρακολουθούνται σε όλη τη 

διάρκεια του πειράματος καθώς και σε ολοκληρωτές Boxcar όπου γίνεται η ολοκλήρωση 

τους. Τα ολοκληρωμένα σήματα ψηφιοποιούνται και καταγράφονται σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή χρησιμοποιώντας περιβάλλον Labview. 

 

Η τεχνική Z-scan είναι μια σχετικά απλή πειραματική διάταξη, χρησιμοποιεί μονάχα 

μια δέσμη σε αντίθεση με άλλες τεχνικές μέτρησης μη γραμμικών οπτικών παραμέτρων και 

δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης των πρόσημων και των μεγεθών της μη 

γραμμικής διάθλασης και της μη γραμμικής απορρόφησης. Ο προσδιορισμός των μη 

γραμμικών οπτικών παραμέτρων δεν απαιτεί δείγμα αναφοράς. 
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2.2.1  “Open aperture” (ΟΑ) Z-scan 

 
Στον κλάδο της «Open Aperture» Z-scan συλλέγεται όλη η δέσμη που διέρχεται από 

το δείγμα  με την βοήθεια ενός-μεγάλης διαμέτρου-συγκλίνοντα φακού και εν συνέχεια ένας 

φωτοπολλαπλασιαστής καταγράφει τις μεταβολές της διερχόμενης δέσμης. Σχετικές 

καταγραφές φαίνονται στο Σχ. 2.5 για ένα μέσο που εμφανίζει από α) κορέσιμη απορρόφηση 

και β) ανάστροφα κορέσιμη απορρόφηση. 

 

 

Σχ. 2.4 Καταγραφές «Open Aperture» Z-scan για μέσο που παρουσιάζει α) κορέσιμη απορρόφηση 
και β) ανάστροφα κορέσιμη απορρόφηση 

 
Η καμπύλη της κανονικοποιημένης διαπερατότητας που προκύπτει από την 

καταγραφή του κλάδου «Open Aperture» Z-scan, για ένα μέσο που συμπεριφέρεται ως 

κορέσιμος απορροφητής (Saturable Absorber Σχ. 2.4α), παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό 

μέγιστο στη διαπερατότητα όταν αυτό βρίσκεται κοντά στο εστιακό επίπεδο του φακού (δηλ. 

z=0). Στην περίπτωση όπου το μέσο εμφανίζει συμπεριφορά ανάστροφα κορέσιμου 

απορροφητή (Reverse Saturable Absorption) η καταγραφή είναι η κατοπτρική (ως προς τον 

οριζόντιο άξονα) της προηγούμενης περίπτωσης και φαίνεται στο Σχ. 2.4β. Η καταγραφή 

εμφανίζει ελάχιστο στην περιοχή του εστιακού επιπέδου, το οποίο υποδηλώνει ότι η 

διαπερατότητα του μέσου μειώνεται καθώς αυξανομένης της έντασης αυξάνεται η  

απορρόφηση του δείγματος. 
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2.2.2 “Closed aperture” Z-scan 

 
Τυπικές καταγραφές της Closed Aperture Z-scan φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχ. 2.5 Καταγραφές «Closed aperture» Z-scan με μορφή α) valley-peak, β) peak-valley 

 

Στην περίπτωση που η καταγραφή έχει τη μορφή της εικόνας (2.5α), δηλαδή 

παρουσιάζει ένα ελάχιστο διαπερατότητας (“valley”)  ακολουθούμενο από ένα μέγιστο 

(“peak”)  διαπερατότητας η καταγραφή είναι γνωστή με τον όρο valley-peak και η μορφή της 

υποδηλώνει ότι το υπό μελέτη δείγμα εμφανίζει συμπεριφορά αυτό-εστίασης. Ο μη 

γραμμικός δείκτης διάθλασης του υλικού για μια τέτοια καταγραφή είναι θετικός (𝑛2 > 0) 

κατά σύμβαση.  

 

Στην περίπτωση όπου η καταγραφή έχει την μορφή της εικόνας (2.5β), δηλαδή 

παρουσιάζει ένα μέγιστο διαπερατότητας (“peak”) ακολουθούμενο από ένα ελάχιστο 

διαπερατότητας (“valley”) υποδηλώνει ότι το υπό μελέτη δείγμα εμφανίζει συμπεριφορά 

αυτό-από-εστίασης (𝑛2 < 0) κατά σύμβαση. Η καταγραφή είναι γνωστή με τον όρο peak-

valley. 

Η πειραματικά μετρούμενη παράμετρος ονομάζεται ΔΤP-V και είναι η διαφορά μεταξύ 

των δύο ακροτάτων των καταγραφών αυτών. 

 

 

2.2.3 “Divided” Z-scan 

 
Η καταγραφή της μεταβολής της διαπερατότητας στον κλάδο «Closed Aperture» Z-scan 

μπορεί να μην οφείλεται αποκλειστικά στη μη γραμμική διάθλαση αλλά και σε συνεισφορές 

της μη γραμμικής απορρόφησης όταν η τελευταία είναι πολύ ισχυρή. Σε αντίθεση λοιπόν με 

τον κλάδο «Open Aperture» Z-scan όπου η μεταβολή της διαπερατότητας οφείλεται εξ’ 

ολοκλήρου σε φαινόμενα μη γραμμικής απορρόφησης ο κλάδος CA μπορεί να επηρεαστεί 

από τη μη γραμμική απορρόφηση όταν αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. 
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Για τον λόγο αυτό, ο υπολογισμός του μη γραμμικού δείκτη διάθλασης γίνεται μέσω της 

«Divided» Z-scan η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πηλίκο των καταγραφών «Closed 

Aperture» προς την «Open Aperture». Η μορφή της είναι παρόμοια με την αυτή της «Closed 

Aperture» με μόνη διαφορά ότι η καταγραφή της «Divided» Z-scan είναι απαλλαγμένη από 

την συνεισφορά της μη γραμμικής απορρόφησης. 

 

2.3 Πειραματική διάταξη οπτικού περιορισμού 
 
 Η πειραματική διάταξη του οπτικού περιοσμού που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες 

των πειραμάτων φαίνεται στο Σχ. 2.6. Η δέσμη του Q – Switched Nd:YAG 4 ns εστιάζεται μέσω 

ενός φακού εστιακής απόστασης 20 cm στο δείγμα. Η διερχόμενη δέσμη συλλέγεται μέσω 

δεύτερου φακού. Στην τεχνική αυτή μετριέται η εξερχόμενη από το δείγμα ροή ενέργειας και 

μελετάται η μεταβολή της συναρτήσει της προσπίπτουσας. 

 

 
 

Σχ. 2.6 Πειραματική διάταξη του οπτικού περιορισμού 

 

2.4 Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων της τεχνικής Ζ-scan 
 
 Από τις καταγραφές Z-scan είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ταυτόχρονα οι 

συντελεστές μη γραμμικής διάθλασης γ’ και η μη γραμμικής απορρόφησης β. Για την 

υλοποίηση της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο 

συστήματα λέιζερ με διαφορετικό χωρικό προφίλ κάτι που διαφοροποιεί και τον τρόπο με 

τον οποίο αναλύθηκαν τα πειραματικά δεδομένα μιας και η ευαισθησία της τεχνική Z-scan 

εξαρτάται από το χωρικό προφίλ της δέσμης του λέιζερ που χρησιμοποιείται. 

 

2.4.1 Ανάλυση πειραματικών δεδομένων της τεχνικής Ζ-scan για Gaussian δέσμες 
λέιζερ 

 
Προσδιορισμός του συντελεστή μη γραμμικής απορρόφησης β 
 
 Για τον προσδιορισμό του συντελεστή μη γραμμικής απορρόφησης β 

χρησιμοποιούμε τις καταγραφές της «Open Aperture» Z-scan. Η διαπερατότητα η οποία 

καταγράφεται κατά τις μετρήσεις περιγράφεται από την έκφραση: 
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                        𝛵(𝑧, 𝑠 = 1) =
1

√𝜋𝑞0(𝑧,0)
∫ ln[1 + 𝑞0(𝑧, 0)𝑒−𝜇2

] 𝑑𝜇
+∞

−∞
                          (2.1) 

 

με το 𝑞0 να ορίζεται ακολούθως: 

 

𝑞0(𝑧, 0) =
𝛽𝛪0𝐿𝑒𝑓𝑓

1+
𝑧2

𝑧0
2

=
𝑞00

1+
𝑧2

𝑧0
2

        (2.2) 

 

𝑞00 = 𝛽𝐼0𝐿𝑒𝑓𝑓                              (2.3) 

 

Η ποσότητα 𝑞00  είναι ανάλογη του συντελεστή μη γραμμική απορρόφησης, δίνεται 

από τη σχέση 2.3 και εξαρτάται από τη τιμή του ελαχίστου της διαπερατότητας η οποία 

συμβαίνει όταν το δείγμα περνάει από το εστιακό επίπεδο και ο υπολογισμός της γίνεται με 

χρήση του παρακάτω διαγράμματος. Το 𝐿𝑒𝑓𝑓 είναι το ενεργό μήκος αλληλεπίδρασης φωτός 

ύλης (δηλ., μήκος του υπό μελέτη δείγματος) και δίνεται από τη σχέση: 

 

      𝐿𝑒𝑓𝑓 =
1−𝑒−𝛼0𝐿

𝑎0
                                                          (2.4) 

 

με 𝑎0 να είναι η γραμμική απορρόφηση του μέσου στο μήκος κύματος διέγερσης. 

 

 
 

Σχ. 2.7 Τιμή της διαπερατότητας μιας «Open Aperture» Z-scan στο εστιακό επίπεδο συναρτήσει της 

ποσότητας 𝒒𝟎𝟎 

 

 Από τον συντελεστή μη γραμμικής απορρόφησης β υπολογίζεται το φανταστικό μέρος 

της μη γραμμικής επιδεκτικότητας τρίτης τάξης από την παρακάτω σχέση: 

 

                                            𝐼𝑚𝜒(3)(𝑒𝑠𝑢) = 10−7 𝑐2𝑛0
2𝛽

96𝜋2𝜔
             (2.5) 
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όπου 𝑛0 ο γραμμικός δείκτης διάθλασης, c η ταχύτητα του φωτός σε  
𝑐𝑚

𝑠
  , β ο συντελεστής 

μη γραμμικής απορρόφησης και ω η κυκλική συχνότητα σε s-1. 

