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Περίληψη 

Με τον όρο μη γραμμική οπτική αναφερόμαστε στον κλάδο της οπτικής ο οποίος 

μελετά την αλληλεπίδραση υψηλής έντασης ακτινοβολίας με τη ύλη. Όταν ένα υλικό 

εκτίθεται σε μια τέτοια ισχυρή ακτινοβολία, οι οπτικές του ιδιότητες μπορεί να 

τροποποιούνται με αποτέλεσμα την δημιουργία μίας σειράς φαινομένων. Στην περίπτωση 

αυτή οι οπτικές ιδιότητες της ύλης εξαρτώνται από τις εγγενείς ιδιότητές της, το μήκος 

κύματος και την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και ονομάζονται μη γραμμικές. 

 Υλικά με σημαντική μη γραμμική απόκριση είναι πολύ χρήσιμα τόσο στον κλάδο της 

φωτονικής όσο και της οπτο-ηλεκτρονικής. Πιο συγκεκριμένα, μερικά παραδείγματα χρήσης 

τους είναι ως οπτικοί περιοριστές (optical limiters) για την προστασία ευαίσθητων 

ανιχνευτών από δέσμες λέιζερ υψηλής έντασης, ως οπτικοί διακόπτες (optical switches), ως 

οπτικές λογικές πύλες (optical logic gates) κ.ά. 

 Τα τελευταία χρόνια το γραφένιο και τα παράγωγά του έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων τους αλλά και της πληθώρας εφαρμογών τους. 

Τα δείγματα που μελετήθηκαν στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι το 

γραφένιο, το φθοριομένο γραφένιο, το υδρογονωμένο φθοριομένο γραφένιο και το 

οξυγονωμένο γραφένιο. Σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι ο 

προσδιορισμός της επίδρασης της φωτοαναγωγής του γραφενίου και των παραγώγων του 

με υπεριώδη ακτινοβολία στα 355 nm, στις μη γραμμικές οπτικές τους ιδιότητες. Για την 

μελέτη των παραπάνω διαλυμάτων πραγματοποιήθηκε ακτινοβόληση στα 355 nm με σκοπό 

την χημική τους τροποποίηση, ενώ η μη γραμμική επιδεκτικότητα τρίτης τάξης, χ(3), 

προσδιορίστηκε με την πειραματική τεχνική Z-Scan με παλμούς χρονικής διάρκειας 4 ns στα 

532 nm. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει περιγραφή των βασικών εννοιών της μη γραμμικής 

οπτικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πειραματική διαδικασία της ακτινοβόλησης 

των δειγμάτων και της τεχνικής Ζ-scan και θα περιγραφεί η διαδικασία ανάλυσης των 

πειραματικών δεδομένων. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται αρχικά βιβλιογραφικές πληροφορίες για τα προς μελέτη 

υλικά και παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται σχολιασμός των πειραματικών αποτελεσμάτων και προτείνεται 

μελλοντική δουλειά.  
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Abstract 

 Non linear optics refers to the field of optics which studies the light-matter 

interactions of high intensity radiation, which can e.g. be produced by a focused laser beam. 

When a material is exposed to such radiation, its optical properties may be altered resulting 

in a plethora of phenomena. In this case, the optical properties of matter which called non 

linear, depend not only on its intrinsic properties, but also on the wavelength of the incident 

radiation as well as on the intensity of the radiation. 

Materials with significant non linear optical response are very useful in both the 

photonics and opto-electronics. They can be used as optical limiters, to protect sensitive 

sensors from high intensity laser beams, as optical switches, optical logic gates e.t.c. 

 During the last years, graphene and its derivatives are materials of great interest due 

to their wide range of applications. More specifically, the studied samples in the present 

postgraduate thesis are graphene, fluorographene, hydrogenated fluorographene and 

graphene oxide in solution form. The aim of this diploma thesis is to determine the effect of 

photoreduction, with ultraviolet radiation at 355 nm, of graphene and its derivatives on their 

non linear optical properties. For the study of the above samples, the change of the degree of 

their functionalization was succeeded by UV irradiation at 355 nm, while the third order non 

linear susceptibility χ (3) was determined by the Z-Scan technique with pulses of 4 ns duration 

at 532 nm. 

 In the first chapter the basic concepts of nonlinear optics are described. The second 

chapter presents the Z-scan technique and describes the process of the analyze of the 

experimental data. 

 The third chapter concerns the bibliographic information about the studied materials 

and the experimental results. Finally, the fourth chapter reviews the experimental results and 

gives suggestions for future work. 
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Κεφάλαιο 1: Στοιχεία μη γραμμικής οπτικής 

 

1.1 Εισαγωγή στην μη γραμμική οπτική  

 Η γραμμική οπτική περιγράφει κυρίως φαινόμενα αλληλεπίδρασης ασθενών 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με την ύλη. Στην περίπτωση αυτή, οι οπτικές ιδιότητες της ύλης 

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

ακτινοβολίας. Όταν όμως τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αφορούν μεγάλες εντάσεις, εντάσεις 

στις οποίες το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο γίνεται συγκρίσιμο με αυτό που συγκρατεί τα 

ηλεκτρόνια στο άτομο, τότε πλέον μεταβαίνουμε στην περιοχή της μη γραμμικής οπτικής 

όπου οι οπτικές ιδιότητες της ύλης δεν εξαρτώνται μόνο από τις εγγενείς ιδιότητές της και το 

μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, αλλά και από την ένταση της τελευταίας 

[1].  

 Το καταλληλότερο μέγεθος για την περιγραφή των μη γραμμικών φαινομένων είναι 

η πόλωση P⃗  η οποία ορίζεται ως η επαγόμενη διπολική ροπή p ανά μονάδα όγκου [2].  

                                                           P Np=                                                            (1.1) 

όπου Ν ορίζεται η πυκνότητα των διπόλων ανά μονάδα όγκου. Από τον ηλεκτρομαγνητισμό 

είναι γνωστό πως η πόλωση που επάγεται σε ένα διηλεκτρικό μέσο όταν αυτό βρεθεί υπό 

την επίδραση εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου �⃗�  εξαρτάται γραμμικά από αυτό και συνήθως 

περιγράφεται από την σχέση [2]: 

(1)
0P E=                                                         (1.2) 

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

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

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

περίπτωση της μη γραμμικής οπτικής, όπου το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο είναι ισχυρό 

και γίνεται συγκρίσιμο με το πεδίο Coulomb που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο στον πυρήνα, η 

σχέση (1.2) για την πόλωση παύει να είναι γραμμική και εμφανίζονται όροι ανωτέρας τάξεως. 

Έτσι η πόλωση εκφράζεται με το ακόλουθο ανάπτυγμα [2]:    

2 3 (1) (2) (3)(1) (2) (3)
0P [ ...] P P P ...=   +  +  + = + + +                    (1.3) 

όπου χ(2) και χ(3) είναι οι αντίστοιχες μη γραμμικές επιδεκτικότητες δεύτερης και τρίτης τάξης, 

ο όρος P⃗ 
1
(t) αναφέρεται στην γραμμική πόλωση και τέλος οι όροι P⃗ 

2
(t) και P⃗ 

3
(t) στη μη 

γραμμική πόλωση δεύτερης και τρίτης τάξης αντίστοιχα. Οι ανωτέρας τάξεως όροι στην 

σχέση (1.3) εξαρτώνται από την δομή του υλικού. Πιο συγκεκριμένα, για υλικά που 

εμφανίζουν κέντρο συμμετρίας ή αλλιώς συμμετρία αναστροφής, όπως π.χ. τα υγρά, τα 

αέρια και τα άμορφα, οι όροι άρτιας τάξης απουσιάζουν, και έτσι κυρίαρχος όρος στην 

περίπτωση αυτή είναι ο τρίτος. Για υλικά όμως που δεν εμφανίζουν κέντρο συμμετρίας όχι 

μόνο υπάρχουν οι όροι άρτιας τάξης, αλλά μάλιστα εκείνος της δεύτερης είναι και ο 

κυρίαρχος. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία όλα τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν σε 
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μορφή διαλυμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεισφορά μόνο από τον όρο που 

αντιστοιχεί σε μη γραμμικότητα τρίτης τάξης. 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η γραμμική και οι μη γραμμικές επιδεκτικότητες 

είναι τανυστικά μεγέθη. Εν γένει ο τανυστικός αυτός χαρακτήρας αναδεικνύεται αν 

διαχωρίσουμε την σχέση (1.3) στο γραμμικό και στο μη γραμμικό μέρος της, και τότε 

προκύπτει [2,3]: 

(1)
0 NLP(t)= (t) P (t)Ε  +                                                              (1.4)  

με ( )NL 0 ijk j k
i

όροι ανωτέρας τάξηςP / =d E E   +                                   (1.5) 

όπου (P⃗ NL)i είναι η i-συνιστώσα της μη γραμμικής πόλωσης και Ej, Ek οι καρτεσιανές 

συνιστώσες των σχετικών διανυσμάτων και οι συνιστώσες dijk γεννούν τον τανυστή 

επιδεκτικότητας δεύτερης τάξης (χ(2)). Φυσικά υπάρχουν και τανυστές τρίτης (χ(3)), τέταρτης 

τάξης (χ(4)) κ.ο.κ. 

 Για την επιδεκτικότητα δεύτερης τάξης (χ(2)) προκύπτει [2,3]: 

(2)
i n m jk (nm) ijk n m n m j n k mP( ) ( , , )E ( )E ( )ω ω ω ω ω ω ω ω+ =  +                      (1.6) 

όπου οι δείκτες i, j αναφέρονται στις καρτεσιανές συνιστώσες των πεδίων. Αξίζει να 

σημειωθεί πως στην σχέση (1.6) θεωρήθηκε ότι τα δύο ηλεκτρικά πεδία έχουν διαφορετικές 

συχνότητες ωn, ωm ενώ ο συμβολισμός (nm) δηλώνει ότι κατά την άθροιση πάνω στα n, m το 

άθροισμα ωn+ωm πρέπει να παραμένει σταθερό. 

Ορίζονται επίσης τα στοιχεία του τανυστή μη γραμμικής επιδεκτικότητας τρίτης 

τάξης χijkl
(3)(ω0+ωn+ωm,ω0,ωn,ωm) ως οι συντελεστές που σχετίζονται με τα πλάτη σύμφωνα 

με την έκφραση [2]: 

Pi(ω0+ωn+ωm)= ∑ ∑ χijkl
(3)

nmojkl (ω0+ωn+ωm,ω0,ωn,ωm)×Ej(ω0)Ek(ωn)El(ωm)    (1.7) 

η οποία, αν εκτελεστεί η πράξη του αθροίσματος στα m, n, και o, γίνεται [2,3]: 

Pi(ω0+ωn+ωm)=D∑ χijkl
(3)

𝑗𝑘𝑙 (ω0+ωn+ωm,ω0,ωn,ωm)×Ej(ω0)Ek(ωn)El(ωm)     (1.8) 

όπου ο όρος εκφυλισμού D εκφράζει τον αριθμό των διακριτών μεταθέσεων των συχνοτήτων 

ω0,ωn,ωm. Ο τανυστής αυτός έχει 34=81 στοιχεία τα οποία αποτελούν όλους τους 

συνδυασμούς των τεσσάρων πεδίων στις τρείς χωρικές συντεταγμένες. Στην περίπτωση 

ισότροπου μέσου, όπως αυτά που μελετώνται στη παρούσα εργασία, το σύνολο των όρων 

μηδενίζεται, εκτός από τα τρία διαγώνια στοιχεία, χ1111, χ1122 και χ1221. 

 Αν θέλουμε να μεταβούμε στη μικροσκοπική κλίμακα τότε αντί για την πόλωση θα 

πρέπει να εξετασθεί η διπολική ροπή η οποία αναφέρεται σε ένα μόνο μόριο. Η πόλωση 

συνδέεται με τη διπολική ροπή. Για την επαγόμενη διπολική ροπή ισχύει [2,3]: 

i i j localj ijk localj localk ijk localj localk locallp =α E β E E E Eγ E+ + +                                (1.9) 
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όπου το μέγεθος α είναι η πολωσιμότητα (τανυστής 2ης τάξης), το β είναι η 

υπερπολωσιμότητα 1ης τάξης (τανυστής 3ης τάξης), το μέγεθος γ η υπερπολωσιμότητα 2ης 

τάξης (τανυστής 4ης τάξης) ενώ το Εlocal ονομάζεται τοπικό πεδίο και είναι το πεδίο το οποίο 

ασκείται σε ένα μόριο και η προέλευση του οποίου οφείλεται σε όλα τα υπόλοιπα μόρια 

(δίπολα).  

 Το εξωτερικό πεδίο Ε και το τοπικό πεδίο Εlocal συνδέονται μεταξύ τους μέσω της 

σχέσης [2]: 

                                                                          localE LE=                                                       (1.10) 

όπου L είναι ο συντελεστής διόρθωσης του τοπικού πεδίου Εlocal και ισούται με 

                                                             
( )2

0n 2
L

3

+
=                                                                 (1.11) 

ο οποίος προκύπτει από την σχέση Lorentz-Lorenz που συνδέει τον δείκτη διάθλασης (n0) με 

την πολωσιμότητα.  

 Οι επιδεκτικότητες είναι τανυστές και εκφράζουν την πόλωση του προσπίπτοντος 

ηλεκτρικού πεδίου όσον αφορά τον προσανατολισμό του στο μέσο, καθώς είναι ανισότροπο 

και συνεπώς δεν αποκρίνεται με όμοιο τρόπο για τις διάφορες συνιστώσες του πολωμένου 

φωτός. Κατά την αναπαράσταση αυτή, η γραμμική επιδεκτικότητα χ(1) είναι τανυστής 

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

γραμμική επιδεκτικότητα χ(3) είναι τανυστής τέταρτης τάξης κ.ο.κ. Οι επιδεκτικότητες 

σχετίζονται με διάφορα μη γραμμικά φαινόμενα. Ο αριθμός των φωτονίων ή των κυμάτων 

που μετέχουν σε μια αλληλεπίδραση καθορίζουν και ποια τάξης επιδεκτικότητα χ(n) 

περιγράφει την διεργασία. Παραδείγματος χάριν, το χ(1) περιγράφει αλληλεπιδράσεις 2 

κυμάτων, το χ(2) 3 κυμάτων, το χ(3) 4 κυμάτων κ.ο.κ. 

 Στην Κβαντομηχανική για την ανάλυσή της αλληλεπίδρασης του ηλεκτρομαγνητικού  

πεδίου με την ύλη χρησιμοποιείται η προσέγγιση των Χρονοεξαρτημένων Διαταραχών. Στη 

μέθοδο αυτή η ενέργεια και η κυματοσυνάρτηση του συστήματος εκφράζονται ως μια σειρά 

δυνάμεων μιας αδιάστατης παραμέτρου που εκφράζει το μέγεθος της αλληλεπίδρασης. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση για αυτή την αλληλεπίδραση η παράμετρος που την εκφράζει δεν 

είναι άλλο από το ηλεκτρικό πεδίο, πολλαπλασιασμένο κατάλληλα με κάποιες σταθερές 

ώστε το μέγεθος που θα προκύψει να είναι αδιάστατο. Με το τρόπο αυτό βρίσκεται η 

διόρθωση που προκαλεί κάθε όρος στην αδιατάρακτη ενέργεια καθώς και η 

κυματοσυνάρτηση του συστήματος και αυτό επιτυγχάνεται λύνοντας κάθε φορά την εξίσωση 

του Schrödinger. Στην απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας λαμβάνεται μόνον ο 

όρος 1ης τάξης, οπότε στο συντελεστή της 1ης διόρθωσης της κυματοσυνάρτησης (πιθανότητα 

μετάβασης) υπεισέρχεται το ακόλουθο ολοκλήρωμα: 

                                               ( )
2

i j j i
Ψ e r E Ψ dV

* ˆˆ
→

=                                (1.12) 
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όπου Ψj και Ψi η τελική και αρχική κυματοσυνάρτηση αντίστοιχα, r ̂  ο διανυσματικός τελεστής 

της θέσης και E⃗ ̂ ο τελεστής του ηλεκτρικού πεδίου. Το ολοκλήρωμα της εξίσωσης (1.12) είναι 

το κβαντομηχανικό ανάλογο της μόνιμης ηλεκτρικής διπολικής ροπής ενός δίπολου, φορτιών 

απόλυτης τιμής q με απόσταση r (p⃗ =qr ). Στις διαδικασίες σκέδασης και στις πολυφωτονικές 

διαδικασίες λαμβάνεται υπ’ όψην και η 2η διόρθωση (~E2), καθώς οι εντάσεις είναι μεγάλες 

και το ηλεκτρικό πεδίο ισχυρό. Τότε, υπεισέρχεται το μέγεθος της υπερπολωσιμότητας βijk [2, 

8]. Για τις τριφωτονικές διαδικασίες λαμβάνεται υπ’ όψην και η διόρθωση 3ης τάξης και το 

μέγεθος που θα εμφανιστεί τότε είναι η υπερπολωσιμότητα γijk κ.ο.κ. 

