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1  INTRODUCERE 

Studiul cavităților rezonante (optice) are un rol fundamental în fizica fenomenelor 

ondulatorii având aplicații și abordări de la mecanica cuantică la electromagnetism și mai ales 

determinând proprietățile spațio-temporale ale radiației emise de laseri. Tendințele în 

nanotehnologii si nanofabricare au dus la reducerea drastică a dimensiunilor și la creșterea 

calității cavităților optice, făcând posibilă obținerea componentelor optice cu dimensiuni 

apropiate de limita de difracție [1]. Astfel, miniaturizarea laserilor a dus la aplicații tehnologice 

noi, ca de exemplu interconexiuni optice în domeniul procesării informației și comunicațiilor 

pentru care, reducerea costurilor de consum reprezintă o prioritate. Ajungând în regimul 

electrodinamic cuantic, nanolaserii și radiația ne-clasică emisă, au ca aplicații domeniul 

informaticii cuantice [2]. Structurile optice sub-micrometrice, ca de exemplu micro-discuri, 

rețele fotonice, nano-fire și alte tipuri noi de rezonatori [3], fac posibilă extinderea distribuției 

modurilor optice, de la spațiul unidirecțional, la spațiul tridimensional. Confinarea modurilor 

3D, include separarea modurilor cavităților și permite astfel suprapunerea doar a unui singur 

mod cu spectrul emisiei spontane [4]. 

Un subiect adiacent studierii și design-ului cavităților și al laserilor la nivel micro/nano, îl 

reprezintă îmbunătățirea performanțelor folosind diferite materiale ca mediu activ. Materialele 

moleculare organice reprezintă o platforma ideală pentru construcția micro-laserilor, în 

principal, datorită multitudinii proceselor în care sunt implicate stări excitate cu secțiuni eficace 

active mari ce determină proprietăți deosebite ca: randament de emisie mare și posibilitatea de 

a fi folosite în structuri speciale pentru micro cavități cu factor de calitate mare, energie de prag 

mică, acordabilitate a benzii de emisie [5]. 

Particulele sferice și cavitățile rezonante cu simetrie sferică prezintă proprietăți 

optice/spectroscopice distincte în comparație cu mediul activ de dimensiuni mari (de ordinul 

centimetrilor sau mai mari), caracteristicile lor depinzând de factorii obișnuiți, ca de exemplu 

compoziția chimică, dar în plus și de formă, dimensiuni, etc. Fenomenele optice rezonante ce 

se obțin folosind astfel de geometrii sunt cunoscute sub diverse denumiri ca de exemplu: 

rezonanțele cavităților (cavity resonances) sau rezonanțe dependente de morfologie (cunoscute 

sub termenul de whispering gallery modes -WGMs) [6]. Proprietățile optice ale acestora sunt 

explicate fie prin modele geometrice simple ca de exemplu reflexii interne totale ce duc la 

excitări multiple ale mediului constituent, fie prin teorii ale electrodinamicii cuantice (QED). 

Se poate explica astfel modificarea densității stărilor sistemului care determină dezexcitări de 

tip emisie spontană sau împrăștiere Raman, având drept consecință amplificarea emisiei la 

lungimile de undă ce coincid cu modurile WGMs în comparație cu mediul continuu. Așadar, 

principala caracteristică a rezonatorilor sferici cu posibile aplicații în diverse domenii 

tehnologice este producerea proceselor optice ne-liniare și stimulate la energii de prag mici, cu 

factor de câștig mare. Aceste procese includ: lasing, împrăștiere Raman stimulată, împrăștiere 

stimulată Brillouin, etc. 

În general, studiile pe rezonatori cu simetrie sferică sunt realizate pe rezonatori pasivi, unde 

excitarea se face prin cuplarea modurilor WGM cu undele evanescente al unor fibre optice sau 

ale unor prisme [7], [8]. Aceste tipuri de sisteme rezonante prezintă caracteristici excepționale, 

în termeni de factor de câștig Q (factorul Q atinge 1011) raportat la volumele foarte mici [6]. 
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Factorul Purcell devine extrem de mare, acest factor reprezentând amplificarea emisiei. 

Principalul dezavantaj al rezonatorilor pasivi este că nu pot fi folosiți în aplicațiile tehnologice 

ci doar la nivel de laborator [9]. 

Rezonatorii activi, de exemplu picăturile de lichid, suspendate în aer de un capilar, care 

conțin medii active/ substanțe fluorescente (coloranți laser), se deosebesc de rezonatorii pasivi 

prin faptul că nu necesită excitare și colectare a semnalului prin cuplaj extern [3]. Pentru aceștia, 

în urma excitării mediului activ, intensitatea emisiei (fluorescenței) este modulată la frecvențe 

de rezonanță ale cavității (intensitatea emisiei este amplificată doar la anumite lungimi de undă 

de rezonanță) [9].  

Pe de alta parte, rezonatorii activi au un factor de câștig redus, ce se datorează mai multor 

particularități experimentale: deviația de la forma perfect sferică a rezonatorului duce la 

ridicarea degenerării rezonanțelor în diferite plane ecuatoriale (degenerarea = l); colectarea în 

spațiul liber (nediscriminatorie) duce la suprapunerea modurilor și de aici la lărgirea liniei de 

rezonanță și la un factor Q mic. Această proprietate este un dezavantaj în aplicațiile privind 

senzorii și senzoristică și, mai ales, în experimentele de optică neliniară și QED. Dar acest 

dezavantaj, este compensat prin posibilitatea folosirii lor în aplicații practice datorită excitării 

și integrării în spațiul liber [9] .  

Rezultatele originale prezentate în această teză, se axează în special pe interacțiile laser-

picături de lichid suspendate. Aceste studii pot fi considerate că fac parte dintr-un domeniu 

interdisciplinar, ce acoperă diferite arii de cercetare și de tehnologie ca de exemplu: micro-

fluidică, rezonatori sferici, opto-fluidică, efecte de amplificare a emisiei spontane și/sau 

stimulate, iar rezultatele obținute au aplicații posibile în domenii ca: detecție în sisteme 

biologice, micro-laseri acordabili, utilizări biomedicale. 

Pe parcursul acestor studii s-au urmărit și evaluat atât interacțiile rezonate cât și cele 

nerezonante produse în urma iradierii picăturilor suspendate cu fascicul laser.  

Interacțiile rezonante se produc atunci când substanțele componente (molecule) din mediul 

analizat absorb radiația incidentă, de obicei efectele constând în trecerea moleculelor din stare 

de singlet fundamentală pe o stare de singlet excitată. Revenirea moleculelor excitate pe starea 

singlet fundamentală, este însoțită fie de emisie de fluorescență, fie de procese neradiative. Un 

alt efect posibil după interacția rezonantă este disocierea moleculelor absorbante și producerea 

unor noi substanțe derivate din moleculele inițiale. Schimbările fundamentale ale produșilor 

chimici și obținerea unor noi substanțe (fotoproduși) în urma iradierii reprezintă domeniul 

numit fotochimie laser. 

Complementar, interacțiile nerezonante se definesc ca fiind rezultate când fasciculul laser 

nu este absorbit de către constituenții picăturii. Efectele interacțiilor nerezonante se datorează 

presiunii luminii exercitate asupra picăturii , efectelor forțelor de electrostricție și efectelor de 

tip termic locale și globale.  

Teza este structurată în 5 capitole. În primul capitol sunt descrise noțiunile teoretice ce stau 

la baza înțelegerii fenomenelor observate experimental: emisia spontană și stimulată, cavități 

rezonante cu geometrie sferică. 
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În următorul capitol, intitulat „Metode și tehnici experimentale” sunt descrise echipamentele 

folosite în studiile experimentale: laserul cu corp solid Nd:YAG, generatorul de picături, 

spectrograful/spectrometrul, tensiometria optică pentru măsurarea tensiunii superficiale. Tot în 

acest capitol sunt date informații despre proprietățile fizico-chimice și spectrale ale soluțiilor 

studiate: coloranți laser, solvenți și medicamente. Capitolul se încheie cu o secțiune în care sunt 

descrise noțiunile de bază ale hidrostaticii picăturii ca și proprietăți ca tensiunea superficială și 

interfacială. 

Rezultatele originale sunt împărțite în două capitole: „Interacții rezonante” și „Interacții 

nerezonante”. Capitolul „Interacții rezonante” începe cu un studiu privind stabilitatea 

volumetrică a micro-picăturilor suspendate și se continuă cu 6 secțiuni în care sunt analizate 

spectrele de emisie ale picăturilor suspendate. S-au evidențiat diferențele între spectrele de 

emisie măsurate pe volum în comparație cu cele obținute pe picături; s-a studiat influența 

geometriei de iradiere și de colectare a semnalului asupra caracteristicilor spectrelor de emisie 

în cazul picăturilor. Aceste studii au continuat cu observarea lasing-lui în picături relativ mari, 

prin punerea în evidență a oscilațiilor WGM’s precum și cu studii de caracterizare a evoluției 

temporale a spectrelor de emisie. Următoarele două secțiuni prezintă influența mediului asupra 

spectrelor de emisie în cazul picăturilor microlitrice suspendate, prin folosirea emulsiilor 

formate din soluție de R6G în apă distilată, Vitamina A uleioasă și Tween 80 și a dopajelor cu 

nanoparticule de TiO2 în soluții de R6G. Capitolul destinat interacțiilor rezonante se încheie cu 

un studiu al modificărilor structurii medicamentelor în urma iradierii în fascicul laser, fenomene 

investigate prin măsurători de absorbție și fluorescență atât pe volum cât și pe picături 

milimetrice suspendate.  

În capitolul „Interacții nerezonante” se analizează dinamica deformării unei picături 

microlitrice suspendate la interacția cu un singur puls laser. În prima parte sunt evidențiate astfel 

de interacții pentru picături ce conțin doar solvent. S-au realizat măsurători pentru diferiți 

solvenți având diferite vâscozități (apă distilată, alcool etilic, DMSO), precum și pentru diferite 

energii de pompaj. În a doua parte, au fost studiate interacțiile nerezonante obținute la iradierea 

picăturilor suspendate ce conțin soluții de colorant laser R6G. Pentru astfel de sisteme, efectele 

rezonante și nerezonante se pot obține concomitent și pot concura. Astfel de studii evidențiază 

influența reciprocă între interacțiile rezonante și nerezonante. 

Teza se finalizează prin capitolul intitulat „Concluzii” în care sunt prezentate succint 

principalele rezultate și elementele de noutate aduse de aceste studii, apoi de referințele 

bibliografice și câteva dintre lucrările relevante publicate de autor în cadrul doctoratului și care 

stau la baza acestei teze. 



 

 

2 CAPITOLUL 2. INTERACȚII REZONANTE 

2.1 Stabilitatea Volumetrică 

Una dintre problemele întâmpinate în experimentele ce implică micro- și nano-picăturile 

suspendate în condiții de mediu cu atmosferă nesaturată o reprezintă evaporarea lichidului 

(solventului). Acest fenomen duce la modificări ale volumului și formei picăturii, precum și a 

concentrației soluției, iar aceste modificări în cazul măsurătorilor de tip lasing pot duce la 

variația lungimii de undă a radiației emisie. Cu alte cuvinte, stabilitatea în timp a micro- și nano-

picăturilor este o problemă importantă ce trebuie studiată.  

În această secțiune sunt prezentate rezultatele cu privire la timpul de evaporare măsurat în 

condiții diferite de atmosferă și termostatare. Rata de evaporare și temperatura au fost controlate 

folosind vapori saturați generați într-o incintă (special concepută) în care a fost generată 

picătura. Au fost realizate măsurători și în atmosferă normală, unde presiunea, temperatura și 

umiditatea au fost măsurate folosind instrumente comune pentru astfel de măsurători. 

Măsurătorile de evaporare au fost realizate utilizând două metode nonivazive utilizând: sistemul 

PAT-1 Sinteraface sau o cameră CCD Flea3 Point Grey. Figura 2.1 prezintă schematic cele trei 

tipuri de experimente pentru care s-a măsurat rata de evaporare a picăturilor folosind sistemul 

PAT - 1 Sinterface. Camera CCD Flea3 Point Grey este folosită pentru înregistrarea imaginilor 

picăturii la diferite intervale de timp iar parametrii geometrici sunt determinați folosind softul 

de analiza a imaginilor ImageJ care utilizează ca etalon pentru lungimi diametrul extern al 

acului capilar. Aceste rezultate au fost completate prin determinarea variațiilor de temperatură 

ale picăturii folosind o termocameră ThermaCam E45. 

 

Figura 2.1: Reprezentarea schematică a condițiilor în care se măsoară rata de evaporare a 

picăturilor, utilizând sistemul PAT-1 Sinterface. Condițiile sunt: a) incintă fără vapori saturați, b) 

incintă închisă cu vapori saturați și c) atmosferă deschisă.  

În Figura 2.2 este prezentată evoluția suprafeței picăturii suspendate în funcție de timp pentru 

alcool etilic și pentru apă distilată, utilizați ca solvenți în cadrul experimentelor. În ambele 

cazuri măsurătorile au fost realizate pe volum inițial de 8 μl, atât în condiții de atmosferă cu/fără 

vapori saturați cât și în condiții de atmosferă normale de laborator. Din aceste măsurători au 

fost deduse ratele de evaporare (Tabelul  1) considerând densitatea alcoolului etilic de                

789 kg/m3 și a apei de 1000 kg/m3 și transformarea din arie în volum folosind relația: 
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𝑉𝑖 =
4

3
𝜋−

1
2𝐴

3
2 (2.1) 

unde, indicele i este timpul instantaneu. 

Se constată că în condiții normale rata de evaporare este cu un ordin de mărime mai mare ca 

în cazul în care măsurătoarea se realizează în incintă închisă fără vapori și de aproximativ 50 

de ori mai mare ca în cazul măsurătorii în incintă închisă cu vapori saturați. De asemenea se 

observă că rata de evaporare este mult mai mare în cazul alcoolului etilic în comparație cu apa 

distilată pentru măsurătorile realizate în condiții de atmosferă nesaturată și comparabile în 

condiții de atmosferă saturată. Ținând cont că masa inițială a picăturii de alcool etilic este de 

6.4 μg și a apei de 8 μg, după un minut picătura de alcool etilic pierde 12.7% din masa sa, iar 

picătura de apă 3% din a sa în condiții atmosferice normale (temperatură, presiune și umiditate). 

Din acest motiv experimentele de interacție a fascicolului laser cu picătura prezentate în 

secțiunile și capitolele următoare sunt realizate în condiții de atmosferă normală, folosind în 

mare parte apă distilată ca solvent.  

O metodă utilizată pentru monitorizarea evaporării solventului și a dinamicii modificării 

formei și volumului picăturii în timp a fost achiziționarea imaginilor la un interval de timp 

prestabilit folosind camera CCD Flea3 Point Grey. În Figura 2.3 este prezentată o analiză pentru 

cazul unei picături de apă având volumul inițial de 10 μl atât pentru cazul în care picătura este 

neiradiată cât și pentru cazul iradierii cu fascicul laser de energie 1.5 mJ. În partea de sus a 

imaginilor din Figura 2.3 sunt prezentate imaginile picăturilor suspendate inițiale, iar în partea 

de jos sunt imaginile picăturilor înregistrate după 15 min. Se observă că forma picăturilor este 

cuasi-sferică. Folosind softul ImageJ, s-a determinat diametrul picăturilor din imaginile 

înregistrate și apoi s-au determinat volumele corespunzătoare. 

 

Figura 2.2: Curbele de evaporare a alcoolului etilic și apei măsurate în diferite condiții de laborator 

cu sistemul PAT 1 Sinterface. 
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Tabelul  1: Valorile determinate pentru rata de evaporare a alcoolului etilic și a apei din Figura 2.2. 