 
Υπολογισμός του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης στην περίπτωση αμελητέας μη 
γραμμικής απορρόφησης 
 
 Ειδικότερα από τη διαφορά μεταξύ των ακροτάτων μιας καταγραφής «Closed 

Aperture» Z-scan μπορεί να γίνει απευθείας ο προσδιορισμός του συντελεστή μη γραμμικής 

διάθλασης γ΄ στην περίπτωση αμελητέας μη γραμμικής απορρόφησης. Στην περίπτωση που 

η καταγραφή της «Closed Aperture» Z-scan παρουσιάζει τη μορφή «valley-peak» η 

πειραματικά μετρούμενη τιμή ΔΤP-V θεωρείται κατά σύμβαση θετική ενώ στην αντίθετη 

(δηλαδή., «peak-valley» ) αρνητική. Αποδεικνύεται ότι το ΔΤP-V ικανοποιεί τη σχέση: 

 

𝛥𝛵𝑃−𝑉 = 0.406
𝛥𝛷0

√2
(1 − 𝑆)0.25                            (2.6) 

 

 

Με ΔΦ0  συμβολίζεται η μη γραμμική μεταβολή της φάσης του ηλεκτρικού πεδίου η οποία 

δίνεται από τη σχέση: 

 

𝛥𝛷0 = 𝑘𝛥𝑛0𝐿𝑒𝑓𝑓                 (2.7) 

 

Όπου k=2π/λ ο κυματάριθμος, το 𝛥𝑛0 θα οριστεί παρακάτω και το 𝐿𝑒𝑓𝑓 δίνεται από τη σχέση 

2.4. Η παράμετρος S της σχέσης 2.6 δίνεται από τη σχέση 2.8 και εκφράζει την επίδραση της 

ακτίνας της ίριδας στην μεταβολή της κανονικοποιήμενης διαπερατότητας: 

 

                𝑆 = 1 − 𝑒
−

2𝑟𝑎
2

𝑤𝑎
2

                 (2.8) 

 

όπου 𝑟𝑎 η ακτίνα του διαφράγματος και 𝑤𝑎 η ακτίνα της δέσμης στο επίπεδο του 

διαφράγματος. 

 

 Η σχέση 2.7 ισχύει υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

1. Η απόσταση του διαφράγματος από το δείγμα να είναι πολύ μεγάλη (συνθήκες «far 

field») 

2. Η ακτίνα της γκαουσιανής δέσμης να παραμένει αμετάβλητη κατά το πέρασμα της 

από το δείγμα. Για να ισχύει αυτό θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη L<z0 (thin 

sample approximation) όπου L το μήκος του υλικού και z0 το μήκος Rayleigh (confocal 

parameter). 
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Η διαφορά 𝛥𝑛0 σχετίζεται με την μεταβολή της φάσης και η σχέση που την διέπει είναι: 

 

             𝛥𝑛0 = 𝛾΄𝛪0                                             (2.9) 

 

όπου 𝛾΄ ο συντελεστής μη γραμμικής διάθλασης, 𝛪0 η ένταση της δέσμης λέιζερ στο εστιακό 

επίπεδο η οποία συνδέεται με την ενέργεια Ε και την χρονική διάρκεια τ του παλμού, καθώς 

και με την ακτίνα 𝑤0 της δέσμης πάνω στο εστιακό επίπεδο σύμφωνα με τη σχέση: 

 

                                                      𝐼0 = 
2𝐸

𝜋𝑤0
2𝜏

                               (2.10) 

 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις και αντικαθιστώντας ΄τες στην 2.2 προκύπτει ο 

συντελεστής μη γραμμικής διάθλασης 𝛾΄ο οποίος συνδέεται με  την πειραματικά μετρούμενη 

παράμετρο 𝛥𝛵𝑃−𝑉 μέσω της σχέσης: 

 

                                            𝛾΄ =
√2𝜆𝑤0

2𝜏

1.624(1−𝑆)0.25𝐿𝑒𝑓𝑓𝐸
𝛥𝛵𝑃−𝑉                                 (2.11) 

 

 Με χρήση του συντελεστή διάθλασης μπορεί να υπολογισθεί το πραγματικό μέρος 

της μη γραμμικής επιδεκτικότητας τρίτης τάξης χ(3): 

     

         𝑅𝑒𝜒(3)(𝑒𝑠𝑢) = 10−6 𝑐𝑛0
2𝛾΄

480𝜋2                  (2.12) 

 

όπου 𝑛0 ο γραμμικός δείκτης διάθλασης, c η ταχύτητα του φωτός σε  
𝑐𝑚

𝑠
  και γ΄ ο συντελεστής 

μη γραμμικής διάθλασης. 

 

Υπολογισμός του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης στην περίπτωση μη αμελητέας μη 
γραμμικής απορρόφησης 
 
 Στην περίπτωση όπου η μη γραμμική απορρόφηση δεν είναι αμελητέα τότε οι 

καταγραφές της «Closed Aperture» Z-scan επηρεάζονται. Τότε στην περίπτωση αυτή ο 

προσδιορισμός του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης γίνεται μέσω της «Divided» Z-scan. 

Η διαφορά είναι στη σχέση 2.8 όπου πλέον η πειραματική παράμετρος ΔΤP-V προκύπτει από 

τις καταγραφές τις «Divided» Z-scan. Για την ασφαλή εφαρμογή των παραπάνω 

προσεγγίσεων θα πρέπει να ισχύουν οι εξής συνθήκες:  

 

𝑞00 ≤ 1                             

         (2.13) 

 

|
𝑞00

2𝛥𝛷0
| ≤ 1 

 

Με το 𝑞00 να δίνεται από τη σχέση 2.4. 
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2.4.2 Ανάλυση πειραματικών δεδομένων της τεχνικής Ζ-scan για δέσμες LASER 
τύπου Top-Hat 

 
Η κατανομή της ενέργειας σε δέσμες «Top-Hat», είναι σταθερή σε μια διατομή της 

δέσμης με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σημαντική μεταβολή της με την απόσταση από το 

κέντρο της δέσμης προς την περιφέρεια. Η τεχνική Z-scan εξαρτάται σημαντικά από το 

προφίλ της δέσμης[6], συνεπώς και η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων θα αλλάζει 

σημαντικά εξαρτώμενη από το προφίλ της δέσμης του λέιζερ. 

 

Το πλεονέκτημα στην πραγματοποίηση πειραμάτων Z-scan με χρήση δεσμών τύπου 

«Top-Hat» είναι ότι αυξάνεται η ευαισθησία της τεχνικής κατά έναν παράγοντα περίπου 2.5 

σε σχέση με δέσμες λέιζερ τύπου π.χ. Gaussian. Αρχικά θα παρουσιαστεί η ανάλυση στην 

περίπτωση όπου το δείγμα δεν εμφανίζει μη γραμμική απορρόφηση και στη συνέχεια θα 

γενικευθεί για να καλύψει και τις περιπτώσεις στις οποίες η μη γραμμική απορρόφηση είναι 

αμελητέα στις καταγραφές [11]. 

 

Υπολογισμός του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης στην περίπτωση αμελητέας μη 
γραμμικής απορρόφησης 
 

Όταν το δείγμα βρίσκεται στο εστιακό επίπεδο του φακού (z=0) η μη γραμμική 

φασική μετατόπιση θα δίνεται από τη σχέση (2.7), παρόμοια δηλαδή με αυτή στην 

περίπτωση των γκαουσιανών δεσμών. Θεωρώντας και πάλι το διάφραγμα σε συνθήκες 

μακρινού πεδίου οι Ζhao et. al. [10] υπολόγισαν τη διαπερατότητα της δέσμης λέιζερ μέσα 

από το διάφραγμα η οποία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στην ίδια εικόνα για λόγους 

σύγκρισης φαίνεται και η θεωρητική καμπύλη που αντιστοιχεί σε γκαουσιανή δέσμη. 

 

 
 

Σχ. 2.8 Θεωρητικές καμπύλες «Closed Aperture» Ζ-scan στην περίπτωση γκαουσιανής και top-hat 
δέσμης 

 
 Σε αυτό το διάγραμμα γίνεται αντιληπτή η επίδραση του χωρικού προφίλ της δέσμης 

του λέιζερ στην τεχνική Ζ-scan. Παρατηρείται ότι για το ίδιο ΔΦ0 η διαφορά στη 
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διαπερατότητα στην περίπτωση της Top-Hat δέσμης είναι μεγαλύτερη κατά ένα παράγοντα 

2.5. 

 

 Υπό την προϋπόθεση ότι η μη γραμμική απορρόφηση είναι αμελητέα ο υπολογισμός 

της μεταβολής της φάσης μπορεί να γίνει κατ’ ευθείαν από την διαφορά στη διαπερατότητα 

μεταξύ του μεγίστου και του ελαχίστου της «Closed Aperture» καταγραφής μέσω της σχέσης: 

 

               𝛥𝛷0 = 2.7 tanh−1 [
𝛥𝛵𝑃−𝑉

2.8(1−𝑆)1.14]               (2.14) 

 

Στη συνέχεια και με γνωστό το 𝛥𝛷0 μπορεί να υπολογισθεί η παράμετρος της μη 

γραμμικής διάθλασης από τη σχέση (2.4). 