 

1.2 H μη γραμμική επιδεκτικότητα ενός κλασικού μη αρμονικού ταλαντωτή 

 Για την κλασσική περιγραφή των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων χρησιμοποιείται 

το μοντέλο Lorentz. Στο μοντέλο αυτό το άτομο προσεγγίζεται ως ένας αρμονικός 

ταλαντωτής. Το μοντέλο αυτό περιγράφει πολύ καλά τις μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες των 

αερίων και μη μεταλλικών στερεών συσχετίζοντας την ύπαρξη μη γραμμικότητας με την 

δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο ηλεκτρόνιο. Στην περίπτωση όπου το υλικό είναι 

κεντροσυμμετρικό η δύναμη επαναφοράς είναι ανάλογη της ταχύτητας σύμφωνα με [3]: 

𝐹 επαναφοράς=-mω0
2x +mbx 3                                                                                    (1.13) 

όπου b είναι η παράμετρος που χαρακτηρίζει το πόσο ισχυρή μη γραμμικότητα υπάρχει. Το 

δυναμικό που αντιστοιχεί σε αυτή τη δύναμη επαναφοράς θα δίνεται από την σχέση:  

2 2 4
ά 0

1 1
U(x) F dx m x mbx

2 4
 = − =  −                             (1.14) 

Η συνάρτηση του δυναμικού φαίνεται στο σχήμα 1.1 (για την συνήθη περίπτωση που το b 

είναι θετικό) και είναι συμμετρική για (x →-x ) που συμβαίνει μόνο για ένα μέσο το οποίο 

εμφανίζει συμμετρία αναστροφής. Να σημειωθεί πως ο όρος -
1

4
mbx 4 είναι απλώς η 

διόρθωση που μπαίνει στην U(x ), η οποία χωρίς την ύπαρξη μη γραμμικοτήτων θα ήταν: 

−
1

2
mω0

2x⃗ 2 που είναι η ενέργεια ενός κλασσικού αρμονικού ταλαντωτή. Γίνεται η υπόθεση 

πως η μετατόπιση του ηλεκτρονίου δεν γίνεται ποτέ αρκετά μεγάλη ώστε να χρειαστεί να 

συμπεριληφθούν και διορθωτικοί όροι μεγαλύτερης τάξης στην συνάρτηση. 
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Σχήμα 1.1: Η συνάρτηση της δυναμικής ενέργειας για ένα κεντροσυμμετρικό μέσο. 

    Διανυσματικά η εξίσωση της δύναμης επαναφοράς για ένα κεντροσυμμετρικο μέσο 

είναι [3]: 

                                               
0

2
άF m r mb(r r)r  = −  +                                   (1.15) 

    Επομένως η εξίσωση του ηλεκτρονίου θα είναι: 

−
+  + −  =2

0

eE(t)
r 2 r r b(r r)r

m
                                                (1.16) 

    Θεωρείται πως το προσπίπτων πεδίο δίνεται από τη σχέση [3]: 

31 2 i ti t i t
1 2 3(t) e e e c.c.− −  − 

= + + +E E E E                                    (1.17) 

και έχει τρεις διακριτές συχνότητες διότι αυτή είναι η πιο γενική περίπτωση για μια 

αλληλεπίδραση τρίτης τάξης. Για ευκολία στις πράξεις το πεδίο γράφεται ως εξής:      

                                                          
ni t

n
n

(t) ( )e− 
= E E                                                    (1.18) 

    Προκειμένου να λυθεί η σχέση (1.24) αντικαθίσταται ο όρος Ε⃗  με τον λΕ⃗  όπου λ είναι 

μία παράμετρος που χαρακτηρίζει την ένταση της διαταραχής και στο τέλος των 

υπολογισμών λαμβάνεται ίση με τη μονάδα και αναζητείται λύση της μορφής: 

(1) 2 (2) 3 (3)r(t) r r r ...=  +  +  +                                     (1.19) 

    Έτσι μπορεί τώρα να γίνει υπολογισμός της μη γραμμικής επιδεκτικότητας 2ης και 3ης 

τάξης. Επειδή όμως η ανάλυση αφορά κεντροσυμμετρικά υλικά η μη γραμμική 

επιδεκτικότητα 2ης τάξης, άρα και τα r 
(2)

μηδενίζονται και προκύπτει ότι τα r 
(3)

ισούται με:    

                                                

3
m n p(3)

q 3
(mnp) q m n p

be [ ( ) ( )] ( )
( )

m D( )D( )D( )D( )

   
 = −

   


E E E
r                                   (1.20) 
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    Έχοντας κατά νου τις σχέσεις [3]: 

                                                                   
(3) (3)

q q( ) Ne ( ) = − P r                                                    (1.21) 

και 

                                   
(3) (3)

i q ijkl q m n p j m k n l p
jkl (mnp)

P ( ) ( , , , ) E ( )E ( )E ( ) =                                    (1.22) 

προκύπτουν οι μη γραμμικές επιδεκτικότητες 3ης τάξης:  

4
jk il(3)

ijkl q m n p 3
0 q m n p

Nbe
( , , , )

m D( )D( )D( )D( )

 
     =

    
                         (1.23) 

    Παρόλο που η εξίσωση (1.23) είναι μία αρκετά ικανοποιητική έκφραση για την 

επιδεκτικότητα τρίτης τάξης δεν δείχνει την ολική συμμετρία της αλληλεπίδρασης, λόγω της 

αυθαιρεσίας στο ποιο πεδίο ονομάζεται ( )j mE  , ποιο ( )k nE  και ποιο ( )l pE  . Είναι αρκετά 

χρήσιμο η επιδεκτικότητα να οριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται αυτή η συμμετρία, η 

οποία είναι γνωστή ως εγγενής συμμετρία μεταθέσεων. Εφόσον υπάρχουν έξι δυνατοί 

συνδυασμοί με τους οποίους μπορούν να θεωρηθούν τα πεδία , και , η επιδεκτικότητα τρίτης 

τάξης ορίζεται ως το ένα έκτο του αθροίσματος των έξι εκφράσεων σε αναλογία με την σχέση 

(1.24), με τα πεδία να παίρνονται με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Τελικά [3]: 

4
ij kl ik jl il jk(3)

ijkl q m n p 3
0 q m n p

Nbe [δ δ + δ δ + δ δ ]
χ (ω ,ω ,ω ,ω ) =

3ε m D(ω )D(ω )D(ω )D(ω )
                    (1.24) 

 Η έκφραση (1.24) μπορεί να ξαναγραφτεί χρησιμοποιώντας τις γραμμικές 

επιδεκτικότητες για τις συχνότητες qω , mω , nω  και nω  ως εξής: 

3
(3) (1) (1) (1) (1)0
ijkl q m n p q m n p3 4

bmε
χ (ω ,ω ,ω ,ω ) = [χ (ω )χ (ω )χ (ω )χ (ω )]

3N e
 

 

ij kl ik jl il jk×[δ δ + δ δ + δ δ ]          (1.25) 

 

 Μπορεί να θεωρηθεί πως οι γραμμικές και μη γραμμικές συνεισφορές στην δύναμη 

επαναφοράς που δίδεται από την εξίσωση (1.26) γίνονται συγκρίσιμες σε μέγεθος όταν η 

μετατόπιση x  γίνεται συγκρίσιμη με την ατομική διάσταση d, πράγμα το οποίο συμβαίνει 

όταν 
2 3
0mω d = mbd , άρα όταν: 

2

0

2
b

d


=      (1.27) 

Χρησιμοποιώντας αυτή την έκφραση για το b μπορεί να υπολογισθεί η τιμή της μη 

γραμμικής επιδεκτικότητας. Για την περίπτωση διέγερσης εκτός συντονισμού, ο όρος ( )D   

είναι περίπου ίσως με 
2

0 , άρα από την σχέση (1.24) προκύπτει ότι [3]: 
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4 4
(3)

3 8 3 6 5
0 0 0 0

Nbe e
χ =

ε m ω ε m ω d
=                    (1.28) 

 

 Η μη γραμμική επιδεκτικότητα 3ης τάξης (χ(3)), η οποία μελετάται στην παρούσα 

εργασία, αποτελείται από πραγματικό (Reχ(3)) και το φανταστικό μέρος (Imχ(3)) και πιο 

συγκεκριμένα ισχύει ότι: 

 

χ(3) = √(Reχ(3))2 + (Imχ(3))2                                               (1.29) 

 

 Το  Reχ(3) υπολογίζεται μέσω του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης γ’, ενώ το Imχ(3) 

υπολογίζεται μέσω του συντελεστής μη γραμμικής απορρόφησης β. Όλες αυτές οι ποσότητες 

αναλύονται στην συνέχεια. 

 

 

 

1.3 Μη γραμμικά φαινόμενα 

1.3.1 Γένεση αρμονικών συχνοτήτων 

    Η γένεση αρμονικών συχνοτήτων, αναφέρεται στην δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων με συχνότητα διαφορετική της αρχικής. Η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ 

σημαντική διότι κατά την διέλευση δέσμης λέιζερ από κατάλληλο μη γραμμικό υλικό 

επέρχεται διπλασιασμός της συχνότητας. Έτσι από δύο φωτόνια συχνότητας ω δημιουργείται 

ένα συχνότητας 2ω. Η συνολική πόλωση του υλικού μπορεί να γραφεί ως ένα άθροισμα 

επιμέρους όρων και αν το αρχικό πεδίο είναι χρονοεξαρτώμενο και μονοχρωματικό, τότε ο 

n-οστός όρος της πόλωσης μπορεί να γραφεί ως [3]: 

                  ( )
n(n) (n) (n) (n) (n) i t (n) n i(n )t

0 0
n

... E e E e = = = =P E E E                    (1.30) 

    O n-ιοστός όρος της πόλωσης εισάγει έναν νέο όρο που αντιπροσωπεύει την πηγή 

νέου κύματος συχνότητας nω [4]. 

    Στο παρακάτω Σχήμα (1.2) παρουσιάζονται με απλό τρόπο δύο διαγράμματα που 

περιγράφουν τη γένεση δεύτερης αρμονικής συχνότητας, μέσω του μηχανισμού 

πολυφωτονικής (διφωτονικής) απορρόφησης. 
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Σχήμα 1.2: α) Γεωμετρία της γένεσης δεύτερης αρμονικής, β) Ενεργειακό διάγραμμα που περιγράφει 
την γένεση δεύτερης αρμονικής. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου ω3=ω1+ω2, η μη γραμμική πόλωση 2ης τάξης 

θα είναι [4]: 

( ) ( )1 2 1 21 2
2 2 i t i t2i t 2i t(2) (2)

1 2 1 2 1 2P E e E e 2E E e 2E E e c.c. +  −  =  + + + +
 

 

 
(2) * *

1 1 2 22 E E E E +  +                                                (1.31) 

    Παρατηρείται η ύπαρξη όρων με συχνότητες που αντιστοιχούν στο άθροισμα 

( )1 2 + και την διαφορά ( )1 2 −  των αρχικών συχνοτήτων 1 και 2 . Παρακάτω, στα 

σχήματα 1.3 και 1.4 αναπαρίστανται οι διεργασίες γένεσης αθροίσματος και διαφοράς 

συχνοτήτων αντίστοιχα. 

 
Σχήμα 1.3: Άθροισμα συχνοτήτων, α) Γεωμετρία της διεργασίας, β) Ενεργειακό διάγραμμα. 

 
 

Σχήμα 1.4: Διαφορά συχνοτήτων α) Γεωμετρία της διεργασίας, β) Ενεργειακό διάγραμμα. 
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1.3.2 Κορέσιμη και ανάστροφα κορέσιμη απορρόφηση 

 Όταν σε ένα υλικό προσπίπτει μια δέσμη λέιζερ υψηλής έντασης τότε ο συντελεστής 

απορρόφησης του υλικού παύει να είναι γραμμικός. Συνήθως μπορεί να περιγραφεί από μια 

σχέση της μορφής [5]: 

0 I = +                                                                 (1.32) 

όπου 0 είναι ο συντελεστής γραμμικής απορρόφησης και   ο συντελεστής μη γραμμικής 

απορρόφησης. Ο συντελεστής μη γραμμικής απορρόφησης συνδέεται με το φανταστικό 

μέρος της μη γραμμικής επιδεκτικότητας τρίτης τάξης (Imχ(3)). Τα φαινόμενα που λαμβάνουν 

χώρα είναι δύο, η κορέσιμη απορρόφηση (Saturable Absorption-SA) και η ανάστροφα 

κορέσιμη απορρόφηση (Reverse Saturable Absorption-RSA).  

 Η κορέσιμη απορρόφηση παρατηρείται συνήθως στην περίπτωση όπου συμβαίνει 

απορρόφηση μεταξύ χαμηλών ενεργειακών σταθμών, ενώ μεταξύ των ανώτερων 

ενεργειακών σταθμών είναι αμελητέα. Το σύστημα απορροφά μέχρι να επέλθει κορεσμός 

στην απορρόφηση και στη συνέχεια παύει να απορροφά. Αυτό μακροσκοπικά παρουσιάζεται 

με την αύξηση της διαπερατότητάς του συστήματος αυξανόμενης της εντάσεως της 

ακτινοβολίας. Μία πολύ σημαντική εφαρμογή της κορέσιμης απορρόφησης αποτελεί η 

χρήση κορέσιμου απορροφητή στο εσωτερικό κοιλότητας λέιζερ (οπτική διστάθεια).   

 Η ανάστροφα κορέσιμη απορρόφηση είναι μια διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε 

διεγέρσεις μεταξύ πραγματικών ηλεκτρονικών καταστάσεων. Το φαινόμενο αυτό συνίσταται 

στην απορρόφηση της ακτινοβολίας από ανώτερες ενεργειακές στάθμες των μορίων, η 

μετάβαση στις οποίες γίνεται από τις κατώτερες στάθμες. Προκειμένου να συμβεί αυτό 

πρέπει να πληρούνται οι εξής τρεις συνθήκες. Η μεταφορά των πληθυσμών σε αυτές τις 

καταστάσεις να έχει μεγάλη απόδοση, η αποδιέγερση σε αυτές να είναι αρκετά γρήγορη έτσι 

ώστε το μόριο να μπορεί να απορροφήσει ξανά και τέλος η ενεργός διατομή απορρόφησης 

των καταστάσεων αυτών να είναι μεγαλύτερη από αυτή της κατώτερης (θεμελιώδους). Το 

αποτέλεσμα της ταυτόχρονης πλήρωσης των παραπάνω, είναι ότι με την αύξηση της έντασης 

της προσπίπτουσας ακτινοβολίας αυξάνεται η απορρόφηση, άρα μειώνεται η 

διαπερατότητα.  

 Η γραμμική απορρόφηση σε απορροφόν μέσο περιγράφεται από τη σχέση των Beer-

Lambert: 

− 
= 0 ( )z

0I eI                                                            (1.33) 

όπου Ι0 η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και α0(ω) ο συντελεστής απορρόφησης ο 

οποίος εξαρτάται από τη συχνότητα της ακτινοβολίας. Η παραπάνω σχέση προκύπτει από τη 

λύση της σχετικής διαφορικής εξίσωσης της ακτινοβολίας:  

= − 0

dI
( )I

dz
                                                            (1.34) 
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 Όταν έχουμε μεγάλες εντάσεις λαμβάνουν χώρα μη γραμμικά (π.χ. πολυφωτονικά) 

φαινόμενα με αποτέλεσμα να εμφανίζονται όροι έντασης μεγαλύτερης τάξης και η 

παραπάνω διαφορική εξίσωση λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: 

( ) ( ) ( )= −  −  −   − ης2 3 όροι 4  τάξης και άνω
dI

I I I
dz

                (1.35) 

όπου:  

• β(ω) ο συντελεστής διφωτονικής απορρόφησης  

και 

• γ(ω) ο συντελεστής τριφωτονικής απορρόφησης 

 Όταν σε ένα υλικό κυριαρχεί η διφωτονική απορρόφηση τότε:  

 

( ) −  2dI
I

dz
                                                         (1.36) 

της οποίας η λύση είναι: 

 
+

=


0

0

I
I

1
(z)

I z
                                                          (1.37) 

 Εάν γράψουμε την παραπάνω σχέση ως: 

=

+
0

z

1

1
I(z)

I

                                                            (1.38) 

προκύπτει ότι: 

 →
=
0

lim I z)
1

(
z

                                                            (1.39) 

 Η διφωτονική απορρόφηση πραγματοποιείται σε μεγάλες εντάσεις και έχει ως 

αποτέλεσμα την εξασθένιση της έντασης της δέσμης. Παρατηρούμε  πως η ένταση σε κάθε 

σημείο του μέσου τείνει να σταθεροποιηθεί όταν η προσπίπτουσα ένταση λαμβάνει αρκετά 

μεγάλες τιμές.  

 Όταν έχουμε ανάστροφα κορέσιμη απορρόφηση ο συντελεστής απορρόφησης 

αποδεικνύεται ότι δίνεται από την παρακάτω σχέση:  

 =



+


0

s

1
                                                           (1.40) 

όπου α0 η γραμμική απορρόφηση και Ιs η ένταση κορεσμού. Όταν I= Ιs τότε α= α0 /2. Ισχύει: 

     
→

 =lim 0                                                              (1.41) 
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1.3.3 Αυτό-εστίαση και αυτό-από-εστίαση 

Μια δέσμη γκαουσιανής κατανομής, περιγράφεται από την παρακάτω σχέση [4, 6]: 

( )
2

0 2
0

r
I r I exp 2

w

 
= − 

 

                                              (1.42) 

όπου w0 είναι η ακτίνα της δέσμης που αντιστοιχεί το 1/e2 της I0. Δηλαδή η ένταση της 

μειώνεται εκθετικά με την απόσταση της από το κέντρο. 

 Μία ισχυρή δέσμη λέιζερ, με χωρική π.χ. γκαουσιανή (Gaussian) κατανομή έντασης, 

διερχόμενη από ένα μη γραμμικό κεντροσυμετρικό υλικό, λόγω της εξάρτησης του δείκτη 

διάθλασης από την ένταση της δέσμης αυτής, θα "βλέπει" διαφορετικό δείκτη διάθλασης 

στα άκρα της σε σχέση με το κέντρο της. Αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς είναι η εστίαση ή 

η από-εστίαση της δέσμης ανάλογα με το υλικό, (n2<0 ή n2>0), κάνοντας το να 

συμπεριφέρεται είτε σαν συγκλίνων είτε σαν αποκλίνων φακός αντίστοιχα.  

 Στο κέντρο της δέσμης, όπου η ένταση είναι μέγιστη, το υλικό θα παρουσιάζει 

μέγιστο δείκτη διάθλασης. Στην υπόλοιπη περιοχή, ο δείκτης διάθλασης θα μειώνεται, 

ακολουθώντας την εκθετική μείωση της έντασης της δέσμης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το 

υλικό στο σημείο από το οποίο διέρχεται η δέσμη να λειτουργεί σαν συγκεντρωτικός φακός 

ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εστιάζει ακόμη περισσότερο την ίδια τη δέσμη που 

προκάλεσε το μη γραμμικό αυτό φαινόμενο της αυτό-εστίασης (self-focusing). Στην αντίθετη 

περίπτωση, αν δηλαδή θεωρήσουμε το μη γραμμικό δείκτη διάθλασης αρνητικό, τότε ο 

δείκτης διάθλασης του υλικού θα αυξάνεται όσο κατευθυνόμαστε από το κέντρο προς το 

εξωτερικό της δέσμης. Δηλαδή είναι η ακριβώς αντίθετη περίπτωση από τη προηγούμενη. 

