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Az elmúlt tiz évben rendkívüli módon megnőtt fi
soknak as anyagoknak a száma, melyeknél lézer effek
tust tudtak előidézni [1]• Különösen a festék oldatok
alkalmazása váltott ki nagy érdeklődést, mivel ezek
kel lehetőség nyilt "hangolható" berendezések, lézer
monokromátorok készítésére [2], így szükségessé vált
ezen bonyolult molekulájú anyagok fotolumineszcencia
folyamatainak még alaposabb ismerete, mert a folyama
tok során fontos szerepet játszanak a molekulák egyes
energia szintjei közöttnjatmenetek [3,4].
Azok az átmenetek, amelyek a legalsó triplet!
nívóról erednek, több szempontból is fontosak lehet
nek. Lézer impulzusok villanó lumpás gerjesztése ese
tén a triplet! állapot jelentős betöltöttsege, a triplett-triplett abszorpció következtében, negativ hatás
sal lehet a lézer paraméterekre, ugyanis a triplett
állapotban levő molekulák erősen abszorbeálhatják az
aktiv közegben erősítendő sugárzást és ezáltal a lé
zer hatás csökken vagy megszűnik [5,6].

A bonyolult molekulák, méginkább a festékek triplett állapotával kapcsolatos folyamatok még számos
tisztázatlan kérdést rejtenek és vizsgálataik a közel
jövőben fontos eredmények forrásai lehetnek [7-10].
Szék a problémák indokolják festékek triplett
állapotának és ezzel kapcsolatban a hosszú élettar
tamú emissziójának vizsgálatát. Munkánkban célul tűz
tük ki e kérdések tanulmányozását'és a jelenségek ér
telmezését.

I. BONYOLULT MOLEKULÁK LITURGIA SZIKIJEI, A KÖZIÜK
LEZAJLÓ FOLYAMATOK, KAPCSOLATUK KÍSÉRLETILEG
MEGHATÉRO ZHATÓ ?ARA11ÉTEREKKEL

1.1. A molekula spektroszkópia által alkalmazott
fogalmak

Munkánk bonyolult molekulák, konkrétan szerves
festékek energia állapotainak és az ezek közötti át
menetek sajátosságainak felderítésére irányult fotolumineszcencia vizsgálatok segítségével. Az igy ka
pott eredményeket a kvantumkémia nyomán a spektrosz
kópiában a molekula pálya elmélet alapján értelmezik
17-15].
Most röviden áttekintjük az eszel kapcsolatos
fogalmakat. Egy bonyolult molekula

alapállapotán

/gerjesztettlen állapotán/ adott körülmények esetén
/állandó hőmérséklet T, nyomás
romos tér

H,

p, mágneses és elekt

S,.../ a minimális energiájú állapotát

értjük. Ekkor a legmagasabb betöltött elektron ener
gia nivó /e.e.n./ és az alatta levő összes többi, a
Pauli-elvnek megfelelően, antiparalel spinű elektro
nokkal van betöltve. A számunkra érdekes optikai át
menetek az alapállapotból csak annak legmagasabb vagy
eggyel alacsonyabb elektron energia szintjeiről tör-

•i

2

t ellhetnek. liven nívókat foglalnak el az atomok kül
ső elektronhéján levő elektronok /valencia elektronok/.
Atomok közötti kapcsolat kétféle módon jöhet
létre: O'- és

тг -kötéssel. Az ezeket létrehozó e-

lektronok, amelyeket

0 - és

и -elektronoknak neve

zünk, foglalják el a

Q - és

тг -molekula pályákat.

Ezek kötő pályák. Azok a valencia elektronok, amelyek
nem vesznek részt más atomokkal való kapcsolat kiala*

kitásában, nem kötő

n - pályákat foglalnak el.

Gerjesztett állapotba történő átmenet, megfele
lő elektron átmenetet jelent magasabb energia szintű,
szabad un. lazító pályákra / ű*",
menetek jelölése a következő: cr—
Amig

TT*-pályák/. Az át
тг—тгг, л—

átmenetekés тг—тт* átmenetek gyakran előfor

dulnak, addig л-кг* átmenetek csak heteroatomokkal
/C=0, C=ITH, C=S, 11=0 ,. •. / rendelkező molekulák esetében jönnek létre.
Az 1. ábra egy molekula alap- és különböző ger
jesztett állapotainak legmagasabb elektron energia
szintjeit /vízszintes vonalak, п^гг^б^оУ, és azok
elektronokkal történt betöltöttségét mutatja. A nyi
lak az illető állapotban az elektronok spin irányát
jelzik. Eszerint kétféle multiplicitást különbözte
tünk meg. Amennyiben a molekula két legmagasabb ener
giájú elektronjának spin komponensei antiparalelek,
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GERJESZTETT ÁLLAPOTOK
lo ábra

úgy ez az e.e.n.
viszont

trtolstt

szingniatt

/5/, paralel esetben

/Т/. A két különböző mulbiplici-

tásu állapot között az átmenet kvantummechanikailag
tiltott, azonban számos perturbáló tényező van, ami
mégis lehetővé teszi ezek között az átmenetet.
Heteroatomokat tartalmazó, igy

n - és

tt

-

elektronokkal rendelkező molekuláknál, gerjesztett
állapotbeli tulajdonságaik szerint, а тг—sx* és о-гтг*
átmenetek eredményeként, élesen különböző két álla
pot

tttt*

és

лтг* állapot jön létre úgy triple tt mint

szingulettként és ezek jelölése a következő:
mr*

»

sttít*

» smi^

/1.ábra/.

ГП

^TTTT

j.

»

4 -
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1.2. A lumimeszcencia kutatás során bevezetett
fogalmak

A fotolumineszcencia tárgykörébe tartozó jelen
ségek esetében egy alapállapotban levő molekula fény
kvantum abszorpciója utján jut gerjesztett állapotba.
Ebből a dezaktiváció többféleképpen történhet, érintve különböző multiplicitásu elektron: energia szinte
ket és esek vibrációs és rotációs alnivóit. A különbböző folyamatok más-más idő alatt zajlanak le, melye
ket nagy vonalakban tekintsük át a 3. ábra alapján.
Ezen az S

a sokatomos molekula szingulett alap-

állapotának, az S 1» S2, • • a gerjesztett szingulett, a
jelölések pedig a megfelelő triplett enerTl»
gia nívóknak felelnek meg energetikailag növekvő sor
rendben. Esek közül mindegyik további strukturáltsá
got mutat /vibrációs, rotációs alnivók, a rajzon vé
konyabb vízszintes vonalak/. Az, hogy az S^, Sg ?

• e 9

^1»•^2 * • • nivók milyen konkrét elektron átmenet utján
realizálódnak, az anyagonként más és más.
i

Az áttekintendő folyamatok döntő mértékben mole
kulán belüliek és kismértékben függnek intermolekulá*

*

j

ris kölcsönhatásoktól. A 3. ábra jelöléseit as I. táb
lázat magyarázza meg, melyben megadtuk a folyamat je
lölését, élettartamát és osztályozását.
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о
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a
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N
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10"7 -10 -11 £
10“11-l0“14s

T
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ció
n7m
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1.2.1. A gerjesztett állapotba .jutás folyamatai

Az S_-S
m n /a továbbiakban alsóindexben m £ n
egész számokat jelentenek; m^O, n>C, n>m/szingulett-szingulett /З-S/ abszorpciós folyamatok közül
az —о—n
S -S ----------abszorpció
----- leirására alkalmazható a Beer-Lambért törvény, amennyiben kellően csekély intenzitású
fénnyel olyan folyékony oldatot vizsgálunk szoba hő
mérsékleten, amely molekuláinak mind a szingulett,
mind a triplett állapota rövid élettartamú:
*3 - I о • io“cs’

d

(1.3.)

Gyakran használt alakja az (I.3.)-nak a következő kát
összefüggés:

ODs(A) = lg
es
ahol
Ic

= c s í3a)’d

* овяСА)
kCA) = —|---

(1.4.)
(1.5.)

a vizsgált mintára eső fény intenzitása;
a -mintából kilépő fény intenzitása;

Cg

a szingu

lett alápállapotu vizsgált anyag koncentrációja;
p'-Son
c(A) az S„-S„ átmenet moláris dekadikus extinkció
koefficiense; d a minta rétegvastagsága; ODg(A)

az SQ-Sn abszorpció optikai denzitása;
az abszorpciós koefficiens.

k(A)

pedig

- a -

Az utóbbi időkben léserek alkalmazásával sike
rült gerjesztett ssingulett szintek /Sm-3 / között
is fényabszorpciót előidézni [17], ennek leírásával
azonban itt nőst nen foglalkozunk.
Az S0-!rn szingulett-triplett abszorpciós folya
matok közül az

Sabszorpciót a fenti feltételek

mellett, az (1.4.)-lies hasonló alakú.összefüggés Ír
ja le:
xo
СД-Т,, (/\) = lg у
x

ahol

, (1.6.)

= Cg* íj, (A)* d
?

az S о -Тл1 átmenet moláris dekadikus
emtinkció koefficiense, amely 5—3 nagyságrenddel
£ ip > 4. 'h )

kisebb, mint az

£S(A).