 

Υπολογισμός του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης στην περίπτωση μη αμελητέας μη 
γραμμικής απορρόφησης 
 

 Στην περίπτωση που υπάρχει σημαντική μη γραμμική απορρόφηση τότε η ανάλυση 

τροποποιείται για να συμπεριλάβει και την επίδραση της μη γραμμικής απορρόφησης. Η 

κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου μετά το δείγμα δίνεται από τη σχέση: 

 

𝐸𝑒(𝑟, 𝑧) = 𝐸(𝑟, 𝑧)𝑒−𝑎0
𝐿

2 [1 + 𝛹|𝐸(𝑟, 𝑧)|2]
𝑖𝛷0

𝛹−1/2            (2.15) 

 

όπου 

 

𝛹 = 𝛽𝛪0𝐿𝑒𝑓𝑓               (2.16) 

 

𝛷0 = 2𝜋𝛾′ 𝛪0𝐿𝑒𝑓𝑓

𝜆
               (2.17) 

 

όπου με Ψ, Φ0 συμβολίζεται η φασική μετατόπιση εξαιτίας της μη γραμμικής απορρόφησης 

και της μη γραμμικής διάθλασης αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες παράμετροι ορίζονται όπως 

ορίστηκαν και στα παραπάνω υποκεφάλαια. 

 

 Οι μη γραμμικές φασικές μετατοπίσεις Ψ και Φ0 υπολογίζονται μέσω του παρακάτω 

διαγράμματος. Η αριστερή πλευρά του διαγράμματος δίνει το Ψ/π συναρτήσει του 𝑇(1)
𝑃𝑉 =

1 − 𝑇1
𝑉 όπου 𝑇1

𝑉 είναι η τιμή της διαπερατότητας στο ελάχιστο της «Open Aperture» Ζ-

scan. Το παρακάτω γράφημα καλύπτει και την περίπτωση της ανάστροφα κορέσιμης 

απορρόφησης (περίπτωση θετικού β) καθώς και την περίπτωση της κορέσιμης απορρόφησης 

(περίπτωση αρνητικού β).  

 

 Το Φ0 υπολογίζεται μέσω της δεξιάς πλευράς του ίδιου διαγράμματος η οποία 

συσχετίζει το Ψ/π με το Φ0/π για συγκεκριμένες τιμές του 𝑇0
𝑃𝑉, δηλαδή της διαφοράς στην 

διαπερατότητα μεταξύ μεγίστου-ελαχίστου της κανονικοποιημένης «Closed Aperture» Ζ-

scan. Έτσι γνωρίζοντας το Ψ και το 𝑇0
𝑃𝑉 προκύπτει το Φ0/π.  
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Σχ. 2.9 Διάγραμμα υπολογισμού των μη γραμμικών οπτικών παραμέτρων παρουσία μη γραμμικής 
απορρόφησης 

 

 Τέλος από τις σχέσεις (2.16) και (2.17) υπολογίζονται τα β και γ΄. Από αυτά και με 

βάση τα όσα σχολιάστηκαν στα προηγούμενα υποκεφάλαια υπολογίζονται και οι υπόλοιπες 

μη γραμμικές οπτικοί παράμετροι από τις σχέσεις (2.5) και (2.12). 
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Κεφάλαιο 3: Πειραματικά αποτελέσματα 
 

Εισαγωγή 
 
 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης των 

μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων και του οπτικού περιορισμού των παραγώγων του 

φθοριομένου γραφενίου, 4 – Μεθοξυθειοφαινόλη – φθοριομένο γραφένιο (methoxy-

thiophenol- modified fluorographene) και διμέθυλο – άμινο – θειοφαινόλη – φθοριομένο 

γραφένιο ( dimethyl-amino-thiophenol-modified fluorographene), στα οποία από εδώ και 

πέρα θα αναφέρονται με το κωδικό τους όνομα CF – MTP και CF – DMATP αντίστοιχα. Η 

μελέτη πραγματοποιήθηκε με ακτινοβόληση των παραγώγων με παλμούς λέιζερ 

διαφορετικής χρονικής διάρκειας 4 ns και 35 ps τόσο στο ορατό (532 nm) όσο και στο περιοχή 

υπέρυθρου (1064 nm). 

 

Η μη γραμμική οπτική απόκριση του φθοριομένου γραφενίου, CF, διαφόρων βαθμών 

φθορίωσης, έχει μελετηθεί εκτενώς σε προηγούμενες εργασίες της ομάδας μας [1,2,3]. Η 

παρούσα εργασία επεκτείνει τις προηγούμενες μελέτες σε παράγωγα του φθοριομένου 

γραφενίου. Αυτό είναι σημαντικό διότι η χημική τροποποίηση του φθοριωμένου γραφενίου 

παρέχει τη δυνατότητα ελεγχόμενης μεταβολής και τροποποίησης των ιδιοτήτων του. 

 

3.1 Γραφένιο και φθοριομένο γραφένιο 
 

Το γραφένιο είναι ένας δισδιάστατος (2D) κρύσταλλος αποτελούμενος από άτομα 

άνθρακα ισχυρώς συνδεδεμένα μεταξύ τους. Περίπου 70 χρόνια πριν, οι Landau και Peierls 

θεώρησαν ότι αυστηρώς δισδιάστατοι κρύσταλλοι δεν μπορούν να υπάρξουν στη φύση 

καθώς είναι θερμοδυναμικά ασταθείς. Η θεωρία τους επεσήμαινε πως αυτό ήταν αδύνατο 

διότι οι θερμικές διακυμάνσεις, σε ένα κρυσταλλικό πλέγμα μικρών διαστάσεων, μπορούν 

να οδηγήσουν σε μετατοπίσεις των ατόμων του πλέγματος της τάξεως μεγέθους των 

ενδοατομικών αποστάσεων, για οποιαδήποτε πεπερασμένη τιμή της θερμοκρασίας. 

 

Το 2004, οι Α. Geim και K. Novoselov [4,5], κατάφεραν με την χρήση της τεχνικής 

«scotch tape» (Σχ. 3.1) σε δείγμα γραφίτη να απομονώσουν μονατομικού πάχους 

δισδιάστατο κρυσταλλίτη, στου οποίου δόθηκε το όνομα γραφένιο. Η ανακάλυψη αυτή τους 

χάρισε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 2010. 

 

Στον δισδιάστατο αυτό κρύσταλλο, οι ισχυροί δεσμοί, για τους οποίους θα 

αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο υποκεφάλαιο, δεν επιτρέπουν στις θερμικές 

διακυμάνσεις να οδηγήσουν σε σχετικά μεγάλες μετατοπίσεις των ατόμων στο πλέγμα 

ακόμα και σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. 

 



37 
 

 

Σχ. 3.1 Μέθοδος «Scotch tape» με  το οποίο απομονώθηκαν μονοστρωματικά φύλλα γραφενίου 
για πρώτη φορά το 2004 

 
Το γραφένιο αποτελεί το δομικό στοιχείο όλων των διαστάσεων γραφιτικών υλικών. 

Μπορεί να τυλιχθεί δημιουργώντας δομή μηδενικών διαστάσεων (0D- buckyballs) γνωστά 

και ως φουλερένια, μπορεί να αναδιπλωθεί δημιουργώντας μονοδιάστατη δομή (1D- 

nanotubes) και τέλος μπορεί να δημιουργήσει τρισδιάστατες δομές όταν «φύλλα» από αυτό 

τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο δημιουργώντας έτσι τον γραφίτη που υπάρχει στα 

κοινά μολύβια. 

 

 

 

Σχ. 3.2 Το γραφένιο (2D) αποτελεί την μητρική δομή για τον σχηματισμό φουλερενίων (0D), 
nanotubes άνθρακα (1D) και γραφίτη (3D). 

 
 

Δομή και ιδιότητες του Γραφενίου 

 

Ο άνθρακας είναι ένα άτομο με ατομικό αριθμό έξι (6) και βρίσκεται στην κορυφή 

της 4ης στήλης στον περιοδικό πίνακα. Κάθε άτομο άνθρακα έχει έξι (6) ηλεκτρόνια, τα οποία 

καταλαμβάνουν τα τροχιακά s και p των στοιβάδων Κ και L και διαμορφώνονται ως εξής: 

1𝑠22𝑠22𝑝2. Το 1s τροχιακό ανήκει στον φλοιό Κ και περιέχει δύο ηλεκτρόνια που συνήθως 

ονομάζονται core electrons λόγω της ισχυρής αλληλεπίδρασης τους με τα πρωτόνια του 

πυρήνα. Τέσσερα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν τα τροχιακά 2s και 2p (2𝑝𝑥
1 2𝑝𝑦

1) και αποτελούν 

τα ηλεκτρόνια σθένους. Στην κρυσταλλική φάση ένα ηλεκτρόνιο από το 2s τροχιακό 

προωθείται στο τροχιακό 2𝑝𝑧  και έτσι τα ηλεκτρόνια σθένους κατανέμονται στα 

2𝑠1, 2𝑝𝑥
1, 2𝑝𝑦

1, και 2𝑝𝑧
1 ατομικά τροχιακά τα οποία είναι σημαντικά για την δημιουργία των 
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ομοιοπολικών δεσμών στα υλικά αυτά. Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ των 2s και 2p 

ενεργειακών επιπέδων είναι μικρή σε σχέση με την ενέργεια σύνδεσης των χημικών δεσμών. 