Condiții de laborator 
Rata de evaporare (μg/s) 

Alcool etilic Apa distilată 

Incintă cu vapori saturați 0.000229 0.00015 

Incintă fără vapori saturați 0.00232 0.00053 

Condiții atmosferice normale 0.0107 0.0041 

Pentru această metodă, rata de evaporare (J) a picăturii de lichid suspendate pentru o 

perioadă de timp de la t1 la t2 este descrisă de: 

 𝐽 =
𝜌(𝑉𝑡2 − 𝑉𝑡1)

𝑡2 − 𝑡1
 (2.2) 

unde, ρ este densitatea lichidului, iar 𝑉𝑡1 și 𝑉𝑡2sunt volumele inițial și după evaporare.  

 

Figura 2.3: Imaginea unei picături de apă ultrapură, cu un volum inițial de 10 µl, înainte (sus) și 

după evaporare (jos), pe o durată de timp de 15 min în condiții de atmosferă normală. Picătură a) 

neiradiată și b) iradiată la energia de 1.5 mJ.  
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Figura 2.4: Imagini preluate cu o termocameră ce măsoară variația de temperatură a unei picături 

de apă suspendate. 

Rata de evaporare obținută este 0.005 μg/s pentru picătura neiradiată și 0.0062 μg/s pentru  

picătura iradiată la energia de pompaj de 1.5 mJ (Figura 2.3). Se observă că prin iradiere rata 

de evaporare a apei crește cu aproximativ 25% față de cazul în care picătura nu este plasată în 

fasciculul laser. Această creștere se datorează cel mai probabil încălzirii locale în urma iradierii 

la energii mari. Deși rata de evaporare crește semnificativ în cazul iradierii, după un minut, o 

astfel de picătură suspendată pierde mai puțin de 4% din masa sa. 

În Figura 2.4 sunt prezentate imagini preluate cu termocamera FLIR ThermaCAM E45. 

Aceasta are sensibilitatea termică de 0 °C la temperatura de 25 °C și o acuratețe de ± 2% din 

temperatura absolută măsurată în °C. Măsurătorile au fost realizate pe picături cu raza 

ecuatorială de 1.5 mm, picături ce sunt generate la capătul unui capilar prin care soluția lichidă 

este pompată. Acestea au fost realizate pe soluție de colorant organic R6G în apă distilată (la 

diferite concentrații) și pe apă distilată. Pentru a limita curenții de aer care pot influența 

caracteristicile picăturii (temperatură, formă, umiditate) măsurătorile au fost realizate plasând 

picătura într-o incintă prevăzută cu o fereastră pentru termocameră. 

 

Figura 2.5: Variația temperaturii picăturilor suspendate care conțin apă distilată. a) Apă iradiată la 

lungimea de undă de 532 nm; b) apă neiradiată. 

În Figura 2.5 sunt prezentate variațiile temperaturii picăturilor suspendate care conțin apă 

distilată pentru picătura iradiată la lungimea de undă de 532 nm (Figura 2.5a) și picătura 

neiradiată (Figura 2.5b). Rezultatele arată că substanțele care nu absorb la lungimea de undă de 
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λ = 532 nm și cele care nu emit fluorescență nu au schimbări majore de temperatură (mai puțin 

de 1 °C, variații de temperatură ce pot fi corelate cu variațiile de temperatură din incintă). 

Soluția de colorant laser (R6G) prezintă o creștere de temperatură în timpul iradierii cu             

~ 2.5 °C (Figura 2.6). Această creștere de temperatură are o influență directă asupra ratei de 

evaporare a solventului picăturii suspendate. În plus, din cauză că volumul picăturii scade, 

concentrația de colorant crește, iar emisia devine acordabilă, ca urmare a varierii concentrației. 

 

Figura 2.6: Variația temperaturii picăturilor suspendate conținând soluție de Rodaminei 6G, a) 

iradiată la 532 nm; b) picătură neiradiată. 

Măsurătorile de determinare a variațiilor de temperatură sunt realizate global, luând în 

considerare tot conturul picăturii. Însă, modificările locale de temperatură (în zona de 

focalizare) sunt mult mai mari cu valori ce depășesc valorile globale. 

2.2 Studiul fluorescenței emise de picături suspendate care conțin soluții 

de R6G 

2.2.1 Montajul experimental 

Pentru iradieri au fost utilizați doi laseri pulsați cu Nd:YAG, Surelite II și Minilite II 

(Continuum). Pentru laserul Surelite II, durata pulsului la semi-înălțime este de 9 ns, iar pentru 

Minilite II de 6 ns, rata de repetiție a pulsurilor pentru cei doi laseri utilizați este de 10 Hz. În 

funcție de curba de absorbție a constituenților picăturii, a fost aleasă pentru excitarea 

moleculelor armonica a doua (SHG) sau a patra (FHG) a laserilor cu Nd:YAG, cu lungimea de 

undă de 532 nm, respectiv 266 nm. 

Semnalul de fluorescență a fost colectat la diferite unghiuri, în funcție de experiment. Însă, 

în general, acesta a fost colectat la un unghi de 90° față de direcția de propagare a radiației laser, 

folosind o fibră optică cu diametrul interior de 400 µm. 

Analiza și detecția semnalului se realizează utilizând un spectrograf Spectra Pro SP 2750 

(Acton Research) cuplat cu o camera ICCD PIMAX 1024 RB (Princeton Instruments) și este 

reprezentat schematic în Figura 2.7.  
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Figura 2.7: Montaj experimental, M – monocromator, DDG – generator de întârziere, O1,2 – oglinzi, 

OM – obturator mecanic, E – energimetru, FN – filtru neutru, DF – divizor de fascicul,                             

D – diafragmă, L – lentilă, FO – fibră optică, GP – generator de picături. 

Spectrele de fluorescență indusă laser (LIF) au fost înregistrate la două rezoluții spectrale, 

de 0.8 nm și 0.014 nm (valorile rezoluției sunt calculate cu softul Grating Dispersion Calculator, 

de pe site-ul Prinston Instruments în funcție de diferiți parametri: lărgimea fantei de intrare, 

rețeaua utilizată, lungimea de undă emisă centrală, lungimea de undă de excitare etc.). Lanțul 

de detecție este sincronizat cu sistemul laser prin intermediul unui Digital Delay Generator DG 

535 (SRS Stanford Research Systems). 

Măsurătorile de tensiune superficială au fost realizate folosind sistemul Drop Profile 

Tensiometer de tip PAT1 (Sinterface Technologies, Germany), care măsoară dinamica tensiunii 

superficiale a soluțiilor studiate (probe de coloizi). Sistemul generează picături atârnate, iar prin 

analiza formei picăturii și pe baza ecuației Young-Laplace [10] softul permite calcularea 

tensiunii superficiale. 

2.2.2 Caracteristicile emisiilor obținute în volum și în picătură 

În optică, micropicăturile au prezentat un interes sporit datorită geometriei lor sferice cu o 

suprafață aproape perfectă, indusă de minimizarea tensiunii superficiale. În interiorul unei sfere, 

o undă electromagnetică poate suferi reflexii totale interne, în care lumina este blocată ca într-

un rezonator optic. Acest fenomen este cunoscut sub denumirea generica de “Wispering Galery 

Modes” (WGM) [9], [11].  

În cazul nostru, picăturile suspendate sunt generate din volume stoc de soluții de Rodamină 

6G (R6G) în apă ultrapură. R6G face parte din familia Xantenelor, având o eficiență cuantică 

ridicată de 0.95 la 25 °C în alcool etilic și de 0.90 în apă [12]. Soluțiile de R6G au fost preparate, 

utilizând ca solvent apa distilată, la concentrațiile 10-5 M, 10-4 M, 10-3 M.  

Volumul picăturilor, care s-au utilizat în aceste experimente a fost de 10 µl, acestuia  

corespunzându-i un diametru de 2.67 mm. După generare, picăturile rămân atârnate de vârful 

capilar din oțel inoxidabil (ac hidrofob), cu diametrul exterior 0.72 mm, astfel încât picătura să 
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nu adere de suprafața acestuia. Pentru excitarea moleculelor de R6G (denumite fluorofori sau 

constituenții picăturii) a fost utilizată armonica a doua (SHG) a laserului pulsat Nd:YAG, cu 

durata pulsului la semi înălțime de 9 ns și o rata de repetiție de 10 Hz. Energia pe puls a fost de 

2.2 mJ. Semnalul de fluorescență a fost analizat cu spectrograful Acton Research cuplat cu o 

camera iCCD. Pentru a avea un raport semnal-zgomot mai mare toate spectrele de fluorescență 

au fost înregistrate realizând o medie pe 10 pulsuri. De asemenea, pentru evidențierea 

diferențelor, experimentele LIF au fost realizate și în volum mare. În acest caz soluțiile au fost 

plasate în cuve spectrofotometrice cu drum optic de 1 cm, cantitatea de soluție utilizată fiind             

1 ml. 

În continuare sunt prezentate rezultate privind evoluția intensității și lărgimii benzilor de 

fluorescență în funcție de diferiți parametri, cum sunt: densitatea de energie aplicată sistemului, 

concentrația soluției fluorescente, numărul de molecule excitate de către laser și temperatura 

soluției. 

 

Figura 2.8: Reprezentarea schematică a geometriei de pompaj în funcție de poziția picăturii față de 

lentilă. 

 

Figura 2.9: Intensitatea LIF măsurată pe o picătură suspendată care conține soluție de R6G în apă, 

la concentrația de 10-5 M, în diferite poziții de focalizare. 
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Fasciculul laser este trimis către picătură printr-o lentilă (L1) cu distanța focală de 150 mm 

(Figura 2.8). Pentru aceeași poziție a picăturii și a fibrei optice, plasată perpendicular pe direcția 

de propagare a fasciculului, semnalul LIF a fost măsurat pentru diferite poziții ale picăturii față 

de lentilă (în lungul fasciculului de pompaj). Evoluția intensității maximului de fluorescență în 

funcție de distanța dintre lentilă și picătură sunt prezentate în Figura 2.9. Intensitatea 

fluorescenței scade cu atât mai mult cu cât picătura se apropie de punctul de focalizare, în timp 

ce densitatea de putere crește (fasciculul este localizat pe o suprafață mai mică), dar numărul 

de molecule de colorant laser excitate scade. După care, în punctul de focalizare efectele 

rezonante sunt depășite de efectele nerezonante (perturbări mecanice), iar picătura este distrusă 

[13]. După depășirea punctului de focalizare, intensitatea crește, însă valorile acesteia sunt mai 

mici față de cele măsurate când picătura era așezată în poziția simetric opusă față de punctul de 

focalizare. 

Pentru experimentele care urmează a fost aleasă între lentilă și picătură distanța de 10 cm. 

Acestei distanțe îi corespunde o talie a fasciculului de 2.5 mm. În această poziție, picătura având 

diametrul de 2.67 mm, valoare apropiată de talia fascicolului, aceasta este acoperită aproape în 

întregime de fascicolul laser. Astfel suprafața iradiată de fascicolul laser este o calotă sferică, 

cu suprafață de 0.3 cm2. 

 

Figura 2.10: Comparație între spectrele de fluorescență măsurate în volum (cuvă spectrofotometrică 

1 ml de soluție) și în picătură cu un volum de 10 µl, ambele sisteme conținând soluție de R6G în apă 

distilată la concentrația de 10-5 M.  

În Figura 2.10 este realizată o comparație între spectre de fluorescență măsurate pentru o 

soluție de R6G în apă distilată la concentrația de 10-5 M în volum și picătură suspendată. 

Măsurătorile în volum (1 ml de soluție de R6G, concentrație de 10-5 M) s-au realizat în cuvă 

spectrofotometrică, în acest caz suprafața iradiată fiind de aproximativ 1 cm2. Ambele sisteme 

au fost iradiate cu aceeași energie de 2.2 mJ. De asemenea, forma spectrului de fluorescență se 

modifică iar maximul se deplasează către lungimi de undă mai mari. Acest lucru se datorează 

amplificării semnalului de fluorescență în interiorul picăturii pentru anumite frecvențe, dar și 

efectului de reabsorbție a radiației și emisia la lungimi de undă mai mari. Primul efect este 
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raportat în literatură [14], unde mediul activ este plasat într-un microrezonator cu geometrie 

sferică. Sfericitatea picăturii formează cavitatea rezonantă, în care lumina este blocată și 

amplificată prin reflexii totale repetate pe suprafața internă a picăturii.  

Când radiația de pompaj trece prin picătură, intensitatea acesteia scade respectând legea 

absorbției Beer-Lambert, 𝐼 = 𝐼0
−𝜀𝑙𝑐  unde I0 și I sunt intensitățile radiației incidente și respectiv 

a radiației transmise, ε este coeficientul de atenuare, c concentrația absorbantului iar l lungimea 

drumului optic în picătură.  

Coeficientul de absorbție ε × c depinde de concentrația fluoroforului și de lungimea de undă 

a radiației de pompaj, după cum se poate observa în spectrul de absorbție din Figura 2.11. 

Energia absorbită contribuie la excitarea moleculelor de colorant laser, R6G, de pe starea 

fundamentală de singlet pe prima stare excitată de singlet. De pe această stare un număr mare 

de molecule excitate se pot dezexcita pe starea fundamentală prin emisie de fluorescență sau 

procese neradiative [15]. 

 

Figura 2.11: Spectrul de absorbție al R6G la diferite concentrații în apă ultrapură. Spectrele au fost 

măsurate în cuvă spectrofotometrica de 1ml, drumul optic 10 mm. 

Conform legii Beer-Lambert, după ce radiația laser trece prin picătură, intensitatea 

fasciculului incident este atenuată. Transmitanța și adâncimea de penetrare (lungimea drumului 

optic prin probă când I scade de 1/e față de I0) sunt prezentate în Tabelul  2 pentru diferite 

concentrații. 

Radiația poate fi emisă într-o anumită direcție astfel încât aceasta să sufere o reflexie totală 

la interfața apă - aer. Unghiul critic pentru o reflexie totală la interfața apă / aer este de 48.59° 

[16]. Radiația blocată poate interacționa cu moleculele excitate și poate genera emisie stimulată. 

Fotonii emiși pot avea aceeași frecvență, fază și direcție de propagare ca și fotonii care  

stimulează emisia și în consecință se obține o amplificare a semnalului în comparație cu 

măsurătorile realizate pe volum. 
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Tabelul  2: Parametrii de absorbție (coeficientul de atenuare, adâncimea de penetrare și transmitanța) pentru 

concentrațiile de R6G în apă distilată utilizate în această teză. 

Concentrația 

(M) 

Coeficientul de atenuare 

(M-1cm-1) 

d (adâncimea de penetrare) 

(mm) 

Transmitanța 

(%) 

10-6 126400 79.11392 96.76 

5×10-6 93020 21.50075 88.60 

10-5 95620 10.45806 77.98 

5×10-5 80308 2.49041 35.20 

10-4 75330 1.32749 14.10 

5×10-4 49499 0.40405 0.16 

10-3 35868.6 0.2788 0.008 

În Figura 2.12 sunt prezentate spectrele de fluorescență măsurate pe proba de volum 

mare, folosind o cuvă spectrofotometrică (1 ml soluție) și pe picături suspendate având volumul 

de 10 µl. Energia de iradiere folosită în aceste experimente a fost de 2.2 mJ. Au fost realizate 

măsurători folosind diferite concentrații de R6G în apă distilată, de la 10-5 M la 10-3 M pentru 

ambele tipuri de sisteme iradiate. 

 

Figura 2.12: Spectrele de fluorescență măsurate pe soluții de R6G la diferite concentrații. 

Măsurătorile au fost realizate a) în volum (cuvă spectrofotometrică cu un volum de soluție de 1 ml) 

și b) pe picături suspendate cu un volum de 10 µl. 
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Pentru măsurătorile făcute pe volume mari, la concentrația de 10-5 M, a fost obținut un 

spectru tipic de fluorescență al R6G. Prin creșterea concentrației la 10-4 M intensitatea 

spectrului de fluorescență crește, datorită numărului crescut de molecule ce sunt excitate. La 

concentrații mai mari de 10-4 M, intensitatea spectrelor de fluorescență începe să scadă, datorită 

proceselor de reabsorbție și formării de dimeri non-fluorescenți [17]. Cu creșterea concentrației 

de colorant, benzile de fluorescență se deplasează către roșu datorită reabsorbției și în 

consecință are loc reemisia la lungimi de undă mai mari [18].  