Rideg közegben, vagy alacsony hőmérsékleten a
triplett állapotban levő molekulák, amennyiben kel
lően hosszú élettartammal rendelkeznek, a fény inten
zitásától függően koncentrációjuk jelentősen megnő*

hét. Ezért az alapállapotban levő molekulák száma,
eszel az S-S abszorpció tekintélyes mértékben lecsök
kenhet. Ilyen körülmények között lép fel a T -T ,
leggyakrabban
T-,-T_ triplett-triplett /Т-Т/ abszóró,
—Л
*
ció. Ennek leirása a következő Összefüggés alapján
történik:
Xo

0D_ (?0 = lg T"
T

= c ij\ c С Д) ’ ő

,

(1.7.)
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aliol

ч

СБФ(А)
-L

CTC?\)
ciense,

а Т-,-Т
abszorpció optikai denzitása,
-1П

pedig a moláris dekadikus extinkció koeffi-

Xo

a mintára eső,

fény intenzitása,

C.J

XI

az abból kilápó

a triplett állapotban levő

molekulák koncentrációja.
Az

eTtt)

érteke az

£ф,C./\) -hoz képest há

rom nagyságrenddel is nagyobb lehet. Az (I о nI • ) öszszefüggás azonban csak abban az esetben Írja le'pon
tosan a jelenséget, amikor az S-S ás a T-T abszorpciós spektrumok nem fedik át egymást. Ellenkező esetben ma még csak próbálkozások folynak esek kísér
leti szétválasztására [51.
Az

£ф(A)

kísérleti meghatározása különösen az

utóbbi időben került előtérbe a festek lézerek alkal
mazása során, ugyanis a T-T abszorpció negativ hatás
sal van a lézer paraméterekre. A triplatt-triplett
abszorpció csökkentését úgy érik el, hogy bizonyos
kémiai anyagokat /perturbálókat/ adnak az oldatokhoz,
amelyek a triplett és ssingulatt szintek közti til
tó ttságot mérsékelve, növelik a triplett állapot ki
ürülését [6]. A lézer technikában nagy jelentőségű
annak vizsgálata, hogy a molekuláris rendszerekben
a különböző perturbálók hatására a különböző multiplicitásu szintek átmeneti valószínűsége, valamint
a perturbáció mechanizmusa hogyan változik [о].

10

1.2.2. A sugárzásos dezaktivációs folyamatok

A

/?1/
fluoreszcencia fogalma alatt tágabb érte

lemben, olyan

sugárzásos

ugyanazon multiolicitásu

átmenetet

értünk, mely

két szint között jön lét

re [8]. Túlnyomó részben, főleg festékeknél, csak
az S^-SQ átmenet fordul elő. üzen átmenet leírásá
ra a

fluoreszcencia spektrum,

azaz a világitó a-

nyag által kisugárzott energia /v. kvantum/ elosz
lásnak a rezgésszám /v. hullámhossz/ szerinti függ
vénye szolgál [13]. üzen lehetőségek közül leggyak*

rabban az

f (Л), vagy az

* 4.

ч

f (v)

függvényeket

®

használjuk. Ezek precíz kísérleti meghatározása
komoly körültekintést igényel [19].
Több évtizedes kísérleti tapasztalat eredmé
nyeként állapították meg, hogy a fluoreszcencia
spektrum helyzete a belső konverzió következtében
gyakorlatilag nem függ a gerjesztő fény hullámhoszszától [13]. Ezen túlmenően SSTYEPA1T07 [20] felté
telezte, hogy a fluoreszcenciára képes molekulák
mind az alapállapotban, mind a gerjesztett állapot
ban, a gerjesztett állapot átlagos élettartama alatt, a kísérletnél alkalmazott

T

hőmérséklethez

tartozó eloszlási függvény szerint oszlanak meg a
vibrációs szinteken. Ezenkívül az alapállapot réz-

11

gési szintjei közötti optikai átmenetek száma elha
nyagolható az alapállapot ás a gerjesztett állapot
közötti átmenetekhez képest. E feltételek teljesü»

lése esetén a

k(v)

ч

abszorpciós és az

f (v)

emissziós szinképek között fennáll a következő
összefüggés [21]j
= D»•

hv
^

(v).v3- e

(1.3.)

k(v)
ahol

D’,

к

és

h

mennyiségek a

független állandók, az

v

frekvenciától

^ (v) pedig a fluoreszcen

cia sugárzás kvantumhatásfoka /definiciója az
/

/

'

.

*

/

■*

(1.17.) összefüggés alapján/. Az (I.S.) összefüg
gés linearizált alakja:
hV -Ige
?(v>) = 3igV - lg

+ c (1.9.)
k(V)

a

ki

frekvencia függvényében ábrázolva, a kis ár

leti adatok szerint is egy egyenest adott, amely me
redekségéből számitott

T*

kísérleteknél alkalmazott
A foszforeszcencia

hőmérséklet nagyobb a
T

/?h/

hőmérsékletnél [22,231.
olyan sugárzásos át

menet , amely egy molekula különböző multiolicitásu
két állapotának megfelelő energia szint között jön
*

»

létre [8]. Leggyakoribb a T-^-SQ átmenet. Ez a fajta
. fényemisszió a fluoreszcencia néhányszor 10 — 9 s időtartamához képest

5-10

nagyságrenddel hosszabb
4

csillapodásibejü sugárzás.
i
!
.

J

12 -

1.2.3. A sugárzás nélküli dezaktiváció folyamatai

A molekulán belüli sugárzás nélküli dezaktivációs folyamatok két lépésben történnek. Először
interkombinációs konverziós átmenet zajlik le azo
nos vagy különböző multiplicitásu elektron energia
/e.e.n./ nivck között, a magasabb gerjesztett e.e.n.
legalsó vibrációs szintjéről, egy alacsonyabb e.e.n,
kellően magas vibrációs szintjére /------- * /, majd
ezt követi rezgési relanáció /
/ /З.аога/, Az
utóbbi időtartama 10 -12 s nagyságrendű*
Ha azonos multiplicitásu e.e.n. között zajlik
le ez a két folyamat, akkor belső konverziónak
/internal conversion 1C/ nevezzük, ami a különböző
e.e.n. közötti

vibrációs kölcsönhatás

eredménye.

Ilyen folyamatok az I. táblázat és a 3. ábra alap
ján a következők: IC 1Ш1» ICg » I1-' rp • Az első az S 1”
ről az SQ-ra történő átmenetet, az utóbbi kettő
pedig a magasabb gerjesztett szingulett ill. tripj

lett szintekről az

ill. T^-szintekre történő

átmeneteket jelöli.
Külön tárgyaljuk a különböző multiolicitásu
.

(

*

.

gerjesztett e.e.n. közötti átmeneteket. Jelölésük
1

1

'

v

az angol intersystem crossing szavak alapján: ISC.
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Ezek az ISC folyamatok egy elektron spinje, vala
mint annak pálya mozgása következtében keletkező
mágneses momentuma közötti

*

soin-pálya kölcsönhatás

eredményeként jönnek létre.
A különböző multiplicitásu gerjesztett e.e.n.
közti átmenetek közül az egyik,az S^-ről a T-^-re
történő, a már letárgyalt Pl-val versenyképes
ISC

folyamat, melynek átmeneti valószinüsége

104-1010 s-1, és ami forditottan arányos az S^-T-^
szintek energia különbségével.
A legalacsonyabb gerjesztett triplett szint
ről az alapállapotba vezető, sugárzás nélküli folyamatot

ISC

FPh

röviditéssel jelöljük.

A T-^-ről egy másik ut, az ISCg^-vel ellentétes, aktivációs folyamat, az

ISC TS •

Azért ké

rült ez ebbe a fejezetbe, mert azon folyamatok
közé tartozik, amelyek során egy molekula, ha nem
is közvetlenül, alapállapotba jut. Mivel a trip
lett nivó élettartama 10~i+-10 s közötti, igy a ger
jesztés megszűnte után ennyi idővel később, a mo
lekula ezáltal ismét S-^ állapotba kerülhet. Innen
ekkor is lehetséges sugárzásos /?1/, vagy sugárzás
ё

nélküli /1C Ш1 / folyamat. Az ilyen módon bekövetkező fluoreszcenciához tehát szükséges bizonyos
energia, mely a molekulát T-^-ről S-^-re juttatja.
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На аз

S-S - I3C 5T ” IS С 22 - --FI

utón lezaj-

ló folyamat termikus aktiváció eredménye, akkor ezt
/Е-tipusu/

késleltetett /termo/fluoreszcenciának

nevezzük /jelölése: DP/ [24], megkülönböztetésül
más okból bekövetkező késleltetett fluoreszcencia
sugárzástól. Egy anyagnál, melynél egyszerre ész
lelhető Ph és az előzőekben definiált DP, ezen sugárzások intenzitásainak hányadosára' érvényes a
következő összefüggés:
IDE OC
^Ph
ahol

ДЕ
kT

e

,

Cl.10.)

ДЕ = SCSх) - E(TX) , azaz az S^ és a

e.e.n. energia különbsége.
Az eddigi, molekulán belüli átmeneteken kivül,
a legalsó gerjesztett nivóknak még lehetséges dezaktivációi a

C^

és

C^, molekulák közötti folya

matok. Ezek a jelölések a szingulett és a triplett
szintek kioltását /quenching=q/ jelentik, saját v.
más anyag molekulái által, és gyakoriságuk függ az
*

idegen anyag koncentrációjától. A lézer technikában
a

folyamatnak van jelentős szerepe. liegjegy

zendő, hogy úgy a

a

CgLhez képest, mint az

ISC íTPh az IC EPl -hez képest, nagyobb mértékű lehet.
Ennek az az oka, hogy kisebb a

energia tá-

volság, mint az S^-Sq, ezenkivül a

állapot lé

nyegesen hosszabb élettartamú az S-^-hez képest,
ami megnöveli az ISC ITPh és

folyamatok esélyeit.
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1.3. A gerjesztett állapot .jellemzői, kapcsola
tuk az eddig; tárgyalt fо l7/-amatokkal

Az előző, 1.2. fejezetben molekuláris jellem
zőket vezettünk be, amelyek viszont kapcsolatban
vannak makroszkopikusan mérhető paraméterekkel
/gerjesztett állapot energiája, élettartama, a su
gárzás hatásfoka, polarizációja stb./, és ezzel
kvantitative is meghatározhatok. Tekintsük át ezért ezeket a mennyiségeket is:
1. A gerjesztett állapot energiájára /'2/ az
abszorpciós és az emissziós spektrum alapján tu
dunk következtetni. Ezekből a gerjesztett állapot
energia többletét az alapállapothoz képest, a VQ
tükörfrekvencia meghatározása utján, az egyik
spektrum ismerete esetén pedig egy tapasztalati
összefüggés alapján [21] számitjuk ki /Е = h-V0/.
2. A gerjesztett állapot élettartama, vagy a
dezaktiváció csillanodásideje, a gerjesztett cent
rumok számának, n(t) időbeli változása, vagy az
átmenet intenzitásának, I(t) idő függvénye alap
ján, a következő összefüggéssel definiált menynyiség [19]:
oO

Jt-n(t) dt

T =

O__________________ s________________

Hn(t) dt

J

vo

ft-I(t).
dt
ч

Ö

^ict) dt
C

,

(1.11.)
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A vizsgálatok azt mutatják, hogy a sugárzásos
átmenetek száma, a gerjesztés megszűnte után, idő
ben exponenciálisan csökken, vagy legalább is ex
ponenciálisok összegeként Írható le [25]:
n
n

Kt) =
ahol ‘Iq^
zitása,

az

sJ*

4Lct) = >

1 01. e Ti

(1.12.)