Αυτό οδηγεί στη μίξη των κυματοσυναρτήσεων των τεσσάρων ηλεκτρονίων μεταβάλλοντας 

την επικάλυψη 2s και 2p και αυξάνοντας την ενέργεια σύνδεσης του ατόμου του άνθρακα με 

τα γειτονικά. Η παραπάνω διαδικασία μίξης είναι γνωστή ως υβριδισμός. Στον άνθρακα, τρείς 

είναι οι δυνατές καταστάσεις υβριδισμού και φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

 

 

    Σχ. 3.3 Σχηματική αναπαράσταση υβριδισμών στον άνθρακα 

 
Το γραφένιο είναι μια αλλοτροπική μορφή του άνθρακα στην οποία τα άτομα της 

διατάσσονται περιοδικά σε ένα απείρων διαστάσεων εξαγωνικό πλέγμα. Η ατομική αυτή 

δομή χαρακτηρίζεται από δύο τύπους δεσμών και εμφανίζει 𝑠𝑝2 υβριδισμό. Τα τροχιακά 

σθένους 2s, 2𝑝𝑥, 2𝑝𝑦 ενός ατόμου άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να 

σχηματίσουν τα μοριακά τροχιακά σ (δεσμικά) και σ* (αντιδεσμικά). Τέτοιου τύπου τροχιακά 

είναι επίπεδα. Οι σ δεσμοί είναι ισχυροί ομοιοπολικοί δεσμοί που είναι υπεύθυνοι για τις 

εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες του γραφενίου όπως για παράδειγμα ότι η τάση εφελκυσμού 

του είναι 200 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του ατσαλιού. Το εναπομένον 2𝑝𝑧
1 

τροχιακό έχει κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο φύλλο του γραφενίου και δεν μπορεί να 

αλληλεπιδράσει με τις σ καταστάσεις. Η πλευρική αλληλεπίδραση με τα γειτονικά 2𝑝𝑧 

ατομικά τροχιακά έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απεντοπισμένων π (δεσμικών) και π* 

(αντιδεσμικών) τροχιακών. Τα ηλεκτρόνια αυτών των μοριακών τροχιακών σχηματίζουν 

ομοιοπολικούς δεσμούς π και καλούνται ηλεκτρόνια αγωγιμότητας μιας και είναι υπεύθυνα 

για τις ηλεκτρονικές ιδιότητες του γραφενίου. Το ηλεκτρονιακό νέφος κατανέμεται κανονικά 

στο επίπεδο που ενώνονται τα άτομα άνθρακα. Τα ηλεκτρόνια αυτά είναι ασθενώς 

συνδεδεμένα με τον πυρήνα και για αυτό το λόγο είναι απεντοπισμένα. Το γεγονός ότι τα 

άτομα του άνθρακα C στο γραφένιο σχηματίζουν ένα τέλειο εξαγωνικό πλέγμα είναι 

αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα π-ηλεκτρόνια εκτελούν απεντοπισμένη κίνηση σε όλο το 

επίπεδο του μορίου σχηματίζοντας έτσι το λεγόμενο honeycomb lattice σε σχήμα κυψελίδας 

που φαίνεται στο Σχ. 3.3. Δύο οποιαδήποτε γειτονικά άτομα άνθρακα απέχουν 1.42 �̇�.  
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Σχ. 3.4. Πλέγμα γραφενίου 

 
Έτσι λοιπόν συνοψίζοντας για την γεωμετρική δομή του γραφενίου θα λέγαμε ότι: τα 

άτομα του άνθρακα στοιχειοθετούνται σε εξαγωνικές διατάξεις δεσμών των οποίων το μήκος 

είναι 1.42 �̇� και η γωνία που σχηματίζουν είναι 120ο. Οι διατομικές αλληλεπιδράσεις είναι 

ομοιοπολικού τύπου 𝑠𝑝2 υβριδισμένων τροχιακών. 

 
Στο γραφένιο, τα τρία από τα τέσσερα ηλεκτρόνια κάθε ατόμου άνθρακα από τα 

τροχιακά 2s 2𝑝𝑥 και 2𝑝𝑦 συνδέουν με ομοιοπολικούς σ δεσμούς τα γειτονικά άτομα άνθρακα 

και το ηλεκτρόνιο αγωγιμότητας 2𝑝𝑧
1 σχηματίζει δεσμό π. Δεδομένου ότι οι ενεργειακές 

ζώνες των δεσμικών σ και αντιδεσμικών σ* τροχιακών είναι ενεργειακά απομακρυσμένες 

από τη στάθμη Fermi δεν επηρεάζουν ισχυρά τις ηλεκτρονικές ιδιότητες του γραφενίου. Έτσι 

μόνο οι δύο εναπομένουσες π-ζώνες χρειάζονται για την περιγραφή των ηλεκτρονικών 

ιδιοτήτων του γραφενίου. Τα δεσμικά π και αντιδεσμικά π* τροχιακά σχηματίζουν λοιπόν τις 

ζώνες σθένους και αγωγιμότητας οι οποίες συναντούν το επίπεδο Fermi στα  σημεία υψηλής 

συμμετρίας της ζώνης Brillouin του γραφενίου.  

 

Οι κινητικότητες των φορέων αγωγιμότητας στο γραφένιο είναι περίπου ίσες 

ξεπερνώντας τα 15.000  
𝑐𝑚2

𝑠
 ακόμα και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτι που 

συνεπάγεται σε βαλλιστική μεταφορά ηλεκτρονίων. Βαλλιστική μεταφορά ηλεκτρονίων είναι 

η μεταφορά των ηλεκτρονίων σε ένα μέσο που χαρακτηρίζεται από αμελητέα ηλεκτρική 

αντίσταση λόγω σκέδασης. Χωρίς την σκέδαση τα ηλεκτρόνια απλά θα υπάκουαν τον 

δεύτερο νόμο του Νεύτωνα κινούμενα με μη-σχετικιστικές ταχύτητες. 

 
Η σχέση διασποράς στο γραφένιο, δηλαδή η σχέση που συνδέει την ορμή με την 

ενέργεια, είναι γραμμική. Αυτό συνεπάγεται ότι τα ηλεκτρόνια και οι οπές συμπεριφέρονται 

ως μηδενικής μάζας σωματίδια κοντά στις έξι γωνίες της δισδιάστατης εξαγωνικής ζώνης 

Brillouin, όπου οι ενέργειες των φορέων αγωγιμότητας είναι σχετικά χαμηλές. Οι 

κινητικότητες των φορέων αγωγιμότητας στο γραφένιο είναι περίπου ίσες ξεπερνώντας τα 

15.000  
𝑐𝑚2

𝑠
 ακόμα και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτι που συνεπάγεται σε βαλλιστική 

μεταφορά ηλεκτρονίων. Βαλλιστική μεταφορά ηλεκτρονίων είναι η μεταφορά των 

ηλεκτρονίων σε ένα μέσο που χαρακτηρίζεται από αμελητέα ηλεκτρική αντίσταση λόγω 

σκέδασης. Χωρίς την σκέδαση τα ηλεκτρόνια απλά θα υπάκουαν τον δεύτερο νόμο του 

Νεύτωνα κινούμενα με μη-σχετικιστικές ταχύτητες. 
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 Η αλληλεπίδραση των φορέων αγωγιμότητας με το περιοδικό δυναμικό του 

πλέγματος του γραφενίου οδηγεί στη δημιουργία μη αλληλεπιδρώντων ψευδοσωματιδίων 

τα οποία συμπεριφέρονται ως σχετικιστικά. Η εξίσωση του Schrodinger δεν είναι πλέον 

κατάλληλη για την περιγραφή των ψευδοσωματιδίων αυτών και έτσι στρεφόμαστε στην 

εξίσωση του Dirac. Στα ψευδοσωματίδια αυτά αποδίδεται το όνομα φερμιόνια Dirac 

μηδενικής μάζας μιας και προκύπτει ότι έχουν spin ίσο με 1/2 και συμπεριφέρονται σαν 

ηλεκτρόνια που  έχουν απολέσει την μάζα ηρεμία τους. 

 

Οι έξι γωνίες της ζώνης Brillouin που φαίνονται στο σχ. 3.4  ονομάζονται σημεία Dirac, 

στα οποία επιλέγεται να αντιστοιχεί μηδενική ενέργεια. Η γραμμική σχέση διασποράς για το 

γραφένιο είναι: 

 

                                     𝐸𝑘 =  ℏ𝑣𝐹√𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2               (3.1) 

 

όπου 𝑣𝐹 ∝ 106 , είναι η ταχύτητα Fermi των φορέων και 𝑘𝑥 και 𝑘𝑦 είναι οι συνιστώσες του 

κυματανύσματος �⃗�  , το οποίο έχει σαν αφετηρία τα σημεία Dirac. Στο Σχ. 3.5 φαίνονται οι 

ζώνες σθένους (δεσμικά τροχιακά π) με πράσινο χρώμα και οι ζώνες αγωγιμότητας 

(αντιδεσμικά τροχιακά π*) με μωβ χρώμα. Επίσης είναι ορατά και τα σημεία Dirac που 

αντιστοιχούν στις έξι γωνίες της ζώνης Brillouin στο γραφένιο. Όπως είναι ευδιάκριτο και στο 

σχήμα οι ενεργειακές ζώνες εφάπτονται στα σημεία Dirac δημιουργώντας κωνικές τομές στο 

ενεργειακό φάσμα για σχετικά χαμηλές ενέργειες. 

 

 

Σχ. 3.5 Διάγραμμα ενεργειακών καταστάσεων του γραφενίου 

 

 

Οπτικές ιδιότητες του γραφενίου 

 
 Το γραφένιο εμφανίζει μοναδικές οπτικές ιδιότητες. Μια από αυτές είναι η υψηλή 

απορρόφηση που παρουσιάζει παρότι έχει πάχος λιγότερο του ενός Angstrom, η οποία 

εκφράζεται μέσω της σχέσης: 
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                                                        𝛢 = 𝜋𝛼 = 2.3%                  (3.2) 

 

όπου 𝛼 =
 𝑒2

ℎ𝑐
=

1

137
 η σταθερά της λεπτής υφής, η οποία χαρακτηρίζει την ισχύ της 

ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχέση (3.2) το μονοστρωματικό 

γραφένιο απορροφά το 2.3% του λευκού φωτός. Αυτό είναι μια συνέπεια της ηλεκτρονικής 

δομής των κωνικών ζωνών, οι οποίες εφάπτονται στα σημεία Dirac. Η απορρόφηση 

αυξάνεται γραμμικά με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των στρώματων γραφενίου. Το 

γραφένιο παρουσιάζει ανακλαστικότητα μικρότερη του 0.1 %. 

 

 
 

Σχ. 3.6 α) Απορρόφηση μονοστρωματικού γραφενίου β) Φάσμα διαπερατότητας διαφόρων 

στρωμάτων γραφενίου 
 

 

3.1.1 Φθοριομένο γραφένιο 
 

Το φθοριομένο γραφένιο είναι ένα χημικά τροποποιημένο γραφένιο. Συνδυάζει τη 

δισδιάστατή δομή του γραφενίου με ένα ευρύ ενεργειακό χάσμα [2,3,6] αλλά και μεγάλη 

σταθερότητα [7]. 