În cazul picăturii suspendate, prin creșterea concentrației de colorant (Figura 2.12b), 

intensitatea fluorescenței are o ușoară scădere, iar maximul de fluorescență este puternic 

deplasat către lungimi de undă mai mari [18]. 

2.3 Emisia lasing a picăturilor caracterizată de rezonanțe de tip WGM 

Experimentele constau în excitarea unei picături având volumul de 1μl și conținând soluție 

apoasă cu concentrații diferite de R6G și anume: 5 × 10-5 M, 10-4 M, 5 × 10-4 M și 10-3 M. În 

Figura 2.13 sunt prezentate spectrele de emisie obținute puls cu puls (pe durata a 6 s) pentru 

energii de iradiere de 5 mJ și 18 mJ.  

 

 

Figura 2.13: Spectrele de emisie măsurate pe picături de soluție de R6G la concentrațiile:                      

5 × 10-5 M, 10-4 M, 5 × 10-4 M și 10-3 M excitate cu energia de pompaj de a) 5 mJ și b) 18 mJ; volumul 

picăturilor V= 1 μl. Spectrele au fost colectate puls cu puls în serie de 60 de pulsuri, pentru fiecare 

serie fiind utilizată o singură picătură. 

În cazul iradierii la energie mai mică se obține o bandă de fluorescență specifică pentru 

iradierea la 532 nm. Creșterea concentrației de colorant determină o deplasare spre roșu a 

maximului intensității fluorescenței. De asemenea, spectrele de emisie își păstrează 

caracteristicile pe durata întregii iradieri, cu excepția concentrației de 10-3 M, pentru care apare 

o creștere bruscă a intensității după 40 de pulsuri.  

În cazul iradierii cu energie de 18 mJ, spectrele de emisie prezintă pe lângă banda de 

fluorescență tipică, încă un maxim mult mai îngust și plasat la lungimi de undă mai mici, la 
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aproximativ 574 nm. La concentrații mici (5 × 10-5 M și 10-4 M) emisia picăturii prezintă un 

caracter de bandă largă datorită apropierii celor două benzi. Prin creșterea concentrației, cele 

două benzi se depărtează, fiind mult mai bine evidențiate. Distanțarea celor două maxime se 

produce ca urmare a deplasării maximului de fluorescență spre lungimi de undă mari cu o rată 

a deplasării mult mai mare decât a celui de-al doilea maxim (plasat la lungimi de undă mici). 

Din cauză că această bandă este mai îngustă decât banda de fluorescență, iar lungimea de undă 

a maximului de emisie nu depinde de concentrația colorantului, decât într-o mică măsură, 

aceasta a fost asociată rezonanțelor dependente de morfologie, fenomen numit lasing [14]. La 

concentrația de 5 × 10-4 M (Figura 2.13) se observă că emisia picăturii este stabilă și 

reproductibilă pe ambele benzi pe durata a mai mult de 10 pulsuri. Însă, la concentrații mici    

(5 × 10-5 M și 10-4 M) emisia nu este stabilă decât pentru un număr mic de pulsuri deoarece 

picătura este deformata și distrusă prin efecte mecanice [13] sau termice. Acest lucru se 

datorează faptului că la concentrații mici nu toată energia de pompaj este absorbită de 

fluorofori. La concentrația de 10-3 M, emisia apare doar pentru un număr mic de pulsuri și 

prezintă, de asemenea, ambele benzi distincte. Însă, în acest caz, emisia nu este stabilă și 

reproductibilă, apărând fluctuații în structura benzilor.  

În Figura 2.14 sunt prezentate comparativ spectrele de emisie obținute atât în cazul iradierii 

unei picături suspendate (volum 1 µl) cât și pentru cazul iradierii în volum (celulă 

spectrofotometrică, volum 1 ml) a soluției de R6G cu concentrația de 5 × 10-4 M. Spectrele sunt 

obținute pentru un singur puls de pompaj, și sunt normate la valoarea maxima a intensității 

pentru fiecare caz.  

 

Figura 2.14: Spectrele de emisie normate pentru soluția de R6G, la concentrația de 5 × 10-4 M, 

lungimea de undă de excitare de 532 nm. Iradianțe comparabile se obțin la energiile de 100 mJ și    

5 mJ pentru măsurători în volum, respectiv picătură. 

Pentru energia de 5 mJ, se obține o emisie tipică de fluorescență atât pentru picătură [19] cât 

și pentru cazul iradierii volumului [20], cu caracteristicile specifice sistemului iradiat. În cazul 

picăturii, maximul emisiei este deplasat către lungimi de undă mai mari în comparație cu cazul 

emisiei obținută în volum mare. La energia de 5 mJ spectrul de emisie al picăturii este compus 
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din două benzi. Banda principală, cu intensitatea cea mai mare este centrată la 603 nm, iar banda 

cu intensitate mai mică este centrată la 565 nm. Banda centrată la 565 nm poate fi atribuită 

spectrului de fluorescență obținut pentru măsurători făcute pe R6G la concentrația de                      

5 × 10-4 M în condiții de emisie fără auto-absorbție [20]. Acest lucru este în concordanță cu 

rezultatele raportate în Kubin [21] în care s-a studiat fluorescența fără autoabsorbție a soluțiilor 

de R6G în etanol măsurată în volum; în acest caz se obține un maxim la 568 nm pentru 

concentrația de 5 × 10-4 M.  

Obținerea unei benzi de emisie distincte, mai înguste și mult mai intense, plasate la lungimi 

de undă mari, poate fi asociată în acest caz, cu fenomenele de amplificare a radiației. Astfel, 

caracteristicile benzii centrate la 603 nm sunt determinate de o combinație a fenomenului de  

re-absorbție a radiației și emisie la lungimi de undă mari, cu fenomenul de amplificare a emisiei 

spontane datorită sfericității picăturii, care are rol de cavitate rezonantă [22]. 

Crescând energia de pompaj, caracteristicile spectrelor de emisie se schimbă atât pentru 

picătură cât și pentru volum mare. Ambele sisteme prezintă un maxim centrat la                   

(570.12 ± 0.22) nm, deplasat către albastru în comparație cu cazul pompajului la energie mică. 

Aceste maxime prezintă caracteristici tipice fenomenului de lasing, după cum se poate vedea 

mai jos. În cazul picăturii, pe lângă banda principală de la 570 nm, spectrul de emisie prezintă 

încă o bandă, plasată spre roșu, cu intensitate de aproape cinci ori mai mică. Acesta este asociat 

fenomenelor de re-absorbție a fluorescenței și re-emisie la lungimi de undă mai mari. 

În cazul măsurătorilor pe volum mare se înregistrează doar maximul atribuit lasing-ului. În 

cazul acestui sistem, amplificarea radiației se obține datorită reflexiilor pe ferestrele cuvei 

plasate perpendicular pe direcția de propagare a fasciculului, acestea având rolul cavității 

rezonante. Întrucât achiziția semnalului se face cu fibra optică plasată perpendicular pe direcția 

de propagare a fasciculului, respectiv pe direcția emisiei lasing, semnalul de fluorescență 

colectat este minim sau absent. 

În Figura 2.15 sunt prezentate spectrele de emisie achiziționate pe picături cu volum de 1 μl 
ce conțin soluție de R6G în apă la concentrația de 5 × 10-4 M, iradiate cu energii diferite: 6 mJ, 

8 mJ, 10 mJ, 15 mJ și respectiv 18 mJ. Pentru fiecare energie de pompaj folosită, spectrele de 

emisie au fost înregistrate pentru pulsuri consecutive, până la un număr de 300 pulsuri (serii de 

înregistrare de durata a 30 s). 

La energiile de iradiere mici, 6 mJ și 8 mJ, spectrele de emisie conțin în primele secunde 

doar banda centrata la 603 nm corespunzătoare fluorescenței. În timp, apare încă o bandă de 

emisie plasata la lungimi de undă mici. Aceasta apare cu atât mai repede cu cât energia este mai 

mare și se deplasează gradual spre albastru față de banda de fluorescență odată cu pompajul 

laser. Acest fenomen se produce în cazul energiei de 8 mJ după aproximativ 10 s, iar pentru 

energia de 6 mJ, după 22 s. Intensitatea maximului atribuit lasing-ului crește de la un puls la 

altul, concomitent cu scăderea intensității maximului atribuit fluorescenței. În cazul acestor 

energii modificările spectrului de emisie în timpul iradierii au fost asociate cu modificările 

observate vizual ale formei picăturii proiectate pe un ecran situat la 50 cm distanță. Astfel, se 

observă că dimensiunea picăturilor iradiate scade pe durata iradierii ca urmare a evaporării 

solventului. Apariția celei de-a doua benzi de emisie are loc concomitent cu observarea unei 
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intensificări a haloului de lumina (lumina de pompaj difractată) care înconjoară forma picăturii 

proiectate pe ecran, fenomen care corespunde reducerii diametrului picăturii. 

 

 

Figura 2.15: Caracteristicile spectrelor de emisie pentru picături suspendate de 1 μl care conțin 

soluții de R6G la concentrația de 5 × 10-4 M, excitate la lungimea de unda 532 nm. Energia de 

pompaj variază între 6 mJ și 18 mJ. Măsurătorile au fost realizate pe serii de 300 de pulsuri laser, 

fiecare spectru fiind achiziționat pe un singur puls.  

În cazul energiilor de iradiere mari, 15 mJ, respectiv 18 mJ, banda atribuita lasing-ului apare 

încă de la primul puls, deplasată spre albastru în raport cu banda de fluorescență, fiind centrată 

la aproximativ 570 nm. Banda de lasing este bine conturată, maximul acesteia fiind distanțat la 

aproximativ 33 nm față de maximul benzii de fluorescență. În acest caz, poziția emisiei lasing 

la lungimi de undă mici nu poate fi atribuită efectelor mecanice sau termice (evaporarea 

solventului, formarea de micro-bule) care apar la intervale de timp relativ mari în raport cu 

pulsul laser [20]. 

Pompajul la energia de 10 mJ corespunde unui regim intermediar, unde cele doua benzi de 

emisie sunt în competiție și instabile de la un puls la altul. Aceasta se poate explica prin faptul 

că energia nu este atât de mare pentru un cuplaj eficient de la început dar este suficient de mare 

pentru a produce, după primele pulsuri, vibrații mecanice care influențează geometria picăturii 

și cavitatea rezonantă.  

Factorul de calitate (calculat) pentru o picătură cu volumul de 1 µl ce conține R6G la 

concentrația de 5 × 10-4 M este 1.2 × 104.  În alte raportări, pragul pentru obținerea lasing-ului 

este 10 kW/cm2  pentru o picătură ce conține soluție de R6G la 10-4 M [23]. Pentru energia de 



18  Interacții rezonante 

 

 

pompaj de 10 mJ utilizată de noi, corespunde o iradianță de 8 kW/cm2. Acest lucru 

demonstrează că în cazul nostru la 10 mJ lucrăm sub pragul de obținere a lasing-ului iar la        

15 mJ, îl depășim.  

În Figura 2.16 sunt prezentate rezultatele analizei de înalță rezoluție ale maximului benzii 

de lasing pentru picături cu volumele de 1 µl și 1.5 µl și concentrație de 5 × 10-4 M iradiate cu 

un fascicul de 18 mJ. Structura spectrală a benzii de lasing prezintă patru maxime de oscilație 

(sau grupuri de moduri) care se reproduc de la un puls la altul pentru aceeași picătură, dar și 

pentru picături diferite sau de volume apropiate (Figura 2.16a). Aceste oscilații sunt atribuite 

amplificării emisiei stimulate generate în picătură și având originea la suprafața acesteia. Ele 

sunt formate prin contribuția modurilor laser care se amplifică pe diferitele circumferințe de 

lungimi apropiate ale picăturilor. Se observă că poziția maximelor de oscilație nu depinde de 

dimensiunea picăturilor. În Figura 2.16b este prezentat in detaliu maximul de oscilație centrat 

la 574.01 nm. 

 

Figura 2.16: Analiza spectrală de înaltă rezoluție: a) banda de lasing și b) oscilația principală din 

a), pentru picături de 1 μl și 1.5 μl la o concentrație a colorantului laser de 5 × 10-4 M. Picăturile au 

fost excitate la lungimea de undă de 532 nm cu energia de pompaj de 18 mJ.  

Figura 2.16a prezintă o serie de rezonanțe cu periodicitatea de Δλ = 0.80 nm ± 0.02 nm ce 

formează o structură de ondulații.  

Într-un studiu al împrăștierii Mie pe particule sferice, Chýlek [24] a demonstrat că 

rezonanțele parțiale sunt direct responsabile pentru existența unei structurii ondulatorii (ripple 

structure) periodica suprapusa pe oscilatiile secțiunii eficace de împrăștiere. S-a observat că 

distanța dintre două rezonanțe, Δ𝑥 , este egală cu perioada acestei structurii ondulatorii. În plus, 

a fost demonstrat că pentru valori mari ale parametrului de dimensiune, 𝑥 ≫ 1 și 𝑥/𝑁~1 , unde 

N este ordinul de rezonanță, Δ𝑥 depinde doar de indicele de refracție m al particulei (în cazul 

nostru picătura): 
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 Δ𝑥 =
arctan(𝑚2 − 1)

1
2

(𝑚2 − 1)
1
2

     (2.3) 

Într-un alt studiu, pentru a putea stabili ordinele de rezonanță pentru care se obtine 

amplificarea emisei unei picături de apă dopată cu R6G, Biswas et. al [25] compară spectrul de 

emisie cu spectrul de împrăștiere Mie calculat pentru picături cu și fără absorbție. S-a aratat că 

pentru rezonanțele periodice din spectrul de emisie amplificat (lasing) corespund cele din 

spectrul Mie teoretic care sunt atenuate atunci când picatura absoarbe.  

Pentru picături de volum 1 µl și respectiv 1.5 µl, parametrul de dimensiune 𝑥 este 

aproximativ 7300, respectiv 8300. Indicele de refracție a soluției de R6G în apă distilată la 

concentrația de 5 × 10-4 M este m = 1.331, iar distanța calculata conform formulei (2.3) dintre 

două rezonante este Δ𝑥 ≅ 0.8205, valoare ce este similară cu perioada rezonanțelor din spectrul 

de emisie din Figura 2.16a. Astfel, se poate concluziona că rezonanțele periodice bine definite 

ce formează structura ondulatorie (de tip ripple) observata în spectrul de emisie sunt o 

consecință a împrăștierii elastice inițiată simultan cu emisia de tip lasing [25], fiind determinată 

de către rezonanțele parțiale prezise de către teoria Mie [24]. Acest lucru a fost demonstrat 

experimental în literatură pentru o picătură de dimensiune micrometrica [25], iar în această 

lucrare a fost pus in evidenta pentru o picătură de dimensiuni milimetrice, unde structura 

ondulatorie din spectrul de lasing nu depinde de dimensiunea picăturii. 

Emisiile de tip lasing se obțin atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, la fel ca în cazul 

laserilor clasici. Una dintre acestea este suprapunerea curbei de câștig pe anumite frecvențe ale 

modurilor cavității. Mai mult, este necesară depășirea unei energii de prag, pentru a depăși 

pierderile, astfel încât să rezulte oscilațiile unor moduri. Când aceste condiții sunt îndeplinite, 

emisia mediului activ (soluție de colorant laser) este modulată în frecvență, iar la frecvențele 

de rezonanță a cavității se obține amplificarea radiației emise. 

Banda de emisie obținută la lungimi de undă mai mari, apare la energii mici de iradiere și 

nu prezintă rezonanțe specifice fenomenului de lasing. Totuși, aceasta este mult mai îngustă și 

mai intensă în comparație cu emisia de fluorescență tipică pentru R6G. În acest caz putem spune 

că amplificarea radiației se datorează tot plasării soluției de colorant într-o cavitate rezonantă. 