1 = 1
i-dik fajta sugárzás kezdeti inten

I±(t) az

i-dik fajta sugárzás

pillanatbeli intenzitása,

t

t

idő-

a gerjesztés meg

szűnte után eltelt idő,
az

Ti pedig állandó, melyet
i»dik sugárzó állapot élettartamának, vagy az

i-dik emissziós folyamat csillapodásidejének nevezünk.
Egy dezaktivációs folyamat átmeneti valószinűsége,

к

és a csillapodásideje,

ТГ

között a

következő összefüggés áll fenn:

к = Z=1

(1.13.)

A mért fluoreszcencia /Ц,^/ és foszforeszcencia /Tp^/ csillapodásidőt, az adott nivóról indu
ló összes dezaktivációs folyamat határozza meg+ :
+ Az előző fejezetben definiált molekuláris folya
matok betű jelzése helyett, a rövidebb Írásmód és
az áttekinthetőség.kedvéért most ugyanazokat arab
számokkal jelöljük. A két jelölés összehasonlítá
sa az I. táblázatban található.

•
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1
LF1 =

T Ph

(1.14.)

k^+kg+ky+kg
1

(1.15.).

" к .+k6+k8+k10
4

Sugárzás nélküli folyamatok hiányában kapjuk a
természetes /belső/ élettartamot:
T

о
1
- __
Pl "

TPh0 - i-

(I.l6.a-b).

k4
3. A sugárzásos vagy sugárzás nélküli dezaktiváció

kvantumhat ás fо ka

alatt értjük a következők

ben az illető, anyag adott térfogatából, egységnyi
idő alatt emittált /igy alapállapotba jutott pl.
k^, k^ utján, vagy egyik magasabb e.e.n.-ról egy
alacsonyabb e.e.n.-ra került molekulák által kibo
csátott/ és ugyanabban a térfogatban gerjesztett
szingulett állapotra abszorbeált kvantumok számá
nak hányadosát. /А részletesebb definíciók jelen
tését a 3. ábra alapján könnyű belátni/,
a. A fluoreszcencia kvantumhatásfoka:
^P1 =

k3
k^+k^+ky+k^

-

k3-

(1.17.).

b. A triplett szint populáció hatásfoka jelenti
az S-^-ről T^-re került molekulák és a szingu-
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lett gerjesztett szintre, abszorpció utján ke
rült molekulák számának hányadosát:

1T =

k5
k3+k5+k?+k9

- к5'тр1

(1.18.).

c. A foszforeszcencia kvantumhatásfoka:
%h “

кй‘*1т

Wk8+k10

_ V^Ph^T

(1.19.).

d. A késleltetett fluoreszcencia kvantumhatásfoka:
=

Vii-ipi

. k4+Wk10

" k6’TPh'^ T 4 Pl

(1.20.).

e. Az (1.20.) és az (1.19.) összevetéséből követkésik:

=1 E?

k6 r

(1.21.).

4. A polarizációs és a polarizált színképek a
fény abszorpció és emisszió folyamatairól, a gerjesz
tett állapot polarizációs viszonyairól, valamint a
gerjesztett állapotok élettartama alatt lezajló mo
lekula mozgásokról szolgáltatnak adatokat [30]. A
lineáris dichroizmus /LT/ vizsgálattal egyrészt, mo
lekulák szilárd közegbeli orientáltságára lehet kö
vetkeztetni [26], másrészt szilárd oldat esetén, amelyben valamilyen módon már orientáltak a moleku
lák /nyújtás, mágneses tér/, az elektron gerjesztés
tipusait, valamint molekula szerkezeti problémákat
lehet tisztázni [27-291.

-IS

II. BOITYOLULT IIOLEXULÁK IS A KÖRNYEZETÜK • КС ZCTTI
КС LC S CNHATÁS IPO LYA1ÍATOX

II.1. A relaxációs folyamatok áttekintése

Az I. fejezetben a molekulán belüli folyama
tokról esett szó. Ezenkívül, egy adott anyag mole
kulái erősebb, vagy gyengébb kölcsönhatásban van
nak me'g az őket körülvevő oldószer-molekulákkal,
nagyobb koncentráció esetén pedig egymással. Ezért
szót kell ejteni a molekulák közötti folyamatok
ról is.
Egy bonyolult molekula, az 1.2.3. fejezetben
említettek alapján, a gerjesztés megszűnte után,
igen gyors / < 10 -11 s/ molekulán belüli konverzió
utján jut a legalacsonyabb gerjesztett / szingulett/ állapotba. Ebben különböző relaxációs folya
mat történhet az emisszió bekövetkezése előtt [3134J. így az emisszió /pl. fluoreszcencia/ egyen
súlyi v. nem egyensúlyi /Рránc-Gondon/ állaoc'ból
következhet be, aszerint, hogy a relaxációs folya
mat, amelynek az élettartama

Tr, hosszabb vagy

rövidebb a gerjesztett /pl. szingulett/ állapot
élettartamához

x

képest. Természetesen ezek a

körülmények fennállnak foszforeszcencia sugárzás;-*/

-V/

A

I* .

/

$«>«>' J

í
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ra is. A mai ismereteink alapján a következő re
laxációs folyamatokat különböztetjük meg:
1. A vibrációs relaxáció

a lokális felmelege

désben megnyilvánuló többletenergia disszipálcdásának folyamata, és rendszerint a vibrációsán dezaktivált legalacsonyabb állapotban játszódik le

L35I.
2. Az orientációs relaxáció

az oldószeramo-

lekulák relaxációja. Ez a poláris oldott anyag mo
lekulái körül a poláris oldószer molekulák reorientációját jelenti gerjesztett állapotban egy egyensulyi konfigurációra, A reorientáció mértéke
nagyban függ attól, hogy a gerjesztés hatására az
oldott anyag dipоlmoméntúrában milyen nagyságú és
irányú változás következett be. Az oldószer kör
nyezet relaxációja néhány molekula rezgés idő alatt következik be, ha a közeg alacsony viszkozi
tású, nagyobb viszkozitásnál azonban a reorientá
ció lelassul és az emisszió egy olyan, eredő kon
formációja gerjesztett állapotról történik, mely
különbözik a teljesen relaxált elrendeződéstől.
3. A torziós relaxáció

molekulán belüli fo

lyamat. Ez akkor válik jelentőssé, amikor a ger
jesztés eredményeként a molekula alakjában jelen
tős változás következik be [343. A torziós relaxá-
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ció szterikusan tömött molekuláknál jöhet létre, ahol a szterikus feszültséget enyhiti. .a molekula el
csavarodó része más részekhez viszonyiva. A gerjesz
tés következtében megváltozik a szterikus feszült
ség és igy az egyensúlyi konfiguráció is [36]. A
torziós relaxáció ideje szintén erősen füg o a közeg viszkozitásától.

II.2. A relaxációs folyamatok ezyik legújabb
elméleti leírása

Az előzőekben tárgyalt relaxációs folyamatok
erősen befolyásolják az oldott anyag spektrumait,
tágadban a su-gárzásos és sugárzás nélküli átmenete
it. Szék leírására nem elegendőek az eddigi ismreteink. RÜ3H707 137,33] vizsgálatai alapján a követ
kező modellt képzelhetjük el a lejátszódó jelensé
gek értelmezésére:

iíem elegendő csupán az oldott

anyag molekuláját, hanem az oldat egy bizonyos
"elemi celláját-' /jacsejka=ládácska, solvent cage =
kalitka/ kell tekintenünk, amely magába foglalja a
lumineszcencia szempontjából aktiv molekulát és an
nak oldószer környezetét /szclvát burok/, és ezen
"együttes" energia állapotának időbeli változásait
kell vizsgálnunk.
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Ennek az elemi cellának as energiába a követ
kező mennyiségek össsegeként irható fel, amelyek
közelítőleg függetlenek egymástól:
E -

ahol

Ei

(ил.)

i + Sd + ff

as elemi cellában levő i-dik isolált ol

dószer molekula potenciális energiája,

E.
J

az i-

zolált fluoreszkáló molekula potenciális energiá
ja,

W

a cella mindegyik molekulájának egymással

való kölcsönhatásából származó teljes energia.
így bonyolult molekuláknál, az általunk ta
pasztalt spektrum kiszélesedés, nem csak a vibrá
ciós és a rotációs rezgések, hanem adott körülmé
nyek között, például orientációs relamáció esetén,
/mély hőmérséklet, nagy viszkozitás, idegen kiöl4

tás/, az orientációs aiszintek következménye is.
Az ilyen módon kiszélesedett alap és gerjesztett
.

szintek közötti átmeneket

glektron-rezgési-ori-

entációs átmeneteknek tekintjük. Az ilyen alszintek egész kontinuuma létezik, amelyeket szagga
tott vízszintes vonalakkal jelöltünk a 4. ábrán.
Ezen az

1°

jellemzi az elemi cella azon energia

szintjét, amikor a lumineszkáló molekulája alap
állapotban van és a
és az

E.
d

)

W

minimális értékű /а

mennyiségeket állandónak tekinthetjük/,
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I
Т
S,

i

AW*

1

V

4

r
s.