 

Μεταξύ των χημικών στοιχείων του περιοδικού πίνακα, το φθόριο διαθέτει τη 

μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα και λόγω αυτού, «συνδέεται» εύκολα στα άτομα άνθρακα 

του γραφενίου σχηματίζοντας έναν ομοιοπολικό δεσμό. Η δημιουργία των δεσμών άνθρακα 

– φθορίου (C-F) οδηγεί στη μεταβολή του απεντοπισμού των π- ηλεκτρονίων του 

ηλεκρονιακού νέφους του γραφενίου μετατρέποντάς το σε έναν ημιαγωγό ευρέως 

ενεργειακού χάσματος (3-6 eV). Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η δομή του φθοριομένου 

γραφενίου. 

 

Σχ. 3.7 Αριστερα: Δομή CF σε κάτοψη, Δεξιά: Δομή CF από το πλάι 
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Ο υβριδισμός του φθοριομένου γραφενίου μεταβάλλεται ανάλογα με το ποσοστό 

φθορίου στο γραφένιο. Στην περίπτωση όπου έχουμε πλήρη φθορίωση (πλήρως φθοριομένο 

γραφένιο, C:F 1:1), ο υβριδισμός είναι sp3 και τότε το γραφένιο έχει σε μονωτή. Μάλιστα, 

πειραματικές μετρήσεις αναφέρουν ενεργειακό χάσμα από 3 έως 3.8 eV ενώ θεωρητικοί 

υπολογισμοί προβλέπουν τιμές του ενεργειακού χάσματος που φτάνουν και τα 6 eV [8,9]. 

Όταν δεν υπάρχει πλήρη φθοριωποίηση τότε έχουμε ένα λόγο sp3/sp2 υβριδισμού. Όσο 

μειώνεται το ποσοστό φθορίου ο λόγος αυτός μεταβάλλεται.  

 

3.2 Χημικά τροποποιημένα φθοριωμένα γραφένια με θειοφαινόλη 
 

Στην παρούσα εργασία, μελετώνται οι μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες δύο 

παραγώγων του φθοριομένου γραφενίου, CF – MTP & CF – DMATP, και γίνεται η σύγκριση 

με το πρόδρομο πλήρως φθοριοποιημένο φθοριωμένο γραφένιο CF. Τέτοιου είδους 

προσθήκες επιτυγχάνονται με μερική πυρηνόφιλη υποκατάσταση/αναγωγή του πρόδρομου 

από τις αντίστοιχες θειοφαινόλες μέσω σχηματισμού δεσμών άνθρακα και θείου (C-S). Οι 

θειοφαινόλες που επιλέχθηκαν για την χημική τροποποίηση του φθοριομένου γραφενίου 

(Σχ.3.8), είναι ήπιες αναγωγικές ουσίες αλλά και «καλοί» δότες ηλεκτρονίων και ευνοούν την 

μερική πυρηνόφιλη υποκατάσταση. Με αυτό τον τρόπο, οι συνδεδεμένοι θειοφαινολικοί 

δακτύλιοι, σχηματίζουν αρωματικές περιοχές και οι εναπομείνασες ομάδες δεσμών C-F 

δημιουργούν δομή του τύπου δότη – δέκτη π- ηλεκτρονίων (donor-π bridge-acceptor), όπου 

η χημική ομάδα της θειόλης παίζει το ρόλο του δότη, οι sp2 περιοχές δρουν ως π-γέφυρα (π-

brigde) ενώ οι υπόλοιπες ομάδες του φθορίου λειτουργούν ως δέκτες.  

 

  

 
 

Σχ. 3.8 α) Μεθοξυοφαινόλη β) Διμεθυλοαμινοθειοφαινόλη 

 

 

Η ταυτοποίηση της χημικής σύστασης των τροποποιημένων φθοριομένων 

γραφενικών παραγώγων έγινε μέσω των τεχνικών χαρακτηρισμού XPS, RAMAN και ΑΤR και 
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οι πιθανές δομές τους αλλά και τα ποσοστά του άνθρακα, του φθορίου, του θείου και των 

λοιπών στοιχείων φαίνονται στα παρακάτω σχήματα. 

 

 

Η χημική φόρμουλα του CF-MTP σύμφωνα με την ανάλυση που προέκυψε από το XPS: 

 

C N O F S 

67.45% 0.78% 2.86% 27.81% 1.10% 

 

Με πιθανή χημική διάταξη κατά Kekule: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Με κόκκινο χρώμα συμβολίζονται τα μόρια του φθορίου και με κίτρινο του θείου. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 3.9 4 – Μεθοξυθειοφαινόλη – φθορογραφένιο (Methoxythiophenol-modified Fluorographene 

CF-MTP) 
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Σχ. 3.10 Χημική διάταξη CF-MTP 
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Σχ. 3.11 Διμέθυλο – άμινο – θειοφαινόλη - φθορογραφένιο ( Dimethyl-amino-thiophenol-modified 

Fluorographene CF-DMATP) 

 
Η χημική φόρμουλα του CF-DMATP σύμφωνα με την ανάλυση που προέκυψε από το XPS: 

 

C N O F S 

63.90% 1.78% 1.98% 31.75% 0.59% 

 

Με πιθανή χημική διάταξη κατά Kekule: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Με κόκκινο χρώμα συμβολίζονται τα μόρια του φθορίου, με κίτρινο του θείου και με μπλε 

του άνθρακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 3.12 Χημική διάταξη CF-DMATP 
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3.3 Πειραματικά αποτελέσματα 

 
Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται αποτελέσματα της μελέτης της μη 

γραμμικής οπτικής απόκρισης των δύο φθορογραφενικών παραγώγων για πρώτη φορά. Για 

την μελέτη παρασκευάστηκαν διασπορές των CF-MTP και CF-DMATP σε ακετόνη και του 

πρόδρομου CF σε διμεθυλοφρομαμιδη (DMF).  

 

 Η πειραματική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με χρήση της τεχνικής Z-scan 

χρησιμοποιώντας παλμούς διέγερσης χρονικής διάρκειας 4 ns και 35 ps τόσο στο ορατό (532 

nm) όσο και στο υπέρυθρο (1064 nm). 

 

Για τα υπό μελέτη γραφενικά παραγώγων παρασκευάσθηκαν διασπορές από 0.05 

mg/ml έως και 3.5 mg/ml. Η μορφολογία αλλά και η απορρόφηση των δειγμάτων ελέγχθηκαν 

με UV-Vis-NIR φασματοφωτόμετρο για οποιονδήποτε πιθανή αλλοίωση ή συσσωμάτωματα 

που μπορεί να είχαν δημιουργηθεί λόγω κακής διαλυτότητας 

 

Παρακάτω παρατίθενται μερικά αντιπροσωπευτικά φάσματα απορρόφησης των CF, 

CF-MTP και CF-DMATP . 

 

 
 

Σχ. 3.13 Φάσματα απορρόφησης διασπορών CF, CF-MTP & CF-DMATP 

 

Για την εκτέλεση των μετρήσεων τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε κυψελίδες από 

γυαλί πάχους του 1mm. Για κάθε ένα από τα υπό μελέτη μοριακά συστήματα 

προσδιορίσθηκε η περιοχή ενεργειών που είναι κατάλληλη για την εκτέλεση των μετρήσεων, 

δηλαδή απουσία κορεσμού των μη γραμμικών οπτικών παραμέτρων. 

 

Τα παρακάτω ευρήματα επιβεβαιώνουν την σημασία των χημικά τροποποιημένων 

γραφενίων για την τροποποίηση η και ενίσχυση των ιδιοτήτων τους. Τα τροποποιημένα αυτά 

γραφένια εμφανίζουν εξαιρετική συμπεριφορά οπτικού περιοριστή, μεγαλύτερη και από 
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αυτή των φουλερένιων που θεωρούνται υλικά αναφοράς για τους οπτικούς περιοριστές. Για 

αυτό το λόγο εξετάσαμε και τον οπτικό περιορισμό των CF-MTP  και CF-DMATP στην κλίμακα 

των ns. 

 

3.3.1 Μετρήσεις με διέγερση παλμών 4 ns  (532nm , 1064nm) 
 

 Στο Σχ. 3.14 παρουσιάζονται μερικά αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα της μη 

γραμμικής οπτικής απόκρισης των δύο χημικά τροποποιημένων φθοριομένων γραφενίων με 

παλμούς 4 ns τόσο με ορατή όσο και με υπέρυθρη ακτινοβολία λέιζερ. Οι διαλύτες (ακετόνη 

και διμεθυλοφορμαμίδη) που χρησιμοποιήθηκαν για τις διασπορές των CF-MTP, CF-DMATP 

και CF παρουσίασαν αμελητέα μη γραμμική οπτική απόκριση κάτω από τις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες. Έτσι καταγραφές Z-scan που παρουσιάζονται μας δίνουν αμέσως τα 

πρόσημα των μη γραμμικών συντελεστών β και γ΄ των υπό μελέτη δειγμάτων. 

 

 
 

Σχ. 3.14 (a,b) «Open Aperture» και (c,d) «Closed Aperture» Ζ-scan για διέγερση με παλμό 4 ns στα 

532 nm και στα 1064nm 

 Θα πρέπει να τονιστεί πως το CF παρουσίασε μικρή αλλά μετρήσιμη μη γραμμική 

οπτική απόκριση (ανάστροφα κορέσιμη απορρόφηση και αυτό-εστίαση) κάτω από τις 

συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες. Επιπλέον το CF παρουσίασε αντίθετη συμπεριφορά 

όσον αφορά τη μη γραμμική διάθλαση σε σχέση με τα δύο παράγωγα κάτι που θα σχολιαστεί 

στη συνέχεια. Έτσι μιας και η απόκριση του ήταν σημαντικά μικρότερη από τα δύο παράγωγα 

δεν συμπεριλήφθηκε στο σχήμα 3.14. Παρόλα αυτά οι τιμές των μη γραμμικών του 

παραμέτρων παρατίθενται στους πίνακες 1 και 2 με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις 

μετρήσεις στα ns μόνο για λόγους σύγκρισης με τα CF-MTP και CF-DMATP και για να τονισθεί 

η μεγάλη αλλαγή της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης μετά την χημική τροποποίηση με τα 

μόρια MTP και DMATP. 