La energii mici, nu se atinge pragul pentru declanșarea oscilațiilor sistemului, dar emisia este 

modulată în frecvență și amplificată datorită efectului Purcell [3].  

Crescând energia de pompaj, curba de câștig (diferența între emisie și absorbție) se 

deplasează către albastru și totodată crește și intensitatea emisiei. Astfel, emisia este modulată 

și amplificată, iar prin atingerea pragului, se pot obține rezonanțele modurilor cavității plasate 

la lungimi de undă în jurul maximului curbei de câștig.  

2.4 Evoluția temporală a spectrului de emisie  

În cadrul măsurătorilor s-a avut în vedere caracterizarea evoluției temporale a spectrului de 

emisie a picăturilor de R6G pompate cu fascicul laser la diferite energii cu o durată a pulsului 

la semiînălțime de 9.14 ns.  
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Pentru acest tip de experimente, fasciculul laser este trimis cvasi-paralel, ușor convergent, 

printr-o lentilă cu distanța focală de f = 150 mm. Picătura a fost poziționată la o distanță de 122 

mm față de lentilă, astfel încât spotul laserului să acopere la limită picătura. Pentru volumul 

unei picături de 1 µl, talia fasciculului în planul de interacției cu picătura are dimensiunea 

diametrului picăturii, 1.24 mm. Divergența fasciculului laser este 4.83°. 

Energia de excitare a fost variată între 5 mJ și 100 mJ, în funcție de volumul utilizat (picătură 

sau cuvă). Energia laser-ului a fost fixată la o valoare apropiată de energia maximă necesară în 

experimente și atenuată utilizând un set de filtre de absorbție neutre (Thorlabs, Neutral density 

Filter Kit). Lărgimea maximă la semiînălțime (FWHM) a pulsului laser este 9.14 ns (Figura 

2.17). Energia laserului a fost ajustată în timpul experimentelor prin schimbarea filtrelor 

atenuatoare. Înregistrarea semnalului de fluorescență s-a realizat utilizând spectrograful Acton 

Research, modelul SP2750, cuplat cu o camera iCCD PI-MAX2™ și fibra optică cu miez de 

400 µm, în configurația descrisă în secțiunea 2.2.1. 

În timpul experimentelor, fereastra de măsura a camerei iCCD a fost stabilită la valorile de 

25 ns sau 5 ns, iar timpul de întârziere a momentului deschiderii acesteia în raport cu pulsul 

laser a fost controlat printr-un generator de întârzieri digital (Standford Research Systems, 

Model DG 535). Prin utilizarea de ferestre de achiziție diferite se poate obține spectrul de emisie 

global (pe durata a 25 ns) sau eșantionat (pe durata a 5 ns). Acesta din urmă se realizează prin 

deconvoluția spectrului de emisie al picăturii întârziind progresiv fereastra de achiziție de 5 ns 

în raport cu pulsul laser. 

 

Figura 2.17: Forma temporală a pulsului laser. Intervalele indicate prin săgeți reprezintă: lărgimea 

porții de achiziție globală a fluorescenței tg = 25 ns; lărgimea ferestrei de eșantionare ts = 5 ns; și 

întârzierea acesteia aleasă în raport cu pulsul laser ΔtGD (variabil de la 0 la 20 ns); săgeata punctată 

marchează întârzierea ΔtGD care poate fi mărită progresiv cu un pas de 5 ns față de o valoare de 

referință tGD rezultată din lanțul de sincronizare. Cele două linii verticale continue marchează 

fereastra de achiziție curentă, iar liniile punctate indică celelalte ferestre de eșantionare.  
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Fiecare spectru este achiziționat pentru un singur puls laser și picături diferite, de la o 

măsurătoare la alta folosind o fereastră temporală de achiziție a semnalului de 5 ns și întârzieri 

progresive în raport cu pulsul laser între 0 ns și 25 ns.  

 

Figura 2.18: Spectrele LIF măsurate pe picături de 1 µl ce conțin soluție de R6G în apă distilată la: 

a) concentrația de 10-5 M energie de pompaj 10 mJ;    b) concentrația de 10-4 M energie de pompaj 

19 mJ; c) concentrația de 10-3 M energie de pompaj 20 mJ; ts = 5 ns și ΔtGD variat. Fiecare spectru 

este obținut pe o picătură nouă și un singur puls. 

În Figura 2.18a este prezentat spectrul de emisie obținut pe o picătură suspendată ce conține 

colorant laser la concentrația de 10-5 M. Se poate observa că spectrul de fluorescență LIF global 

(achiziționat cu fereastra de 25 ns) se formează prin însumarea spectrelor înregistrate cu 

fereastra de 5 ns și la diferiți timpi de întârziere. La această concentrație spectrele de 

fluorescență achiziționate prin eșantionare prezintă un maxim la lungimea de unda de            

574.9 nm, iar forma spectrului nu se schimbă prin modificarea timpului de întârziere. Pe de alta 

parte, intensitatea spectrelor crește odată cu creșterea timpului de întârziere, ajungând la un 

maxim pentru o întârziere de 15 ns, pentru ca mai apoi să descrească rapid. Această evoluție 

este determinată de distribuția în timp a intensității pulsului de pompaj. 

O analiză asemănătoare a fost realizată pentru soluții având concentrații de 10-4 M si 10-3 M, 

iar rezultatele obținute sunt prezentate în Figura 2.18b respectivFigura 2.18c. Se observă că în 

comparație cu cazul precedent (concentrația de 10-5 M), semnalul global înregistrat pe durata 

pulsului de pompaj (întârziere 0 și fereastra de achiziție de 25 ns), prezintă două maxime 

distincte cu un raport de aproximativ 1.5 între intensitățile lor. Măsurătorile de deconvoluție 

temporala (realizate prin eșantionare) a emisiei picăturii la concentrații mai mari de 5 × 10-5 M, 

pun în evidență faptul că semnalul înregistrat pentru întârzieri ale ferestrei de achiziție mai mici 

de 15 ns conține doar semnal care formează maximul de la lungime de unda mai mari. În acest 

caz evoluția emisiei în timp este asemănătoare cu cea prezentată pentru concentrația anterioară. 

Crescând timpul de întârziere al ferestrei de achiziție la 20 ns, se observă ca primul maxim 

dispare, dar se formează al doilea maxim la lungimi de unda mai mici. 

O observație generală este legată de faptul că, atunci când concentrația este mărită, ambele 

maxime de emisie, fluorescența și lasing, au o deplasare către lungimi de undă mari, de 

exemplu, primul maxim, de fluorescență, ajunge la 615 nm, iar al doilea, de lasing, la 602 nm 

pentru concentrația cea mai mare.  
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În Figura 2.19 sunt prezentate rezultate obținute pentru concentrația de 10-3 M, prin varierea 

energiei de pompaj laser de la 5 mJ la 26 mJ. Achiziția globală a semnalului emis de picături s-

a realizat folosind o întârziere de 0 ns a ferestrei de achiziție de 25 ns. La cea mai mica energie 

de pompaj (5 mJ), spectrul de emisie conține doar un maxim, obținut la 616 nm, cu o lărgime 

la semiînălțime de 15 nm. Crescând energia de pompaj la 10 mJ, se obține un al doilea maxim 

centrat la 604 nm cu lărgimea la semiînălțime de 7 nm. Pentru energii mai mari, intensitățile 

celor două maxime nu se schimbă semnificativ, dar suferă o deplasare către lungimi de undă 

mici, până la energia de pompaj de 21 mJ. După această energie, maximele suferă o deplasare 

spre roșu. 

 

Figura 2.19: Spectrele LIF măsurate pe picături de 1 µl ce conțin soluție de R6G în apă distilată la 

concentrația de 10-3 M. Picăturile au fost pompate cu diferite energii; ts = 25 ns și ΔtGD = 0 ns. Fiecare 

spectru este obținut pe o picătură nouă și un singur puls. 

Ținând cont atât de schimbările formelor spectrelor de emisie în funcție de energia de 

pompaj cât și de timpul de întârziere, se poate considera că există o energie de prag pentru 

apariția celui de-al doilea maxim. Acesta se poate identifica fie prin creșterea energiei de 

pompaj fie ținând cont de evoluția temporala a intensității pulsului de pompaj.  
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Figura 2.20: Spectrul LIF măsurat în cuvă spectrofotometrică. Concentrația de 5 × 10-4 M de R6G 

în apă distilată: a) energia de pompaj 20 mJ, fereastra de achiziție de 5 ns și întârziere variabilă; b) 

energia de pompaj variabilă, fereastra de 25 ns. Fiecare spectru este măsurat pe un singur puls laser.  

S-au realizat măsurători asemănătoare și pentru cazul volumului mare urmărind 

dependența față de tGD (Figura 2.20a) și al energiei de pompaj (Figura 2.20 b). Spre deosebire 

de măsurătorile emisiei picăturilor, prin colectarea temporală a semnalului în volum, nu se obțin 

alte evoluții ale spectrelor. Intensitatea semnalului urmează forma temporală a pulsului de 

pompaj optic. În plus, creșterea energiei de pompare nu afectează comportamentul și forma 

emisiei de fluorescență a probei; este observată o singură bandă de emisie și nu apare un al 

doilea maxim. 

Spectrele de emisie obținute în această secțiune, arată că pragul de intensitate pentru 

producerea lasing-ului este mai mic în cazul picăturilor în comparație cu cazul volumului, la 

aceeași concentrație. Pragul intensității pentru obținerea inversiei de populație între prima stare 

de singlet excitată și starea de singlet fundamentală este dată de formula: 

 𝐼𝑡ℎ = 𝛾 × ℎ × 𝜈𝑃 ×
𝑑

𝜎𝑒𝑚(𝜆𝐿) × 𝜏𝑠𝑝 × 𝐿
 (2.4) 

 

unde, γ reprezintă pierderile cavității la o singură trecere, h=6.62 × 10-34 m2 kg s-1 constanta 

Plank, νP este frecvența radiației de pompaj, d este distanța de atenuare la frecvența νP, σem(λL) 

este secțiunea eficace a emisiei stimulate, τsp este timpul de viață al emisiei stimulate și L este 

lungimea zonei în care se află mediul activ. În cazul R6G aceste mărimi au următoarele valori: 

γ = 0.01, d = 10-3 m, σem(λL) = 1.2 × 10-20, τsp = 5 × 10-9 s și l = 10-3 m, iar intensitatea de prag 

se obține Ith = 0.46 × 104 W/cm2.  

Pentru cazul iradierii cu o energie de 20 mJ și ținând cont că radiația laser acoperă toată 

calota sferică a picăturii de rază 0.6 mm, iradianța este de aproximativ 69 MW/cm2. Această 

valoare este cu trei ordine de mărime mai mare ca energia de prag calculată. Astfel este susținută 
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ideea că în cazul sistemelor iradiate de tip picătură, ca cele studiate în această secțiune, sunt 

îndeplinite condițiile pentru obținerea emisiei de tip lasing. 

2.5 Caracterizarea emisiei în sisteme de tip micropicături ce conțin emulsii 

În ultimii ani amplificarea fluorescenței a reprezentat un subiect intens studiat, în directă 

legătură cu nevoia de a identifica sau de a obține imagini ale probelor care au dimensiuni mici, 

în consecință, cu un număr redus de fluorofori. De exemplu, microscopia de fluorescență [26] 

cu aplicații pentru probele biologice este un domeniu pentru care s-a studiat amplificarea 

fluorescenței. În literatură există raportări cu privire la fluorescența obținuta pentru o singură 

moleculă. În aceste cazuri semnalul de fluorescență este amplificat prin adăugarea de nano-

particule în sistemul studiat, care pot fi nano-particule metalice de forme diferite [27], sferice, 

cilindrice, stelate, dodecaedru rombic, dodecaedru rombic truncat, elicoidice etc. 

Amplificarea radiației de fluorescență emise de fluorofori în medii ce conțin nano-particule 

nu poate fi folosită în aplicații ca imagistica biomedicală datorită toxicității și lipsei de 

biodegrabilitate a unor compuși. În același timp, există raportări în literatură care prezintă 

rezultate privind evoluția și comportamentul unei singure celule. Acestea s-au obținut studiind 

emisia de fluorescență determinată prin excitarea cu radiație laser și/sau radiație necoerentă 

[28].  

Anumiți coloranți organici, ca de exemplu R6G, sunt potriviți pentru a fi folosiți în sisteme 

fluorescente biocompatibile. De aceea sunt folosiți, într-un spectru larg de aplicații în biologie, 

ca markeri pentru imagistica in vitro sau in vivo [29], sau ca foto-sensibilizatori [30]. 

Dezavantajele coloranților organici sunt: luminiscența este limitată când colorantul este folosit 

într-o cantitate mică și auto-extincția care are loc la concentrații mari datorită autoabsorbției 

radiației de fluorescență de către moleculele de colorant din soluție [30] situate în afara 

volumului de emisie.  

În această secțiune s-a realizat un studiu comparativ privind caracteristicile emisiei de 

fluorescență a picăturilor conținând soluție apoasă de R6G sau emulsie formată prin amestecul 

de R6G în apa distilată și vitamina A uleioasă. Se folosește vitamina A datorită proprietăților 

microfluidice și a faptului că această substanță este un medicament cu posibile efecte benefice 

și fără proprietăți toxice. 

 

Figura 2.21: Picătură de emulsie suspendată a) înainte de iradiere și b) în timpul iradierii.  
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Ambele sisteme fluorescente sunt generate ca micro picături suspendate (Figura 2.21). 

Picăturile care sunt formate din emulsie conțin micro și nano picături de ulei 

distribuite/dispersate în soluție apoasă de R6G. Semnalul de fluorescență s-a măsurat la câteva 

concentrații de R6G, energii laser de pompaj și număr de pulsuri laser.  

Au fost folosite soluții de R6G în apă distilată la 5 concentrații diferite 10-5 M, 5 × 10-5 M, 

10-4 M, 5 × 10-4 M, 10-3 M. Colorantul laser a fost ales pentru acest studiu datorită eficienței 

cuantice mari în apă și a biocompatibilității sale, făcându-l potrivit pentru încapsularea în 

nanopurtători organici. Vitamina A ce reprezintă faza uleioasă în acest experiment este 

comercial disponibilă la concentrația de 20 mg/ml. Emulsia a fost preparată prin metoda Tessari  

și este descrisă în detaliu în [31].  

În principiu, această metodă folosește două siringi conectate printr-o valvă cu trei conexiuni, 

după cum este arătat în Figura 2.22a. Una dintre seringi conține faza apoasă (în acest caz soluție 

de R6G în apă), iar cealaltă seringă conține faza uleioasă. Un astfel de sistem elimină 

posibilitatea de a avea aer în amestec. În S1 există și o cantitate mică de surfactant, sub CMC, 

(Tween 80), adăugat cu scopul de a asigura o stabilitate mărită a emulsiei. Cele două fluide sunt 

pompate manual prin valvă, într-un mod ciclic, realizând o viteză de forfecare mare care duce 

la generarea de nano și micro picături de ulei. Se cunoaște că această metodă oferă rezultate 

bune din punct de vedere al dimensiunilor picăturilor și al calității amestecului [31]. În acest 

studiu au fost aplicate 50 de cicluri de pompaj pentru a amesteca cele două fluide imiscibile și 

a genera emulsia. În Figura 2.22 emulsia obținută la sfârșitul ciclurilor de pompaj se află în 

seringa S1.  

În Figura 2.22b, este prezentată emulsia obținută, sub formă de picătură atârnată cât și în 

volum, într-un recipient de sticlă. Proporția dintre Vitamina A uleioasă și soluția de colorant 

R6G a fost 10% / 90% pentru toate experimentele prezentate în continuare. 

 

Figura 2.22: Sistem de emulsificare cu două seringi (DSS). a) Emulsie acumulată în seringa S1 la 

finalul ciclurilor de emulsifiere. b) Picătura atârnată ce conține emulsia generată prin DSS. 
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În Figura 2.23 sunt reprezentate schematic două picături atârnate ce conțin fie doar soluție 

de R6G în apă, fie emulsie a cărei structură internă este ilustrată în Figura 2.22b. Forma 

picăturilor generate în aer este cvasisferică, iar acest lucru a fost asigurat prin alegerea 

volumelor atât în cazul soluției apoase de R6G cât și a emulsiei.  