AV\(,

Iе

4. ábra
3za gerjesztettlen állapot egyensúlyi eloszlásá
nak felel meg, mig a nem egyensúlyi konfiguráció
a

II0.

Gerjesztett állapotban hasonlóan, a

minimumának a
ciónak az

I*

II*

W

és a nem egyensúlyi konfigurá-

állapot felel meg. Ha az oldat tel

jes termodinamikai egyensúlyban van, akkor az ele
mi cellák Boltzmann-eloszlást mutatnak az egész
energia tartományon, beleszarnitva a

W

kölcsön

hatási energiát is:
nII°
= e
П-гО
I
n,-*
i
= e
Пц*
ahol
II*

Д'*о
ki

(II.2.)

Д

ka?

(И.З.).

az 1°, I*, IIÖ,
nII*
állapotokban levő elemi cellák koncentrációja,
njO,.-

n^*, UjjO

és
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A 7q

és

Д.7*

pedig energia intervallumok a meg-

felelő szintek között.
Az oldott anyag és az oldószer molekulái kö
zött lejátszódó folyamatok, és ezek következtében
adódó különböző spektrumok jellemzésére szolgál, a
már definiált mennyiségek hányadosából képzett ki
fej' ezés :
Tr
f = —T
amelyben az

f

(II.4.)

á„hpektrális homogenitás faktora.

А (II.2.) és а (II.3.) relációk teljesülése
egyet jelent az

f «1

viszonnyal, azaz a ger

jesztett állapot élettartama nagyobb, mint a re
laxációs folyamat ideje. Ekkor az abszorpció az
I°-I*, mig az emisszió a

II*-!!0

csatornákon kö

vetkezik be. Ennek eredménye az emissziós spektru
mok

homomén kiszélesedése.
Az

f » 1

esetben viszont nem relamált e-

missziós spektrumokat kapunk. Ha a gerjesztés az
I°-I*

abszorpciós sávban történik, akkor a ger

jesztett elemi cellák többsége az

I*

szinten hal

mozódik fel, az ebből származó lumineszcencia
spektrum megfelel az

I*-I°

átmenetnek, és az e-

missziós spektrum inhomoerén kiszélesedést mutat.

■k.
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Általában ezeket a spektrumokat kapjuk mély
hőmérsékleteken [32-34,371. A szobahőmérséklet!
spektrumokhoz képest ez jelentősen eltolódhat a
rövidebb hullámhosszak irányába. Ellenben, ha az
oldatot a

helyen gerjesztjük, ami meg

felel az abszorpciós spektrum hosszúhullám részének, akkor a létrejövő

-г—о
-LJ. -Ij.

emissziós spekt

rum a vörös felé tolódott el az előzőekhez képest.
/batokrom lumineszcencia/.

Az

f - faktor értékében bekövetkező válto

zás, jelentősen befolyásolja poláris oldószerbeli
festékek kényszeritett emisszióját, igy lézer ef
fektus esetén a generációs sajátosságokat is [4].
A batokrom lumineszcencia jellemző poláris
oldószerekben minden bonyolult molekulára. Külö
nösen azoknál az anyagoknál kell megjelennie, amely molekuláinál az alapállapotból a gerjesztett
állapotba történő átmenet, a dipól momentum igen
erős nagyság és irány változásával jár együtt.

- 26 -

III. A HOSSZÚ ÉLLTTARTALIU RCTOLUHILSSZCZITCIA
VIZSGÁLÓITOK ÁTTLKUTTÍSS, KULbUCS
T3KI2TT3TT3L A P3ST2X3KH3

1383-ban WILDLRIIAIIII tapasztalt először Hosszú
élettartamú fotolumineszcenciát organikus festékek
szilárd oldataiban [391. Később JA3LC3SKI, XAUTSKI
és mások végeztek Hasonló kutatásokat. Vizsgálati
eszközük a H3C4Ü3R3L-Íoszforoszkóp volt [4С]. Azt
tapasztalták, Hogy a szobahőmérsékleten, folyadé
koknál észlelt emissziós spektrumhoz képest, szi
lárd oldatban, esetenként Jelentkezik a Hosszabb
Hullámhosszak irányában is egy emissziós sáv, amely
Hosszú élettartamú. Szenkivül, a gyors emisszióhoz
Hasonló spektrális eloszlást mutató, késleltetett
sugárzást is megfigyeltek. Lseknek a tapasztalatok
nak az értelmezésére vezették be a Jablonski-féle
temsémét. Létezik tehát egy közbülső, metaztabilis
állapot, valamint egy erről induló, a 3. ábra sze
rinti ISC^c; folyamat [41].
Az előbb emlitett kát Hosszú élettartamú su
gárzás közül a rövidebb Hullámhosszaknál észleltet
o<- vagy szobahőmérsékleti foszforessceneiának, a
Hosszabb Hullámhosszaknál tapasztaltat pedig Q vagy mély Hőmérsékleti foszforeszcenciának nevezték.

7
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A hőmérsékleti jelző arra utal, hogy az egyik, vagy
a másik milyen kísérleti körülmények között jelent
kezik inkább.
A metastabilis, hosszú élettartamú állapot
jellegének tisztázására csak később került sor.
L3V/IS és munkatársai [42], fluoreszcein bórsavas
szilárd oldatában mértek ki mágneses inga módszer- ,
rel, foszforeszcencia sugárzás közben, triplett ál
lapotnak megfelelő, paramágneses szuszceptibili-v
tást. A triolett jellsg igazolása, az elektron spin
rezonancia /e.s.r./ mérésekkel vált teljességgel
bizonyítottá [43i.
Széleskörű vizsgálatokat folytattak szilárd
zselatinba ágyazott festékek lumineszcenciájára vo
natkozólag intézetünkben 1930-50-ig FRÖHLICH PÁL
vezetésével. PAIHGSHRIU és VAVILOV kísérleteivel
egyidőben itt is rámutattak arra, hogy a foszfo
reszcencia sáv, különösen mély hőmérsékleten, a
hosszabb hullámhosszak felé található. Rámutattak
azonban arra is, hogy /akkori terminológiával élve/
"szinváltás" a rövide’ob hullámhosszak irányába is
bekövetkezhet, azaz a rövidebb hullámhosszaknál emittált, hosszú élettartamú sugárzás időtartama
hosszabb, igy idővel, a gerjesztés megszűnte után,
ez less a domináns 1443 • Ilyen jelenségeket tapasz-

•

i

'
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taltak metilibolya 53 és 33 glicerines, zselatinos
oldatában, valamint fukszin, metilánkék, brilliánszöld, rodamin S és 3B extra festékeknél szilárd oldatban a cseppfolyós levegő hőmérsékletén**.
Ezen anyagok közül néhányat alapos vizsgálat
alá vettek, hogyan befolyásolja a hőmérséklet és a
koncentráció az emissziójukat [45]* A kapott spekt
rumokon, rodulin narancs esetében, sávanalizist is
végeztek. Meghatározták az optimális hőmérsékletet
és koncentrációt, amelynél maximális az emittált
fény intenzitása.
A legfontosabb észrevételek a preexcitáció
/előgerjesztés/ jelenségével és a lumineszcencia
polarizációnával voltak kapcsolatban. Tapasztalták
polarizált fényben, az általuk pozitiv és negativ
preexcitációs effektusnak nevezett jelenséget, és
vizsgálták ennek a festék koncentrációjától, valamint a hőmérséklettől való függését [46]. Feltéte
lezésük szerint a pozitiv preexcitáció, az előger
jesztés hatására bekövetkezett, normális orientá
ciójú molekulák számának növekedéséből következik,
mig a negativ preexcitációért az abnormális oriEnA különböző vizsgálatok eredményeit, a fejezet v
+
végén а II. táblázat foglalja össze.

T-

ч
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tációju molekulák szániának növekedése a felelős.
Mindkét jelleget ugyanaz az anyag mutatja, különbö
ző hőmérsékleten és koncentrációnál. Mindezek bizonyitékul szolgáltak a festékek molekuláinak oldó
szerbeli mozgásához és az előgerjecztás orientáló
hatásához. Minél stabilisabb a szerkezet /hűtés,
szilárd oldat/, annál kisebbek a változások. Ma
gyarázható azonban a pozitiv preencitáció az olda
tokban levő más anyagok kioltó hatásának, az előgerjesztés hatására történő, csökkenésével [34]•

III.1. A szilárd oldatok hosszú élettartamú sugárzásának részletesebb vizsgálata
szobahőmérsékleten

Az 193C-4G-es években kiderült, hogy a hosszú
élettartamú sugárzás festékek esetében, .nemcsak alacsony /cseppfolyós levegő/ hőmérsékleten, hanem
szobahőmérsékleten, szilárd oldatban is tapasztal
ható. írre utalt a [44]-ben leirt, festékfoszforok
"hosszú hullámú szinváltása" a zselatin lemezek
megszilárdulásakor. Ezért szobahőmérsékleten szi
lárd oldószerek egy sorát, próbálták ki. JA3L01ISKI
nyomán, főleg lengyel kutatók, széles körben fog
lalkoztak szilárd oldatokba ágyazott festékek lu
mineszcencia sajátságainak vizsgálatával.
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Az 1950-3S éveire a lunineszcencia kvantumbatásfokanak precíz definíciója és mérése alaposabbá
tette a molekulán belüli folyamatok vizsgálatát,
BAUER és BACZY1TSKI [48] a foszforeszcencia és a
fluoreszcencia kvantumliatásfokok viszonyának a ger
jesztő fény hullámhosszától való függését állapí
totta meg 10”4g/g koncentrációjú fluoreszcein bórsavas oldatában, szobahőmérséklete. Hegjegyzendő,
hogy ők, és mások is, a foszforeszcencia alatt a
hosszú élettartamú emissziót értik.
Az előzőekhez kapcsolódik KO SZIA és HEVESI
vizsgálata az 1960-as évek közepén [47], Felvettek
zselatinba ágyazott festékek