Το υλικό τότε θα λειτουργήσει ως αποκεντρωτικός φακός με αποτέλεσμα να από-εστιάζει τη 

διερχόμενη δέσμη και το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως αυτό-από-εστίαση (self-

defocusing). Τα φαινόμενα εστίασης είναι ανεπιθύμητα στα ενεργά υλικά των λέιζερ όταν το 

γ΄ είναι θετικό, επειδή τότε η δέσμη αυτό-εστιάζεται όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα να 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής του υλικού. Η μεταβολή της διαπερατότητας ενός 

μη γραμμικού υλικού που προκαλείται εν μέρει από τα φαινόμενα της αυτό-εστίασης και 

αυτό-από-εστίασης αποτελούν βάση της τεχνικής Ζ-scan και θα περιγραφούν πιο αναλυτικά 

σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

1.3.4 Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από την ένταση 

 Όταν μια δέσμη υψηλής έντασης διαπεράσει ένα οπτικό υλικό τότε ο δείκτης 

διάθλασης του υλικού παύει να είναι σταθερός και μεταβάλλεται με την ένταση. Η μεταβολή 

αυτή συνεπάγεται μια σειρά από νέα φαινόμενα τα οποία αφορούν είτε αλλαγές στην 

απορρόφηση του υλικού, είτε αλλαγές του δείκτη διάθλασης, είτε και τα δύο. 

Αναπτύσσοντας τον δείκτη διάθλασης n σε σειρά Taylor ως προς το πεδίο Ε προκύπτει: 

22
0 1 0

n
n=n +n E+ E =n + γ'I

2
                                            (1.43) 
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όπου n0 o γραμμικός δείκτης διάθλασης του υλικού. Οι υπόλοιποι όροι είναι αποτέλεσμα της 

μη γραμμικής απόκρισης του μέσου και εξαρτώνται από το εφαρμοζόμενο πεδίο το οποίο 

καθορίζει το μέγεθος της συνεισφοράς τους στον συνολικό δείκτη διάθλασης. Με n1 και n2 

συμβολίζονται οι μη γραμμικοί δείκτες διάθλασης 1ης και 2ης τάξης αντιστοίχως. Η ποσότητα 

γ΄ είναι ο συντελεστής μη γραμμικής διάθλασης ο οποίος σχετίζεται με το πραγματικό μέρος 

της μη γραμμικής επιδεκτικότητας 3ης τάξης.  
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Κεφάλαιο 2: Πειραματικές τεχνικές και διατάξεις  

 

2.1 Η πειραματική τεχνική Ζ-scan 

 Η τεχνική Z-scan εισήχθη από τους Sheik Bahae et al. το 1990 [1] και υπερτερεί σε 

σχέση με άλλες τεχνικές μέτρησης μη γραμμικών οπτικών παραμέτρων 3ης τάξης, καθώς δίνει 

τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης και των τιμών αλλά και των προσήμων της μη 

γραμμικής διάθλασης και της μη γραμμικής απορρόφησης. Είναι μια σχετικά απλή 

πειραματική διάταξη αφού χρησιμοποιεί μονάχα μια δέσμη σε αντίθεση με άλλες τεχνικές 

προσδιορισμού μη γραμμικών παραμέτρων, όπου κάνουν χρήση περισσοτέρων δεσμών. 

Επίσης, ο προσδιορισμός των μη γραμμικών οπτικών παραμέτρων γίνεται απόλυτα, χωρίς 

δηλαδή να απαιτείται δείγμα αναφοράς. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη 

εργασία. 

 

 

Σχήμα 2.1: Η δημοσίευση για την τεχνική Z-scan από τους Sheik Bahae et al. το 1990 [1]. 
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Η πειραματική διάταξη της τεχνικής παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 2.2: Πειραματική διάταξη τεχνικής Ζ-scan [2]. 

 

 Η τεχνική στηρίζεται στη μέτρηση της μεταβολής της διαπερατότητας ενός δείγματος 

καθώς αυτό κινείται κατά μήκος του άξονα διάδοσης μιας εστιασμένης γκαουσιανής δέσμης. 

Κατά τη κίνηση του δείγματος κατά μήκος του άξονα διάδοσης της δέσμης, το δείγμα 

υφίσταται διαφορετική ένταση ακτινοβολίας η οποία λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της στο 

εστιακό επίπεδο του φακού. Η μέτρηση της διαπερατότητας γίνεται με δύο διαφορετικούς 

τρόπους, όπου η δέσμη χωρίζεται σε δύο διαφορετικούς κλάδους μέσω ενός διαχωριστή 

δέσμης. Στον πρώτο, ο οποίος ονομάζεται “open-aperture” Z-scan, η δέσμη συλλέγεται 

ολόκληρη, ενώ στον δεύτερο, ο οποίος καλείται “closed-aperture” Z-scan, η δέσμη διέρχεται 

μέσα από στενό διάφραγμα οπότε συλλέγεται μόνο το κεντρικό της μέρος. Και στους δύο 

κλάδους η δέσμη ανιχνεύεται με κατάλληλο φωτοπολλαπλασιαστή αφού πρώτα 

εξασθενηθεί με χρήση οπτικών φίλτρων. Ο πρώτος κλάδος παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τη μη γραμμική απορρόφηση ενώ ο δεύτερος σχετικά με τη μη γραμμική διάθλαση του υπό 

μελέτη δείγματος [3, 4].  

 

2.1.1 "Open-Αperture Z-scan" (OA Z-scan) 

 Από τις καταγραφές που προκύπτουν στον κλάδο της “open aperture” Ζ-scan, μπορεί 

να προσδιοριστεί ο συντελεστής μη γραμμικής απορρόφησης β του υπό μελέτη δείγματος ο 

οποίος σχετίζεται με το φανταστικό μέρος της μη γραμμικής επιδεκτικότητας 3ης τάξης. Η 

καμπύλη που προκύπτει από την “open aperture” Ζ-scan, για ένα υλικό που παρουσιάζει 

συμπεριφορά ανάστροφα κορέσιμου απορροφητή, έχει τη μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 

2.3 (α). Όπως παρατηρούμε όσο το δείγμα πλησιάζει προς το εστιακό επίπεδο του φακού η 

διαπερατότητα μειώνεται και στο εστιακό επίπεδο (z=0) παρατηρείται ελάχιστο στην 

διαπερατότητα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι απολύτως λογικό διότι η αύξηση της έντασης 

οδηγεί σε αύξηση της μη γραμμικής απορρόφησης του υλικού επομένως σε μείωση της 

διαπερατότητας του. Αντίθετα, όταν το υλικό παρουσιάζει συμπεριφορά κορέσιμου 
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απορροφητή (saturable absorber) η “open aperture” Z-scan έχει αντίθετη μορφή και 

παρατηρείται ένα μέγιστο στην διαπερατότητα. Το μέγιστο αυτό δηλώνει ότι η 

διαπερατότητα αυξάνεται για μεγάλες εντάσεις της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (Σχήμα 2.3 

(β)) [5, 6]. 

 

 

      (α)                                                                            (β) 

Σχήμα 2.3: ΟA Z-scan με τις μορφές (α) valley και (β) peak. 

 

Η σχέση που συνδέει το φανταστικό κομμάτι της μη γραμμικής επιδεκτικότητας με 

το συντελεστή μη γραμμικής απορρόφησης β (m/W)είναι [2]: 

2 2
(3) 70

2

c n
Im (esu) 10

96
−

 =
 

                                             (2.1) 

 

Υπολογισμός του συντελεστή μη γραμμικής απορρόφησης β 

 Η συνάρτηση που περιγράφει την μεταβολή της διαπερατότητας από την καμπύλη 

της "open-aperture" είναι η ακόλουθη [2]: 
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                                (2.2) 
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                                              (2.3) 

 

2.1.2 "Closed-Αperture Z-scan" (CA Z-scan) 

    Από την καταγραφή της διαπερατότητας στην "closed aperture" Z-scan μπορεί να 

υπολογισθεί ο συντελεστής μη γραμμικής διάθλασης γ' ο οποίος σχετίζεται με το πραγματικό 

μέρος της μη γραμμικής επιδεκτικότητας 3ης τάξης. Η δέσμη προτού προσπέσει στο 
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φωτοπολλαπλασιαστή του κλάδου της "closed aperture", διέρχεται από μία ίριδα που 

επιτρέπει να διέλθει κατά την μετακίνηση μόνο το κεντρικό μέρος της δέσμης. Η μεταβολή 

της διαπερατότητας παρέχει πληροφορίες για το μη γραμμικό δείκτη διάθλασης (γ') του 

δείγματος. Οι καταγραφές που μπορούν να παρατηρηθούν από τον κλάδο αυτό είναι η αυτό-

εστίαση (γ'>0) και η αυτό-από-εστίαση (γ'<0). Κατά το φαινόμενο της αυτό-εστίασης (self-

focusing), το δείγμα λειτουργεί σαν συγκλίνων φακός, και η καμπύλη διαπερατότητας 

εμφανίζει ένα ελάχιστο πριν το εστιακό επίπεδο ακολουθούμενο από ένα μέγιστο μετά το 

εστιακό επίπεδο (Σχήματα 2.4.α, 2.5) ("valley-peak", V-P). Αντιθέτως, κατά το φαινόμενο της 

αυτό-από-εστίασης (self-defocusing), το δείγμα λειτουργεί σαν αποκλίνων φακός, και η 

καμπύλη διαπερατότητας εμφανίζει ένα μέγιστο πριν το εστιακό επίπεδο ακολουθούμενο 

από ένα ελάχιστο μετά από αυτό (Σχήματα 2.4.β, 2.5) ("peak-valley", P-V). Η διαφορά μεταξύ 

του μεγίστου και του ελαχίστου της διαπερατότητας (ΔΤP-V) είναι μία σημαντική παράμετρος 

για τον υπολογισμό του γ΄, όπως θα φανεί και στη συνέχεια [2, 4].  

 

Σχήμα 2.4: CA Z-scan με τις μορφές (α) valley-peak και (β) peak-valley. 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

22 
 

 

Σχήμα 2.5: Καταγραφές της CA Z-scan [7].  

 

    Το δείγμα παρουσιάζεται σε διαφορετικές θέσεις πάνω στον άξονα διάδοσης της 

εστιασμένης δέσμης. Με D συμβολίζεται ο ανιχνευτής, με L συγκλίνων φακός, με S το δείγμα 

και με F το εστιακό επίπεδο του φακού. Στη περίπτωση (α) δεν έχει τοποθετηθεί δείγμα στη 

διάταξη και έστω ότι η διάμετρος της δέσμης πάνω στο επίπεδο του διαφράγματος είναι WA. 

Στη δεύτερη περίπτωση (β) το δείγμα έχει τοποθετηθεί στη διάταξη, αλλά βρίσκεται “μακριά” 

από το εστιακό επίπεδο. Τότε η ένταση της δέσμης που υφίσταται το δείγμα δεν είναι αρκετά 

ισχυρή ώστε να παρουσιασθούν φαινόμενα αυτό-από-εστίασης, με αποτέλεσμα η διάμετρος 

της δέσμης στο διάφραγμα να παραμείνει σχεδόν η ίδια. Στη τρίτη περίπτωση (γ) το δείγμα 

βρίσκεται λίγο πριν την εστία. Η αυτό-από-εστίαση σε αυτή τη περιοχή εμφανίζεται έντονα, 

με αποτέλεσμα το δείγμα να συμπεριφέρεται σαν αποκεντρωτικός φακός. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια το σύστημα των δύο φακών να εστιάζει τη δέσμη λίγο πιο μακριά από το σημείο 

που βρισκόταν το εστιακό επίπεδο του φακού L, με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα, να φτάνει στο διάφραγμα με μικρότερη διάμετρο (WA) από ότι προηγουμένως. Κατά 

συνέπεια η ακτινοβολία που περνά από το κυκλικό διάφραγμα αυξάνει (διότι είναι αυξημένη 

και η ένταση της δέσμης στη θέση του διαφράγματος) και η “closed aperture” Z-scan 

παρουσιάζει μέγιστο στη διαπερατότητα. 
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Σχήμα 2.6: Αυτό-από-εστίαση. 

 

    Στην περίπτωση που γ'>0 το δείγμα λειτουργεί σαν συγκλίνων φακός και η 

διαδικασία είναι ακριβώς η αντίστροφη της παραπάνω όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 

2.7. 

 

Σχήμα 2.7: Αυτό-εστίαση. 
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Η σχέση που συνδέει τον συντελεστή του μη γραμμικού δείκτη διάθλασης γ’ με τον 

μη γραμμικό δείκτη διάθλασης είναι [2]:  

n2(esu)=
cn0

40π
γ'                                                     (2.4) 

 Επίσης, η σχέση που συνδέει το πραγματικό μέρος της μη γραμμικής επιδεκτικότητας 

με το συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης γ’ (m2/W) είναι: 

2
(3) 60

2

cn '
Re (esu) 10

480
−

 =


                                             (2.5) 

 

Υπολογισμός του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης γ΄ απουσία μη γραμμικής απορρόφησης 

 Οι τιμές της κανονικοποιημένης διαπερατότητας, όπως προαναφέρθηκε, 

προκύπτουν από την διαφορά μεγίστου και ελαχίστου της διαπερατότητας στις καταγραφές 

της “closed-aperture” και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της αυτό-εστίασης ("valley-

peak") η τιμή του ΔΤP-V είναι θετική ενώ στην περίπτωση της από-αυτό-εστίασης ("peak-

valley") είναι αρνητική. Ο υπολογισμός του πεδίου στο επίπεδο του διαφράγματος που είναι 

αρκετά μακριά γίνεται με τη χρήση δύο προσεγγίσεων. Με τις προϋποθέσεις πως οι 

καταγραφές είναι κανονικοποιήμενες, η απόσταση του διαφράγματος απ’ το δείγμα είναι 

πολύ μεγάλη (μακρινό πεδίο), η δέσμη είναι γκαουσιανή και ισχύει η συνθήκη L<z0 όπου L 

είναι το μήκος του υλικού και z0 το μήκος Rayleigh, αποδεικνύεται ότι [8, 9]: 

( )
0.250

P VT 0.406 1 S
2

−


 = −                                        (2.6) 

 

όπου ο παράγοντας (1-S)0,25 σχετίζεται με τη διάμετρο του διαφράγματος της "closed-

aperture" και με: 

2
a
2
a

2r

wS 1 e
−

= −                                                  (2.7) 

όπου rα η ακτίνα του διαφράγματος και wα η ακτίνα της δέσμης στη θέση του διαφράγματος.  

    Η μεταβολή φάσης του ηλεκτρικού πεδίου (ΔΦ0) δίνεται απ’ τη σχέση: 

0 0 effk n L =                                                   (2.8) 

όπου το ενεργό μήκος Leff ορίζεται ως: 

0L

eff

0

1 e
L

−
−

=


                                                  (2.9) 

όπου α0 είναι ο συντελεστής γραμμικής απορρόφησης και L το πάχος του δείγματος. Για το 

Δn0 ισχύει: 

0 0n ΄I =                                                        (2.10) 
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όπου Ι0 η ένταση της δέσμης. Το Δn0 είναι το μη γραμμικό μέρος του δείκτη διάθλασης που 

μεταβάλλεται με την ένταση. Η ένταση της δέσμης υπολογίζεται από τη σχέση: 

0 2
0

2E
I

w
=
 

                                                      (2.11) 

όπου w0 η ακτίνα της δέσμης στο εστιακό επίπεδο και τ η χρονική διάρκεια των παλμών. Η 

ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου Ε μετράται στο εργαστήριο με βαθμονομημένο Joulemeter. 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις και λύνοντας ως προς γ' προκύπτει η έκφραση που 

συνδέει το συντελεστή της μη γραμμικής διάθλασης με την παράμετρο ΔΤP-V: 
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2 w
΄ T

1.624 1 S L E
−
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−
                                    (2.12) 

 

Υπολογισμός του συντελεστή μη γραμμικής διάθλασης γ΄ παρουσία μη γραμμικής απορρόφησης 

 Στην περίπτωση όπου υπάρχει μη γραμμική απορρόφηση, ο συντελεστής της μη 

γραμμικής διάθλασης υπολογίζεται από την "Divided" Z-scan. Ενώ η μεταβολή της 

διαπερατότητας στην περίπτωση της “open aperture” Z-scan οφείλεται καθαρά και μόνο σε 

φαινόμενα μη γραμμικής απορρόφησης, στη “closedaperture” Z-scan οφείλεται στη μη 

γραμμική διάθλαση, αλλά πολλές φορές και στη μη γραμμική απορρόφηση. Στη περίπτωση 

που η μη γραμμική απορρόφηση μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα, τότε ο υπολογισμός της μη 

γραμμικής διάθλασης μπορεί να γίνει άμεσα από την “closed aperture” Z-scan. Στη 

περίπτωση όμως που υπάρχει μη αμελητέα συνεισφορά από τη μη γραμμική απορρόφηση 

στη “closed aperture” Ζ-scan ο υπολογισμός του μη γραμμικού δείκτη διάθλασης δεν μπορεί 

να γίνει με τον ίδιο τρόπο. Στην τελευταία περίπτωση είναι αναγκαίο να αναιρεθεί η 

επίδραση της μη γραμμικής απορρόφησης. Αυτό γίνεται με διαίρεση της καταγραφής της 

“closed aperture” Ζ-scan με την “open aperture” Ζ-scan, οπότε προκύπτει μια νέα καμπύλη η 

οποία ονομάζεται “divided” Z-scan. Η τελευταία παρουσιάζει την ίδια ακολουθία (“valley-

peak” ή “peak-valley”) με την “closed aperture” Ζ-scan αλλά δεν περιέχει τη συνεισφορά της 

μη γραμμικής απορρόφησης. Στη συνέχεια η μη γραμμική διάθλαση προσδιορίζεται από την 

“divided” Z-scan [4, 5]. 