 

Figura 2.23: Schița picăturilor atârnate care conțin soluție de R6G în a) apă și b)emulsie realizată 

din Vitamina A uleioasă și soluție de R6G.  

Fluorescența indusă cu laser a fost măsurată pe picături suspendate iradiate la lungimea de 

undă λ = 532 nm. Caracteristicile spectrelor de fluorescență sunt influențate de câțiva parametri, 

ca de exemplu: energia de iradiere, concentrația soluției și geometria de iradiere. Așa cum s-a 

arătat în secțiunile precedente, când măsurătorile sunt realizate pe sisteme foarte mici cu forme 

particulare, cum sunt micro picăturile, are loc un fenomen de amplificare a semnalului descris 

uzual ca WGM [32]. 

 

În Figura 2.24 sunt prezentate spectrele de absorbție obținute în volum (cuvă 

spectrofotometrică drum optic de 1 cm și volum de 3 ml) pentru cazul soluțiilor simple, cât și 

pentru substanțele componente ale emulsiilor.  
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Figura 2.24: Spectrele de absorbție a compușilor utilizați în realizarea emulsiei, prin mixarea 

soluției de apă cu R6G și Vitamina A uleioasă în proporția de 10% / 90% și pentru trei concentrații 

de R6G; Vitamina A uleioasă și Tween 80.  

Spectrele de absorbție au două maxime distincte la concentrații mai mari de 10-4 M, unul 

aproximativ la 526 nm și al doilea la 500 nm. Din punct de vedere optic, după cum rezultă în 

Figura 2.24, adăugarea surfactantului Tween 80 nu influențează comportamentul probelor, din 

moment ce acestea absorb în intervalul spectral UV, la aproximativ 230 nm, în acest caz 

absorbția fiind neglijabilă pentru λ = 532 nm. De asemenea, vitamina A uleioasă, are doar un 

maxim de absorbție în UV, ce nu influențează proprietățile optice ale amestecului la lungimea 

de undă de pompaj. Se cunoaște că expunerea emulsiei la 532 nm nu modifică structura 

moleculară a vitaminei A uleioase și a surfactantului așa cum se poate observa din spectrul de 

absorbție al substanțelor din Figura 2.24. Pe de altă parte, R6G nu este solubilă în ulei și nu se 

deplasează la interfața ulei / apă. De asemenea, tensiunea superficială a picăturilor de ulei în 

soluția apoasă de R6G nu este influențată de expunerea la radiația laser de 532 nm [33]. Din 

moment ce uleiul și apa sunt imiscibile, vitamina A și R6G rămân în solventul propriu și nu 

interacționează direct în emulsie chiar și în timpul expunerii la radiație laser.  

Pentru concentrația colorantului laser de 10-5 M, se obține spectrul de absorbție specific 

R6G, cu maximul ce corespunde monomerilor din soluție. Prin creșterea concentrației de 

colorant laser în soluție, apare un al doilea maxim la lungimi de undă mai mici față de maximul 

monomerilor raportat anterior [34]. Se cunoaște ca în anumite condiții, de exemplu prin 

creșterea concentrației, două sau mai multe molecule pot interacționa și pot forma agregate. În 

funcție de structura acestora, agregatele sunt împărțite în două categorii: acelea ce prezintă 

structuri "head-to-tail", numite dimeri de tip J și cele cu structură de tip "face-to-face staked" 

numiți dimeri de tip H. Aceste specii noi formate pot amplifica sau diminua emisiile de 

fluorescență ale colorantului. De obicei, aceste două tipuri de agregate pot fi deosebite prin 

analizarea spectrului de absorbție, în funcție de deplasarea maximului de absorbție față de 

maximul atribuit monomerilor. În general, spectrul de absorbție depinde de mediul în care se 

află colorantul. În Figura 2.24a curba de absorbție este mai intensă în soluție față de emulsie. 
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Acest lucru se datorează împrăștierii luminii în proba ce este mai puternică în emulsie decât în 

soluție apoasă.  

În Figura 2.25 sunt prezentate spectrele de fluorescență măsurate pe picături de soluție, 

respectiv emulsie, care conțin R6G la concentrații diferite. Volumul picăturilor este de 7 µl, iar 

energia de pompaj 2.2 mJ. 

Spectrele emisiei de fluorescență a picăturilor lichide conținând R6G la diferite concentrații 

prezintă două maxime: unul la lungimi de undă mici, specific emisiei de fluorescență și al doilea 

maxim la lungimi de undă mari care corespunde lasingului Figura 2.25a. În Error! Reference s

ource not found.. spectrul de fluorescență obținut pentru o picătură de emulsie prezintă un 

singur maxim corespunzător emisiei de fluorescență. Acest lucru se explică prin faptul că 

împrăștierea luminii în picătura care conține emulsie este semnificativ mai mare decât în 

picătura ce conține soluția lichidă, astfel că energia fasciculului de pompaj de 2.2 mJ nu este 

suficient de mare pentru a produce efectul de lasing.  

În ambele cazuri, intensitatea radiației de fluorescență crește cu creșterea concentrației de 

R6G între 10-5 M – 10-4 M. Pentru concentrații mai mari de 10-4 M fenomenele de reabsorbție 

devin importante și astfel duc la scăderea semnalului de fluorescență. Alt motiv pentru scăderea 

semnalului LIF la concentrații de mari îl reprezintă tendința coloranților organici de a forma 

agregate, cum sunt dimerii [34], care determină un efect de stingere a fluorescenței [29]. 

 

Figura 2.25: Spectre de fluorescență și lasing măsurate în picături atârnate ce conțin: a) soluție de 

R6G în apă distilată și b) emulsie din soluție de R6G în apă distilată și vitamina A uleioasă. 

Mai mult, spectrul de absorbție prezentat în Figura 2.24 confirmă posibilitatea formării 

agregatelor - H în momentul în care concentrația de R6G crește. De asemenea se cunoaște faptul  

că în momentul în care agregatele-H sunt excitate, relaxarea lor generează un semnal diminuat 

datorită eficienței cuantice scăzute [17]. Prezența agregatelor-H la concentrații mari explică 

deplasarea Stokes a emisiei de fluorescență pentru ambele tipuri de picături. 
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Așa cum a fost prezentat în subcapitolele 2.2, 2.3, 2.4, spectrul soluției de R6G în apă conține 

o bandă de emisie specifică ce se datorează formei sferice a picăturii. O bandă îngustă apare la 

lungimi de undă mari [34], care concurează cu banda largă a emisiei de fluorescență de 

intensitate mai mică. Altă caracteristică specifică emisiei de fluorescență este deplasarea către 

roșu a maximelor cu creșterea concentrației [13].  

La aceeași concentrație a colorantului laser, se observă că intensitatea fluorescenței 

emulsiilor este mai mare decât cea a soluției, chiar dacă numărul de molecule R6G, din volumul 

de lichid considerat, pentru emulsie este mai mic cu aproximativ 10% ca în soluție datorită 

raportului ulei/soluție de 10% / 90%. Îmbunătățirea emisiei de radiație din cantități mici de 

fluorofori plasate în micro cavități a fost tratată teoretic [35] ținându-se cont de geometria 

sistemului. Se știe că prin modificarea mediului în care se află fluoroforii se poate influența 

emisia de fluorescență aceasta putând fi îmbunătățită sau stinsă. În cazul nostru, emulsia este 

generată prin adăugare de Vitamina A uleioasă în soluție apoasă de R6G, această operațiune 

ducând la creșterea vâscozității. În consecință, mișcarea moleculelor de R6G în emulsie este 

inhibată și duce la descreșterea conversiei interne a energiei fasciculului laser absorbit și astfel 

randamentul cuantic de fluorescență crește similar cu comportamentul observat anterior în 

solvenți de tip alcool [34]. Acest proces are loc datorită modificărilor ratelor de emisie spontană 

și a timpului de viață a fluorescenței.  

Fotodegradarea, interacțiile intermoleculare și geometria de emisie unghiulară au de 

asemenea un rol important în controlul intensității fluorescenței emise. În emulsie, un efect 

important pentru îmbunătățirea fluorescenței îl are suprafața micro picăturilor de Vitamina A 

uleioasă care acționează ca niște micro-reflectoare. Acesta este un fenomen similar cu antenele 

optice [36]. Prezența suprafețelor de reflexie înăuntrul picăturilor suspendate crește numărul de 

molecule R6G excitate, dintre cele plasate între micro sferele uleioase și care induc modificări 

ale intensității câmpului electromagnetic local [37].  

Prin creșterea energiei pe puls a laserului de pompaj la 10 mJ, amplificarea semnalului apare 

și în emulsie. Acest lucru poate fi observat în Figura 2.26 unde sunt prezentate comparativ 

spectrele de fluorescență ale emulsiei folosind o energie de pompaj de 2.2 mJ, respectiv 10 mJ. 

Maximul emisiei de lasing în emulsie este obținut la 560 nm, comparativ cu cel în soluție, de 

la 585 nm.  

Deplasarea către albastru sau roșu a maximului LIF poate avea loc, atât datorită schimbării 

polarității solventului, cât și formării agregatelor de tip H și J [34]. Modificarea polarității 

mediului interfacial conform studiilor raportate [29], în emulsie, determină deplasarea către 

albastru a maximului de emisie.  
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Figura 2.26: Spectrul de emisie obținut în picături atârnate ce conțin soluție de R6G în apă distilată 

și emulsie de R6G în apă și vitamina A uleioasă. Concentrația colorantului a fost 5 × 10-5 M, iar 

energiile de pompaj 2.2 mJ și 10 mJ.  

2.6 Caracterizarea emisiei în sisteme de tip micropicături care conțin 

soluție de colorant laser și nanoparticule de TiO2 

În această secțiune sunt raportate studii ale emisiei micropicăturilor care conțin soluții de 

R6G în apă distilată dopate cu nanoparticule de TiO2. Excitarea s-a realizat folosind armonica 

a doua (532 nm) a laserului pulsat Nd:YAG având durata pulsului la semiînălțime de 6 ns și la 

energii cuprinse între 6 mJ și 10 mJ. Emisia picăturilor este analizată în funcție de concentrația 

de TiO2 și energia laserului de pompaj. Sunt realizate comparații între spectrele de fluorescență 

emise de picături suspendate ce conțin soluții de R6G în apă și nanoparticule de TiO2 și 

spectrele obținute pe picăturile ce conțin doar soluție de R6G în apă, pentru un volum de 1 µl, 

excitate în aceleași condiții.  

De asemenea, măsurătorile de tensiune superficială a soluțiilor utilizate arată că prin 

modificarea concentrației colorantului sau a nanoparticulelor au loc diverse fenomene de 

suprafață ce influențează caracteristicile emisiei de fluorescență. 

În teoria împrăștierii, în funcție de drumul liber mediu, definit ca drumul mediu parcurs între 

două evenimente de împrăștiere consecutive, sunt considerate diferite regimuri de împrăștiere 

a luminii [38]. Astfel, regimul balistic de împrăștiere are loc atunci când drumul liber mediu 

este mult mai mare ca dimensiunea probei, iar regimul de difuzie se stabilește atunci când 

lungimea drumului liber este cuprinsă între lungimea de undă a luminii și dimensiunile probei 

[38]. 

Atunci când în mediul activ sunt introduse nanoparticule, acestea determină lungirea 

drumului optic, iar în cazul în care pierderile datorită împrăștierii sunt mai mici în comparație 

cu amplificarea, are loc fenomenul numit emisie laser aleatorie sau întâmplătoare (random 

laser) [39]. 
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Așa cum a fost discutat în secțiunile anterioare, laserii de tip picătură au făcut obiectul mai 

multor studii [19], [33], [40]–[42] pentru aplicații tehnice și biomedicale. Suprafața lichid-aer 

a picăturilor oferă un răspuns sau reacție optică (feedback optic) pentru lungimile de undă ce 

corespund rezonantelor specifice morfologiei picăturilor sferice [43] sau a modurilor de tip 

(WGM)[44]. Picătura se comportă ca o cavitate micro-rezonatoare astfel încât se poate obține 

amplificarea emisiei în picătura ce conține soluții de coloranți laser. 

În acest studiu este analizată emisia micropicăturilor ce conțin soluții de R6G dopate cu 

nanoparticule de TiO2. Studiile sunt realizate urmărind influența energiei de pompaj laser, în 

domeniul 6 mJ – 10 mJ, și a concentrației de nanoparticule de TiO2, în domeniul 1011 part./cm3 

și 1012 part./cm3, asupra emisiei. Prin alegerea acestor domenii de energie și concentrație de 

nanoparticule studiul se plasează în regimul balistic al împrăștierii [22]. S-a urmărit în principal 

caracterizarea influenței nano-centrilor de împrăștiere asupra fluorescenței colorantului studiat, 

aceasta fiind evaluată în funcție de densitatea nanoparticulelor și de energia de pompaj. 

Rezultatele sunt corelate cu măsurătorile de tensiune superficială realizate pe probe formate din 

soluții de R6G ce conțin dispersii coloidale de TiO2. 

Pentru aceste studii a fost folosită soluție de R6G în apă având concentrația de 5 × 10-4 M și 

au fost generate picături cu volumul de 1 µl. Soluția de R6G a fost dopată cu nanoparticule de 

TiO2 folosind o soluție coloidală stock având următoarele proprietăți: concentrație de 0.24 M, 

pH 2.5, numărul aproximativ de particule 1 × 1017 part./ml, numărul de aglomerare 1402 

(numărul de molecule TiO2 dintr-o nanoparticulă). Picăturile au fost generate folosind un sistem 

tip dispenser Microlab 500 (Hamilton). Au fost investigate diferite tipuri de probe, iar semnalul 

de fluorescență indus laser (LIF) a fost analizat comparativ cu cel obținut pe picături ce conțin 

doar soluție de R6G la concentrația 5 × 10-4 M și/sau în funcție de densitatea de nanoparticule 

de TiO2 (1011 part./cm3 sau 1012 part./cm3). Diametrul nanoparticulelor de TiO2 este de 4.5 nm 

acestea având o structura cristalină de tip anatase [45]. Pentru soluția analizată pH-ul are 

valoarea 5, astfel existând posibilitatea agregării nanoparticulelor de TiO2 și formării unor 

particule/centri de împrăștiere cu dimensiuni mai mari. Pentru concentrația de nanoparticule 

utilizată, regimul de împrăștiere este de tip balistic. Pentru acest regim, în care dimensiunile 

mediului activ sunt mai mici în comparație cu drumul liber mediu de împrăștiere, oscilații laser 

sunt produse de-a lungul direcției în care volumul este excitat [46]. Alegerea celor două 

densități pentru nanoparticule a fost făcută ținând cont de anumite studii [47], în care se indică 

o creștere a intensității emisiei cu creșterea densității nanoparticulelor până la 1011 part./cm3, 

urmând apoi o scădere a intensității pentru densități mai mari.  

Măsurătorile de tensiune superficială au fost realizare folosind sistemul dedicat Drop Profile 

Tensiometer de tip PAT1 (Sinterface Technologies, Germany), ce măsoară dinamica tensiunii 

superficiale a probelor de coloizi studiate. Acest echipament generează picături atârnate, iar 

tensiunea superficială este calculată prin analiza formei picăturii atârnate pe baza ecuației 

Young-Laplace. 

Spectrele LIF obținute în urma iradierii cu 532 nm la energia de 6 mJ per puls sunt prezentate 

în Figura 2.27 pentru picături ce conțin soluție de R6G în apă cu concentrația 5×10-4 M și pentru 

cazurile în care soluțiile sunt dopate cu nanoparticule de TiO2 având densitățile 1011 part./cm3 

și 1012 part./cm3. Spectrele sunt înregistrate în intervalul spectral 560 - 620 nm și sunt prezentate 

pentru 300 de pulsuri laser, colectate în regim puls-cu-plus. Se observă că adăugarea 
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nanoparticulelor de TiO2 în concentrație de 1011 part./cm3 favorizează apariția unui al doilea 

maxim în spectrul de fluorescență, acesta fiind plasat la lungimi de undă mai mici față de banda 

principală de emisie centrată la 600 nm. De asemenea, se remarca o creștere a intensității benzii 

situate la lungimi de undă mici, în detrimentul celeilalte.  