A) és

függvényeit különböző hőmérsékleten. lűegállapitották, hogy a kaoott eredmények /a A_ függés, anti
cs

stokesi esés/, a gerjesztett molekulán belüli fo
lyamatokkal vannak kapcsolatban.
BAUER és munkatársai, más alkalommal [49] a
metastabilis állapotban levő festék molekulákról
történő gerjesztési energia átadását vizsgálták
akridin sárga bórsavas közegében. Azt kapták,
■

hogy a késleltetett emisszió és az összemisszió
hányadosa, a koncentráció függvényében kiugró ma
ximumot ad, a késleltetett emisszió anizotrópiá
ja pedig alacsonyabb koncentrációknál kezd csök-
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kenni, mint az összemisszió anizotrópiája. Ezekből
azt a következtetést vonták la, hogy energia áta
dás közvetlenül a metastabilis szintről bekövet
kezhet és nemcsak a gerjesztett szingulett szint
ről.
KA'.VSKI [50]-ben polimetil aetakrilátba /Р:',11/
ágyazott fluoreszcein, eozin,rodanin В festékek
fluoreszcenciájának anizotropiáját vizsgálta, és
azt tapasztalta, hogy a gerjesztő fény hullám
hosszának növelésével, a polarizáció foka emel
kedett, mig a koncentrációtól több nagyságrendben
független volt.
POHOSKI 2 10~"g/g koncentrációjú fiuoreszcein fluoreszcencia és foszforeszcencia /összemisszió és hosszú élettartamú emisszió/ spektru
mait vizsgálta bórsavban [5U• Amig -SO°C-on
✓
foszforoszkóppal csak a hosszabb hullámhosszak
nál jelentkező sávot észlelte, addig 0°G-on,
méginkább 70°C-on megjelenik egy annál rovidebb
hullámhosszaknál tapasztalható sáv is. Ennek
manimuma kb. 5 nm-rel a hosszabb hullámhosszak
felé található a fluoreszcencia spektrumhoz ké
pest, és a hőmérséklet változtatásával nem to
lódik el.
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Pohoski egy másik munkájában [52] széleskörű
vizsgálatot: folytatott fluoreszcein, aesculin és
PCPQP bérsavas és PÚM-оHatokba ágyazott mintái
val, szobahőmérsékleten, A gerjesztő és az emittált fény hullámhossz függésében vizstálta a flu
oreszcencia és a foszforesscencia anizotrópián át,
a foszforeszcencia sugárzás csillaoodáside.jét és
a foszforeszcencia, fluoreszcencia hatásfokok vi
szonyát , mindegyik esetben jelentős hullámhossz
fürvest tapasztalt.
Az [53I-2.S munkában fluoreszcein, eozin és
tripaflavin hosszú élettartamú emissziójának
vizsgálatát végezték el PULI oldatot használva.
Pozin összemisssiós spektruma -133°C-on 10 nn-rel
eltolódott a rövidebb hullámhosszak irányába a
2G°C-on mért maximumhoz képest, Sajnos méréseik
csak 620 nm-ig terjednek.

7/ALPRPS [543 akridin sárga molelruláinak /ol
dószer: zselatin/ abszorpciós és emissziós spekt
rumait Írja le oreexcitációs állapotban, emlékez
tetve a [4'63-os munkára. Az abszorbeált fény
mennyisége növekszik, és a spektrumok maximum he
lye a hosszabb hullámhosszak irányába tolódik el
az elógerjesztés időtartamának növelésével, mig a
magas hőmérsékleti foszforeszcencia /2о°С/ sáv л
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intenzitása csökken és a maximum helye a rövidebb
hullámhosszak felé mozog, hasonlóan a mély hőmér
sékleti foszforeszcencia spektrumai is /cseppfo
lyós levegő/. Ezt aszal magyarázzák, hogy a preexcitáció hatására deformált molekula izomerek
jönnek létre, amelyek legalacsonyabb gerjesztett
. szingulett és triplett szintjei, nagyobb távol
ságra vannak az alapállapottól, mint a nem deformáltaké, ami által érthetővé válik az eltolódás
és az intenzitás változás is.

Y/alerys egy másik munkájában [551, 2,2 10 -6
mol/g koneeiitrációju rodanin Б festék hosszú élettartamu emissziójának vizsgálatát végezte el.
Zselatin oldószer esetén a tükörfrekvenciához
tartozó hullámhossz 570 nm, nig polivinil alko
holban /Р7А/ 575 nm. A késleltetett emissziós
spektrum 20°C-on teljesen megegyezik az összemissziós spektrum eloszlásával. A foszforeszcen
cia sávok maximuma ugyanakkor -130°C-on 635 és
640 nn-nél található. így zselatinban kisebb a
két hosszú élettartamú emissziós sáv távolsága,
mint PVA-ban, ami meglátszik azonos hőmérsékle
ten a sávok intenzitás viszonyainak különbségé
ben.
A csillapodás idejének méréseredményei
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mindest oldószer esetében két különböző komponenst
adtak. Rodamin В-t PVA-ban oldva, másfélszer na
gyobb élettartamot kapunk, mint zselatin oldószer
nél, hasonlóan 1,5-szeres a -lSOűC-on mért csilla
podási idő értéke a szobahőmérsékleten mérthez ké
pest. Uindkát hőmérsékleten az egyik komponens élettartama ötszöröse a másiknak /nagyságrend 0,11,0 s/. Magyarázatként feltételezik, hogy a rodamin В neutrális és poláris közegben is kétféle
formában van jelen: kationként és neutrális diool
ionként, amelyek abszorpciós és emissziós spektru
mai hasonlók /v. ugyanazok/. Viszont nem tudni,
melyikhez melyik élettartam tartozik.
Végeztek még arra vonatkozólag is vizsgálatot,
hogy különböző időtartamú, fehér fénnyel történő
megvilágítás, milyen befolyással van a spektrumok
ra. A megvilágítás tartamának növelésével, elszín
telenedést tapasztaltak, ami egyforma mértékben
volt hatással az abszorpciós és az emissziós spekt
rumokra, azaz a hatásfokban nem észleltek változást.
WARDSH'TSKY [56] levegő és nitrogén atmoszfé
rán, valamint vákuumban elkészített, PhU-ben oldott
trioaflavin mintáknál eltolódást észlelt a fluoresz
cencia és a késleltetett fluoreszcencia spektrumok
között. A késleltetett emisszió C3Íllapodásideje
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vákuumban készített és tartott mintáknál volt a
legnagyobb, nitrogén esetében kisebb és levegőn
a legkisebb. A koncentráció növelése /Ю”^-2,5 lO“4
mol/1/ csökkentette a csillapodási időt /0,4-0,2 s/.
K0TA3SXI [57] 10"6-10“7g/l koncentrációjú
szerves festékek /tripaflavin, akridin sárga, eozin/ zselatinban, PYA-ban és agar-agarban oldott
mintáinál, a késleltetett fluoreszcencia csilla
podás kinetikáját vizsgálta, megvilágítás után.
Azonos ideig, 5 másodpercig, fehér fénnyel megvi
lágított mintáknál, annak megszűnte után, külön
böző idő múlva /4, 20, 80, 360 s/ mérte meg a sugárzás csillapodási idejét. A besugárzatlan min
tákhoz képest, a besugárzott csillapodásideje
hosszabb volt, de ez csökkent-, minél később fi
gyelte meg /40-10 ms/. 6 percen túli szünet ese
tén, ugyanazt a csillapodásidőt kapta zselatinban
oldott tripaflavinnál, mint besugárzás nélkül.
Ennek az a magyarázata, hogy úgy zselatinban, mint
folyadékban, a gerjesztett festék molekulák triplett állapotának csillapodását, a triolett alapállaootu molekuláris onigén erősen befolyásolja
/igy a triplett állapot hatékony kioltója/, ilegvilágitás során, az elektron gerjesztési energia
átadása, a triplett állapotban levő festék mole-

%
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kuláról, az oxigén molekulát egy gerjesztett szingulett állapotba viszi. Sötétben az oxigén molekula
visszatér alapállapotába, mely folyamat átmeneti
konstansa 10 —2 s -1 nagyságú.

III.2, A koncentráció hatása a hosszú élettartamu sugárzásra

VAVILOV és LJ0VSHT nagyjelentőségű munkáit
folytatva, az 1950-SO-as években SZVSS HYIXOV irá
nyításával végeztek vizsgálatokat szovjet kutatók
festékek hosszú élettartamú sugárzásával kapcso
latban.
[53]-ban szobahőmérsékleten és cseppfolyós le
vegő hőmérsékletén tanulmányozták akridin narancs
alkoholos oldatainál a koncentráció változás hatá
sát. 2Q°C-on sem az abszorpciós, sem az emissziós
spektrumban nem volt jelentős változás, egészen
10 —2 mol/1 koncentrációig. Ugyanezt tapasztalták
kandiazcukorban oldott akridin narancs és alkoho
los tripaflavin spektrumainál szobahőmérsékleten
[591• -133°C-on azonban, mindkét oldószerben,
mindkét festék esetében, már 10~knol/l koncentrá
ciónál van jelentős változás a spektrumok alakjá
ban, nagyobb koncentrációknál pedig az összemisz-
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sziós spektrum több sávot mutat, és egyre inkább a
hosszabb hullámú rész kezd dominálni. A koncentrációt 10 ‘'mol/l-ig növelve, a foszforeszcencia intsnzitás az összemissziá intenzitásához képest há
romszorosára nőtt.
Fluoreszcein bórsavas oldataiban, 20°G-on az
ot- foszforeszcencia spektrum, az összemisszióhoz
képest, a hosszabb hullámhosszak'felé tolódott el
4-6 nm-rel, mig a koncentráció növelése 5'lCT^g/gról 10_2g/g-ra, 10-12 nrn-es eltolódást eredménye
zett. A hőmérséklet csökkenése -153°0-ra, azonos
koncentrációk mellett, a spektrumok helyzetére nem
volt jelentős befolyással# mig a hosszabb hullám
hosszú késleltetett emissziós sáv intenzitására,
koncentrációtól függően, más-más hatással volt.
így a koncentráció változtatása tripaflavinra, ak~
ridin narancsra mély hőmérsékleten erőteljes ha
tással van, mig fluoreszceinnéi alig van befolyás
sal a spektrumokra. A koncentráció növelésével, a
*

foszforeszcencia sugárzás csillapodása azt mutat
ja, hogy több komponens lehetséges, hosszú élet
tartammal.
A hőmérséklet hatásának vizsgálatakor kitűnt,
hogy ftalimidnel, aeszkulinnál, fluoreszceinnéi,
tripaflavinnál és akridin narancsnál, 20°C-.anaa
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hosszú élettartamú emisszió hatásfoka 3-4-szsr na
gyobb , mint -133°C-on, az élettartam viszont ép
pen forditva /oldószerek: bórsav, kandiazcukor/.
Az (1.10.) összefüggés vizsgálatára került sor
[60]-ban. Az 5 10"°-10"'Jg/g koncentrációjú fluoreszcein bórsavas, tripaflavin és auramin kandiszcukor oldatainak vizsgálata során, meghatározták a
fluoreszcencia és fosszoreszcencia sugárzások csil
lapodási idejét, a különböző átmeneti konstansokat,
az a - és a

(3-foszforeszcencia relativ hatásfokát.