 Πραγματοποιείται και πάλι χρήση της σχέσης (2.12) αντικαθιστώντας το ΔΤP-V της 

“closed-aperture” με το αντίστοιχο της “Divided”. Για να είναι δυνατό αυτό θα πρέπει να 

ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες [3]: 
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00 0 effq I L=                                                   (2.15) 

 

 Η ποσότητα q00 σχετίζεται με το ελάχιστο της διαπερατότητας στο σημείο της εστίας 

και προσδιορίζεται εφαρμόζοντας γραφική λύση μέσω ενός δεδομένου θεωρητικού 

διαγράμματος. Επομένως, εφόσον είναι γνωστή η ποσότητα q00 καθώς και οι τιμές για τα Ι0 

και Leff, είναι εύκολος ο προσδιορισμός του μη γραμμικού συντελεστή απορρόφησης β μέσω 

των παραπάνω σχέσεων, ενώ με εφαρμογή της σχέσης 2.1 υπολογίζεται η τιμή του 

φανταστικού μέρους της μη γραμμικής επιδεκτικότητας. 

 Η γραφική παράσταση της "open-aperture" συναρτήσει της ποσότητας q00 φαίνεται 

στο παρακάτω Σχήμα 2.8. Στον άξονα των τεταγμένων βρίσκονται οι τιμές για το ελάχιστο (β 

> 0) ή μέγιστο (β < 0) στην πειραματική καταγραφή της “closed aperture” Z-scan, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε μια τιμή q00 στον άξονα των τετμημένων [4]. 

 

Σχήμα 2.8: Τιμή της "open-aperture" Z-scan στο εστιακό επίπεδο συναρτήσει του q00. 

 

2.1.3 Ανάλυση πειραματικών δεδομένων για "top-hat" δέσμες  

    Στην περίπτωση "top-hat" δεσμών λέιζερ, η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων 

αλλάζει σημαντικά, λόγω του ότι, όπως φάνηκε και από τα προηγούμενα, η τεχνική Z-scan 

εξαρτάται σημαντικά από το προφίλ της δέσμης. Η κατανομή της ενέργειας σε "top-hat" 

δέσμες είναι σταθερή σε μια διατομή της δέσμης λέιζερ με αποτέλεσμα να υπάρχει ασθενική 

ακτινική εξάρτηση. Για λόγους συντομίας στη συνέχεια θα γίνει αναφορά μόνο σε 

παραμέτρους που ο ορισμός τους ή η φυσική τους σημασία παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περίπτωση των γκαουσιανών δεσμών.  
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Σχήμα 2.9: Χωρικό προφίλ της “top-hat” δέσμης. 

 

 Το πλεονέκτημα στη πραγματοποίηση πειραμάτων Z-scan με χρήση δεσμών που 

εμφανίζουν χωρικό προφίλ "top-hat" είναι ότι αυξάνεται η ευαισθησία της τεχνικής κατά ένα 

παράγοντα περίπου 2.5 σε σχέση με τις γκαουσιανές. Όπως και στην περίπτωση των 

γκαουσιανών δεσμών, η μεταβολή της φάσης του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται τη σχέση [2]: 

0 0 effk n L =                                                  (2.16) 

 Οι Zhao et. al. [11] υπολόγισαν τη μεταβολή της διαπερατότητα ενός μέσου όταν η 

δέσμη λέιζερ διέλθει από ένα διάφραγμα στο μακρινό πεδίο συναρτήσει της θέσης του 

δείγματος. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 2.10, και για σύγκριση φαίνεται και η 

θεωρητική καμπύλη που αντιστοιχεί σε γκαουσιανή δέσμη (και οι δύο καμπύλες που 

φαίνονται στο σχήμα αντιστοιχούν στο ίδιο Φ0). Όπως παρατηρείται, η διαφορά στη 

μεταβολή της διαπερατότητας παρουσιάζει μια αύξηση κατά ένα παράγοντα περίπου 2.5 στη 

περίπτωση των "top-hat" δεσμών, υποδηλώνοντας την μεγαλύτερη ευαισθησία της τεχνικής 

Z-scan όταν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους δέσμες. Υπό την προϋπόθεση ότι η μη 

γραμμική απορρόφηση είναι αμελητέα σε σχέση με τη μη γραμμική διάθλαση ο υπολογισμός 

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

ΔΤP-V, δηλαδή μεταξύ του μεγίστου και του ελαχίστου της "closed-aperture" Z-scan μέσω της 

σχέσης: 

( )
pv1

0 1.14

T
2.7tanh

2.8 1 S

−
 

 =  
 − 

                                    (2.17) 

και γνωρίζοντας το Φ
0 

μπορεί να υπολογισθεί η παράμετρος της μη γραμμικής διάθλασης 

από τη σχέση (2.13) [2]. 
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Σχήμα 2.10: Θεωρητικές καμπύλες "closed aperture" Z-scan στην περίπτωση γκαουσιανής και "top-
hat" δέσμης. 

 

 Στην περίπτωση που στην μη γραμμική οπτική απόκριση υπάρχει συνεισφορά και 

από τη μη γραμμική διάθλαση καθώς και από τη μη γραμμική απορρόφηση τότε η ανάλυση 

διαφοροποιείται για να συμπεριλάβει και τις δύο συνεισφορές. Η κατανομή του ηλεκτρικού 

πεδίου στο εστιακό επίπεδο δίνεται από την σχέση [8]: 

Ee(r,z)=E(r,z)e-α0L/2[1+Ψ|Ε(r,z)|2]iΦ0/Ψ-1/2                                 (2.18) 

όπου 

Ψ=βI0Leff                                                                                                         (2.19) 

Φ0=2πγ’I0Leff/λ                                                            (2.20) 

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

και της μη γραμμικής διάθλασης αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες παράμετροι ορίζονται με τον ίδιο 

τρόπο που ορίστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Οι μη γραμμικές φασικές 

μετατοπίσεις Ψ και Φ0 υπολογίζονται μέσω του διαγράμματος του Σχήματος 2.11. Η αριστερή 

πλευρά του διαγράμματος δίνει το Ψ/π συναρτήσει του ΤP-V
(1) =1-Tυ

1 όπου Tυ
1 είναι η τιμή της 

διαπερατότητας στο ελάχιστο της “open aperture” Z-scan. Το γράφημα αυτό καλύπτει και 

την περίπτωση θετικού (ανάστροφα κορέσιμη απορρόφηση) καθώς και αρνητικού β 

(κορέσιμη απορρόφηση). Αντιθέτως το Φ0 υπολογίζεται μέσω της δεξιάς πλευράς του ίδιου 

διαγράμματος η οποία συσχετίζει το Ψ/π με το Φ0/π για συγκεκριμένες τιμές του TP-V
1  δηλαδή 

της διαφοράς στη διαπερατότητα μεταξύ μεγίστου-ελαχίστου της κανονικοποιημένης 

“closed aperture” Z-scan. Το Φ0/π προκύπτει έτσι εύκολα από το διάγραμμα αυτό 
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γνωρίζοντας το Ψ και το TP-V
1 . Στη συνέχεια και από τις σχέσεις (2.19), (2.20) υπολογίζονται τα 

β και γ΄ [3, 10]. 

 

Σχήμα 2.11: Διάγραμμα το οποίο επιτρέπει τον υπολογισμό της μη γραμμικότητας στην περίπτωση 
που συνυπάρχουν μη γραμμική διάθλαση και μη γραμμική απορρόφηση. 

 

2.2 Το σύστημα λέιζερ και τα οπτικά στοιχεία της πειραματικής διάταξης 

 Για τις πειραματικές μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε ένα Nd:YAG Q-Switched σύστημα 

λέιζερ της εταιρίας EKSPLA  που λειτουργεί στα 1064 nm. Το σύστημα αυτό παράγει παλμούς 

χρονικής διάρκειας 4 ns με επαναληψιμότητα παλμών 10 Hz. Το χωρικό προφίλ της 

παραγόμενης δέσμης είναι Top-Hat. Για τις ανάγκες των πειραματικών της φωτοαναγωγής, 

το μήκος κύματος ακτινοβολίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν στα 532 nm (δεύτερη αρμονική) 

ενώ σε συνδυασμό με έναν Optical Parametric Oscillator (OPO) παράχθηκε ακτινοβολία 

λέιζερ 355 nm.  

 Παρακάτω στο Σχήμα 2.12 αναπαριστάται η πειραματική διάταξη και εξηγούνται τα 

οπτικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται. 
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Σχήμα 2.12: Τα οπτικά στοιχεία της πειραματικής διάταξης. 

 

• M : Κάτοπτρο 

• RG : Ανακλαστικό γυαλί 

• PD : Φωτοδίοδος 

• L : Φακός (f=20 cm) 

• S : Δείγμα 

• BS : Διαχωριστής δέσμης 

• ND : Φίλτρα 

• I : Διάφραγμα 

• PMT : Φωτοπολλαπλασιαστής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

31 
 

Βιβλιογραφία 2ου κεφαλαίου 

[1] M. Sheik-Bahae, A. A. Said, T. H. Wei, D. J. Hagan, E. W. Van Stylard, Sensitive measurement 

of optical nonlinearities using a single beam, J. Quant. Elect, IEEE, 26 (4), 760-769 (1990). 

[2] Ι. Παπαδάκης, Μη γραμμική οπτική απόκριση γραφενίου και παραγώγων του, 

Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα (2017), σελ. 22-30. 

[3] Κ. Ηλιόπουλος, Μελέτη της μη γραμμικής απόκρισης οργανικών διαλυτών και 

φουλερενίων μέσω των τεχνικών OKE και Z-scan, Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Φυσικής, 

Πάτρα (2005), σελ.52-56 . 

[4] Π. Αλούκος, Μελέτη των μη-γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων φουλλερενίων, παραγώγων 

φουλλερενίων και διθειολενικών συμπλόκων, Πάτρα (2006), σελ. 25-31. 

[5] Ν. Λιάρος, Μη γραμμική οπτική απόκριση αβενζολικών μοριακών συστημάτων, 

Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα (2011), σελ. 14-26. 

[10] W. Zhao, P. Palffy-Muhoray, Z‐scan technique using top‐hat beams, Appl. Phys. Lett., 63 

1613 (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3: Πειραματικά αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

33 
 

Κεφάλαιο 3: Πειραματικά αποτελέσματα  

 

3.1 Εισαγωγή 

 Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη της επίδρασης της φωτοαναγωγής στη μη 

γραμμική οπτική απόκριση των παρακάτω δειγμάτων: 

• Διασπορές Γραφενίου (Graphene - G) σε Διμεθυλοφορμαμίδη (Dimethylformamide – 

DMF) 

• Διασπορές Φθοριομένου Γραφενίου (Fluorographene - CF) σε Διμεθυλοφορμαμίδη 

(Dimethylformamide – DMF) 

• Διασπορές Υδρογονωμένο Φθοριομένου Γραφενίου (Hydrogenated Fluorographene 

- CFH) σε Ακετόνη (Acetone) 

• Διασπορές Οξυγονωμένο Γραφενίου (Graphene Oxide - GO) σε Νερό (Water – H2O) 

 Η μη γραμμική οπτική απόκριση των παραπάνω γραφενικών παραγώγων έχει 

μελετηθεί εκτενώς σε προηγούμενες εργασίες του εργαστηρίου [1] και μάλιστα τα δείγματα 

αυτά είχαν παρουσιάσει μεγάλη μη γραμμικότητα με το CFH να κυριαρχεί και με τα G, CF, 

GO να ακολουθούν. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η επέκταση της προηγούμενης μελέτης 

αυτών των γραφενίων. Πιο συγκεκριμένα διερευνάται η επίδραση του βαθμού της χημικής 

τροποποίησης (οξείδωση, φθορίωση, υδρογόνωση)  στη μη γραμμική οπτική τους απόκριση. 

Η μεταβολή του βαθμού της χημικής τροποποίησης έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του 

λόγου sp2/sp3 υβριδισμού. Ο λόγος αυτός έχει άμεση σχέση με το ενεργειακό χάσμα (Εg) των 

γραφενίων και έτσι διαμορφώνονται ελεγχόμενα τόσο οι οπτικές όσο και οι μη γραμμικές 

οπτικές ιδιότητες των γραφενικών συστημάτων. 

 

3.2 Το Γραφένιο και τα παράγωγά του 

 

Σχήμα 3.1: Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων. 
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 Ο άνθρακας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη ζωή στο πλανήτη 

και είναι η βάση όλης της οργανικής χημείας καθώς μπορεί να σχηματίζει εύκολα δεσμούς 

με πολλά άλλα άτομα. Είναι το αμέταλλο χημικό στοιχείο με χημικό σύμβολο C και ατομικό 

αριθμό 6. Η δομή και οι ιδιότητες των αλλοτροπικών μορφών του έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο έρευνας διαχρονικά καθώς βρίσκει εφαρμογές σε πολλούς τομείς. Η επιπλέον 

ανακάλυψη νέων αλλοτροπικών μορφών άνθρακα όπως των φουλερενίων το 1985 και των 

νανοσωλήνων άνθρακα το 1991, πυροδότησε το ενδιαφέρον για τις ιδιότητες, τις προοπτικές 

και τις πιθανές εφαρμογές των νανοδομών άνθρακα. Το γραφένιο ανακαλύφθηκε το 2004 

από τους A. Geim και K. Novoselov, οι οποίοι κατάφεραν να απομονώσουν τον μονοατομικού 

πάχους δισδιάστατο κρυσταλλίτη με την χρήση ενός απλού σελοτέιπ. Η τεχνική αυτή είναι 

γνωστή ως “scotch tape” και μέχρι τότε οποιαδήποτε προσπάθεια απομόνωσης του 

γραφενίου με χημικό τρόπο ήταν ανεπιτυχής. Έτσι, η ανακάλυψή αυτή τους χάρισε και το 

Νόμπελ Φυσικής το 2010. Πλέον το γραφένιο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνητών, 

λόγω των σπουδαίων εφαρμογών του και των εξαιρετικών φωτονικών, μηχανικών και 

ηλεκτρονικών ιδιοτήτων του. 

 Κάθε άτομο άνθρακα έχει 6 ηλεκτρόνια τα οποία καταλαμβάνουν τα τροχιακά s και 

p των στοιβάδων Κ και L και η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του άνθρακα είναι 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, και τα 

υπόλοιπα 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 

ομοιοπολικών δεσμών στα ανθρακικά υλικά (Σχήμα 3.2). 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 του. Η παραπάνω διαδικασία μίξης είναι γνωστή ως υβριδισμός. 

Στον άνθρακα οι πιθανές καταστάσεις υβριδισμού είναι sp, sp2 και sp3 (Σχήμα 3.3). 

 

Σχήμα 3.2: Ηλεκτρονική κατανομή άνθρακα στην θεμελειώδη κατάσταση (αριστερά) και στην 

διεγερμένη κατάσταση (δεξιά). 
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Σχήμα 3.3: Σχηματική αναπαράσταση υβριδισμών στον άνθρακα. 

 

 Το γραφένιο (G) είναι ένας δισδιάστατος (2D) κρύσταλλος, μηδενικού ενεργειακού 

χάσματος και sp2 υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα ατομικά τροχιακά 2s αλληλεπιδρούν με 

τα 2px και 2py και σχηματίζουν τρία sp2 υβριδισμένα τροχιακά. Έτσι, σχηματίζονται σ 

(δεσμικά) και σ* (αντιδεσμικά) μοριακά τροχιακά τα οποία είναι επίπεδα. Δημιουργούνται 

λοιπόν τρεις ισχυροί ομοιοπολικοί δεσμοί σ οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις εξαιρετικές 

μηχανικές ιδιότητες του γραφενίου. Το pz τροχιακό έχει κατεύθυνση κάθετη στο φύλλο του 

G (Σχήμα 3.4), ενώ το ηλεκτρονιακό νέφος κατανέμεται κανονικά στο επίπεδο που ενώνονται 

τα άτομα άνθρακα ενώ εν γένει δεν αλληλεπιδρά με τις σ καταστάσεις όταν το φύλλο είναι 

σε επίπεδη κατάσταση, αλλά μόνο με τα pz τροχιακά των γειτονικών ατόμων άνθρακα. Από 

αυτήν την αλληλεπίδραση προκύπτει η π ζώνη σθένους και η π* ζώνη αγωγιμότητας στο G, 

ζώνες που είναι υπεύθυνες για τις ηλεκτρονικές του ιδιότητες. Το γραφένιο είναι ένα πολλά 

υποσχόμενο υλικό λόγω της πληθώρας των εφαρμογών του, ιδιαίτερα στον τομέα της 

φωτονικής και οπτοηλεκτρονικής καθώς βρίσκει εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά στοιχεία, 

οπτικούς περιοριστές, υπερπυκνωτές, εύκαμπτα ηλεκτρόδια, ηλεκτροχημική αποθήκευση 

και πολλά άλλα [1-6]. 

 

Σχήμα 3.4: Απεικόνιση των υβριδικών τροχιακών των ατόμων άνθρακα στο γραφένιο. Το 
εναπομείναν pz τροχιακό δεν υφίσταται υβριδισμό και είναι κάθετο στο επίπεδο του γραφενίου. 
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 Στο γραφένιο, τα τρία από τα τέσσαρα 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.  

 Το γραφένιο παρουσιάζει ένα αμφιπολικό φαινόμενο ηλεκτρικού πεδίου, σύμφωνα 

με το οποίο οι φορείς αγωγιμότητας μπορεί να είναι είτε τα ηλεκτρόνια είτε οι οπές. Οι 

κινητικότητες των φορέων αγωγιμότητας στο γραφένιο είναι περίπου ίσες ξεπερνώντας τα 

15.000  
cm2

s
 ακόμα και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτι που συνεπάγεται βαλλιστική 

μεταφορά ηλεκτρονίων. Υπενθυμίζεται ότι 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 και σχετικά χαμηλές ταχύτητες. 

Στο Σχήμα 3.5 που ακολουθεί παρατηρείται η αλλαγή στη στάθμη Fermi [5].  

 

                Σχήμα 3.5: Αμφιπολικό ηλεκτρικό πεδίο στο γραφένιο. 

 

 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. 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 
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την περιγραφή των ψευδοσωματιδίων αυτών και για αυτό γίωεται χρήση της 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 Σχήμα 3.6  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 Σχήμα 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 [5]. 