 

Figura 2.27: Spectrele de emisie a picăturilor de: a) soluție de R6G la concentrația de 5 × 10−4 M 

în apă; și soluție de R6G la concentrația de 5 × 10−4 M în apă și nanoparticule de TiO2 la doua 

densități: b) 1011 part./cm3 și (c) 1012 part./cm3. Excitarea se realizează la 532 nm și energia de 

pompaj 6 mJ. S-au achiziționat spectre pentru fiecare puls până la 300 de spectre. 

În Figura 2.28 sunt prezentate spectrele de emisie a picăturilor doar pentru primele 10 

pulsuri, pntru energii de 6 mJ, 8 mJ și respectiv 10 mJ. Pentru rata de repetiție de 10 pulsuri pe 

secundă intervalul de timp între două pulsuri consecutive este de 100 ms. Astfel, la fiecare puls, 

dintre cele zece prezentate în Figura 2.28, se poate considera că picătura se găsește în aceleași 

condiții, cu excepția modificărilor ireversibile (distrugerea fluoroforilor) produse de fasciculul 

laser asupra structurii moleculelor de R6G al căror efect se poate acumula în timp.  

 

Figura 2.28: Spectrele de emisie pentru picături ce conțin: a) soluție de R6G la concentrația de 5 × 

10−4 M în apă și soluție de R6G la concentrația de 5 × 10−4 M în apă și nanoparticule de TiO2 la doua 

densități: b) 1011 part./cm3 și c) 1012 part./cm3. Excitarea se realizează la 532 nm, energia de pompaj:  
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6 mJ, 8 mJ și 10 mJ. S-au achiziționat spectre pentru fiecare puls până la 10 pulsuri. Fiecare culoare 

din codul de culori inserat corespunde pulsului cu numărul specificat.  

Spectrul de emisie al picăturii pentru cazul soluției simple de R6G iradiate la 6 mJ, este 

caracterizat printr-o lărgime de bandă de FWHM de aproximativ 15 nm cu maximul plasat în 

intervalul 601.5 nm – 605.5 nm. Pentru soluția conținând TiO2 la concentrația de 1011 part./cm3, 

spectrul prezintă o deplasare spre albastru a maximului, fiind plasat între 598.5 nm – 604 nm, 

iar pentru concentrația de 1012 part./cm3, între 599.2 nm – 605.2 nm. 

În ceea ce privește intensitatea radiației emise, se observă ca în cazul adăugării 

nanoparticulelor de TiO2 cu concentrația de 1011 part./cm3, intensitatea emisiei crește de 

aproximativ cinci ori față de soluția simplă. Utilizarea unei concentrații mai mari de TiO2 

determină o scădere de aproximativ două ori a intensității în comparație cu cazul precedent. 

O observație importantă este aceea ca prin adăugarea nanoparticulelor cu densitatea de      

1011 part./cm3, apare încă un maxim în spectrul de emisie, plasat la lungimi de undă mai mici, 

centrat la 572.6 nm, la energii de 6mJ. Intensitatea acestui maxim, precum și lungimea de undă 

nu variază de la un puls la altul, în timpul iradierii. 

În Figura 2.28b sunt prezentate și spectrele de emisie pentru cele trei tipuri de soluții 

înregistrate la energia de iradiere de 8 mJ. În cazul densității de TiO2 de 1011 part./cm3 este 

interesant de observat faptul că, pe lângă banda de emisie caracteristică Rodaminei, apar alte 

două benzi la lungimi de undă mai mici, acestea prezentând o variație puternică a intensității de 

la un puls la altul. Se observă că cele trei benzi de emisie care constituie spectrul de fluorescență 

în cazul TiO2 la concentrația de 1011 part./cm3 sunt în competiție una față de alta, intensitățile 

celor două plasate la lungimi de undă mici crescând o dată cu scăderea intensității celeia plasate 

la lungimi de undă mari. 

Modificările spectrelor în cazul celorlalte două soluții, de R6G și R6G cu nanoparticule de 

TiO2 cu densitatea de 1012 part./cm3 iradiate la 8 mJ, nu sunt la fel de spectaculoase în 

comparație cu cele obținute pentru cazul prezentat anterior. În aceste cazuri se observă în 

principal doar o bandă de emisie, iar maximul acesteia este plasat în intervale spectrale:            

599 nm – 601.3 nm, pentru proba fără nanoparticule de TiO2, și 601.3 nm – 603.2 nm, pentru 

proba cu densitatea particulelor de 1012 part./cm3. Comparând aceste intervale, se observă că 

adăugarea nanoparticulelor de TiO2 cu densitatea de 1012 part./cm3, determină o deplasare către 

lungimi de undă mai mari a benzii de emisie în comparație cu soluția de Rodamină. În cazul în 

care densitatea de nanoparticule este cu un ordin de mărime mai mic se produce o deplasare 

către albastru a maximului de emisie.  

Tot în Figura 2.28c sunt prezentate spectrele de emisie pentru cazul excitării probelor la 

energia de pompaj de 10 mJ. Se evidențiază și în acest caz, un maxim principal al fluorescenței, 

obținut la lungimi de undă mari, care se regăsește în toate spectrele, fiind acompaniat de unul 

sau două maxime înregistrate la lungimi de undă mai mici. De asemenea, la aceasta energie 

cele două maxime de la lungimi de unda mici sunt prezente și în spectrul soluției de R6G fără 

nanoparticule de TiO2. 
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Pentru soluția de R6G dopată cu TiO2 la concentrația mai mică de nanoparticule, maximul 

de fluorescență intermediar dispare și are loc o deplasare hipsocromică [45], [48] a celorlalte 

două maxime. La concentrația de TiO2 cu un ordin de mărime mai mare se observă dispariția 

maximelor localizate la lungimi de undă mici. Rămâne un singur maxim principal a cărui 

intensitate și lungime de undă nu prezintă variații relevante de la un puls la altul.  

Pentru a corela comportamentul emisiei de fluorescență a picăturilor suspendate, ce conțin 

soluție de R6G și dispersie coloidală TiO2, cu posibile fenomene la interfața aer/lichid, au fost 

realizate măsurători de dinamica tensiunii superficiale. În Figura 2.29 sunt prezentate valorile 

tensiunii superficiale, măsurate timp de 4000 s, pentru următoarele probe: soluție de R6G în 

apă ultra-pură având concentrația de 5 × 10-4 M, soluții de colorant cu aceeași concentrație dar 

care conțin nanoparticule de TiO2 cu densitățile de 1011 part./cm3 și de 1012 part./cm3, soluții de 

dispersie coloidală de TiO2 cu aceleași densități de nanoparticule și apă. 

 

Figura 2.29: Dinamica tensiunii superficiale măsurată pentru diferite soluții cu pH = 5. 

Se observa că în cazul în care avem R6G în apă, valorile tensiunii superficiale scad sub 

valorile apei datorită acumulării moleculelor de colorant la suprafață. Acest efect este în 

concordanță cu datele din literatură care explică intensificarea fluorescenței la interfața              

aer / lichid în cazul soluțiilor de R6G, datorită preferinței colorantului de a se acumula la 

suprafață modificând astfel concentrația în aceste locuri. Pe de altă parte, prezența de 

nanoparticule de TiO2 induce creșterea tensiunii superficiale a soluțiilor. Acest lucru poate fi 

explicat considerând fenomene ca adsorbția de colorant pe suprafața particulelor și efectul 

nanoparticulelor asupra dimerizării moleculelor de colorant (de exemplu particulele ajută la 

evitarea dimerizării moleculelor de colorant). Se cunoaște că agregatele de colorant nu sunt 

specii fluorescente, astfel intensificarea fluorescenței la adăugarea de TiO2 se explică prin 

existența unei concentrații mai mari de monomeri ai colorantului în dispersia coloidală. Aceste 

procese pot fi completate de efectele de împrăștiere ale nanoparticulelor ce pot induce de 

asemenea intensificări ale fluorescenței. 
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Studiile realizate au pus în evidență că prin prezența nanoparticulelor de TiO2 în picături ce 

conțin soluții de colorant se pot induce modificări ale spectrelor de emisie, efecte care depind 

de densitatea numărului de nanoparticule și de energia de pompaj al laserului. S-a constatat că 

o concentrație de 1011 part./cm3 de nanoparticule favorizează formarea altor două benzi de 

emisie ce apar la lungimi de undă mici în comparație cu banda principală. Creșterea cu un ordin 

de mărime a densității de nanoparticule duce la dispariția acestor benzi indiferent de energia de 

pompaj. Banda de emisie principală, plasată la lungimi de undă mai mari, prezintă o deplasare 

către albastru pentru concentrația de TiO2 de 1011 part./cm3 și o deplasare către roșu pentru 

concentrația de TiO2 de 1012 part./cm3. 

De asemenea, pentru toate energiile de pompaj folosite în acest studiu, prezența 

nanoparticulelor de TiO2 la concentrația mai mică induce o intensificare a benzilor de emisie 

obținute la lungimi de undă mici în comparație cu probele ce conțin soluție simplă de colorant. 

Pentru densități de TiO2 de 1012 part./cm3 se observă doar primul maxim de emisie, obținut la 

lungimi de undă mari, care prezintă o intensificare cu creșterea energiei de pompaj.  

Măsurătorile de tensiune superficială au arătat că prin varierea concentrației nanoparticulelor 

sau a colorantului pot avea loc fenomene de suprafață ce influențează comportamentul 

fluorescenței picăturii. 

Studiile realizate au arătat că se pot modula proprietățile emisiei colorantului laser prin 

varierea concentrației nanoparticulelor de TiO2 și a energiei laserului de pompaj. Astfel, coloizii 

de TiO2 pot fi folosiți în obținerea mediilor active laser cu proprietăți acordabile.  

2.7 Interacția rezonantă cu medicamente 

Una dintre provocările actuale pentru medicină este identificarea unor metode noi și/sau 

neconvenționale de a combate eșecul tratamentelor împotriva infecțiilor, determinate în special 

de rezistența bacteriilor la medicamente. Cerințele acestui domeniu se referă atât la 

îmbunătățirea proprietăților moleculare și bacteriologice ale medicamentelor și găsirea unor 

structuri noi de molecule, dar mai ales la găsirea și dezvoltarea unor “vectori” pentru transportul 

medicamentelor direct la ținte / zonele afectate.  

Soluțiile lichide sub formă de picături de dimensiuni micro- și nano-metrice reprezintă o 

soluție fiabilă pentru transportul și livrarea medicamentelor direct la țesutul afectat. Acestea pot 

fi folosite fie în mod individual ori sub forma de grupuri (de exemplu aerosoli), transportate 

către țesuturi direct din aer sau folosind microsisteme multifuncționale (de exemplu lab-on-a-

chip) [49]. Se pot obține schimbări moleculare ale conținutului, prin expunerea picăturilor la 

radiație laser cu anumite caracteristici (lungime de undă, frecvență, intensitate, etc) [50]. În 

aceast subcapitol al tezei se studiază doi produsi din clasa hidantoinelor, SZ–2 și SZ–7. Aceste 

substanțe au fost descrise în detaliu în primul capitol de noțiuni teoretice. 

Motivația acestui studiu constă în găsirea hidantoinelor ce ar putea fi modulatori pentru 

pompele de eflux în celulele canceroase sau bacterii [51] și care în final să permită dezvoltarea 

de noi agenți farmacologici pentru care să nu existe rezistență multiplă la tratamente cu 

medicamente (Multiple Drug Resistance – MDR).  
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În această secțiune s-au analizat schimbările moleculare induse de radiația laser în cazul a 

două derivate hidantoninice ce prezintă proprietăți antitumorale și antimicrobiene promițătoare: 

SZ–2 ((5Z)-5-(3-chlorobenzilidena)-2-thioxo-4-imidazolidinona) și SZ–7 ((5Z)-5-[4-

(benziloxi) benzilidena]-2-tioxo-4-imidazolidinona). Acestea au fost preparate ca soluții în 

dimetil sulfoxid (DMSO) la diferite concentrații și ținute la frigider, în întuneric la temperatura 

de 4 °C. În literatură există raportări ale aplicațiilor biologice ale SZ–2 și SZ–7 [52], însă studiul 

de față are ca scop doar investigarea proprietăților fotofizice ale acestora. 

În Figura 2.7, din subcapitolul 2.2.1, este prezentat montajul experimental utilizat pentru a 

evalua interacțiile rezonante (absorbția de radiație) obținute prin iradierea laser asupra soluțiilor 

de SZ–2 și SZ–7. Soluțiile cu concentrație de 10-3 M au fost iradiate folosind lungimea de undă 

266 nm – armonica a patra (FHG) a laserului Nd:YAG (Excel Technology, model Surelite II, 

Continuum, U.S.A.). 

Măsurătorile au fost realizate, pentru început, pe soluții plasate în cuve de cuarț 

spectrofotometrice (volum 1.5 ml, drum optic 1 cm) și agitate pe durata expunerii la radiație 

laser. Aceasta s-a realizat cu scopul de a evita precipitarea și folosind un agitator magnetic 

(AREC-X, VELP Scientifica, Italia) la o viteză de 600 rpm. Energia medie a radiației laser a 

fost de 6 mJ, măsurată în timp real cu un powermetru (Gentec-EO, Canada). Rata de repetiție a 

pulsurilor laser este de 10 Hz iar lărgimea la semiînălțime a unui puls (FTWHM) a fost de 6 ns. 

Probele având concentrația de 10-3 M au fost expuse radiației laser UV pe diferite interval de 

timp, durata maximă fiind de 60 min. Probele, înainte de iradiere, au fost păstrate în întuneric 

la aproximativ 4 °C (în frigider). Interacțiile rezonante ale radiației laser cu soluțiile de SZ–2 și 

SZ–7 au fost evaluate prin măsurători de fluorescență indusă laser (LIF), ce permit identificarea 

în timp real a schimbărilor structurii moleculare ale absorbanților. 

O altă abordare o reprezintă măsurarea spectrelor LIF ale acestor soluții expuse la radiație 

sub formă de picături suspendate. Micropicăturile de soluție studiate au volum de 5.5 µl și sunt 

generate folosind sistemul programabil (Hamilton, U.S.A), la fel ca în studiile precedente. De 

asemenea, picăturile au fost iradiate cu un laser pulsat Nd:YAG, lungimea de undă de 266 nm, 

în aceleași condiții ca în subcapitolul 2.2.2, cu diferența că în acest caz au fost folosite energii 

de 1 mJ. Valoarea energiei a fost aleasă astfel încât să fie la limita superioară evitării producerii 

de modificări ale formei picăturii prin interacții nerezonante. Achiziția semnalului LIF a fost 

realizată în același mod descris la începutul acestui capitol. Radiația emisă a fost colectată la 

90˚ față de direcția de propagare a radiației laser incidente, folosind o fibră optică (P400-1-UV-

VIS, Ocean Optics, U.S.A.) cu diametrul intern de 400 µm. Semnalul colectat a fost analizat cu 

spectrograful (Spectra Pro SP-2750, Princeton Instruments, U.S.A.) cuplat cu detectorul iCCD 

(IMAX 1024, Princeton Instruments, U.S.A.).  

Primele experimente prezentate constau în expunerea unui volum de 1.5 ml soluție de SZ–2 

sau SZ–7 având concentrație de 10-3 M în DMSO la radiația laser de 266 nm timp de 60 min. 

Modificările spectrelor LIF evidențiază schimbări structurale ale moleculelor, care se produc 

după zeci de minute de iradiere în volum și timp de câteva secunde în picătură.  