 

 Όσον αφορά τα δύο παράγωγα, οι καταγραφές της «Οpen Aperture» Ζ-scan 3.14 

(α,b) εμφανίζουν ένα ελάχιστο στην διαπερατότητα που υποδεικνύει συμπεριφορά 
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ανάστροφα κορέσιμου απορροφητή (RSA). Η συμπεριφορά αυτή αντιστοιχεί σε θετικό μη 

γραμμικό συντελεστή απορρόφησης β. Αντίστοιχα οι καταγραφές 3.14 (c,d) της «Closed 

Aperture» Ζ-scan των δύο παραγώγων παρουσιάζουν ελάχιστο ακολουθούμενο από μέγιστο 

στη διαπερατότητα (self-focusing configuration) που αντιστοιχεί σε συμπεριφορά αυτό-

εστίασης και άρα θετικού πρόσημου του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης γ΄. 

 

 

 

Πίνακας 1: Οπτικές μη γραμμικές παράμετροι των CF, CF-MTP, CF-

DMATP 

 

Διέγερση @ 532 nm 

 
Sample 

 

Concentration 
(mg/ml) 

β 
(10-11 
m/W) 

γ' 
(10-18 

m2/W) 

Imχ(3) 
(10-13esu) 

Reχ(3) 
(10-13esu) 

|χ|(3) 
(10-13esu) 

|χ|(3)/c 
(10-13esu 
ml/mg) 

CF-MTP 
0.125 370 ± 63 79 ± 5 176 ± 30 92 ± 10 199 ± 31 1592 ± 248 

0.06 200 ± 20 40 ± 3 95 ± 17 43 ± 9 95 ± 15 1583 ± 250 

CF-
DMATP 

0.08 134 ± 16 37 ± 2 64 ± 8 43 ± 2 77 ± 8 963 ± 100 

0.04 40 ± 7 21 ± 3 19 ± 3 25 ± 4 31 ± 5 775 ± 152 

CF 0.30 23 ± 2 -8 ± 1 12 ± 1 -10 ± 1 16 ± 1 53 ± 3 

 

 

 

Πίνακας 2: Οπτικές μη γραμμικές παράμετροι των CF, CF-MTP, CF-

DMATP 

 

Διέγερση @ 1064 nm 

 
Sample 

 

Concentration 
(mg/ml) 

β 
(10-11 
m/W) 

γ' 
(10-18 

m2/W) 

Imχ(3) 
(10-13esu) 

Reχ(3) 
(10-13esu) 

|χ|(3) 
(10-13esu) 

|χ|(3)/c 
(10-13esu 
ml/mg) 

CF-MTP 

2 512 ± 9 274 ± 16 509 ± 9 321 ± 19 602 ± 21 333 ± 12 

1,2 242 ± 8 201 ± 13 240 ± 8 235 ± 16 337 ± 19 281 ± 10 

CF-DMATP 

2 250 ± 35 79 ± 4 247 ± 35 93 ± 5 264 ± 35 130 ± 18 

1 142 ± 13 50 ± 5 141 ± 13 59 ± 6 153 ± 14 153 ± 14 

CF 0.6 4 ± 1.5 -17 ± 3 4.4 ± 1.6 22 ± 4 22.4 ± 4 37 ± 7 

 

 

Για να βεβαιωθούμε ότι η μη γραμμική οπτική απόκριση δεν οφείλεται στην 

προσθετική δράση του CF με τα μόρια των θειοφαινόλων MTP και DMATP, εξετάσαμε τις μη 

γραμμικές οπτικές απόκρισης των μορίων αυτών ξεχωριστά για τις ίδιες πειραματικές 

συνθήκες σε διασπορές ακετόνης πολύ μεγαλύτερες (έως 50 mg/ml για το MTP και έως 10 

mg/ml για το DMATP) από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση των χημικά 

τροποποιημένων παραγώγων. Τόσο οι διάφορες διασπορές του MTP όσο και του DMATP δεν 

παρουσίασαν μη γραμμική οπτική απόκριση, εύρημα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η απόκριση 
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των φθοριομένων γραφενικών παραγώγων είναι αποτέλεσμα της χημικής τροποποίησης του 

CF.  

 

Οπτικός Περιορισμός των CF-MTP και CF-DMATP 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και τα δύο παράγωγα, CF-MTP και CF-DMATP παρουσίασαν 

ισχυρή συμπεριφορά RSA που αντιστοιχεί σε μεγάλο συντελεστή απορρόφησης (βλ. Πίνακες 

1,2). Για αυτό το λόγο διερευνήσαμε τον οπτικό περιορισμό τους με παλμούς διέγερσης ns. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται χαρακτηριστηκές καμπύλες του οπτικού 

περιορισμού των δύο φθοριωμένων γραφενικών παραγώγων. Το βέλος δείχνει το κατώφλι 

του οπτικού περιορισμού. Για σύγκριση παρατίθεται η αντίστοιχη καμπύλη του φουλερενίου 

C60 σε τολουόλιο στο κάτω άκρο του δεξιού διαγράμματος καθώς το φουλερένιο αυτό 

θεωρείται ως οπτικός περιοριστής αναφοράς για παλμούς διάρκειας των ns. 

 

 

 

Στο διάγραμμα του σχήματος 3.15 α) παρουσιάζεται ο οπτικός περιορισμός των δύο 

παραγώγων στα 532nm, σε διασπορές με 97% διαπερατότητα. Το κατώφλι του οπτικού 

περιορισμού για το CF-MTP προσδιορίστηκε στα 0.085 J cm-2 (που αντιστοιχεί σε ενέργεια 

της δέσμης λέιζερ 0.75 μJ), 0.12 J cm-2 για το CF-DMATP (που αντιστοιχεί σε ενέργεια to 1 μJ) 

και 0.22 J cm-2 (που αντιστοιχεί σε ενέργεια 2.0 μJ) για το φουλερένιο C60. Παρόλο που οι 

συγκεντρώσεις των φθοριωμένων γραφενικών παραγώγων ήταν έως και 10 φορές 

μικρότερες από εκείνες του C60 το φουλερένιο παρουσίασε μεγαλύτερο κατώφλι οπτικού 

περιορισμού. Αυτό επιβεβαιώνει τον ισχυρό οπτικό περιορισμό των τροποποιημένων 

φθοριωμένων γραφενικών παραγώγων. Τα παράγωγα παρουσίασαν οπτικό περιορισμό και 

στην υπέρυθρη ακτινοβολία (Σχ 3.15 β) με κατώφλι οπτικού περιορισμού 0,03 J cm-2 για το 

CF-MTP και 0.055 J cm-2 για το CF-DMATP σε 20 φορές μεγαλύτερες διασπορές από ότι στα 

532 nm. To φουλερένιο είναι γνωστό και από την βιβλιογραφία ότι δεν παρουσιάζει οπτικό 

περιορισμό στο υπέρυθρο [10].  

Σχ. 3.15 α) Οπτικός περιορισμός CF-MTP, CF-DMATP και C60 στα 532 nm, β) ) Οπτικός περιορισμός 
CF-MTP, CF-DMATP στα 1064 nm 
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3.3.2 Μετρήσεις με διέγερση παλμών 35 ns  (532nm , 1064nm) 

 
Στην εικόνα 3.16 παρουσιάζονται ενδεικτικές καταγραφές  «Open Aperture» και 

«Closed Aperture» Z-scans των δύο γραφενικών παραγώγων που μετρήθηκαν με χρήση 

παλμών διάρκειας 35 ps τόσο με ορατή όσο και με υπέρυθρη ακτινοβολία. 

 

 

Σχ. 3.16 (a,b) «Open Aperture» και (c,d) «Closed Aperture» Ζ-scan για διέγερση με παλμούς 35 ns 

στα 532 nm και στα 1064nm 

 

 

Όπως παρατηρείται οι καταγραφές της «Open Aperture» Ζ-scan και για τα δύο μήκη 

κύματος διέγερσης (ορατό και υπέρυθρο) παρουσιάζουν μέγιστο στην μεταβολή της 

διαπερατότητας που υποδηλώνει συμπεριφορά κορέσιμου απορροφητή (SA). Δηλαδή, η 

διαπερατότητα του δείγματος αυξάνει καθώς αυτό πλησιάζει το εστιακό επίπεδο (z=0) και 

κατά συνέπεια υφίστανται μεγαλύτερες εντάσεις.  
 

Η συμπεριφορά αντιστοιχεί σε αρνητικό μη γραμμικό συντελεστή απορρόφησης β 

και οφείλεται στο ότι το γραφένιο βρίσκεται σε συντονισμό με οποιαδήποτε μήκος κύματος 

διέγερσης του ορατού και του κοντινού υπέρυθρου [12], όπως αναμένεται από τα πρακτικά 

επίπεδα φάσματα απορρόφησης σε όλη τη φασματική περιοχή ορατού υπέρυθρου όπως 

φαίνεται από τα αντίστοιχα φάσματα απορρόφησης του σχήματος 3.13. 
 

 Το φθοριωμένο γραφένιο CF και ο διαλύτης των δύο μη γραμμικών χρωμοφόρων 

ακετόνη δεν παρουσίασαν μη γραμμική απορρόφηση κάτω από τις συγκεκριμένες 
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πειραματικές συνθήκες κάτι που φαίνεται και από την απουσία των αντίστοιχων 

καταγραφών τους στο Σχ. 3.16 α,β. 
 

 Για πιο ενδελεχή μελέτη των μηχανισμών που ενεργοποιούν την μη γραμμική 

απορρόφηση των CF-MTP και CF-DMATP κατασκευάστηκαν περισσότερες διασπορές (0.05 

ως 3.5 mg ml-1 για το CF-MTP και CF-DMATP, και 0.3 ως 0.6 mg ml-1 για το πρόδρομο CF). Οι 

διασπορές αυτές ακτινοβολήθηκαν σε διάφορες εντάσεις του LASER που κυμαίνονται από 10 

έως και 56 GW/cm2).  