 

 

Σχήμα 3.6: Διάγραμμα ενεργειακών καταστάσεων του γραφενίου. 
 

 Οι ημιαγωγοί ανάλογα με το είδος του ενεργειακού χάσματος διακρίνονται σε δύο 

είδη, σε ημιαγωγούς άμεσου και έμμεσου ενεργειακού χάσματος. Στους ημιαγωγούς άμεσου 

ενεργειακου χάσματος (Direct Band Gap), η διαδικασία απορρόφησης των φωτονίων είναι 

μια άμεση διαδικασία η οποία δεν χρειάζεται υποβοήθηση από τις ταλαντώσεις του 

πλέγματος. Το φωτόνιο απορροφάται και το ηλεκτρόνιο διεγείρεται απ’ ευθείας και 

μεταβαίνει από τη ζώνη σθένους στην ζώνη αγωγιμότητας, χωρίς να μεταβάλλει το k 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

38 
 

διάνυσμά του, ή την ορμή ℏk, αφού η ορμή του φωτονίου είναι πολύ μικρή. Η μεταβολή στην 

ορμή του ηλεκτρονίου κατά τη μετάβαση του από τη ζώνη σθένους (Valence Band-VB)  στην 

ζώνη αγωγιμότητας (Conduction Band-CB) είναι:  

ℏkΖώνη αγωγιμότητας- ℏkΖώνη σθένους = Ορμή φωτονίου ≈ 0                           (3.2) 

 Στους ημιαγωγούς εμμέσου ενεργειακού χάσματος (Indirect Band Gap), όταν η 

ενέργεια φωτονίων είναι κοντά στην σε αυτή του ενεργειακού χάσματος (Εg), τότε κατά την 

απορρόφηση απαιτείται και η απορρόφηση και εκπομπή ταλαντώσεων πλέγματος, δηλαδή 

φωτονίων. Αν Κ είναι το κυματάνυσμα ενός κύματος πλέγματος (των ταλαντώσεων δηλαδή 

του κρυστάλλου που μεταδίδονται στον κρύσταλλο) τότε το μέγεθος ℏK αναπαριστά την 

ορμή που συνδέεται με αυτήν την ταλάντωση πλέγματος. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος ℏK 

είναι η ορμή του φωτονίου. Όταν ένα ηλεκτρόνιο της ζώνης σθένους διεγείρεται και 

μεταβαίνει στην ζώνη αγωγιμότητας, η ορμή του στον κρύσταλλο μεταβάλλεται. Αυτή η 

μεταβολή στην ορμή δεν μπορεί να προέρθει από την ορμή του προσπίπτοντος φωτονίου, 

γιατί αυτή είναι πολύ μικρή. Επομένως, η διαφορά στην ορμή που πρέπει να εξισορροπηθεί 

από την ορμή των φωτονίων είναι:  

ℏkΖώνη αγωγιμότητας- ℏkΖώνη σθένους = Ορμή φωτονίου ≈ ℏK                       (3.2) 

 Τότε, η διαδικασία της απορρόφησης είναι έμμεση επειδή εξαρτάται από τις 

ταλαντώσεις του πλέγματος οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από την θερμοκρασία. 

Αφού για να αλληλεπιδράσει ένα φωτόνιο με ένα ηλεκτρόνιο σθένους χρειάζεται ένα τρίτο 

σώμα, δηλαδή μια πλεγματική ταλάντωση, η πιθανότητα της απορρόφησης φωτονίων δεν 

είναι τόσο υψηλή, όπως σε μία άμεση μετάβαση. Τέλος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

απορρόφησης μπορεί να απορροφάται ή να εκπέμπεται ένα φωτόνιο [6]. 

 

Σχήμα 3.7: Διαγράμματα άμεσου και έμμεσου ενεργειακού χάσματος. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρονιακή κατανομή του άνθρακα είναι 1s22s22px
1 2py

1. 

Παρουσία όμως άλλων ατόμων όπως π.χ. F, H, O, ένα ηλεκτρόνιο από το 2s τροχιακό 

διεγείρεται στο τρίτο 2pz τροχιακό ώστε να δημιουργήσει ομοιοπολικούς δεσμούς. Οι 

ενώσεις του γραφενίου με τα άτομα αυτά, βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού και 

τεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς προσδίδουν στο γραφένιο νέες ιδιότητες και έτσι 

βρίσκει εφαρμογές σε όλο και περισσότερους τομείς.      
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 Το φθοριομένο γραφένιο (CF) είναι ένας δισδιάστατος ημιαγωγός ευρέως 

ενεργειακού χάσματος, που βρίσκει εφαρμογές σε μπαταρίες, διηλεκτρικά και πολλά άλλα. 

Η εισαγωγή του φθορίου στο γραφένιο, τροποποιεί τις ηλεκτρονικές ιδιότητες του γραφενίου 

και μειώνει το φορτίο στα αγώγιμα π τροχιακά. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό φθορίου, 

τόσο αυξάνεται το ενεργειακό χάσμα. Έτσι, ο υβριδισμός του φθοριομένου γραφενίου 

μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον βαθμό φθορίωσης αφού τα p τροχιακά του φθορίου 

αλληλεπιδρούν με τα π τροχιακά του άνθρακα και έτσι ο sp2 υβριδισμός μετατρέπεται σε sp3. 

Έτσι το πλήρως φθοριομένο γραφένιο παρουσιάζει sp3 υβριδισμό και είναι μονωτής. Βάση 

της βιβλιογραφίας, από πειραματικές μετρήσεις το ενεργειακό χάσμα του CF υπολογίζεται 

μεταξύ 3 και 3.8 eV, ενώ θεωρητικοί υπολογισμοί αναφέρουν τιμές που αγγίζουν τα 6.3eV 

[28, 29]. Άρα, όσο μειώνεται το ποσοστό φθορίου, αλλάζει ο λόγος sp3/sp2 [7].  

 

 

Σχήμα 3.7: Διαδικασία σύνθεσης του CF [7]. 

 

 Το υδρογονωμένο φθοριομένο γραφένιο (CFH) είναι ένα καινούριο παράγωγο του 

γραφενίου και είναι πολλά υποσχόμενο καθώς όπως έχει δειχθεί σε προηγούμενη δουλειά 

της ομάδας μας εμφανίζει μεγάλη μη γραμμική απόκριση. Το αντίστοιχο φάσμα Raman 

(Σχήμα 3.8) για το CFH εμφανίζει τις τυπικές ταινίες G (1576 cm−1) και D (1323 cm−1) που 

δηλώνουν την παρουσία τόσο sp2 όσο και sp3 υβριδισμών. Ο υβριδισμός sp3 οφείλεται στους 

δεσμούς των ατόμων του άνθρακα με το φθόριο και το υδρογόνο, ενώ ο sp2 οφείλεται στις 

περιοχές γραφενίου που σχηματίζονται λόγω της αναγωγής του CF. Επίσης, επειδή ο λόγος 

των εντάσεων των κορυφών ID/IG στο φάσμα Raman είναι >1, το CFH κληρονομεί ένα 

σημαντικό κλάσμα sp3 του CF. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί πως το  CF δεν δίνει κορυφές 

Raman αφού η ισχυρή του φωταύγεια καταστέλλει τις ζώνες D και G [7]. To CFH που 

μελετήθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών που συνεργαζόμαστε, δεν είναι ούτε 

πλήρως φθοριομένο ούτε πλήρως υδρογονωμένο. Έτσι το Eg του αναμένεται να είναι 

μικρότερο από αυτό του CF και να πλησιάζει αυτό του G. Τέλος, στο Σχήμα 3.9 απεικονίζεται 

πως παρασκευάζεται το CFH μέσω του CF. 
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Σχήμα 3.8: Φάσμα Raman για το CFH [7]. 

 

 

Σχήμα 3.9: Διαδικασία σύνθεσης του CFH [7]. 

 

 Το οξυγονωμένο γραφένιο (GO) μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρόδρομος του G για την 

σύνθεση του, είτε με θερμικές είτε με χημικές αναγωγικές διαδικασίες. Το ενεργειακό του 

χάσμα ποικίλει μεταξύ 0.5-3 eV ανάλογα με τον βαθμό οξείδωσής του [8, 9]. Η δομή του 

οξειδίου του γραφενίου έχει ως βάση το γραφένιο και σε ορισμένους άνθρακες έχουν ενωθεί 

άτομα οξυγόνου (O) και άτομα υδρογόνου (H) με συγκεκριμένο τρόπο, ως O, OH ή COOH. Το 

οξυγόνο έχει συνολικά οχτώ ηλεκτρόνια από τα οποία δύο είναι μονήρες στην εξωτερική 

στιβάδα (στο τροχιακό 2p). Έτσι διαθέτει δύο ηλεκτρόνια με τα οποία μπορεί να σχηματίσει 

δεσμούς με γειτονικά άτομα, σε αντίθεση με τον άνθρακα που διαθέτει τέσσερα ηλεκτρόνια 

για σχηματισμό δεσμών. O υβριδισμός των ατόμων άνθρακα που ενώνονται με οξυγόνο είναι 

sp3, με υδροξείδιο είναι ομοίως sp3 και με COOH είναι sp2 [5, 10]. Όσο αυξάνουμε τα οξυγόνα 

και τα υδροξείδια που υπάρχουν στο οξείδιο του γραφενίου αυξάνεται ο αριθμός των 

υβριδικών τροχιακών sp3 και μειώνονται τα υβριδικά τροχιακά sp2, έτσι ο λόγος sp3/sp2 

αυξάνεται. Επομένως, αλλάζοντας με χημικό τρόπο (οξείδωση) τον λόγο των υβριδισμών 

sp3/sp2 μπορούμε να τροποποιήσουμε κατάλληλα το ενεργειακό χάσμα του GO, ώστε να 

μεταβάλλουμε τη μη γραμμική οπτική απόκριση του. Έτσι ανάλογα με το τρόπο οξείδωσης 

και τη προετοιμασία, το οξειδίου του γραφενίου μπορεί να αλλάζει τελείως συμπεριφορά [5, 

10]. 
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3.3 Πειραματική Διαδικασία 

 Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει μια σύντομη περιγραφή της 

πειραματικής διαδικασίας. Όπως προαναφέρθηκε, τα δείγματα που μελετήθηκαν ήταν 

διασπορές G, CF, CFH και GO. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε κυψελίδες (STARNA 9G) πάχους 

1 mm. Αρχικά, μέσω ενός φασματοφωτομέτρου (JASCO V-670), πραγματοποιούταν μέτρηση 

της απορρόφησης των μη ακτινοβολημένων δειγμάτων και στην συνέχεια μέτρηση των μη 

γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων τους με την τεχνική Z-scan. Έπειτα, τα δείγματα εκτίθεντο σε 

υπεριώδη ακτινοβολία (355 nm) και γινόταν επιπλέον μελέτη τόσο της απορρόφησης όσο 

και των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων τους με τις ίδιες τεχνικές. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβανόταν συνεχώς μέχρι να εξαχθεί μια ορθή και ολοκληρωμένη εικόνα της 

επίδρασης της ακτινοβολίας UV στις μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες των δειγμάτων.  

Για την τεχνική Z-scan χρησιμοποιήθηκε ένα Nd:YAG Q-switched λέιζερ με ρυθμό 

λειτουργίας στα 2 Hz για να αποφευχθούν θερμικά φαινόμενα. Για την παραγωγή της 

ακτινοβολίας UV παράχθηκε από το ίδιο σύστημα λέιζερ η 3η αρμονική συχνότητα (355 nm). 

Προκειμένου να ακτινοβολείται ολόκληρη η ποσότητα του δείγματος μέσα στην κυψελίδα 

(πλάτος × ύψος  = 1 cm × 2 cm) από την υπεριώδη ακτινοβολία, χρησιμοποιήθηκε ένας 

αποκεντρωτικός φακός έτσι ώστε να μεγαλώσει η διάμετρος της δέσμης. Η ενέργεια της 

δέσμης μετρούνταν ακριβώς στο σημείο που ήταν τοποθετημένο το δείγμα (μετά τον 

αποκεντρωτικό φακό) και για επιφάνεια όση ακριβώς ήταν και το δείγμα μέσα στην 

κυψελίδα (1 cm × 2 cm), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μέτρηση γίνεται ορθά. Η 

επαναληψιμότητα παλμού για την UV ακτινοβολία ήταν στα 10 Hz. Στην ανάλυση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων θα αναφέρεται η ροή ενέργειας ανά παλμό 

(ενέργεια/επιφάνεια - J/cm2) αλλά και η ροή ενέργειας για την συνολική έκθεση του 

δείγματος στην UV ακτινοβολία, έχοντας δηλαδή συμπεριλάβει την επαναληψιμότητα 

παλμού (2 Hz) και τον συνολικό χρόνο έκθεσης (sec). 

Φυσικά, τα γραφενικά παράγωγα δεν ακτινοβολήθηκαν όλα με τον ίδιο τρόπο ούτε 

κατά τον ίδιο χρόνο. Το κάθε δείγμα απαιτούσε διαφορετικό χρόνο έκθεσης και 

ενέργεια/επιφάνεια (ροή ενέργειας - J/cm2) στην UV ακτινοβολία, που εξαρτώνταν κάθε 

φορά από τις μεταβολές στο φάσμα απορρόφησης και στις μετρήσεις μη γραμμικής 

απόκρισης. Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα για το 

κάθε παράγωγο αναλυτικά. 

 

3.4 Παρουσίαση Πειραματικών Αποτελεσμάτων 

Διασπορές Γραφενίου (Graphene - G)  

 Η διασπορά G σε DMF συγκέντρωσης 0.05 mg/ml, ακτινοβολήθηκε για μία ώρα και 

για διάφορες τιμές ροής ενέργειας με μέγιστη ~30 mJ/cm2 (60mJ/2cm2) ανά παλμό, αλλά 

παρόλα αυτά δεν σημειώθηκε καμία σημαντική μεταβολή ούτε στο φάσμα απορρόφησης, 

ούτε στις μη γραμμικές οπτικές του ιδιότητες. Να σημειωθεί πως το G ακτινοβολήθηκε 

συνολικά από 7.200 παλμούς με ροή ενέργειας 30 mJ/cm2 (ανά παλμό). 
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 Στο παρακάτω Σχήμα 3.10, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα UV-Vis-NIR 

φάσματα απορρόφησης της διασποράς G, πριν και μετά την ακτινοβόληση με UV και όπως 

είναι εμφανές, δεν παρατηρείται καμία σημαντική μεταβολή. Αξίζει να σημειωθεί πως τα 

φάσματα δεν εμφανίζουν κάποιες χαρακτηριστικές κορυφές, ενώ η τιμή της απορρόφησης 

είναι περίπου σταθερή σε όλη τη φασματική περιοχή, όπως είναι η τυπική συμπεριφορά του 

γραφενίου.  

 

 
Σχήμα 3.10: UV-Vis-NIR φάσματα απορρόφησης διασποράς G κατά την ακτινοβόληση με UV. 

 

 Στην βιβλιογραφία το γραφένιο αναφέρεται και ως ημιαγωγός αμέσου και ως 

έμμεσου ενεργειακού χάσματος (Eg) και βάση των θεωρητικών τιμών [5] το Eg προσδιορίζεται 

κοντά στο 0 eV. Μέσω των Tauc plots από τα φάσμτα απορρόφησης, προσδιορίστηκε το Eg 

του μη ακτινοβολημένου και των ακτινοβολημένων δειγμάτων του G. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 3.1 και στα Σχήματα 3.11, 3.12. Αρχικά παρατηρείται ότι η 

ακτινοβόληση δεν επηρέασε τις τιμές του Eg, κάτι αναμενόμενο αφού δεν παρατηρήθηκε 

μεταβολή ούτε στο φάσμα απορρόφησης. Επίσης, παρατηρείται πως οι τιμές που 

προσδιορίστηκαν στην περίπτωση του αμέσου χάσματος είναι αρκετά μακριά από της 

βιβλιογραφλιας ενώ στην περίπτωση του εμμέσου χάσματος είναι πολύ κοντά. Επίσης, 

παρατηρείται πως η τιμή του εμμέσου Eg είναι κοντά στης βιβλιογραφίας ενώ εκείνη του 

αμέσου Eg αποκλίνει αρκετά. Πρέπει να αναφερθεί πως υπήρχαν ορισμένες πειραματικές 

αναπόφευκτες δυσκολίες οι οποίες εμπόδιζαν τον ακριβή προσδιορισμό του Eg. Το G είναι 

διαλυμένο σε DMF, και ο διαλύτης απορροφά από 250 nm περίπου και κάτω (Σχήμα 3.13). 

Επίσης, περίπου στην ίδια περίπου φασματική περιοχή απορροφά και το γυαλί από το οποία 

είναι κατασκευασμένες οι κυψελίδες όπου είναι τοποθετημένα τα διαλύματα. Άρα στις 

περιοχές αυτές δεν έχουμε ακρίβεια προσδιορισμού του φάσματος απορρόφησης του 

γραφενίου και έτσι εισάγεται ένα σημαντικό σφάλμα. Ο ακριβής προσδιορισμός του Eg 
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βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη από την ομάδα μας, καθώς γίνονται προσπάθειες ώστε να 

ξεπεραστούν τα υπάρχοντα προβλήματα. 

 

Πίνακας 3.1. Προσδιορισμός του αμέσου και του εμμέσου χάσματος (Eg) του G πριν και μετά την 

ακτινοβόληση με UV (355 nm). 

Δείγμα Αμέσου χάσματος (eV) Εμμέσου χάσματος (eV) 

G 
 

Non-irradiated 
2.83 0.54 

60 min  
2.83 0.53 

 

 

 
Σχήμα 3.11: Tauc plots για τον προσδιορισμό στην περίπτωση του αμέσου χάσματος Eg a) του μη 

ακτινοβολημένου G και b) του ακτινοβολημένου μετά από 1 ώρα ακτινοβόλησης. 

 

  
 

Σχήμα 3.12: Tauc plots για τον προσδιορισμό στην περίπτωση του εμμέσου χάσματος Eg a) του μη 

ακτινοβολημένου G και b) του ακτινοβολημένου μετά από 1 ώρα ακτινοβόλησης. 
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Σχήμα 3.13: Φάσμα απορρόφηση της κυψελίδας που χρησιμοποιήθηκε για τα υπό μελέτη υλικά. 