Székből adódott, hogy az első kát anyagnál nincs
hőmérsékleti kioltás, sanj a ssingulett, sem a triplett állapotban, cig auraminnál jelentős kioltás
van az S-^ és kismértékű a T-^ szinten. Ezzel egyidcben ugyanarra az eredményre jutottak, mint a [oll
es munkák szerzői.
[621-ben meghatározták lű-n'g/g koncentrációjú
fluoreszcein bórsavas mintáinál, az emissziós
spektrum különböző helyén, a hosszú élettartamú su
gárzás csillaoodáside.1 ét, és mindenütt két kompo
nenst kaptak, melyek a

?\-től különbözőképpen függ

tek. A kapott adatok különböztek, ha különböző se
bességgel hütötték le a mintákat. [631-ban a hoszszu élettartamú sugárzás gerjesztő fény hullámhoszszától való függését tapasztalták néhány szilárd
oldatbeli festéknél, szobahőmérsékleten.
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PGiJOCS OVuüJ és munkatársai [64I számos festé
ket megvizsgáltak, koncentrációjának függvényében,
szobahőmérsékleten és 77°A-on. A hosszú álettartamu emissziónak mind az első, mind a második sávijá
nál, a koncentráció növelésével, egy adott koncent
rációtól kezdve, a hosszabb hullámos szak felé va
ló sáv eltolódását tapasztalták. Zz a jelenség a
legkifejezettebb tripaflavin zse'latinos szilárd
oldatai esetében, 77°K-on. Ennél a koncentráció
növekedése 10 ^g/g-rcl 10

g/g-ra, 13 nn-es elto

lódást eredményezett, ilagyarázatuk [151 alapján a
következő: A koncentráció növekedése hatással van
a

elektron burok perifériális területeire, e-

zért a gerjesztett szint eltolódik, A triplett
szint mélyebben fekszik, ezért annak deformáció
jához nagyobb koncentrációra van szükség.
XUZIIYECOV és munkatársai [653 meghatározták
a glicerinben, alkoholban és vizben oldott rodamin
6G foszforeszcencia spektrumait 77°K-on. A trip
lett nivó viz oldószer esetében magasabban helyez
kedik el, mint a másik kát oldószer alkalmazása
kor. Amig 29S°K-on a fluoreszcencia sáv helyzeté
ben nincs különbség, a hűtés viszont, vizes oldat
nál, nememig , glicerin és alkohol oldatainál 10 rím
es, rövid hűllámhosszak irányába történő eltoló
dást eredményezett.
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III.3. A hosszú élettartamú sugárzás vizsgálatakor
kaoott további eredmények; nea E-tiousu
késleltetett fluoreszcencia

A molekuláris gázoknak, különösen az oxigén
nek a triplett állapotú molekulára gyakorolt kiol
tó hatása, főleg kis viszkozitású folyadékokban,
komoly kisérleti problémát okozott, és sokáig le
hetetlenné tette folyadékokban;a hosszú élettar
tamú sugárzás tanulmányozását. Közönséges oldó
szerben, levegővel telitett állapotban, körülbe_2

lül 10 "mol/l koncentrációjú oxigén van.
Az oxigéntelemités legegyszerűbb módja, más
gázzal /17

Ar/ történő átbuborékoltatás ([11],

236.0.). Tökéletesebb gáztalanitó hatást lehet
elérni többszöri kihevités-kifagr/asztás - 10~5
tbrr válóimra leszívás - módszerrel. Ilyen preparációt alkalmaztak oldataik elkészítésekor
PARKER és НАТОHARD [11,61]. Ők végeztek először
alapos hosszú élettartamú emisszió /РЕ/ vizsgála
tot szobahőmérsékleten, folyadék fázisban, és
kimutatták, hogy egyszerre tapasztalnató alko
holban és glicerinben oldott eozinnál úgy a foszforeszcencia /Ph/, mint a késleltetett fluoresz
cencia /DP/ sugárzás [61]. A DE hatásfoka 2-3

- 41 -

nagyságrenddel kisebbnek adódott, mint a gyors,
"prompt” emisszió hatásfoka, a csillapodási idő pe
dig a szobahőmérsékleten mért 1-2 ins-hoz képest,
77°K-on 10 ms-ra növekedett. Az (1.10.) összefüg
gést alkalmazva megállapítottál, hogy a DP valóban
termikus aktiváció eredménye.
PCRST3R és DUDL3Y [66] meghatározták számos
halogén /J,‘ 3r, Cl, Н/ szubsztitúensü fluoreszcein
származék /eozin, eritrozin , • • • / fluoreszcencia és
foszforeszcencia kvantumhatásfokait és a triplett
állapot élettartamát, SPA-ban, -133°G-on. Az élet
tartam progresszive csökkent a halogének számának
növekedésével, ugyanazon számú atom esetében pedig
az atomsuly növekedésével. 3zt belső nehéz atom
hatásának nevezik /internal heavy atom effect/.
Az

, a szubsztituensek következtében ,

vegyületről vegyületre úgy csökken, ahogy a belső
a tóm-'Változik..;: Cl>3r>J, de ez nem eredményezi
az ^ Ph n9VeÍ£2tiösét > amely közelítőleg ugyanakkora marad, és igy az *1^1+

összeg hasonlóan

egyre kisebbé válik. 3z azt jelenti, hogy az
IC IÍP1 és az ISO ITPh folyamatok közül valamelyik
növekszik folyamatosan.
LIM és S7GI7S01I [67] akriflavint. vizsgáltak
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glicerinben, ЗРА-ban, valamint cukorban oldva, 77"lí
hőmérsékleten. Azt tapasztalták, hogy a hosszú élettartamu emisszió csillapodása erősen függ a hő
mérséklettől, a gerjesztés időtartamától és a min
ta koncentrációjától /7 10~^-4 10~^mol/l/. A cukor üvegben nem tapasztaltak késleltetett fluo
reszcenciát és est savas jellegének tulajdonítják.
A DP egy, az eddigiekhez képest más mechanizmusára
magyarázatuk a következő: a gerjesztett szingulett
állapot ismételten, a festék fotoionizációja által
a gerjesztés utján szabaddá vált elektronnak és a
festék ionnak a rekombinációja során következik be.
E'./ALD és DUR0CH2R [6S] bázisos alkoholban ol
dott 10"*4mol/l eozin dianion esetében, 77~3-on
vizsgált egy foton egy elektron késleltetett fluo
reszcenciát. Ilyen mintában a 350 nm-es gerjesztés
olyan hosszú élettartamú emissziót eredményez, amely három sávból áll, az egyik megfelel az eddi
gi foszforeszcencia sávnak, a másik a fluoreszcen
cia sáv helyén jelenik meg, mig a harmadik ezekhez
képest a rövidebb hullámhosszaknál található. 3zárt ennek a megnevezése, nagy energiájú emisszió
/luminescence d’especes métastables = 13Ы/. A L3!i
és a mély hőmérsékleti késleltetett fluoreszcencia
párhuzamosan jelentkezik. Erre utal az azonos

- 43 -

csillapodási idő, amely mindkét esetben két kompo
nensből áll és esek secundum nagyságrendűek, mig
[61]-ben DP-re eosin esetében, sokkal rövideob idő
adódott. Peltételezik, hogy a monomer festék mole
kula, as oldószer molekulák egy csoportja "fürtje"
által szorosan körül van véve. Ez a burkolat a hű
tés során, a folyadék oldat kontrakciója következ
tében alakul ki. Esen burkon belül egy rövid élet
tartamú fotoelektron válik szabaddá /ellentétben
más, hosszú időtartamú elektron diffúzióval [6?]/',
amely elektronnak az ionizált molekulával való re. kombinációja

eredményezi a DP és LELI sugár

zásokat. Ezek gerjesztési spektruma ás csillapo
dása erősen függött a minta előéletétől, hőmérsék
leti szempontból /befagyasztás sebessége, felmele
gítés у .

. •

/.

Pem E-tipusu késleltetett fluoreszcencia lét
rejöhet még úgy is, hogy kát triplett állapotú mo
lekula között a triplett-triplett energia átadás
következtében, az egyik molekula alapállapotba, a
másik viszont ismét S-^ állapotba jut /bimolekuláris mechanizmus/. Ilivel ezt a jelenséget először
pirén vizsgálata során tapasztalták, ezért P-tipusu késleltetett fluoreszcenciának nevezik [11.61].