Spectrele LIF ale probelor conținând soluție de SZ–2 10-3 M în DMSO, în volum și în 

picătură, sunt prezentate în Figura 2.30. În cazul măsurătorilor realizate pe volum, apar două 

maxime la lungimi de undă diferite și care evoluează diferit în timp. Primul maxim apare la 
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aproximativ 435 nm și prezintă o deplasare spre roșu de aproximativ 20 nm în timpul expunerii. 

Al doilea maxim apare la 485 nm și se deplasează spre roșu cu aproximativ 15 nm, iar  

intensitatea acestuia crește în primele 20 s, după care urmează o descreștere puternică a 

intensității. Spectrele LIF ale probelor conținând soluție de SZ–2 10-3 M în DMSO, în picături 

suspendate (5.5 µL), sunt prezentate în Figura 2.30b și prezintă două maxime, avand maximele 

la 448 nm și respectiv 565 nm; 

Compusul hidantoninic SZ–7, pentru aceeași concentrație ca și SZ–2, prezintă un singur 

maxim în spectrul de fluorescență, care se obține la 452 nm în cazul volumului și respectiv la 

565 nm în cazul picăturilor suspendate. Evoluție în timp a acestor spectre este prezentată în 

Figura 2.31. 

 

Figura 2.30: Spectrele LIF măsurate în: a) cuvă spectrofotometrică și b) picătură suspendată ce 

conține soluție de SZ–2 în DMSO la concentrația de 10-3 M, volum de 1.5 ml, respectiv cu volum 

de 5.5 µl. Energia de iradiere 6 mJ pe puls, la 266 nm. 

 Primul maxim apare la aproximativ 435 nm și prezintă o deplasare spre roșu de 

aproximativ 20 nm în timpul expunerii. 

 Al doilea maxim apare la 485 nm și se deplasează spre roșu cu aproximativ 15 nm, iar  

intensitatea acestuia crește în primele 20 s, după care urmează o descreștere puternică a 

intensității. 

Compusul hidantoninic SZ–7, pentru aceeași concentrație ca și SZ–2, prezintă un singur 

maxim în spectrul de fluorescență, care se obține la 452 nm, a cărui evoluție în timp este 

prezentat în Figura 2.31. 
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Figura 2.31: Spectrele LIF măsurate în: a) cuvă spectrofotometrică și b) picătură suspendată ce 

conție soluție de SZ–7 în DMSO la concentrația de 10-3 M, volum de 1.5 ml, respectiv 5.5 µl. Energia 

de iradiere de 6 mJ pe puls, la lungimea de undă de 266 nm. 

Comparând spectrele LIF obținute în cazul derivatelor hidantoine studiate, atât în volum, cât 

și în picătură, se poate menționa că pentru compusul SZ–2 intensitatea fluorescenței este cu un 

ordin de mărime mai mare în cazul picăturii față de volum. Rezultatul se explică prin sfericitatea 

picăturii, ce se comportă ca un microrezonator sferic, înăuntrul căruia au loc multiple reflexii 

ale radiației, astfel amplificându-se semnalul fluorescenței. În cazul compusului SZ–7 apar 

două maxime de emisie în spectrul LIF obținut pe picături, în timp ce în cazul volumului se 

obține doar un singur maxim de emisie. 

 

 



 

 

3 CAPITOLUL 3. INTERACȚII NEREZONANTE 

Interacția fascicul laser cu o picătură (mediu lichid) poate fi clasificată ca fiind rezonantă 

sau nerezonantă. Termenul de interacție rezonantă este utilizat atunci când fasciculul laser este 

absorbit de către speciile moleculare componente ale substanței din care este formată picătura, 

care se excita pe nivele de energie superioare. Funcție de concentrația absorbantului și de 

secțiunile eficace de absorbție, se poate ajunge până la o absorbție totală a fotonilor imediat ce 

aceștia intră în picătură, astfel încât nici un foton nu rămâne liber pentru a se propaga prin 

aceasta. Unul dintre efecte poate fi creșterea în temperatură a picăturii, produsă prin transferul 

neradiativ pe nivelele energetice de singlet. 

Interacția nerezonantă se produce atunci când fasciculul laser nu este absorbit de către 

constituenții picăturii sau procesele interacției fascicul-picătură nu sunt dominate de către 

fenomenele rezonante [13]. Acest tip de interacție are loc cu precădere în picături ce conțin un 

singur tip de material, cum ar fi alcoolul, în care se obțin: efecte datorate presiunii luminii, 

efecte ale forțelor de electrostricție și efecte de tip termic locale și globale [53]. 

În experimentele prezentate în această secțiune este analizată dinamica deformării picăturilor 

la interacția nerezonantă a unui puls laser cu o picătură ce conține doar solvent (apă distilată, 

alcool etilic sau dimetil sulfoxid) sau soluție formată prin amestecul de solvent și un colorant 

laser la concentrația de 10-3 M. 

Utilizarea picăturilor suspendate dă posibilitatea de a observa efectele interacției  unui singur 

puls laser cu astfel de sisteme. În urma interacției laser, picăturile pot prezenta modificări ale 

formei, cu diferite limitări în funcție de vâscozitatea lichidului din care sunt realizate, tensiune 

superficială și greutate, acestea putând rămâne suspendate de acul capilar.  

În acest capitol sunt prezentate măsurători de interacție nerezonantă a pulsurilor laser la 

lungimea de undă de 532 nm cu picături cu volume microlitrice suspendate ce conțin solvenți 

(apă distilată, alcool etilic sau dimetil sulfoxid) cu diferite vâscozități. La această lungime de 

undă, interacția este dominată de efecte nerezonante asupra substanțelor menționate. Energia 

de iradiere este modificată gradual. Interacția pulsurilor laser cu picăturile suspendate 

generează deformări și vibrații mecanice ale acestora până la desprinderea de capilar. Dacă 

energia este suficient de mare picăturile pot pierde material după impactul cu pulsul laser. 

Condițiile în care aceste fenomene poate avea loc sunt descrise în acest capitol. Toate rezultatele 

prezentate mai jos au fost obținute pe picături iradiate cu un singur puls. Studiile s-au realizat 

în funcție de: energia de pompaj, geometria de iradiere și conținutul picăturii. Forma picăturii 

și modificările ce apar în urma interacției cu pulsul laser sunt înregistrate cu o cameră 

ultrarapidă FAST-CAM PHOTRON 1024 PCI. Ca rezultat, se pot observa efectele presiunii 

luminii asupra picăturilor suspendate, cum ar fi: generarea de picături secundare (volume 

nanolitrice) ce se propagă la viteze mari [13], formarea de ligamente, coroane și micro-jeturi de 

lichid, toate acestea fiind prezentate în Figura 3.1. După interacție, volumul/diametrul 

picăturilor ce rămân suspendate de capilar scade față de volumul inițial, iar în interiorul acestora 

pot fi încorporate bule de gaz (aer).  
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Figura 3.1: Tipuri de emisie de lichid, în urma interacției nerezonante dintre radiația laser și 

picătură. În urma interacției se pot forma 1) picături secundare, 2) ligamente, 3) coroane și 4) jeturi 

de lichid.  

Un alt tip de experimente prezentat în acest capitol este cel privind investigarea 

comportamentului picăturilor conținând solvent și un colorant laser care sunt plasate în câmp 

de radiație laser. În cazul acestor picături pot exista simultan interacții de tip rezonant și 

nerezonant [13], [54], iar în funcție de caracteristicile prezentate mai sus se poate aprecia care 

din cele două tipuri de interacții este dominant. Efectele celor doua tipuri de interacții pot duce 

la modificări combinate: atât a formei picăturilor cât și a conținutului acestora. Acestea sunt 

produse prin controlarea nivelului de absorbție a radiație laser în picătură, modificând 

concentrației absorbantului, care poate fi variata de la valori neglijabile până la concentrații 

foarte mari. Prin aceasta se pot obține informații despre influența reciprocă între interacțiile de 

tip rezonant și nerezonant a unui puls laser cu o singură picătură.  

Pentru studierea interacției nerezonante a fost utilizată o cameră ultrarapidă FAST-CAM 

PHOTRON 1024 PCI, la viteza de 10000 de cadre pe secundă care înregistrează deformarea 

picăturii. Pentru obținerea unui contrast bun între conturul picăturii și fond s-a utilizat o lampă 

LED și un filtru de difuzie a luminii care creează un fond luminos intens. 

Întregul lanț experimental a fost sincronizat prin intermediul unui sistem Digital Delay 

Generator. Pentru selectarea pulsurilor laser s-a utilizat un obturator mecanic sincronizat cu 

pulsul laser. Camera a fost setată astfel încât la fiecare deschidere a obturatorului aceasta să 

înregistreze un cadru (imagine) sau mai multe (în funcție de experiment), fiecare cadru 

achiziționând informația (evenimentele) pe durata a 100 µs.  

În Figura 3.2 este prezentat drumul optic al radiației laser prin picătură, pentru o anumită 

zonă de incidență pe suprafața picăturii. Razele laser sunt refractate pe suprafața acesteia de 

două ori: la intrarea în picătură și la ieșirea din aceasta. 

Fasciculul laser exercită o forță la interfața dintre aer și picătură, care este perpendiculară pe 

suprafața picăturii și orientată invers sensului de propagare al fasciculului laser, cu direcția de 
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la apă (indice de refracție mai mare) către aer (indice de refracție mai mic), în lungul normalei 

la suprafață [55]. 

 

Figura 3.2: Drumul optic al unui raze laser printr-o picătură transparentă. Fasciculul laser incident 

este plan paralalel cu orizontala picăturii. Volumul picăturii: 1 µl , OM = raza picăturii: 0.6 mm; 

indici de refractie, n1 = 1; n2 = 1,334.  

Acest fenomen are loc indiferent de punctul de incidență pe suprafața picăturii. În acest fel, 

presiunea luminii exercitate de către fasciculul laser pe picătura suspendată, cu forma 

cvasisferică, este orientată întotdeauna în lungul razei picăturii în punctele de contact. Așadar, 

în punctul de interacție a fasciculului laser cu picătura suspendată presiunea va avea orientarea 

invers față de direcția de propagare a fasciculului. La ieșirea din picătură a fasciculului laser, 

presiunea va fi exercitata dinspre picătură către aer, în același sens cu direcția de propagare a 

fasciculului laser. Acest lucru este evidențiat dacă fasciculul laser este trimis pe picătură în 

planul ei ecuatorial. În acest caz deformarea picăturii și pierderile de material sunt produse prin 

exercitarea presiunii luminii în interacție cu forțele de viscozitate din material, tensiunii 

superficiale a picăturii și a altor efecte cum ar fi electrostricția sau gradienții termici [13]. 

 

Figura 3.3: Dinamica deformării picăturilor ce conțin etanol. Pulsul laser se propagă în planul 

ecuatorial al picăturii și este focalizat în: a) fața, b) centrul geometric și c) spate; punctul de 

focalizare este reprezentat prin pata alba. 
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În Figura 3.3, se poate observa emisia de nanopicături, jeturi și coroane de lichid în sensul 

de propagare al fasciculului laser sau în sens opus, în funcție de punctul de focalizare.  

Jeturile emise la viteze scăzute, în sensul invers al propagării fasciculului laser au forme 

diferite în funcție de condițiile de focalizare a fasciculului laser pe picătură. În cazul interacției 

unui fascicul laser focalizat pe fața de intrare (suprafața picăturii), în plan ecuatorial și 

perpendicular pe suprafață (Figura 3.3a), jetul central este înconjurat de o coroană conică 

constituită din nanopicături. Coroana are o formă regulată și un asemenea efect apare în funcție 

de adâncimea de penetrare a punctului de focalizare, care în cazul nostru variază între 10 µm – 

30 µm. Unul dintre motivele apariției coroanei poate fi presiunea luminii exercitate de către 

razele distribuite la periferia spotului laser focalizat.  

Dacă fasciculul laser este focalizat în planul ecuatorial pe fața de ieșire (Figura 3.3c), se 

produc aceleași tipuri de efecte ca în cazul descris mai sus. 

Din Figura 3.3, rezultă că pentru o anumită energie a pulsului laser și un anumit volum al 

picăturii, direcția și forma lichidului emis din aceasta (nanopicături, jeturi de lichid) pot fi 

controlate prin schimbarea poziției de focalizare a fasciculului laser în interiorul acesteia sau 

pe suprafața ei. Formarea microjeturilor poate fi obținută prin poziționarea fasciculului laser în 

centrul picăturii (Figura 3.3b).  

S-a utilizat apa ca solvent deoarece aceasta are o rată de evaporare scăzută iar picăturile nu 

își modifică volumul substanțial în timpul experimentelor. Alcoolul etilic este unul dintre cei 

mai folosiți solvenți pentru soluții de coloranți laser, deoarece aceștia au un randament cuantic 

mare în comparație cu apa. Pentru a investiga importanța pe care o au proprietăților solventului 

și ale colorantului ca vâscozitatea și tensiunea superficială asupra efectelor mecanice produse 

de interacția cu pulsul laser, au fost utilizați solvenții enumerați în Tabelul  3. Alcoolul etilic 

are vâscozitatea de 0.98 mPas, apropiata ca valoare de cea a apei (1.09 mPas) și tensiunea 

superficială (22.39 mN/m) mult mai mică în comparație cu cea a apei (72 mN/m). DMSO are 

o vâscozitate de (1.99 mPas) mai mare în comparație cu vâscozitatea apei și o tensiune 

superficială la temperatura camerei de 43.53 mN/m.  

Tabelul  3: Caracteristicile fizice ale solvenților utilizați în această teza. 

Solvent Densitate  

(g/cm3) 

Vâscozitate 

dinamică (mPas) 

Tensiune 

superficială γ 

(mN × m−1) 

Indicele de 

refracție 

H2O 0.9977 0.98 72.75 1.333 

EtOH 0.7880 1.09 22.39 1.357 

DMSO 1.0955  1.99 44 1.479 

Efectele interacției nerezonante a unui puls laser cu o picătură suspendată sunt prezentate în 

Figura 3.4, unde energia pulsului laser de pompaj este 1 mJ iar volumul picăturii de 3.5 μl, în 

cazul apei distilate (Figura 3.4a), și 4 μl în cazul alcoolului etilic (Figura 3.4b). Pentru volume 

mai mici de 4 μl, alcoolul etilic are tendința de a se ridica pe capilar datorită tensiunii 

superficiale mici.  
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Figura 3.4: Dinamica deformării picăturilor de apă și etanol pentru un puls laser focalizat în centrul 

geometric. Energia pulsului laser E = 1 mJ, volumele picăturilor de apă V= 3.5 µl și de alcool            V 

= 4 µl; rata de repetiție a cadrelor 10 kfps (durata unui cadru 100 µs).  

Astfel, măsurătorile pe alcool etilic au fost realizate la volumul de 4 μl pentru a menține 

picătura în poziție suspendată. Se observă că pentru un puls cu o energie de 1 mJ, atunci când 

fasciculul laser este focalizat în centrul picăturii, deformarea acesteia este explozivă. În urma 

interacției se formează jeturi de lichid și nano-picături secundare. În cazul alcoolului etilic deși 

picătura este mai mare ca volum cu aproximativ 33% față de picătura de apă se poate observa 

că deformarea este mai violentă. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că tensiunea 

superficială este mai mică față de cea a apei distilate, astfel încât rezistența la presiunea generată 

de pulsul laser în punctul de focalizare este mai mică în cazul alcoolului etilic.  

3.1.1 Dinamica deformării picăturilor ce conțin coloranți laser 

În continuare sunt prezentate măsurătorile ce au fost realizate pe picături ce conțin soluții de 

R6G și apă distilată, R6G și alcool etilic, DCM și alcool etilic și DCM și dimetil sulfoxid 

(DMSO).  

Datorită absorbției puternice a coloranților laser și a eficienței cuantice în funcție de solvenții 

utilizați la lungimea de undă de 532 nm, majoritatea fotonilor sunt folosiți pentru excitarea 

moleculelor pe stările de singlet urmată de dezexcitarea radiativă. Din această cauză pentru o 

picătură ce conține soluție cu colorant laser R6G, intensitatea efectelor mecanice produse de 

interacția cu pulsul laser este atenuată (Figura 3.5). 