 

 

 Στην συνέχεια προσδιορίστηκαν οι μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες του G 

(ακτινοβολημένου και μη). Αναλυτικότερα βρέθηκαν τα ακόλουθα (Πίνακας 3.2). 

Παρατηρείται ότι το G παρουσίασε συμπεριφορά συγκλίνοντος φακού (φαινόμενο αυτό-

εστίασης αφού γ', Reχ(3)>0) και ανάστροφα κορέσιμου απορροφητή (φαινόμενο ανάστροφα 

κορέσιμης απορρόφησης αφού β, Imχ(3)>0), ενώ οι μη γραμμικές οπτικές του ιδιότητες δεν 

επηρεάστηκαν από την ακτινοβόληση. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως το DMF, υπό 

διέγερση με παλμούς ns, όπως και όλοι οι οργανικοί διαλύτες, δεν εμφανίζει μη γραμμική 

απόκριση τουλάχιστον για το εύρος των ενεργειών στο οποίο έγιναν τα πειράματα.  
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Πίνακας 3.2. Μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες της διασποράς G πριν και μετά την ακτινοβόληση του με 

UV (355 nm). 

Δείγμα 
Απορρόφηση 

@532nm 
(a.u) 

γ' 

(10-

18m2/W) 

β 

(10-

11m/W) 

Reχ(3) 

(10-

13esu) 

Imχ(3) 

(10-

13esu) 

|χ(3)| 

(10-

13esu) 

|χ(3)|/c 

(10-13esu 

ml/mg) 

G (0.05 
mg/ml) 

 

 

Non-
irradiated 

0.107 

3 min 0.108 

7 min 0.110 

10 min 0.107 72±9 62±7 94±11 34±7 100±12 2000±240 

15 min 0.108 
 

25 min 0.109 

30 min 0.109 

40 min 0.108 

60 min 0.111 

 

 Συμπερασματικά, τόσο το φάσμα απορρόφησης όσο και οι μη γραμμικές οπτικές 

ιδιότητες της διασποράς G δεν επηρεάστηκαν από την UV ακτινοβολία  

 

Διασπορές Φθοριομένου Γραφενίου (Fluorographene - CF) 

 Η διασπορά CF σε DMF συγκέντρωσης 0.12 mg/ml, ακτινοβολήθηκε σε κύκλους των 

5 λεπτών για συνολικά 15 λεπτά με 5 mJ/cm2 (20mJ/2cm2) καθώς οι συνθήκες αυτές ήταν 

κατάλληλες ώστε να παρατηρηθούν μεταβολές στο φάσμα απορρόφησης και στις τιμές της 

μη γραμμικής οπτικής απόκρισης. Το CF ακτινοβολήθηκε συνολικά από 1.800 παλμούς με 

ροή ενέργειας 5 mJ/cm2 (ανά παλμό). Στο παρακάτω Σχήμα 3.14, παρουσιάζονται τα UV-Vis-

NIR φάσματα απορρόφησης της διασποράς CF, πριν και μετά την ακτινοβόληση με UV. 

 Όπως φαίνεται από το Σχήμα 3.14, το δείγμα αυτό επηρεάστηκε από την UV 

ακτινοβόληση και παρατηρήθηκε μία αύξηση της απορρόφησης με τον χρόνο 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

46 
 

ακτινοβόλησης. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε 45% περίπου αύξηση στην απορρόφηση 

ύστερα από 15 λεπτά συνολικής ακτινοβόλησης.  

 

Σχήμα 3.14: UV-Vis-NIR φάσματα απορρόφησης διασποράς CF πριν και μετά την ακτινοβόληση των 
διασπορών με 355 nm σε κύκλους ακτινοβόλησης των 5 λεπτών. Το πράσινο βέλος δηλώνει την τάση 

αύξησης της γραμμικής απορρόφησης του CF κατά την ακτινοβόληση του. 

 

 Προσδιορίστηκαν επίσης μέσω των Tauc plots οι τιμές στην περίπτωση τόσο του 

αμέσου όσο και του εμμέσου χάσματος του CF μέσω των φασμάτων απορρόφησής του. Βάση 

της βιβλιογραφίας, από πειραματικές μετρήσεις το ενεργειακό χάσμα του CF υπολογίζεται 

μεταξύ 3 και 3.8 eV, ενώ θεωρητικοί υπολογισμοί αναφέρουν τιμές που αγγίζουν τα 6.3eV 

[28, 29]. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Πίνακα 3.3 και στα Σχήματα 3.15, 3.16. 

Αρχικά παρατηρείται ότι η τιμή και του αμέσου και του εμμέσου χάσματος μειώνεται με το 

χρόνο ακτινοβόλησης κάτι αναμενόμενο, καθώς στο CF όσο μειώνεται το ποσοστό F τόσο 

μειώνεται και το Eg [7]. Οι τιμές του άμεσου Eg που προσδιορίστηκαν είναι σχετικά κοντά με 

τις τιμές που αναφέρονται στην βιβλιογραφία, ενώ οι τιμές του εμμέσου χάσματος 

αποκλίνουν αρκετά.  
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Πίνακας 3.3. Προσδιορισμός για το άμεσο και το έμμεσο Eg του CF πριν και μετά την ακτινοβόληση με 

UV (355 nm). 

Δείγμα Αμέσου χάσματος (eV) Εμμέσου χάσματος (eV) 

CF 
 

Non-irradiated 
2.35 0.48 

5 min 
2.25 0.48 

10 min 
2.20 0.42 

15 min 
2.09 0.29 

 

 

Σχήμα 3.15: Tauc plots για τον προσδιορισμό του αμέσου χάσματος του ακτινοβολημένου και του μη 

ακτινοβολημένου CF για ποικίλους χρόνους ακτινοβόλησης. 
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Σχήμα 3.16: Tauc plots για τον προσδιορισμό του εμμέσου χάσματος του ακτινοβολημένου και του 

μη ακτινοβολημένου CF για ποικίλους χρόνους ακτινοβόλησης. 
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 Οι μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες της διασποράς CF παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα 3.4. Όπως παρατηρείται, το δείγμα παρουσίασε Reχ(3)<0 και Imχ(3)>0.  

 

Πίνακας 3.4. Μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες της διασποράς CF πριν και μετά την ακτινοβόληση του 

με UV (355 nm). 

Δείγμα 
Απορρόφηση 

@532nm 
(a.u) 

γ' 

(10-

18m2/W) 

β 

(10-

11m/W) 

Reχ(3) 

(10-

13esu) 

Imχ(3) 

(10-

13esu) 

|χ(3)| 

(10-

13esu) 

|χ(3)|/c 

(10-13esu 

ml/mg) 

CF (0.12 
mg/ml) 

 

Non-
irradiated 

0.158 -190±21 82±9 -246±27 44±5 250±28 2083±229 

5 mins 0.207 -158±20 57±7 -205±26 30±7 207±26 1725±216 

10 min 0.257 -130±17 40±5 -169±22 21±5 170±22 1417±184 

15 min 0.289 -108±13 23±3 -139±16 12±3 140±16 1167±134 

 

 Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα, η μη γραμμική απόκριση του CF 

μειώνεται με τον συνολικό χρόνο ακτινοβόλησης. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 5 λεπτά UV 

ακτινοβόλησης μειώνουν 1.2 φορές τη μη γραμμική απόκριση του υλικού. Μάλιστα, πιο 

δραματική αλλαγή επέρχεται στην μη γραμμική απορρόφηση καθώς ύστερα από 15 λεπτά 

συνολικής ακτινοβόλησης, η τιμή του β έχει μειωθεί περίπου κατά 72% ενώ η μεταβολή στην 

μη γραμμική διάθλαση είναι 43%. Τέλος, η μη γραμμική οπτική απόκριση 3ης τάξης 

μεταβάλλεται κατά 44% περίπου. 

 Από τον χαρακτηρισμό του μη ακτινοβολημένου CF με διάφορες τεχνικές [7], 

δείχθηκε ότι το υλικό αυτό είναι πλήρως φθοριομένο, άρα είναι μονωτής με ενεργειακό 

χάσμα περίπου 3 eV και sp3 υβριδισμό. Η υπεριώδης ακτινοβολία καταστρέφει του δεσμούς 

C-F και έτσι το υλικό γίνεται μερικώς φθοριομένο, άρα ημιαγωγός και ο λόγος sp3/sp2 αλλάζει. 

Από τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρο ότι όσο περισσότεροι είναι οι δεσμοί C-F, άρα και 

μεγαλύτερος ο βαθμός φθορίωσης, τόσο αυξάνεται η μη γραμμική απόκριση του υλικού. 

Παρακάτω στο Σχήμα 3.17 παρουσιάζεται η συμπεριφορά της μη γραμμικής οπτικής 

απόκρισης του CF με τον χρόνο ακτινοβόλησης. Από το σχήμα αυτό παρατηρείται ότι με τον 

χρόνο ακτινοβόλησης με UV, και το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του χ(3) μειώνονται, 

όπως επίσης μειώνεται και η συνολική μη γραμμική απόκριση 3ης τάξης. 
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Σχήμα 3.17: Επίδραση του χρόνου ακτινοβόλησης με UV στις μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες του 

CFH. 

 Σε μια προηγούμενη δουλειά [11], είχε μελετηθεί η επίδραση της ακτινοβολίας UV 

(365 nm) στο CF με πολλές τεχνικές χαρακτηρισμού. Όσον αφορά τα φάσματα UV-Vis-NIR, το 

αποτελέσματα τους (Σχήμα 3.18) βρέθηκε να έρχονται σε συμφωνία με τα παρόντα 

αποτελέσματα καθώς, όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, το φάσμα απορρόφησης 

αυξάνεται με τον χρόνο ακτινοβόλησης.  
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Σχήμα 3.18: Επίδραση του χρόνου ακτινοβόλησης με UV (365 nm) στο φάσμα απορρόφησης του CF 

[11]. Το μαύρο βέλος δείχνει την τάση αύξησης της γραμμικής απορρόφησης του CF κατά την 

ακτινοβόληση του. 

 Από τα αποτελέσματα XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy ) επιβεβαιώθηκε ότι 

στην αρχή της ακτινοβόλησης χάνεται ένα μεγάλο ποσοστό φθορίου. Το ίδιο έδειξαν και τα 

αποτελέσματα των μεθόδων EDS (Energy-Dispersive x-ray Spectroscopy) και OFC (Oxygen 

Flask Combustion) όπου η περιεκτικότητα του φθορίου είχε μεγάλη μείωση στο αρχικό 

στάδιο, και έγινε πιο αργή με την πάροδο του χρόνου. Επίσης ένα πολύ σημαντικό 

αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής [11], ήταν η απομάκρυνση ή η αναγωγή του φθορίου 

επέρχεται σε όλο το στρώμα γραφενίου και όχι μόνο στα άκρα ή στις περιοχές με ατέλειες. 

Όταν το πολυστρωματικό CF εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία, τα άτομα φθορίου σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απομακρύνονται από τα στρώματα CF, και δημιουργούν 

συζευγμένες δομές οι οποίες εμποδίζουν την διείσδυση της ακτινοβολίας UV προς τα 

εσωτερικά στρώματα CF, γεγονός που μπορεί να εξασθενεί τη διαδικασία αποφθορίωσης 

των εσωτερικών στρωμάτων CF. Από τα αποτελέσματα της FTIR (Fourier-Τransform Ιnfrared 

Spectroscopy), δείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης με UV, οι ιοντικοί δεσμοί C-

F μετασχηματίζονται σε ημι-ιοντικούς. Από την τεχνική XRD (X-Ray Diffraction) προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι η απόσταση των ενδιάμεσων στρωμάτων CF μειώνεται με τον χρόνο 

ακτινοβόλησης λόγω της απώλειας ατόμων φθορίου. Τα φάσματα Raman αποκάλυψαν 

κορυφές που αποδίδονται σε μια δομική αναδιάταξη του στρώματος του γραφένιου με τον 

σχηματισμό περισσότερων μικρότερων περιοχών υβριδισμού sp2 κατά την διάρκεια της 

απομάκρυνσης των φθορίων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα από την τεχνική SEM (Scanning 

Εlectron Μicroscope) έδειξαν ότι πέραν από κάποια μικρότερα στρώματα που εμφανίζονται, 

τα περισσότερα στρώματα CF δεν εμφανίζουν προφανείς αλλαγές και η δομή των 

στρωμάτων δεν καταστρέφεται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Τέλος, από την τεχνική TEM 

(Transmission Εlectron Μicroscopy) εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι μέρος των 
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ακτινοβολημένων στρωμάτων CF είναι λεπτά και διαπερατά ενώ υπάρχουν και κάποιες 

δομικές αλληλοεπικαλύψεις και αυτά οφείλονται στην αναγωγή του φθορίου. Ένα τελευταίο 

συμπέρασμα από την τεχνική TEM ήταν ότι το ακτινοβολημένο CF είχε πολυκρυσταλλική 

δομή.  

 

Διασπορές Υδρογονωμένου Φθοριομένου Γραφενίου (Hydrogenated Fluorographene - CFH) 

 Η διασπορά CFH σε ακετόνη ακτινοβολήθηκε συνολικά για 11 λεπτά με 5 mJ/cm2 

(10mJ/2cm2). Η πρώτη αλλαγή στο φάσμα απορρόφησης και στις τιμές της μη γραμμικής 

οπτικής απόκρισης παρατηρήθηκε μετά από 7 λεπτά ακτινοβόλησης. Ακολούθησαν άλλοι 2 

κύκλοι ακτινοβόλησης διάρκειας 2 λεπτών ο καθένας. Το CFΗ ακτινοβολήθηκε συνολικά από 

1.320 παλμούς με ροή ενέργειας 5 mJ/cm2 (ανά παλμό). 

 Το δείγμα αυτό είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Προκειμένου να μελετηθούν σωστά οι 

μη γραμμικές οπτικές του ιδιότητες, η συγκέντρωσή του διαλύματος CFH έπρεπε να είναι 

αρκετά χαμηλή και συγκεκριμένα 0.003 mg/ml. Όμως στην συγκέντρωση αυτή αντιστοιχούν 

πολύ μικρές τιμές για την απορρόφηση οι οποίες είναι κάτω από τα όρια του σφάλματος του 

φασματοφωτομέτρου και άρα δεν ήταν δυνατή η μέτρηση της γραμμικής απορρόφησης του. 

Προκειμένου να γίνει εφικτή η λήψη των φασμάτων απορρόφησης, τοποθετήθηκε στην 

κυψελίδα διάλυμα CFH συγκέντρωσης 0.03 mg/ml (10 φορές πιο πυκνό) και η διαδικασία του 

πειράματος είχε ως εξής. Η UV ακτινοβόληση των δειγμάτων γινόταν στο διάλυμα CFH 

συγκέντρωσης 0.03 mg/ml, στην συνέχεια λαμβανόταν το φάσμα απορρόφησης και για την 

μέτρηση των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων πραγματοποιούταν 10 φορές αραίωση του 

διαλύματος σε νέα κυψελίδα, παίρνοντας πολύ μικρή ποσότητα από το αρχικό διάλυμα της 

κυψελίδας, συγκέντρωσης 0.03 mg/ml. Με αυτό τον τρόπο όλες οι απαιτούμενες μετρήσεις 

ήταν δυνατές στις κατάλληλες συγκεντρώσεις (0.03 mg/ml για το φάσμα απορρόφησης και 

0.003 mg/ml για τις μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες).  

 Στο παρακάτω Σχήμα 3.19, παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης της 

διασποράς CFH, πριν και μετά την ακτινοβόληση με υπεριώδη ακτινοβολία στα 355 nm. Από 

τα αποτελέσματα, παρατηρείται μία πτώση της απορρόφησης με τον χρόνο ακτινοβόλησης. 

Πιο συγκεκριμένα η απορρόφηση μειώθηκε κατά 87% ύστερα από 11 λεπτά συνολικής 

ακτινοβόλησης. 
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Σχήμα 3.19: UV-Vis-NIR φάσματα απορρόφησης υδρογονωμένου φθοριομένου γραφενίου πριν και 
μετά την ακτινοβόληση με UV. Το πράσινο βέλος δηλώνει την τάση μείωσης της γραμμικής 
απορρόφησης του CFΗ κατά την ακτινοβόληση του με υπεριώδη ακτινοβολία στα 355 nm. 

 
 

Μέσω των Tauc plots προσδιορίστηκαν επίσης οι τιμές για την περίπτωση τόσο του 

αμέσου όσο και του εμμέσου χάσματος του CFH μέσω των φασμάτων απορρόφησής του. 

Στην περίπτωση του CFH, το Eg αναμένεται να είναι μικρότερο από αυτό του CF και να 

πλησιάζει αυτό του G. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Πίνακα 3.5 και στα Σχήματα 

3.20, 3.21. Παρατηρείται ότι η τιμή και του αμέσου και του εμμέσου χάσματος μειώνεται με 

το χρόνο ακτινοβόλησης κάτι αναμενόμενο καθώς μειώνεται το ποσοστό του F και του H. Οι 

τιμές τόσο του αμέσου όσο του εμμέσου Eg είναι σε συμφωνία με τις αναμενόμενες τιμές. 

Παρόλα αυτά, και σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να παραληφθούν οι πειραματικές 

δυσκολίες που προαναφέρθηκαν. Μάλιστα, το CFΗ είναι διαλυμένο σε ακετόνη και ο 

διαλύτης αυτός απορροφά από τα 330 nm και κάτω άρα στις περιοχές αυτές δεν έχουμε 

ακρίβεια προσδιορισμού του φάσματος απορρόφησης του CFH και έτσι εισάγεται ένα 

σημαντικό σφάλμα. 
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Πίνακας 3.5. Προσδιορισμός αμέσου και εμμέσου χάσματος του CFH πριν και μετά την ακτινοβόληση 

με UV (355 nm). 