- 44 -

III.4« A festékek tripláit állapotának vizsgálata
során nyert eredmények összefoglalása

1« Különösen erős abszorpciós sáv jellemzi a
festékeket a látható szinkáp tartományban /
/ í ^ lO^mol^cm”1, az oszcillátor erősség f=1/.
2. Az SQ-3^ elektron átmenet legintenzivebb
vibrációs sávja a 0-0 sáv. A teljes átmenet kát
vagy három /0-1, 0-2, 0-3/ elektron-rezgési sáv
szuperpoziciója, amelyek 1200-1600 cm”1 energia
távolságra vannak egymástól a rövidébe hullámkőézszak irányában. Ezek intenzitása hamar csökken a
0-0 átmenettől kezdve [32],
3. A fluoreszcencia sugárzás természetes élettartamának / tp^/ nagyon rövid ideje miatt /10 ^s/,
a sugárzás nélküli dezaktivációs folyamatok való3zinüságe relative kisebb, és ezért nagy ennek a
sugárzásnak a kvantumhatásfoka.
4. A fluoreszcencia és az abszorpciós sávok
íaximumai közötti különbség általában 500 cm”‘L.
5. Az S^-T-^ energia távolsága 4500-1400 cm”1
lözctti értékű [691. Ez feltehetően azért ilyen
.agyságu, mivel mindkét elektron gerjesztési álapót, túlnyomó részben, ugyanazon tipushoz /pl.
(ГП*»

ТЛ1Т* vagy

, TM* / és molekula pálya kon-

.gurációhoz tartozik.

1

:
'

Anyagnév
Képlet
Akridin
narancs

Oldószer] Aoncentració
alkohol

g17H201‘T3G1

kandiaz
cukor
zselatin

Akridin
sárga
С15Н1б”зС1
3 Akriflavin
C14H14I:3C1 glicerin
4 Auramin
z
G17H21H3HC;l kandis
cukor
2

5

Eozin
zselatin
G20H6°4Br4

io““-io“i'':/i
2,5 10~'-M/l
10"^,1/1
- io“|:.i/b
10 :i/l

TiörfT.
T
20;JC
20°C
-130°G
-180°0
-l30°G

5 io"Vs
<•

20°C
-183 C

Eozin
dianion
6 Sritrozin
C20H6°4J4
Eritrozin
В

555
535
527
527
527
532

510
510
510

5 10-5571

20°G
—100°G

500
483

505

0~l>75g/ca3

20°G
-180°G
2U®C
-183 C

576
576

576

№7

570
557

glicerin
alkolhol

10~cli/l
10'5U/1

25°C
25 C

565
561

SPA

io~|n/iio~_a/i
10-2g/cm^

25°G
-183 G
ÍOÖIG
2u°C
- 40°G

549

kandisz
cukor

10“4g/g
5 10-4g/g

583
583

550
80°K nonomer
dimer 594
.25qC
560
-133 С
20~C
353
445
“180°G
20°C
-183 C

,na)

427
427

xroü.
jegyz.

136

0,24 s
2,10 s

o,12
0,025

[59]

572
560

583
533

[55]
[67]

537

0,07 s
0,33 s

[59]

569

1,50 s

[44]

510

550
80° К nőnemei
dimer 589

io~h:/i-

1

0,70 s
0,10 s
0,lo s

575
575

io"°k/i-

bórsav

590

77“K
77°
195°X

io~h/i-

.piar.

645
532

7 10“4:i/l
4
4 10“^H/1

5 10 -El/l

.

616

5 10~dlA/l

gliceriniriz l:.l
ÍPA

Ph

[58]

532
560

glicerinviz líl

zselatin

f

625

448

10~°'Л/1

7 Eszkulin
C15H16°9
H20

495
495
495
495
495

2010
-130°G

тшт

Eozin Y
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II. táblázat, folytatás
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6. Az előzőek, valamint a T-^ hosszú élettarta
ma, azt eredményezik, hogy sok szerves festék mutat
késleltetett fluoreszcenciát.
7. A festék molekulák majdnem mindig dipólusok
és erősen polárosuk, innék következtében, nagy kon
centrációknál , hajlamosak asszociációra és aggregációra, ami jelentős befolyással van úgy az abszorp
ciós, mint a fluoreszcencia és foszforeszcencia
spektrumokra [29,70-77]. A monomer forma csak ala
csony koncentrációknál létezik.
Az aggregációval megnövekszik a foszforeszcen
cia intenzitás, amelynek magyarázata érthető az 5*
(s, SJ*

ábra alapján,
mivel az

S,
(S,SJ*

T

T,

ЦТ, 4
nem
tiltott

nem
tiltott

(^lSi- ®£ £
(TiVi szin
tek között

tiltott

kisebb a tá
volság, mint

So

(SoSo)

monomer

dimer

5. ábra

az

és a
között.[?9].

8. Ka a festék mole’aula nem tartalmaz nehéz atomot, akkor a X Ph* mély hőmérsékleten, szilárd
oldatban, néhány szelrundum is lehet.
9. A foszforeszcencia kvantumhatásfoka
nél mindig kisebb.

0,1'

.í
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:v. A VIZSGÁLT REEDSSEREK ÉS A KÍSÉRLETI MÓDSZEREK

A JATE Kísérleti Fizikai Intézetében folyó vizs
gálatok távolabbi célja a festék lézerekben lezajló
’olyanatok tanulmányozása, a lézer paraméterek mole
kuláris jellemzőkkel történő összekapcsolása, a léser effektus magyarázata a molekuláris szinten lezaj.ó folyamatok alapján. Ebhez első feladatként a geresztés és a dezaktiváció, molekulán belüli és molerulák közötti kinetikáját kell megismerni. Jelen
runka során, ezen belül elsősorban a festékek hosszú
élettartamú sugárzása és ennek kinetikája került
‘izsgálat alá, a lézer folyamatoknál játszott fontos
serepük miatt. Ezért a vizsgált modellt úgy kellett
legválasztanunk, hogy abban lehetőleg fellépjen min
den olyan fontos folyamat, amely előfordul a lézer
reparátumokban, emellett viszont könnyen kezelhető
s jól megfigyelhető legyen.

IV.1. A vizsgált minták és elkészítésük

A fenti szempontok figyelembe vételével, a fesékek közül, kémiai szerkezetük alapján, két külön«

/

öző csoportba tartozó anyagot választottunk ki.
5
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Korábbi tapasztalatok alapján [10,16,44,61,75]
[73] a nantén és аз akridin csoportra esett a válasz
tás. Az előbbi csoport kát tagjánál /eozin Y, SO;
eritrozin В, 31/ megfelelő
körülmények között, szo
Вr
NaO

Br

0

0

Br

Br

talható mindkét hosszú élettartamu sugárzás, a-

■COONa

EO

bahőmérsékleten is tapasz

melynek csillapodási ideje

J

J
NaO

ms

nagyságrendű.

0

^О

A másik csoportból az ar
J

ra legjellenzőbbet, az

ET

■COONa

4.

akridin narancsot /А0/
választottuk, melynek
értéke néhány szekundun
nagys ágú. mindhárom anyag
értéke viszonylag
nagy. Szerkezeti képlete

6. ábra

ik a 6. ábrán láthatók.

Az EO és az El a Eeanal, az АО pedig a Eluka
légtől származik. Felhasználás előtt a szokásos mó
lon tisztítottuk a festékeket, alkoholban átkristályositottuk őket mindaddig, mig a papirkromatográ
fiás módszerrel történő ellenőrzés során, egy fol;ot nem kaptunk.
I -

Oldószernek polivinil alkoholt /?VA/ használtunic,
nelynek alkalmazása eléggé elterjedt [10,27-29,37,551
[57,78], és vékony film /0,01-1,0 mm/ készíthető beLőle. Átlagos polimerizáciő foka 1400 körüli, ^rmek
az oldószernek más, polimer anyaghoz viszonyítva az
az előnye, hogy az oxiaén permeabilitása kicsi, igy
a benne oldott festékek hosszú élettartamú emisszió
ja jól vizsgálható [57,53]. Az elk'ászitett minták
apektrális tulajdonságai éveken keresztül is ugyan
azok maradnak [79]. A minta készítésekor nincs szük
ség bonyolult preparálás! módszerre, ás a méréseket
levegő atmoszférában lehet elvégezni.
A festékeknek a PVA súlyára vonatkoztatott kon
centráció jának 10“^g/g értékre történő megválasztá
sát több tényező határozta meg: Sok szerző szerint,
ilyen koncentráció mellett még nem lép fel jelentős
dimerizáció, - a bennünket közvetve érdeklő lézer
aktiv oldatokban is általában elég nagy a festék
koncentráció, - a mérőkészüléknek a szokásosnál nem
nagyobb érzékenysége, szintén a viszonylag nagyobb
koncentráció alkalmazását tette szükségessé, mivel
a távoli anti-stokesi gerjesztés esetén a prepará
tumok sugárzása kicsiny.
A minta elkészítése a következő módon történt:
1 g vinilalalkoholt 10 ml desztillált vízben felol-
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dottunk, és ehhez kevertünk 10 "g mennyiségben fes
téket, majd enyhe melegítéssel feloldottuk azt. Аз
oldatot sima, vízszintes üveglapra öntöttük és zárt
térben néhány napon keresztül szárítottuk. Az igy
létrejött vékony, polimerizált filmek vastagsága
0,05-0,2 mm között váltakozott. Igyekeztük a minta
vastagságát úgy választani, hogy az optikai denzitása az abszorpciós színkép maximumának helyén,
körülbelül egy legyen.

IV.2о A vizsgálati módszerek és a kísérleti eszközök

meghatároztuk mintáink abszorpciós ás különbözőtipusu emissziós spektrumait, valamint ezek egy
máshoz viszonyított relativ intenzitását és a foszforeszcencia sugárzás csillapodási idejét, iléráseinket mindegyik mintánál elvégeztük 77°ü-on és
298°X-on, némelyik esetben pedig 323 és 343°X hő
mérsékleteken is. A hosszú élettartamú sugárzás
spektrumait, mindegyik hőmérsékleten, a gerjesztő
fény hullámhosszának A

függésében vizsgáltuk.