Absorbția are loc în straturile superficiale ale picăturii astfel încât fotonii nu mai sunt 

disponibili pentru a-și putea transfera momentul cinetic picăturii și pentru a se exercita efectele 

presiunii luminii asupra acesteia. Astfel, efectele sunt diferite în funcție de colorantul și 

solventul utilizat (Figura 3.5).  

În cazul măsurătorilor din Figura 3.5 s-a utilizat un filtru Notch pentru a filtra radiația 

împrăștiată la lungimea de undă de 532 nm, cu excepția celei din cadrul 1, Figura 3.5a, folosită 

ca martor. Energia de pompaj pentru aceste măsurători a fost de 1 mJ, iar fasciculul focalizat în 

centrul geometric al picăturii. Cadrul 1 surprinde doar primele 10 μs după ce pulsul laser a 

interacționat cu picătura și s-a produs emisia de fluorescență (timp de viață 3.7 ns în alcool, 

4.08 ns în apă). Doar picăturile ce conțin apă (Figura 3.5a) și alcool (Figura 3.5b) dopate cu 

R6G prezintă deformare mecanică sau pierderi de lichid în urma interacției cu radiația laser 

(Figura 3.5a Cadrul 2, respectiv Figura 3.5b).  
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Figura 3.5: Dinamica deformării picăturilor ce conțin soluții de colorant laser la concentrația de    

10-3 M. Pulsul laser se propagă în planul ecuatorial al picăturii și este focalizat în centrul geometric. 

Picăturile conțin soluții de a) R6G în apă distilată, b) R6G în etanol, c) DCM în etanol și d) DCM 

în DMSO.  

În cazul soluțiilor dopate cu DCM se produc neomogenități și se pot observa doar mișcări 

de vibrație în primul cadru din Figura 3.5d. Efectele nerezonante (vibrații sau deformări) nu 

sunt atât de puternice încât să apară și în celelalte cadre. În Figura 3.5b și Figura 3.5c se poate 

observa rolul important pe care îl joaca caracteristicile specifice de absorbție ale colorantului 

laser utilizat. Astfel, pentru același solvent și condiții de iradiere identice, pentru coloranți 

diferiți se obțin efecte mecanice diferite.  

În Figura 3.5a, Cadrele 2 și 3, se poate observa o emisie de lichid pe fața de intrare a 

fasciculului laser în picătură, o structură de tip jet de lichid ce se deplasează cu viteză mică, față 

de emisiile de lichid unde nu există colorant Figura 3.4a. Absorbția puternică a moleculelor de 

R6G lasă să se propage prin picătură un număr redus de fotoni ce pot aplica presiune pe 

moleculele de apă. Trebuie luat în considerare faptul că densitatea de fotoni în talia fasciculului 

laser este relativ constantă pe distanțe de ordinul a 250 µm – 500 µm [13], în direcția de 

propagare. 

Rezultatele prezentate în Figura 3.5 conduc la concluzia că în funcție de solventul utilizat, 

atât tensiunea superficială și vâscozitatea solvenților, cât și eficiența cuantică a colorantului 

joacă un rol important în producerea efectelor mecanice.  
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Tabelul  4: Valorile eficienței cuantice a unor coloranți laser în funcție de solvent și lungimea de excitare. 

Compus Solvent λexc  

(nm) 

Φf 

R6G EtOH 532 0.95 ± 0.005 

R6G H2O 532 0.90 ± 0.02 

DCM EtOH 530 0.435 ± 0.022 

DCM DMSO 530 0.80 ± 0.05 

În acest capitol a fost pus în evidență faptul că interacțiile rezonantă și nerezonantă pot exista 

concomitent, acest lucru depinzând de conținutul picăturii (concentrația colorantului), cat și de 

geometria de iradiere și energia de pompaj. În cazul în care aproape toți fotonii sunt absorbiți 

de către constituenții picăturii, se obține interacție rezonantă. Odată cu creșterea energiei de 

pompaj, când poate apare un exces de fotoni în picătură, se produc și efecte nerezonante. Prin 

varierea caracteristicilor absorbantului (solventului), a geometriei de iradiere și energiei de 

pompaj, se pot controla efectele mecanice produse de presiunea luminii.  

 



 

 

4 CONCLUZII GENERALE 

Studiile prezentate în această teză au ca temă generală interacțiile laser – picături de lichid 

suspendate și s-au investigat atât efectele rezonante ca absorbția, emisia spontană, amplificarea 

emisiei, lasing, schimbări ale structurilor moleculare, cât și cele nerezonante ca modificări ale 

formei picăturii datorate presiunii luminii, efectelor forțelor de electrostricție și efectelor de tip 

termic locale și globale. 

Interacțiile de tip laser – lichid fac parte din domeniul de cercetare al optofluidicii ce 

combină avantajele tehnologice din cele două domenii (optică și microfluidică) pentru a aduce 

progrese în dezvoltarea noilor aplicații ca: lentile deformabile, ghiduri de undă lichide, 

dispozitive de tipul lab-on-a chip, microlaseri în picături, o nouă fotochimie și o biomedicină 

cu toxicitate scăzută.  

În acest domeniu pot fi utilizate cantități de fluide de ordinul micro- și nano-litrilor, acestea 

putănd fi pompate prin microcanale sau generate sub forma unor picături ce levitează într-un 

câmp electromagnetic sau acustic, așezate pe o suprafață, suspendate de un capilar etc. 

De asemenea folosirea acestor tipuri de sisteme ce conțin cantități mici de substanță au 

permis dezvoltarea unor domenii de nișă denumite micro- și nano-spectroscopie. 

4.1 Contribuții originale 

Această secțiune este dedicată prezentării pe scurt a rezultatelor originale obținute de către 

autorul tezei prezentate în detaliu în cursul lucrării. 

A) Măsurători ale modificărilor volumelor picăturilor și ale temperaturii acestora în timpul 

iradierii laser. S-au realizat măsurători în diferite condiții atmosferice de laborator, pentru 

sisteme ce conțin doar solvent (apă distilată, alcool etilic) și pentru cele ce conțin soluție de 

colorant laser R6G, pentru cazurile în care picăturile au fost sau nu iradiate. S-a constatat că: 

 Volumul picăturilor ce conțin doar alcool etilic variază într-un interval scurt de timp 

datorită ratei de evaporare mare, și de aceea s-a stabilit utilizarea apei distilate ca solvent în 

măsurătorile următoare.  

 Creșterea de temperatură globală în cazul picăturilor iradiate și neiradiate a fost 

nesemnificativa pentru măsurătorile realizate pe un singur puls sau pe un set de pulsuri de 30 s.  

 Pentru măsurătorile realizate pe intervale de timp mai mari de 30 s trebuie luată în 

considerare atât rata de evaporare a apei cât și varierea volumului picăturii, ceea ce face ca 

emisia să devină acordabilă. 

B) Comparații între caracteristicile emisiei obținute în volum cu cele obținute în picătură în 

urma pompajului cu fascicul laser. Au fost realizate măsurători ale spectrelor de emisie cu 

rezoluție scăzută folosind în spectrograf o rețea de difracție cu rezoluție spectrală de 0.3 nm și 

lărgime spectrală de 200 nm. S-a arătat că: 
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 Prin schimbarea tipului de probă, de la substanța plasata în cuva spectrofotometrică la 

picătura suspendată, apar modificări semnificative în spectrul LIF.  

 Cea mai importantă diferență este îngustarea și amplificarea benzii de fluorescență 

măsurate în picătură. Acest lucru se datorează reflexiei totale interne a radiației în picătura ce 

se comportă ca un rezonator optic închis cvasisferic.  

 Spectrul de emisie măsurat pe picături suspendate poate fi diferit în funcție de geometria 

de iradiere și de geometria de colectare. Se obține o intensitate maximă în cazul în care picătura 

este plasată înaintea punctului de focalizare al fascicolului, astfel încât fascicolul laser să 

acopere o suprafață cât mai mare a picăturii.  
 Geometria de colectare este importantă, deoarece, poziția benzii de emisie cât și 

intensitatea acesteia depinde puternic de poziția fibrei optice față de picătură.  

C) Pentru observarea experimentala a oscilațiilor pseudocavității rezonante atribuite 

picăturii, volumul acesteia a fost micșorat la 1 µl și s-au efectuat măsurători de emisie folosind 

o rețea de difracție care asigură o rezoluție spectrală mai mare a sepctrografului: 0.016 nm și 

lărgime spectrală de 9 nm. S-a observat că: 

 Pentru anumite concentrații, energii suficient de mari, sau timpi de iradiere mai lungi 

(în care volumul picăturii scade) se obține o bandă suplimentară de emisie. Aceasta este plasată 

la lungimi de undă mai mici, iar intensitatea acesteia este concurențiala cu cea a benzii inițiale.  

 A două bandă de emisie este atribuită lasing-ului și sunt evidențiate oscilațiile specifice, 

determinate de procesele de feedback pozitiv.  

 Au fost măsurate schimbările temporale ale spectrelor de emisie folosind o tehnică de 

eșantionare a semnalului: au fost variate lărgimea ferestrei temporale de achiziție și/sau 

întârzierea temporală a momentului începerii achiziției.  
 Evoluția cele două maxime pe durata pulsului de excitare: maximul obținut la lungimi 

de undă mai mari apare primul, iar intensitatea lui este redusă până devine nedetectabilă în       

15 ns, pe când maximul obținut la lungimi de undă mai mici se formează în ultimele 10 ns ale 

pulsului de iradiere. Aceasta evidențiază caracterul rezonant al benzii ce apare la lungimi de 

undă mai mici, acesta se formează mai târziu și pe seama amplificării radiației în cavitatea 

optică sferică. 

D) În secțiunea dedicată studiului emisiei micropicăturilor suspendate ce conțin emulsii ale 

substanțelor de colorant laser R6G s-a arătat că aceste sisteme prezintă anumite particularități 

ale spectrelor LIF în comparație cu cele ale soluțiilor simple de R6G. S-a demonstrat că: 

 În cazul emulsiilor, intensitatea este de același ordin de mărime ca în cazul soluțiilor 

simple, deși cantitatea de R6G este mai mică cu 10%.  

 În cazul emulsiilor, raportul între intensitatea maximului și lărgimea acestuia (I/Δλ) este 

de 5 ori mai mare ca în cazul soluțiilor simple de referință. Aceste efecte se datorează prezenței 

suprafețelor reflectătoare ale micropicăturilor de vitamina A uleioasă, precum și modificării 

vâscozității mediului în care sunt plasați fluoroforii. Aceste rezultate sunt importante deoarece 

pot deschide noi arii în dezvoltarea markerilor fluorescenți biocompatibili folosiți în imagistica 

optică.  

 Prin creșterea energiei de pompaj, apare un maxim atribuit amplificării fluorescenței și 

în cazul emulsiilor, explicat de asemenea de comportamentul de tip rezonator al picăturii. La 

fel ca și în cazul soluțiilor simple, caracteristicile acestui maxim (lungime de undă, intensitate, 
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lărgime bandă) sunt dependente de conținutul picăturii, iar picatura devine un microlaser 

acordabil.  

E) Următorul studiu prezentat se referă la modificările spectrelor LIF a micropicăturilor 

suspendate ce conțin soluții de R6G atunci când acestea sunt dopate cu nanoparticule dielectrice 

de TiO2. Experimentele au fost realizate urmărind influența mai multor parametri: energie de 

pompaj, număr de pulsuri de iradiere, densitate de nanoparticule de TiO2.  

 În cazul adăugării de nanoparticule cu densitate de 1011 part./cm3 se obțin alte două 

benzi față de banda principală obținută în cazul soluțiilor simple de R6G. Acestea se obțin la 

lungimi de undă mai mici în comparație cu banda principală.  

 Crescând energia de iradiere, aceste benzi suplimentare se obțin și în cazul soluțiilor 

simple, dar în cazul dopajelor cu nanoparticule acestea sunt mult mai intense.  

 Creșterea densității de nanoparticule duce la dispariția benzilor suplimentare, chiar și în 

cazul energiilor mari.  

 Modificările spectrelor de emisie obținute prin adăugarea de nanoparticule în soluțiile 

de R6G sunt corelate cu măsurătorile de tensiune superficială. Acestea au arătat că varierea 

concentrației de R6G și a nanoparticulelor duce la varierea / modificarea fenomenelor de 

suprafață. Aceste rezultate demonstrează că nanoparticulele de TiO2 pot fi folosite în obținerea 

mediilor active ale laserilor cu emisie aleatorie (random laser). 

F) Al treilea capitol se încheie cu secțiunea dedicată interacțiilor rezonante prin expunerea 

la radiație laser a derivatelor hidantoinice, SZ–2 și SZ7, sub formă de soluții în DMSO.  

 Prin interacțiile cu fascicolul laser, se produc modificări ale structurii moleculare a celor 

două substanțe, atât în cazul iradierii în volum cât și în cazul iradierii picăturilor suspendate.  

 Picăturile iradiate prezintă modificări mult mai rapide în comparație cu volumul, acest 

lucru putând fi legat de faptul că raportul între numărul de fotoni din fascicolul laser și numărul 

de molecule este mai mare în primul caz.  

 Se obține o amplificare a semnalului LIF în cazul picăturilor în comparație cu cel al 

volumului, acest fenomen fiind explicat din nou de proprietățile rezonante ale pseudocavității 

atribuite picăturii.  

 Proprietățile benzii de emisie în cazul picăturilor depind de conținut, acest lucru 

reprezentând o oportunitate în obținerea microlaserilor acordabili pentru aplicații medicale.  

G) Observarea dinamicii deformării picăturilor microlitrice suspendate la interacția cu un 

singur puls laser. Principala tehnică folosită în astfel de studii constă în înregistrarea video 

secvențială a imaginii picăturii folosind o cameră ultrarapidă.  

 S-au pus în evidență diferite tipuri de emisie de lichid în urma interacției radiației laser 

cu picătura, ca de exemplu: formarea de picături secundare, ligamente, coroane și jeturi de 

lichid.  

 S-au realizat studii în care se evidențiază emisia de nanopicături, jeturi și coroane de 

lichid precum si direcția în care sunt emise acestea în funcție de punctul de focalizare a radiației 

laser în picătură.  

 Se prezintă comparativ evoluția deformării picăturii în funcție de solvent și se constată 

că în cazul alcoolului etilic deformarea este mai violentă ca în cazul apei. Acest lucru se explică 
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prin faptul că tensiunea superficială a alcoolului etilic este mai mică față de cea a apei distilate, 

astfel încât rezistența la presiunea generată de pulsul laser în punctul de focalizare este mai 

mică în primul caz.  

 S-au folosit sisteme ce conțin soluții de colorant laser, pentru care efectele rezonante și 

nerezonante se pot obține concomitent și pot concura.  
 S-a arătat că doar în cazul picăturilor de soluții de R6G în apă sau alcool etilic se produc 

deformări mecanice sau pierderi de lichid la interacție cu pulsul laser. În cazul soluțiilor de 

DCM se produc doar neomogenități, care se pot observa doar prin mișcări de vibrație în primele 

μs (primul cadru) de la interacție.  
 S-a arătat că efectele mecanice sunt diferite în funcție de tipul de colorant laser utilizat 

și în consecință de caracteristicile proceselor de absorbție ale sistemelor.  
 S-a demonstrat că atât tensiunea superficială și vâscozitatea solvenților cât și eficiența 

cuantică a colorantului au un rol important în determinarea anumitor efecte mecanice. 

Aceste rezultate au fost valorificate prin publicarea a 20 de articole în reviste cotate ISI, 

partcicipări la conferințe internaționale cu un număr de 43 de prezentări orale și un număr de 

27 de prezentări de tip poster. De asemenea, rezultatele au fost prezentate și la 5 conferințe 

naționale. O parte dintre aceste rezultate constituie subiectul a 6 capitole de carte la edituri 

internaționale. Doctorandul este prim autor a 5 publicații cotate ISI, are factorul AIS 9.0440, 

72 de citări (fără autocitări) și factor Hirsch h = 7. 
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