Δείγμα Αμέσου χάσματος Eg (eV) Εμμέσου χάσματος Eg (eV) 

CFΗ 
 

Non-irradiated 
2.69 0.20 

5 min 
2.66 0.19 

10 min 
2.65 0.18 

15 min 
2.64 0.15 

 

 
 

 
Σχήμα 3.20: Tauc plots για τον προσδιορισμό του αμέσου χάσματος του ακτινοβολημένου και του μη 

ακτινοβολημένου CFH για ποικίλους χρόνους ακτινοβόλησης. 
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Σχήμα 3.21: Tauc plots για τον προσδιορισμό του εμμέσου χάσματος του ακτινοβολημένου και του 

μη ακτινοβολημένου CFΗ για ποικίλους χρόνους ακτινοβόλησης. 

 
 

 Οι μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες της διασποράς CFH προσδιορίστηκαν και 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3.6. Το δείγμα παρουσίασε Reχ(3)>0 και Imχ(3)>0. 

Επίσης και η ακετόνη, όπως και οι υπόλοιποι διαλύτες, υπό διέγερση με παλμούς ns δεν 

εμφανίζει μη γραμμική απόκριση τουλάχιστον για το εύρος των ενεργειών στο οποίο έγιναν 

τα πειράματα.  
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Πίνακας 3.6. Μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες της διασποράς CFH πριν και μετά την ακτινοβόληση του 

με UV (355 nm). 

Δείγμα 
Απορρόφηση 

@532nm 
(a.u) 

γ' 

(10-

18m2/W) 

β 

(10-

11m/W) 

Reχ(3) 

(10-

13esu) 

Imχ(3) 

(10-

13esu) 

|χ(3)| 

(10-

13esu) 

|χ(3)|/c 

(10-13esu 

ml/mg) 

CFH 
(0.003 

mg/ml) 
 

Non-
irradiated 

0.0063 11.1±1.0 24.2±3.0 13±1.0 11.6±3.0 17.4±3.0 5806±1000 

7 mins of 
UV 

irradiation 
0.0032 5.4±1.0 12±2.0 6.3±0.8 5.8±2.0 8.6±2.0 2866±667 

9 mins of 
UV 

irradiation 
0.0016 2.7±0.3 6.0±0.7 3.2±0.4 2.9±0.7 4.3±0.8 1433±267 

11 mins of 
UV 

irradiation 
0.0008 1.4±0.2 3.1±0.4 1.6±0.2 1.49±0.4 2.19±0.5 730±133 

 

 Από τα πειραματικά αποτελέσματα, διακρίνουμε ότι και το πραγματικό και το 

φανταστικό μέρος του και κατά συνέπεια η συνολική μη γραμμική απόκριση 3ης τάξης 

μειώνονται με τον χρόνο ακτινοβόλησης με UV. Μάλιστα παρατηρούμε ότι στην περίπτωση 

αυτή και η μη γραμμική απορρόφηση και η μη γραμμική διάθλαση αλλά και η μη γραμμική 

οπτική απόκριση 3ης τάξης μειώνονται κατά 87% περίπου μετά από 11 λεπτά ακτινοβόλησης. 

Παρακάτω στο Σχήμα 3.22 η συμπεριφορά της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης του CFH με 

τον χρόνο ακτινοβόλησης.  
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Σχήμα 3.22: αναγωγη Επίδραση του χρόνου ακτινοβόλησης με UV στις μη γραμμικές οπτικές 

ιδιότητες του CFH. 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στο CFH συνυπάρχουν δύο ειδών υβριδισμοί 

οι sp3 και sp2, όπου ο πρώτος οφείλεται στους δεσμούς των ατόμων του άνθρακα με το 

φθόριο και το υδρογόνο ενώ ο δεύτερος οφείλεται στις περιοχές γραφενίου που 

σχηματίζονται λόγω της αναγωγής του CF. Η αναγωγή του υλικού αυτού έχει ως αποτέλεσμα 

το CFH τελικά να έχει λιγότερους δεσμούς C-H και C-F, ο λόγος sp3/sp2 να μειώνεται και αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του ενεργειακού του χάσματος. Όλο αυτό, όπως 

παρατηρήθηκε από τα πειράματα, μεταφράζεται σε μια μείωση των μη γραμμικών οπτικών 

ιδιοτήτων του CFH [7].  

 

Διασπορές Οξυγονωμένου Γραφενίου (Graphene Oxide - GO) 

 Η διασπορά GO σε νερό συγκέντρωσης 0.08 mg/ml ακτινοβολήθηκε για συνολικά 40 

λεπτά στα 13 mJ/cm2 (26mJ/2cm2). Αρχικά πραγματοποιήθηκαν 2 κύκλοι ακτινοβόλησης 

διάρκειας 5 λεπτών ο καθένας, και στην συνέχεια ακολούθησαν 30 λεπτά ακτινοβόλησης 

ώστε να παρατηρηθεί επιπλέον μεταβολή τόσο στο φάσμα απορρόφησης όσο και στις τιμές 

της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης. Το GO ακτινοβολήθηκε συνολικά από 4.800 παλμούς 

με ροή ενέργειας 13 mJ/cm2 (ανά παλμό). 

 Στο παρακάτω Σχήμα 3.23, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των φασμάτων 

απορρόφησης της διασποράς GO, πριν και μετά την ακτινοβόληση με UV. Όπως φαίνεται το 
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δείγμα αυτό επηρεάστηκε από την UV ακτινοβολία και παρατηρείται μία μικρή αύξηση της 

απορρόφησης, περίπου 15% μετά από 40 συνολικής ακτινοβόλησης.  

 

 

Σχήμα 3.23: UV-Vis-NIR φάσματα απορρόφησης της διασποράς GO πριν και μετά την ακτινοβόληση 
με UV. Το πράσινο βέλος δηλώνει την τάση αύξησης της γραμμικής απορρόφησης του GO κατά την 

ακτινοβόληση του με υπεριώδη ακτινοβολία στα 355 nm. 
 
 

Μέσω των Tauc plots προσδιορίστηκαν επίσης οι τιμές για την περίπτωση τόσο του 

αμέσου όσο και του εμμέσου χάσματος του GO. Στην περίπτωση του GO, η τιμή του αμέσου 

χάσματος βάση των θεωρητικών τιμών της βιβλιογραφίας [26] υπολογίζεται κοντά στα 4.5 

eV ενώ του εμμέσου κοντά στα 2.7 eV [27]. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Πίνακα 

3.7 και στα Σχήματα 3.24, 3.25. Από τα αποτελέσματα αρχικά παρατηρείται ότι για το μη 

ακτινοβολημένο GO οι τιμές τόσο του αμέσου, όσο και του εμμέσου χάσματος είναι σε 

αρκετά κοντά με τις τιμές της βιβλιογραφίας. Επίσης, οι τιμές των Eg μειώνονται με τον χρόνο 

ακτινοβόλησης κάτι αναμενόμενο βάση βιβλιογραφίας [10]. Παρόλα αυτά, και σε αυτή την 

περίπτωση δεν θα πρέπει να παραληφθούν οι πειραματικές δυσκολίες που 

προαναφέρθηκαν. 
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Πίνακας 3.7. Προσδιορισμός αμέσου και εμμέσου χάσματος του GΟ πριν και μετά την ακτινοβόληση 

με UV (355 nm). 

Δείγμα Αμέσου χάσματος (eV) Εμμέσου χάσματος (eV) 

GO 
 

Non-irradiated 
3.76 1.32 

5 min 
3.73 1.25 

10 min 
3.68 1.15 

40 min 
3.61 1.05 

 

 

Σχήμα 3.24: Tauc plots για τον προσδιορισμό του αμέσου χάσματος του ακτινοβολημένου και του μη 

ακτινοβολημένου GO για ποικίλους χρόνους ακτινοβόλησης. 
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Σχήμα 3.25: Tauc plots για τον προσδιορισμό του εμμέσου χάσματος του ακτινοβολημένου και του 

μη ακτινοβολημένου GO για ποικίλους χρόνους ακτινοβόλησης. 

 
 

 Οι μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες του οξυγονωμένου γραφενίου παρουσιάζονται 

στον παρακάτω Πίνακα 3.8. Το δείγμα παρουσίασε Reχ(3)<0 και Imχ(3)>0. Επίσης και το νερό, 

όπως και οι υπόλοιποι διαλύτες, υπό διέγερση με παλμούς ns δεν εμφανίζει μη γραμμική 

απόκριση τουλάχιστον για το εύρος των ενεργειών στο οποίο έγιναν τα πειράματα.  
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Πίνακας 3.8. Μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες της διασποράς GO πριν και μετά την ακτινοβόληση του 

με UV (355 nm). 

Δείγμα 

Απορρό
φηση 

@532nm 
(a.u) 

γ' 

(10-

18m2/W) 

β 

(10-

11m/W) 

Reχ(3) 

(10-13esu) 

Imχ(3) 

(10-13esu) 

|χ(3)| 

(10-13esu) 

|χ(3)|/c 

(10-13esu 

ml/mg) 

GO (0.08 
mg/ml) 

 

Non-
irradiated 

0.101 -6.5±0.7 3.5±0.4 -7.29±0.80 1.61±0.40 7.47±0.90 93.4±11.0 

5 min 0.109 -8±1 6.5±0.8 -8.97±1.00 2.99±0.80 9.46±2.00 118.2±25.0 

10 min 0.113 -10±1.0 11±1.0 -11.22±1.00 5.06±1.00 12.31±1.00 153.9±13.0 

40 min 0.116 -21±2 21±3 -23.55±3.00 9.66±3.00 25.45±3.00 318.1±38.0 

  

   Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα, η μη γραμμική απόκριση 3ης 

τάξης του GΟ αυξάνεται με τον χρόνο ακτινοβόλησης. Πιο συγκεκριμένα μετά από 40 λεπτά 

συνολικής ακτινοβόλησης, η μη γραμμική απορρόφηση αυξάνεται κατά 83%, η μη γραμμική 

διάθλαση κατά 69% ενώ το χ(3) κατά 71%.  Αξίζει να σημειωθεί πως οι μεταβολές στις τιμές 

της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης με τον χρόνο ακτινοβόλησης είναι μεγάλες, ενώ 

αντιθέτως η μεταβολή στην γραμμική απορρόφηση είναι μικρή (μόλις 15%). Συμπεραίνουμε 

από τα αποτελέσματα λοιπόν, ότι η μείωση του ποσοστού οξυγόνου οδηγεί σε αύξηση της 

μη γραμμικής οπτικής απόκρισης του GO. Παρακάτω στο Σχήμα 3.26 παρουσιάζεται 

σχηματικά η συμπεριφορά της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης του GO με τον χρόνο 

ακτινοβόλησης.  
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Σχήμα 3.26: Επίδραση του χρόνου ακτινοβόλησης με UV στις μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες του GO. 

 
 
 Σε προηγούμενη δουλειά της ομάδας μας [10], μελετήθηκε η επίδραση της αναγωγής 

σε διασπορές GO στην μη γραμμική απορρόφηση του. Η αναγωγή έγινε και σε αυτή την 

περίπτωση μέσω ακτινοβόλησης στα 355 nm. Στην δουλειά αυτή, το αρχικό διάλυμα το οποίο 

αναφέρεται στο κείμενο ως GO3, ακτινοβολήθηκε για 180 λεπτά με ροή ενέργειας 5 mJ/cm2. 

Το GΟ που προέκυψε μετά από την ακτινοβόληση αναφέρεται ως RGO1. Στην συνέχεια, 

ακολούθησαν ακόμα 150 λεπτά ακτινοβόλησης με ροή ενέργειας 40 mJ/cm2 και τέλος 

προέκυψε το RGO2. Στο σχήμα 3.27 παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης για τα GO 

αυτής της εργασίας. Όπως είναι φανερό, τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα δικά μας και 

δείχνουν πως η τιμή της απορρόφησης αυξάνεται με τον χρόνο ακτινοβόλησης. Παρατηρείται 

επίσης ότι η μεταβολή στο φάσμα απορρόφησης είναι μεγαλύτερη για τους πρώτους 

κύκλους ακτινοβόλησης, ενώ δεν είναι τόσο αισθητή για τους τελευταίους. Αυτό συμβαίνει 

καθώς το διάλυμα έχει πλέον μικρότερο ποσοστό οξυγόνου άρα οι αλλαγές που επιφέρονται 

σε αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίες όσο στην αρχή. Από τα αποτελέσματα XPS (Σχήμα 3.28) 

φαίνεται ότι η συνεισφορά των ομάδων του Ο στην ολική ένταση αγγίζει το 95%, στην 

περίπτωση του GO3. Παρόμοια, στις περιπτώσεις των GO2 και GO1 τα ποσοστά αυτά 

βρέθηκαν να είναι και 80% και 50% αντίστοιχα. Επιπλέον από τα αποτελέσματα XPS, η πολύ 

χαμηλή συνεισφορά των δεσμών C-C στην ολική ένταση αποδεικνύει περαιτέρω την ύπαρξη 

του ποσοστού Ο στο GO3.     
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Το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά την μεταβολή (αύξηση) στο φάσμα απορρόφησης 

του GO με τον χρόνο ακτινοβόλησης με UV, έχει δειχθεί και σε άλλη δουλειά [12].  

 

 

 
Σχήμα 3.27: UV-Vis-NIR φάσματα απορρόφησης της διασποράς GO3 κατά την αναγωγή του με UV a) 

με ροή ενέργειας 5 mJ/cm2 και b) με ροή ενέργειας 40 mJ/cm2. Το μαύρο βέλος δηλώνει την τάση 
αύξησης της γραμμικής απορρόφησης του GO κατά την ακτινοβόληση του με υπεριώδη ακτινοβολία 

στα 355 nm [10]. 
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Σχήμα 3.28: Αποτελέσματα XPS για τα GO των [10]. 

 
 

 Επίσης, στην περίπτωση των [10], η αλλαγή (αύξηση) στο φάσμα απορρόφησης κατά 

την ακτινοβόληση με UV ήταν εντονότερη σε σχέση με του δείγματος της παρούσας 

εργασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το δείγμα (GO3) των [10] είχε μεγαλύτερο ποσοστό 

οξυγόνου σε σχέση με το δικό μας, άρα οι και αλλαγές που επέρχονταν σ’ αυτό κατά την 

ακτινοβόληση του ήταν πιο σημαντικές. Αυτό αποδεικνύεται και από τις αναλύσεις XPS που 

πραγματοποιήθηκαν από τις ομάδες των χημικών που συνεργαζόμαστε. Στο Σχήμα 3.29 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα XPS για το GO της παρούσας εργασίας και σε αυτή την 

περίπτωση η συνεισφορά των ομάδων του Ο στην ολική ένταση είναι 35%. Άρα, η σύγκριση 

του GΟ της παρούσας εργασίας ως προς το ποσοστό Ο είναι πιο άμεση με το GΟ1 των [10] με 

ποσοστό 50%. 
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Σχήμα 3.29: Αποτελέσματα XPS για το GO της παρούσας εργασίας. 

 

 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία άλλη εργασία [13] όπου πραγματοποιήθηκε αναγωγή 

του GO με χημικό τρόπο, τα αποτελέσματα του φάσματος απορρόφησης είχαν και πάλι την 

ίδια συμπεριφορά ως προς την τάση μεταβολής τους (Σχήμα 3.30). Δηλαδή η απορρόφηση 

του GO αυξανόταν με τον χρόνο αναγωγής. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται πως το 

φάσμα απορρόφησης του GO κατά την αναγωγή του αυξάνεται, είτε για αναγωγή που 

συμβαίνει με χημικό τρόπο είτε μέσω ακτινοβολίας UV. 

   

 
Σχήμα 3.30: UV-Vis-NIR φάσματα απορρόφησης GO πριν και μετά την αναγωγή του με χημικό τρόπο 

[13].  

 
 

 Από τον προσδιορισμό του Eg που πραγματοποιήθηκε τόσο για το μη 

ακτινοβολημένο όσο και για το ακτινοβολημένο GO επιβεβαιώνεται ότι το ενεργειακό χάσμα 

όντως μειώνεται με τον χρόνο ακτινοβόλησης. Σε άλλη δουλειά [13] αναφέρεται ότι μείωση 

του ποσοστού οξυγόνου, και κατά συνέπεια η αύξηση του sp2 υβριδισμού, βελτιώνει την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα του υλικού κάτι που συνεπάγει την μείωση του ενεργειακού 

χάσματος. Το αποτέλεσμα αυτό βρέθηκε και από τον προσδιορισμό του Eg που έγινε μέσω 

των Tauc plots. 
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 Όπως έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία [10], η ακτινοβόληση με UV έχει ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία sp2 υβριδισμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οξείδωσης 

καθώς και τον σχηματισμό sp2 νησίδων. Στην ίδια εργασία μελετήθηκε η επίδραση της 

φωτοαναγωγής του GO στην μη γραμμική του απορρόφηση για παλμούς διάρκειας 4 ns. Τα 

αποτελέσματα της δουλειάς αυτής παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3.9.  

Πίνακας 3.9. Μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες διασπορών GO πριν και μετά την ακτινοβόληση του με 

UV (355 nm) [10]. Όλα τα δείγματα αφορούν συγκεντρώσεις c=1 mg/ml. 

Δείγμα 
β 

(10-11m/W) 

Imχ(3) 

(10-13esu) 

|χ(3)| 

(10-13esu) 

GO1 113±11 52±11 52±11 

GO2 79±15 36±15 36±15 

GO3 50±15 23±15 23±15 

RGO1 (μετά από 180 
λεπτά ακτινοβόλησης 

του GO3) 
260±58 120±58 120±58 

 

 Παρατηρούμε αρχικά ότι και στην εργασία αυτή [10], τα GO’s έχουν θετικό β καθώς 

και ότι η μη γραμμική οπτική απόκριση αυξάνεται με την μείωση του ποσοστού Ο. Αυτά τα 

αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με της παρούσας εργασίας. Από την φωτοαναγωγή του 

GO είδαμε ότι όσο μικρότερος είναι ο βαθμός οξείδωσης, τόσο αυξάνεται η μη γραμμική 

οπτική απόκριση του. Τέλος, παρατηρούμε ότι το RGO1 των [10] έχει περίπου την ίδια τιμή 

για το χ(3) με το δικό μας GO ύστερα από 5 λεπτά ακτινοβόλησης, άρα προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι έχουν και παρόμοιο βαθμό οξείδωσης. Από την σύγκριση μεταξύ του GΟ1 

των [10], με ποσοστό Ο 50%, και του μη ακτινοβολημένου GΟ της δικής μας εργασίας, με 

ποσοστό 30%, επιβεβαιώνεται ότι το αυξημένο ποσοστό Ο δρα καταλυτικά στην μη γραμμική 

οπτική απόκριση του υλικού. Πιο συγκεκριμένα όπως φαίνεται και από τους Πίνακες 3.8 και 

3.9, η τιμή του χ(3) για το GΟ1 είναι 5210-13esu ενώ του μη ακτινοβολημένου GΟ της δικής 

μας εργασίας είναι 9310-13esu. 