 

Από την ανάλυση των καταγραφών της «Closed Aperture» Z-scan, προσδιορίστηκε ο 

συντελεστής της μη-γραμμική διάθλαση των δύο φθοριωμένων γραφενικών παραγώγων. 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.16 c,d όλα τα παράγωγα εμφανίζουν ελάχιστο ακολουθούμενο από 

μέγιστο στην διαπερατότητα  με το παράγωγο CF-DMATP να εμφανίζει εντονότερη μεταβολή 

στη διαπερατότητα σε σύγκριση με του παραγώγου CF-MTP. 

 

Ο διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των διαφόρων διασπορών, 

ακετόνη, παρουσίασε σημαντική μη γραμμική διάθλαση και ο προσδιορισμός του 

συντελεστή γ΄ έγινε ξεχωριστά. Όπως παρατηρείται στο Σχ. 3.16 c,d η ακετόνη παρουσίασε 

ελάχιστο ακολουθούμενο από μέγιστο στη διαπερατότητα που αντιστοιχεί σε συμπεριφορά 

αυτό-εστίασης (n2>0). Έτσι μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της ακετόνης στην απόκριση 

των διασπορών των CF-MTP και CF-DMATP προσδιορίστηκαν οι συντελεστές μη γραμμικής 

διάθλασης γ’ των παραγώγων. 
 

Tο CF-DMATP παρουσίασε θετικό συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης (n2>0) που 

αντιστοιχεί αυτό-εστίαση, ενώ το παράγωγο CF-MTP παρουσίασε αυτό-από-εστίαση, (n2<0). 

Το CF δεν παρουσίασε μη γραμμική οπτική απόκριση στην κλίμακα των ps. 
 

Για να διερευνήσουμε ότι η μη γραμμική απόκριση δεν είναι αποτέλεσμα 

προσθετικής δράσης των μη γραμμικών οπτικών παραμέτρων του CF με τα μόρια των MTP 

και DMATP, μετρήθηκαν διασπορές αυτών πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση των χημικά τροποποιημένων παραγώγων (έως 50 mg/ml 

για το MTP και έως 10 mg/ml για το DMATP).Τόσο οι διάφορες διασπορές του MTP όσο και 

του DMATP δεν παρουσίασαν μετρήσιμη μη γραμμική οπτική απόκριση, εύρημα το οποίο 

επιβεβαιώνει ότι η απόκριση των φθοριομένων γραφενικών παραγώγων είναι αποτέλεσμα 

της χημικής τροποποίησης του CF. Τα αποτελέσματα με χρήση ps παλμών φαίνονται στους 

παρακάτω πίνακες 3 και 4. 
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Πίνακας 1: Οπτικές μη γραμμικές παράμετροι των Αcetone, CF-MTP, CF-DMATP 

 

Διέγερση @ 532 nm 

sample 
Concentration 

(mg/ml) 

β 

(10-11 

m/W) 

γ' 

(10-18 

m2/W) 

Imχ(3) 

(10-13esu) 

Reχ(3) 

(10-13esu) 

|χ|(3) 

(10-13esu) 

|χ|(3)/c 

(10-13esu 

ml/mg) 

acetone - - 0.24±0.02 - 0.28±0.02 0.28±0.02 - 

CF-MTP 

1 -0.22±0.02 -0.05±0.01 -0.114±0.01 -0.06±0.01 0.13±0.02 0.13±0.02 

0.5 -0.10±0.02 -0.023±0.005 -0.05±0.01 -0.03±0.001 0.06±0.01 0.12±0.01 

CF-DMATP 

0.3 -0.21±0.05 0.1±0.02 -0.11±0.02 0.12±0.02 0.16±0.02 0.5±0.02 

0.1 -0.1±0.02 0.37±0.04 -0.05±0.01 0.44±0.09 0.066±0.02 0.66±0.02 

 

 
 

Πίνακας 2: Οπτικές μη γραμμικές παράμετροι των Αcetone, CF-MTP, CF-DMATP 

 

Διέγερση @ 1064 nm 

sample 
Concentratio

n (mg/ml) 

β 
(10-11 
m/W) 

γ' 
(10-18 

m2/W) 

Imχ(3) 
(10-13esu) 

Reχ(3) 
(10-13esu) 

|χ|(3) 
(10-13esu) 

|χ|(3)/c 
(10-13esu 
ml/mg) 

acetone - - 0.075±0.02 - 0.17±0.02 0.17±0.02 - 

CF-MTP 
1.2 -0.06±0.002 -0.01±0.002 -0.03±0.002 -0.012±0.001 0.032±0.01 0.026±0.001 

2 -0.09±0.01 -0.02±0.001 -0.04±0.001 -0.023±0.001 0.046±0.001 0.023±0.001 

CF-
DMATP 

1 -0.05±0.01 0.02±0.001 -0.03±0.001 -0.022±0.001 0.045±0.001 0.045±0.001 

3.5 -0.17±0.02 0.08±0.01 -0.17±0.02 -0.09±0.01 0.19±0.02 0.05±0.01 
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3.3.3 Σχολιασμός αποτελεσμάτων  

 
Οι μη γραμμικές παράμετροι που προσδιορίστηκαν, δηλαδή ο συντελεστής μη 

γραμμικής διάθλασης γ’ και απορρόφησης β καθώς και τα πραγματικά Reχ(3),  και 

φανταστικά Imχ(3) μέρη της μη γραμμικής επιδεκτικότητας |χ|(3) όλων των δειγμάτων που 

μελετήθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Για καλύτερη σύγκριση του σχετικού 

μεγέθους των μη γραμμικών οπτικών παραμέτρων οι τιμές του κανονικοποιήθηκαν ως προς 

τη συγκέντρωση του κάθε δείγματος σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα που φαίνεται παρακάτω. 

Για πληρότητα στον πίνακα εμπεριέχονται οι αντίστοιχες τιμές των μη γραμμικών 

παραμέτρων των διαλυτών που χρησιμοποιήθηκαν.  

 

Πίνακας 5. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μη γραμμικών οπτικών παραμέτρων των 

CF-MTP, CF-DMATP και CF 

 

t 
 

λ 
 (nm) Sample 

β 

(10-11 

m W-1) 

γ' 

(10-18 

m2 W-1) 

|χ|(3) 

(10-13 

esu) 

35 ps 

532 

Acetone - 0.24±0.02 0.28±0.021 

DMF - 0.51±0.03 0.66±0.04 

CF - - - 

CF-MTP -0.21±0.02 -0.05±0.01 0.13±0.1 

CF-
DMATP -0.85±0.09 0.35±0.04 0.58±0.06 

1064 

Acetone - 0.08±0.01 0.17±0.02 

DMF - 0.30±0.01 0.39±0.01 

CF - - - 

CF-MTP -0.045±0.006 -0.010±0.002 0.02±0.003 

CF-
DMATP -0.05±0.01 0.020±0.003 0.045±0.005 

4 ns 

532 

Acetone - - - 

DMF - - - 

CF 77±7 -27±3 53±8 

CF-MTP 3100±300 649±50 1590±250 

CF-
DMATP 1300±160 637±25 870±100 

1064 

Acetone - - - 

DMF - - - 

CF 7±2 -28±5 37±7 

CF-MTP 228±25 152±15 307±27 

CF-
DMATP 133±13 90±10  140±14 
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Όπως παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα, στην περίπτωση της διέγερσης με 

ορατή ακτινοβολία και με παλμούς χρονικής διάρκειας ps, τα δύο χημικά τροποποιημένα 

φθοριωμένα γραφένια παρουσίασαν αρνητικό συντελεστή μη γραμμικής απορρόφησης β 

(συμπεριφορά SA), με αυτόν του CF-DMATP να είναι μεγαλύτερος από του CF-MTP, ενώ το 

CF δεν εμφάνισε μη γραμμική απορρόφηση σε κανένα από τα δύο μήκη κύματος διέγερσης. 

Οι τιμές των β CF-MTP και CF-DMATP στην υπέρυθρη ακτινοβολία είναι παρόμοιες μεταξύ 

τους αλλά ταυτόχρονα αρκετά μειωμένες κατά 5 και 17 φορές αντίστοιχα από εκείνες που 

προσδιορίστηκαν με διέγερση στα 532 nm. 
 

Το αντίθετο πρόσημο που παρουσιάζει ο συντελεστής μη γραμμικής απορρόφησης 

β (συμπεριφορά RSA) για διέγερση με παλμούς ns, τονίζει την εξάρτηση των φυσικών 

μηχανισμών/διεργασιών, που δημιουργούν για την μη γραμμική απόκριση, από τη χρονική 

διάρκεια του παλμού. Τα παράγωγα παρουσίασαν θετικό συντελεστή μη γραμμικής 

απορρόφησης β (συμπεριφορά RSA), με αυτόν του CF-MTP να είναι μεγαλύτερος από του 

CF-DMATP, ενώ το CF εμφάνισε αμελητέα μη γραμμική απορρόφηση έως και 40 φορές 

μικρότερη στα δύο μήκη κύματος διέγερσης. Οι τιμές των CF-MTP και CF-DMATP στην 

υπέρυθρη ακτινοβολία είναι 14 και 10 φορές μικρότερες από εκείνες στην ορατή 

ακτινοβολία. 

H απόκριση της μη γραμμικής διάθλασης των δύο παραγώγων υπό ορατή και 

υπέρυθρη διέγερση ps ήταν εξίσου σημαντική, με το CF-DMATP να εμφανίζει και στις δύο 

περιπτώσεις μεγαλύτερο συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης γ’ σε σύγκριση με το CF-MTP΄ 

που παρουσίασε χαμηλότερο κατά απόλυτο μέγεθος. Η εναλλαγή του πρόσημου του 

συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης που παρατηρήθηκε για το CF-ΜΤΡ, υπό ps διέγερση 

είναι άμεση συνέπεια των διαφορετικής χρονικής διάρκειας παλμών, αντανακλώντας και 

πάλι την αλλαγή των φυσικών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για την μη γραμμική οπτική 

απόκριση [13] σύμφωνα με την βιβλιογραφία [2,3]. 