 Από τα αποτελέσματα μας (Πίνακας 3.8), μπορεί ακόμη να παρατηρηθεί ότι όσο 

μειώνεται ο βαθμός οξείδωσης οι τιμές της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης του GO 

προσεγγίζουν αυτές του καθαρού G, κάτι αναμενόμενο, καθώς όπως αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία [14-17], το GO μπορεί να πλησιάσει το G κατά την αναγωγή του με την 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

 Μια άλλη εργασία [12], αναφέρει ότι κατά την ακτινοβόληση του GO με UV 

ακτινοβολία, το δείγμα παύει να είναι τόσο σταθερό και δημιουργούνται συσσωματώματα 

καθώς επίσης και ότι το ενεργειακό του χάσμα μειώνεται, κάτι που επιβεβαιώσαμε και εμείς 

μέσω των Τauc plots. Δημιουργία συσσωματωμάτων κατά την ακτινοβόληση του GO με UV 

ακτινοβολία αναφέρει επίσης και άλλη μία εργασία [15]. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως 

τουλάχιστον με γυμνό οφθαλμό, στο ακτινοβολημένο GO της παρούσας εργασίας δεν 

παρατηρήθηκε δημιουργία συσσωματωμάτων. 

 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

67 
 

Βιβλιογραφία 3ου Κεφαλαίου 

[1] Ι. Παπαδάκης, Μη γραμμική οπτική απόκριση γραφενίου και παραγώγων του, 

Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα (2017). 

[2] K. S. Novoselov, V. I. Fal’ko, L. Colombo, P. R. Gellert, M. G. Schwab, K. Kim, A roadmap for 

graphene, Nature, 490, 192-200 (2012). 

[3] A. K. Geim, K. S. Novoselov K. S., The rise of graphene, Nature Materials, 6, 183-191 (2007). 

[4] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I.V. Grigorieva, 

A. A. Firsov, Electric field effect in atomically thin carbon films, Science, 306, 666 (2004). 

[5] Β. Μ. Μουσελίμης, Α. Β. Μπουρλίνος, Φυσικοχημεία του άνθρακα, Τμήμα Φυσικής, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (2018). 

[6] S. O. Kasap, Αρχές ηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων, 2η έκδοση, Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου, Αθήνα (2004). 

[7] I. Papadakis, Z. Bouza, S. Couris, A. Bourlinos, V. Mouselimis, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. 

Bakandritsos, J. Ugolotti, R. Zboril, Hydrogenated fluorographene: A 2D counterpart of 

graphane with enhanced nonlinear optical properties, The Journal of Physical Chemistry Part 

C, ACS, 121 (40), pp 22567–22575 (2017). 

[8] G. Eda, Y. Y. Lin, C. Mattevi, H. Yamaguchi, H. A. Chen, I. S. Chen, C. W. Chen, M. Chhowalla, 

Blue photoluminescence from chemically derived graphene oxide, Adv. Mater., WILEY-VCH, 22 

(4), 505–509 (2010). 

[9] A. Mathkar, D. Tozier, P. Cox, P. Ong, C. Galande, K. Balakrishnan, A. L. M. Reddy, P. M. 

Ajayan, Controlled, stepwise reduction and band gap manipulation of graphene oxide, The 

Journal of Physical Chemistry Letters, ACS, 3 (8), pp 986–991 (2012). 

[10] N. Liaros, J.Tucek, K. Dimos, A. Bakandritsos, K. S. Andrikopoulos, D. Gournis, R. Zborilc, 

S. Courisa, Effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and 

ferromagnetic ordering in graphene oxide, Nanoscale, RSC, 8 (5), 2908–2917 (2016). 

[11] M. Ren, X. Wang, C. Dong, B. Li, Y. Liu, T. Chen, P. Wu, Z. Cheng, X. Liu, Reduction and 

transformation of fluorinated graphene induced by ultraviolet irradiation, Physical Chemistry 

Chemical Physics, RSC, 17 (37), 24056-24062 (2015). 

[12] T. Wu, S. Liu, H. Li, L. Wang, X. Sun, Production of Reduced Graphene Oxide by UV 

Irradiation, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11, 1-4, (2011). 

[13] H. Li, C. Bubeck, Photoreduction processes of graphene oxide and related applications, 

Macromolecular Research, Springer, 21 (30), 290–297 (2013). 

[14] P. Kumar, K. S. Subrahmanyam, C. N. R. Rao, Graphene produced by radiation-induced 

reduction of graphene oxide, Cornell University Library (2010).  

[15] B. Xue, Y. Zou, Y. Yang, UV-assisted reduction of graphite oxide to graphene by using a 

photoinitiator, Journal of Materials Science, 52 (9), 4866–4877 (2017). 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

68 
 

[16] D. A. Sokolov, K. R. Shepperd, T. M. Orlando, Formation of graphene features from direct 

laser-induced reduction of graphite oxide, J. Phys. Chem. Lett., 1 (18), 2633–2636 (2010). 

[17] R. Trusovas, K. Ratautas, G. Račiukaitis, J. Barkauskas, I. Stankevičienė, G. Niaura, R. 

Mažeikienė, Reduction of graphite oxide to graphene with laser irradiation, Carbon, 52, 574-

582 (2013).  

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

παραγώγων και νανοσωματιδίων για εφαρμογές σε διατάξεις οπτικών αισθητήρων, 

Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα (2008). 

[19] N. Liaros, A. B. Bourlinos, R. Zboril, S. Couris, Fluoro-graphene: nonlinear optical 

properties, Optics Express, OSA, 18 (21), pp. 21027-21038 (2013). 

[20] A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, N. Liaros, S. Couris, K. Safarova, M. Otyepka, R. Zboril, 

Functionalization of graphene: covalent and non-covalent approaches, derivatives and 

applications, Chem. Phys. Lett., ACS, 112 (11), pp 6156–6214 (2012). 

[21] Ν. Λιάρος, Μη γραμμική οπτική απόκριση αβενζολικών μοριακών συστημάτων, 

Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα (2011). 

[22] V. Yong, J. M. Tour, Theoretical efficiency of nanostructured graphene-based 

photovoltaics, Small, 6 (2), 313–318 (2010). 

[23] D. Chronopoulos, A. Bakandritsos, M. Pykal, R. Zbořil, M. Otyepka, Chemistry, properties, 

and applications of fluorographene, Appl. Mater. Today, 9, 60–70 (2017). 

[24] H. Shi, C. Wang, Z. Sun, Y. Zhou, K. Jin, S. A. T. Redfern, G. Yang, Tuning the nonlinear 

optical absorption of reduced graphene oxide by chemical reduction, Opt. Express, OSA, 22 

(16), 19375 (2014). 

[25] F. Bonaccorso, Z. Sun, T. Hasan, A. C. Ferrari, Graphene photonics and optoelectronics, 

Nat. Photonics, 4 (9), 611–622 (2010). 

[26] J. Zhang, H. Song, D. Zeng, H. Wang, Z. Qin, K. Xu, A. Pang, C. Xie, Facile synthesis of diverse 

graphene nanomeshes based on simultaneous regulation of pore size and surface structure, 

Scientific Reports, 6 (32310), 1-9 (2016). 

[27] M. A. Velasco-Soto, S. A. Pérez-García, J. Alvarez-Quintana, Yu-Cao, L. Nyborg, L. Licea-

Jiménez, Selective band gap manipulation of graphene oxide by its reduction with mild 

reagents, Carbon, 93, 967-973 (2015). 

[28] Μ. Pumera, Ζ. Sofer, Towards stoichiometric analogues of graphene: graphane, 

fluorographene, graphol, graphene acid and others, Chem. Soc. Rev., 46, 4450-4463 (2017). 

[29] S. Yuan, M. Rösner, A. Schulz, T. O. Wehling, M. I. Katsnelson, Electronic structures and 

optical properties of partially and fully fluorinated graphene, Phys. Rev. Lett., 114, 047403-

047407 (2015). 

 

 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα και προτάσεις 

για μελλοντική δουλειά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "Φωτοαναγωγή Γραφενίου και Γραφενικών Παραγώγων και Επίδραση στις Μη Γραμμικές Οπτικές τους Ιδιότητες" 

 

70 
 

Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική δουλειά 

 Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη της 

επίδρασης της φωτοαναγωγής γραφενίου, του φθοριομένου γραφενίου, του 

υδρογονωμένου φθοριομένου γραφενίου και του οξυγονωμένου γραφενίου στις μη 

γραμμικές οπτικές τους ιδιότητες μέσω της τεχνικής Z-scan.  

 Όσον αφορά το G κατά την ακτινοβόληση με UV, το δείγμα αυτό δεν παρουσίασε 

καμία ουσιαστική αλλαγή τόσο στο φάσμα απορρόφησης όσο και στις μη γραμμικές οπτικές 

του ιδιότητες, ακόμη και αν ακτινοβολήθηκε για μία ώρα και με διπλάσια ροή ενέργειας σε 

σχέση με τα άλλα τρία παράγωγα γραφενίου. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι το 

γραφένιο ήταν καθαρό και δεν είχε υποστεί οξείδωση από την αλληλεπίδρασή του με το 

περιβάλλον, ή το ποσοστό της οξείδωσης ήταν τόσο μικρό που η χρησιμοποιούμενη 

ακτινοβολία δεν κατάφερε να το επηρέασε.  

 To CF επηρεάστηκε από την UV ακτινοβολία, και όσον αφορά τα φάσματα 

απορρόφησης παρατηρήθηκε μία αύξηση της απορρόφησης με τον χρόνο ακτινοβόλησης 

ενώ η μη γραμμική απόκριση 3ης τάξης μειώθηκε κατά την ακτινοβόλησή του με UV. Από το 

Σχήμα 4.1, παρατηρείται ότι το φάσμα απορρόφησης του CF μετά από ακτινοβόληση 

πλησιάζει το φάσμα απορρόφησης του G. Κάτι το οποίο είναι λογικό αφού καθώς 

απομακρύνονται τα φθόρια το δείγμα αρχίζει να μοιάζει με το G. Κατά τη διάρκεια της 

ακτινοβόλησης με UV, οι ιοντικοί δεσμοί C-F μετασχηματίζονται σε ημι-ιοντικούς δεσμούς 

και οι περιοχές sp2 αυξάνονται κάτι που οδηγεί το υλικό να έχει μικρότερο ενεργειακό χάσμα. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον προσδιορισμό του Eg που πραγματοποιήθηκε.  

 Όσον αφορά τo CFΗ, στο φάσμα απορρόφησής του παρατηρήθηκε μία πτώση της 

απορρόφησης με τον χρόνο ακτινοβόλησης ενώ μειώθηκε και η μη γραμμική απόκριση 3ης 

τάξης. Από το Σχήμα 4.1, παρατηρείται ότι το φάσμα απορρόφησης του CFH μετά από 

ακτινοβόληση τείνει προς την συμπεριφορά του φάσματος απορρόφησης του G και του CF. 

Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι αναμενόμενο καθώς όσο απομακρύνονται τα 

φθόρια και τα υδρογόνα το δείγμα αρχίζει να μοιάζει με το G και το CF. Επίσης και η μη 

γραμμική οπτική απόκριση 3ης τάξης του CFH τείνει σε αυτή του G και του CF. Η αναγωγή του 

υλικού αυτού έχει ως αποτέλεσμα το CFH τελικά να έχει λιγότερους δεσμούς C-H και C-F, ο 

λόγος sp3/sp2 να μειώνεται άρα το ενεργειακό του χάσμα του υλικού να αλλάζει. Άλλο ένα 

συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί για το CFH είναι ότι συγκριτικά με τα υπόλοιπα 

δείγματα, το CFH επηρεάστηκε περισσότερο από την ακτινοβολία UV, αφού σε μικρότερο 

χρόνο ακτινοβόλησης παρουσίασε τις μεγαλύτερες μεταβολές ως προς την μη γραμμική 

οπτική του απόκριση. Τέλος το δείγμα αυτό, λόγω της μεγάλης μη γραμμικότητάς του είναι 

υποψήφιος οπτικός περιοριστής. 

 To GO επηρεάστηκε από την ακτινοβόληση με UV και όσον αφορά τα φάσματα 

απορρόφησης παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση της απορρόφησης με τον χρόνο 

ακτινοβόλησης. Η μεταβολή ήταν μικρή καθώς το δείγμα αυτό είχε σχετικά μικρό βαθμό 

οξείδωσης. Η μη γραμμική απόκριση 3ης τάξης αυξήθηκε με τον χρόνο ακτινοβόλησης με UV 

ακτινοβολία. Από το Σχήμα 4.1, παρατηρείται ότι το φάσμα απορρόφησης του GO μετά από 

ακτινοβόληση τείνει προς την συμπεριφορά του φάσματος απορρόφησης του G και το ίδιο 

ισχύει και για την μη γραμμική οπτική του απόκριση. Η ακτινοβόληση του GO με UV έχει ως 
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αποτέλεσμα την δημιουργία sp2 υβριδισμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οξείδωσης 

καθώς και τον σχηματισμό sp2 νησίδων. Επίσης, η μείωση του ποσοστού οξυγόνου και κατά 

συνέπεια η αύξηση του sp2 υβριδισμού, βελτιώνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του υλικού 

άρα μειώνεται το ενεργειακό χάσμα κάτι που δείχθηκε και από τους προσδιορισμούς των Eg 

μέσω των Τauc plots. Γενικά, η αναγωγή του GO, είτε με χημικό είτε μέσω ακτινοβολίας λέιζερ 

(συνήθως UV ακτινοβολία), έχει μελετηθεί αρκετά από πολλές ομάδες και τα αποτελέσματά 

τους συμφωνούν με αυτά της παρούσας εργασίας. 

 

 

Σχήμα 4.1: UV-Vis-NIR φάσματα απορρόφησης G, CF, CFH,GO. Όλα τα δείγματα είναι μη 
ακτινοβολημένα και ανηγμένα στην ίδια συγκέντρωση (0.1 mg/ml). Τα βέλη δείχνουν την 

συμπεριφορά (αύξηση ή μείωση) των δειγμάτων μετά την ακτινοβόληση με UV. 

 

 Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα για το πώς επιδρά η φωτοαναγωγή στα φάσματα 

απορρόφησης και στην μη γραμμική οπτική απόκριση για τα CH, CFH και GO (αφού το G δεν 

επηρεάστηκε από την ακτινοβόληση) θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε τα εξής. Αρχικά όσον 

αφορά τα φάσματα απορρόφησης, στην περίπτωση του CH και του GO η απορρόφηση 

αυξάνεται, ενώ στου CFH μειώνεται με τον χρόνο ακτινοβόλησης. Όσον αφορά όμως την μη 

γραμμική οπτική απόκριση, στην περίπτωση του CH και του CFH η μη γραμμική οπτική 

απόκριση αυξάνεται, ενώ στου GO μειώνεται με τον χρόνο ακτινοβόλησης. Τα αποτελέσματα 

αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.1. Συγκεντρωτικός πίνακας που δηλώνει το πώς επηρεάστηκαν τα φαινόμενα που 

μελετήθηκαν κατά την ακτινοβόληση με UV (355nm).To ↑ δηλώνει αύξηση του φαινομένου με τον 

χρόνο ακτινοβόλησης ενώ το ↓ μείωση. 

Δείγμα 

Συμπεριφορά γραμμικής 

απορρόφησης με τον χρόνο 

ακτινοβόλησης 

Συμπεριφορά μη γραμμικής 

απόκρισης με τον χρόνο 

ακτινοβόλησης 

G - - 

CF ↑ ↓ 

CFH ↓ ↓ 

GO ↑ ↑ 

 

 Η δουλειά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσω της φωτοαναγωγής, μπορεί 

να επέλθει αλλαγή στον υβριδισμό (άρα και στο ενεργειακό χάσμα) κάτι που έχει ως 

αποτελέσματα και την αλλαγή των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων των υλικών με 

ελεγχόμενο τρόπο. Αυτό φυσικά, μπορεί να καταστήσει τα υλικά κατάλληλα εφαρμόσιμα 

ανάλογα με τις ανάγκες. Φυσικά, τα δείγματα δεν ακτινοβολήθηκαν όλα με τον ίδιο τρόπο 

καθώς καθένα από αυτά απαιτούσε διαφορετικό χρόνο και ροή ενέργειας της UV 

ακτινοβολίας προκειμένου να επηρεαστεί. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς είναι 

καινοτόμα καθώς, από όσο γνωρίζουμε, είμαστε η πρώτη ομάδα που πραγματοποίησε μια 

τέτοιου είδους μελέτη για αυτά τα γραφενικά παράγωγα. 

 Ως μελλοντική δουλειά, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί η επίδραση της 

φωτοαναγωγής των δειγμάτων στις μη γραμμικές οπτικές τους ιδιότητες και σε άλλα μήκη 

κύματος, π.χ. στο υπέρυρθο, και με άλλα συστήματα λέιζερ, π.χ. picosecond, femtosecond, 

με ακτινοβόληση των δειγμάτων σε άλλο μήκος κύματος της περιοχής της υπεριώδης 

ακτινοβολίας καθώς επίσης και η μελέτη άλλων γραφενικών παραγώγων. Επίσης όπως 

προαναφέρθηκε, το CFH, από όσο γνωρίζουμε, παρουσίασε μία από τις μεγαλύτερες τιμές 

μη γραμμικότητας από όλα τα γραφενικά παράγωγα, και για αυτό τον λόγο θα ήταν πολύ 

ενδιαφέρον να γίνουν πειράματα οπτικού περιορισμού (optical limiting) και γενικά 

εκτενέστερη μελέτη στο δείγμα αυτό.  

 