Ως γενικό συμπέρασμα, βρέθηκε ότι το CF-DMATP παρουσιάζει συστηματικά 

μεγαλύτερη μη γραμμική επιδεκτικότητα τρίτης τάξης |χ(3)| από εκείνη του CF-MTP, και για 

διέγερση στα 532 nm αλλά και στα 1064 nm με χρήση ps παλμών. Το διαφορετικό πρόσημο 

του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης γ΄ που παρατηρείται μεταξύ των δύο παραγώγων 

μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό πλήθος των δύο παραγώγων σε 

άτομα φθορίου (F), όπως έχει παρατηρηθεί και συζητηθεί σε πρόσφατη δημοσιευμένη 

μελέτη της ομάδας μας σχετικά με την μη γραμμική οπτική απόκριση του υδρογονωμένου 

φθοριομένου γραφενίου (CFH) και πλήρως φθοριωμένου γραφένιου (CF) [3]. 

Η διαφορά στην περιεκτικότητα των ατόμων του φθορίου (F) παρουσιάζει 

σημαντικές μεταβολές στη μη γραμμική οπτική συμπεριφορά, ως προς το πρόσημο αλλά και 

ως προς το μέγεθος των μη γραμμικών οπτικών παραμέτρων. Τα πειραματικά ευρήματα 

υποδεικνύουν έναν νέο τρόπο για τη ρύθμιση της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης ενός 

χημικά τροποποιημένου φθοριωμένου γραφενίου μεταβάλλοντας τον βαθμό φθορίωσης. Η 

μεταβολή αυτή οδηγεί σε τροποποίηση της κατανομής φορτίου μεταξύ των ιοντικών δεσμών 

άνθρακα και φθορίου. Τα παρόντα ευρήματα για τα παράγωγα CF-MTP και CF-DMATP, όπου 
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ο λόγος C / F κυμαίνεται από 2.61 έως 2.01 (δηλ. το CF-DMATP είναι σχετικά πιο φθοριωμένο) 

παρέχει μια περαιτέρω επιβεβαίωση του παραπάνω συμπεράσματος [14]. 

Έτσι, όταν ο αριθμός των ατόμων του φθορίου είναι σχετικά χαμηλός, οι ιοντικοί 

δεσμοί μεταξύ άνθρακα και φθορίου ευνοούνται, ενώ για μεγαλύτερος πλήθος ατόμων 

φθορίου ευνοούνται οι "ημι-ιονικοί" (ομοιοπολικοί) δεσμοί μεταξύ των ατόμων άνθρακα και 

φθορίου. Στην περίπτωση αυτών των παραγώγων, συνεπάγεται ότι και τα δύο είδη δεσμών 

μπορούν να συνυπάρχουν, εξηγώντας έτσι την αλλαγή των πρόσημων στο συντελεστή της μη 

γραμμικής διάθλασης.  

Η μεγαλύτερη μη γραμμική οπτική απόκριση του CF-DMATP έναντι του CF-MTP, στα 

ps μπορεί να εξηγηθεί θεωρώντας ένα κλασικό γραμμικό χρωμοφόρο μεταφοράς φορτίου, 

όπου μια νησίδα υβριδισμού sp2 γεφυρώνει δύο sp3 περιοχές, με το ένα να ενεργεί ως δότης 

ηλεκτρονίων και το άλλο ως δέκτης ηλεκτρονίων. Στην προκειμένη, η προστιθέμενη 

θειοφαινόλη είναι ο δότης ηλεκτρονίων, ενώ ο δεσμός μεταξύ άνθρακα και φθορίου είναι ο 

δέκτης ηλεκτρονίων και η sp2 περιοχή παίζει το ρόλο π-γέφυρας μεταξύ τους. Επιπλέον θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και το είδος της θειοφαινόλης που προστίθεται καθώς θα 

επηρεάσει τον ρυθμό μεταφοράς φορτίου προκαλώντας σημαντική τροποποίηση της μη 

γραμμικής οπτικής απόκρισης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ της πολικότητας των 

δύο νησίδων sp3, τόσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός μεταφοράς φορτίου. Αυτό φαίνεται να 

συμβαίνει εδώ, όπου το μόριο της διμεθυλο-αμινο-θειοφαινόλης του CF-DMATP είναι ένας 

πιο αποτελεσματικός δότης ηλεκτρονίων από εκείνο της μεθοξυ-θειοφαινόλης του CF-MTP. 

Το αντίθετο πρόσημο που παρατηρήθηκε στη μη γραμμική απορρόφηση στους δύο 

διαφορετικούς χρόνους διέγερσης, αντανακλά τους διαφορετικούς μηχανισμούς που είναι 

υπεύθυνοι για την μη γραμμική απόκριση στα δύο καθεστώτα διέγερσης. Έτσι, υπό διέγερση 

ns, η συμπεριφορά ανάστροφα κορέσιμου απορροφητή (RSA) που εμφανίζουν και τα δύο 

παράγωγα μπορεί να γίνει κατανοητή λαμβάνοντας υπόψη την εμπλοκή διεγερμένων 

καταστάσεων οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη διατομή απορρόφησης, πιθανώς μεγαλύτερη 

από εκείνη της θεμελιώδης κατάστασης ή / και αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής. Παρόμοια 

κατάσταση έχει αναφερθεί για το φουλερένιο C60. Η συμπεριφορά RSA παρατηρείται ως 

αποτέλεσμα μιας διέγερσης ενός φωτονίου από την θεμελιώδη κατάσταση στην πρώτη 

διεγερμένη και στη συνέχεια, λόγω της αποτελεσματικής διασταύρωσης (intersystem 

crossing) singlet-triplet αλλά και του μεγάλου χρόνου ζωής της triplet, η απορρόφηση ενός 

ακόμη φωτονίου από την triplet προκαλεί μια τυπική απόκριση RSA. Οι πολύ ταχύτεροι και 

πιο ισχυροί ps παλμοί δίνουν την κατακόρυφη διέγερση, αντί για μονοπάτια διέγερσης που 

παρατηρούνται για παλμούς ns [15]. Μεγαλύτερες εντάσεις λέιζερ έχουν ως αποτέλεσμα να 

διεγείρονται περισσότερα ηλεκτρόνια από τη ζώνη αγωγιμότητας στην ζώνη σθένους. Μόλις 

διεγερθούν τα ηλεκτρόνια, ψύχονται και χαλαρώνουν στην κλίμακα των ps στον πυθμένα της 

ζώνης αγωγιμότητας. Τα ηλεκτρόνια που αποδιεγείρονται προκαλούν την πλήρωση των 

καταστάσεων που βρίσκονται στα όρια των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας, εμποδίζοντας 

έτσι την περαιτέρω απορρόφηση. Μακροσκοπικά, η κατάσταση αυτή γίνεται φανερή από την 

αύξηση του μεγίστου της διαπερατότητας της «Οpen Aperture» Ζ-scan, δηλαδή της 
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συμπεριφοράς κορέσιμου απορροφητή. Αυτή η συμπεριφορά ονομάζεται «Pauli Blocking» 

και είναι χαρακτηριστική του γραφενίου και άλλων δυσδιάστατων υλικών [16].  

 

Υπό διέγερση ns, το CF παρουσίασε μετρήσιμη μη γραμμική οπτική απόκριση. 

Ειδικότερα, το CF παρουσίασε τον χαμηλότερο συντελεστή μη γραμμικής απορρόφησης β, 

ενώ το CF-MTP εμφάνισε τον μεγαλύτερο και στα δύο μήκη κύματος διέγερσης. Ο 

συντελεστής μη γραμμικής απορρόφησης του CF-MTP είναι μεγαλύτερος από του CF περίπου 

40 φόρες για την ορατή ακτινοβολία και 32 φορές για την υπέρυθρη. Μεταξύ των δύο 

φθοριωμένων γραφενίων τροποποιημένων με θειοφαινόλη, το CF-MTP εμφάνισε 2-3 φορές 

ισχυρότερη μη γραμμική απορρόφηση από το CF-DMATP τόσο για την ορατή όσο και για την 

υπέρυθρη διέγερση. 

Παρόμοια κατάσταση παρατηρήθηκε και για το συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης 

του CF και των δύο παραγώγων. Και πάλι, το CF εμφάνισε τη χαμηλότερη τιμή γ’, με το CF-

MTP να εμφανίζει τη μεγαλύτερη. Ο συντελεστής μη γραμμικής διάθλασης γ’ των 

παραγώγων βρέθηκε πολύ ασθενέστερος στα 1064 nm σε σύγκριση με τα 532nm. 

Τα δύο παράγωγα είχαν σημαντικά ισχυρότερη μη γραμμική οπτική απόκριση σε 

σύγκριση με το CF. Συγκεκριμένα, το CF-MTP παρουσίασε τη μεγαλύτερη επιδεκτικότητα 

τρίτης τάξης χ(3) σε όλες τις περιπτώσεις, υπερβαίνοντας τις τιμές των CF και CF-DMATP κατά 

30 και 2 φορές αντιστοίχως, υπό ορατή διέγερση και κατά 8 και 2 φορές στην περίπτωση 

διέγερσης υπέρυθρου.  

Καταλήγοντας είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το CF, αν και παρουσίασε 

πολύ ασθενική μη γραμμική οπτική απόκριση υπό ns διέγερση, όταν τροποποιήθηκε χημικά 

με τις προσθήκες των μορίων ΜΤΡ και DMATP, η μη γραμμική οπτική απόκριση ενισχύθηκε 

σημαντικά. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε και υπό διέγερση με παλμούς ps, όπου 

η επίδραση της χημικής τροποποίησης στην μη γραμμική οπτική απόκριση είναι ακόμη πιο 

έντονη, καθώς τα CF, MTP και DMATP δεν παρουσίασαν μετρήσιμη μη γραμμική οπτική 

απόκριση. Έτσι η μη γραμμική οπτική απόκριση των CF-MTP και CF-DMATP είναι ένα 

αποτέλεσμα συνέργειας του φθοριωμένου γραφενίου και των μορίων MTP και DMATP., 

επιτρέποντας έτσι ένα φαινόμενο «διακόπτη» ( ON / OFF action ) των μη γραμμικών οπτικών 

ιδιοτήτων του χημικά τροποποιημένου γραφενίου. 
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