О

1. Az abszorpciós színkének kísérleti meghatá
rozását részben egy Optica llilano Cl1 4 DH tipusu
sikrácsos, autokollimációs spektrofotométerrel vé
geztük, melynek regisztráló egysége egy Speedomax 3
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tipusu kompenzográf volt [30]• A spektrumokat 400 és
600 na között határoztuk meg 25°C-on, némely esetben
pedig 50°C és 75°G hőmérsékleteken, melyeket egy ter
mosztát és egy temperálható mintatartó biztositott.
77°IÍ-on az abszorpciós spektrumokat a upsz-12
/leirása a 7. ábra alapján majd később kerül sorra/
tipusu spektrofotométerrel határoztuk meg úgy, hogy
egy -.volfram /.// lámpa fényét bocsátottuk át a min
tán, és felvettük az áteresztett fény /I/ spektrális eloszlását. Ezután megrajzoltattuk a mintára eső
fény /IQ/ eloszlását is, úgy, hogy a mintát egy ve
le azonos vastagságú, festettlen PYA lemezzel cse-1'ráltük fel. Hullámhosszanként leolvasva az intenzi
tásokat, a

lgIQ/I

mennyiségeket kiszámoltuk. Elő

ször szobahőmérsékleten végeztük el a mérést, mely
ló—on belül megegyezett a C? 4 DR tipusu készüléken
kapott spektrummal.
2. A lumineszcencia spektrumokat egy, az inté
zetben összeállított spektrofluoriméterrel vettük f
fel, amelynek felépítését a 7. ábra mutatja. A ké
szülék fő részei a következők:
*

a. A gerjesztő oldal kát fényforrása közül az
egyik egy HBO 500 tipusu higanylámpa /Hg/, a másik
pedig egy 230 450-es senonlámpa /Хе/, amelyeket egy
einen mozgatva cserélni lehet. A gerjesztő fény
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DFSZ-12
Xe
EMI
9558 A

l
LT U

©3

SPM-l
L,

G/

L2

Hg

О
<&>

Ls
W

EPP-09
ME

7. ábra

monokromatikussá tételére egy

3PÜ-1

tipusu, üveg-

priz-nás nonokrcnátort a lice. Inas tunic, ane lynek be- és
kilépő réseit, nérés közben, mindig 0,5 nm-rs állí
tottuk. így a 430 nn-től 5oC nn-ig terjedő szinkép
tartományban 5-3 лл-es sávszélességet biztosítot
tunk. A lázipák fényét az L, ,

lencsékkel képes-

tök le a gerjesztő nono áronét о r belépő résére. A
kilépő fényt a 1^, íp tükrök segítségével, úgy jut
tattuk a mintára /3/, hogy a gerjesztő fény nyaláb
ja 2C°-os szöget zárt be a lenes normálisával. Úgy
a gerjesztő, mint a lumineszcencia fény útjába fénlálókból készült fénygyengitők /3-у/ helyezhetők, aaelyek kombinációjával három nagyságrenddel tudtuk
i fény intenzitását csökkenteni.
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bontókápességét a kettős monokromátor biztosítják.
Réseit 2,2-2,2 mm szélességre állítottuk, igy a meg
figyelésre jutó fénnyaláb spektrális sávszélessége az
egész vizsgált tartományon, 1 nm körüli volt. A spekt
rumok felvételekor a két diffrakciós rácsot, olyan
sebességgel mozgattuk a berendezés szinkron motorjáo
val, hogy másodpercenként a kilépő rés előtt 3 A szé
les spektrum vonult el. 2z volt az optimális sebes
ség, mivel még elég gyors volt /15 perc alatt lehe
tett egy spektrumot felvenni/ és mégis torzitatlan
színképet biztosított. A kilépő fény detektálására
egy SLII 5553 tipusu fotoelektron sokszorozót alkal
maztunk. A regisztráló egység erősítőből, tápegység
ből és kompenzográfbél állt. Liéráseinknel a regiszt
ráló papírjának sebessége 1440 mm/óra volt, ami jól
kiértékelhető spektrumokat szolgáltatott.
3. A hosszú és a rövid csillapodási idejü sugár
sást egy, résekkel ellátott forgó korong /0/ alkalma
zásával választottuk el /9.ábra/.
Ugyanaz a tárcsa szaggatta a
gerjesztő és az emittált fényt.
A korongot egy kis méretű vil
lanymotor forgatta, melynek a
maximális fordulatszáma 8000
volt percenként. A tárcsán 6 db,
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1 ел szálas, téglalap alakú rés volt. Ezek száma, az
az távolsága úgy volt meghatározva, hogy egy fordulat
alatt, a lehető legtöbb "vágást" tudja biztosítani.
Viszont amig a gerjesztő fény érte a mintát, addig a
megfigyelő monokronátor belépő rése takarva volt,
úgyszintén, amig a megfigyelés tartott, a tárcsa zár
ta a gerjesztő fény útját. A gerjesztés és a megfi
gyelés között eltelt legrövidebb idő kb. 0,6 ms. A
gerjesztés megszűnte után 0,5-0,7 ms közötti időben
történt a megfigyelés. A gerjesztő fény intenzitását
a forge tárcsa ötödére csökkentette, ügy a gerjesztő,
mint a megfigyelt fény időbeli alakja nem négyszög
jel, igy foszforiméter faktort pontosan megadni nem
tudtunk. Az általunk alkalmazott mintáiénál, ennek az
értéke 25-30 körüli volt, igy a forgó koronggal de
tektált hosszú élettartamú sugárzás -25-30-ad része
annak, mint ami folytonos gerjesztés és megfigyelés
esetén lenne.
4. A foszforeszeencia sugárzás csillapodási ide,jének a mérésére az emisszió mérő berendezés egy ré
szét használtuk fel, kiegészítve néhány uj eszközzel,
áz elrendezés összeállításánál figyelembe vettük más
munkák tapasztalatait [57,73,32]. Ennek megfelelően
a berendezés a következő részekből állt, melyeket
vázlatosan a 10. ábra mutat* -

'
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FI

L,
SPM-1

EMI

H2>

9553 A

S

Зк 1/

10, ábra
Lgy 3 кУ-os tápegység töltött kát EC-kört, meLyek közül az egyik a villanó lámpa /PL/ gyújtását,
5. másik a felvillanás elektromos energiáját biztosí
totta. A

PL

egy UCUI ICO tipusu 100 ‘.7-os xenon

Lámpa volt, melynek 20-30 ^s a felvillanás időtar
tama. A minta gerjesztése itt is az S?M-l-es mono:romátoron keresztül történt. A preparátum emittált
;■árnyéból, egy RG-2-es szűrő közbeiktatásával, csak
i 64О nm feletti tartományba eső, bontatlan foszfo•eszcencia fény esett az Lili 9553-as fotoelektronlokszorozó fotokatddjára. Lnnék osztóláncában, hogy
ts

idejű áramlökéseket detektálni tudjon, az utol-

ó három dinódát rövidre zártuk

10 iiP-os kondenzá-

orokkal és 1 MS2 -os munkaellenállást alkalmaztunk.
zzel biztosítottuk, hogy az impulzus ideje alatt
✓

e csökkenjen nagyon a dinódákra Jutó feszültség.
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A csillapodási görbéket az ÉLIG 4551 tipusu, egy
sugaras oszcilloszkóp /Ősze./ ernyőjéről fényképeztük,
a filmeket pedig kinagyítva, milliméter papirra má
soltuk át. Az /I/ intenzitások természetes alapú lo
garitmusainak időbeli lefutásából, a következőképpen
határoztuk meg a csillapodásidő értékeket [251; A
görbék utolsó szakasza minden esetben, jó közelítés
sel lineáris volt, és az egyenes meghosszabbítva, po
zitív értékeknél metszette az ordinátát. A metszés
pont adta a kezdeti /I j/ intenzitást, az egyenes me
redeksége pedig a sugárzás hosszabb csillapodás
idejű komponensét szolgáltatta. Azon kezdeti szaka
szon, ahol az előbbi egyenes és a mérési pontokból
szerkesztett görbe, eltérnek egymástól, kiszámoltuk
az intenzitás differenciákat, majd ezek természetes
alapú logaritmusait. Ezeket ismét az idő függvényé
ben ábrázoltuk. Az igy kapott pontokon átfektetett
egyenes meredeksége szolgáltatta a rövidebb élet
tartamú komponens csillapodás idejét, metszéspontja
az ordinátával ennek kezdeti intenzitását /I u S /.

s '
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V. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK

V.l. As abszorpció és az emisszió mérés eredményéi

Az elkészült mintákon minden egyes esetben az
abszorpció mérést végeztük el először. A 25, 50 és
75°C-on az abszorpciós spektrumokat az Optica Mila
no CP 4 DR tipusu készüléken vettük fel. A DFS2-12
készüléken, a IV. fejezetben leirt' módon, előbb
29S°K-on, majd 77°R-on regisztráltuk a transzmisz3ziós spektrumokat. Az emissziós spektrumok megha
tározásánál is a kiinduló hőmérséklet 25°C volt.
Jgyanazon festék különböző mintáinál végeztük el
izokat a méréseket, amikor 29S°K-ról növeltük a hőíérsékletet 323°R-ra és 343°K-ra, és amikor csök:entettük 77°-ra.

'.1.1. Abszorpciós spektrumok különböző hőmérsékleten

Magas hőmérsékleten, 25°C-tól 75°C-ig, a hőméréklet változtatása, lényeges különbséget nem ersdényezett sem a. spektrumok alakjában, sem a minták
ptikai aenzitásának mértékében. A PVA-ban oldott E0ál 528 nm-nél, ET-nál 538 nm-nél, AO-nál pedig 500
n-nél van az abszorpciós szinkép maximum helye.
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*>

A 10 - 3 g/g 3T-t tartalmazd 24A lemezek abszorpci
ós együtthatóinak hullámhossz függését mutatja a 11.
ibra /maximum helyeknél egyre szorozva/ baloldali ro
ze, ma gas /2-es görbe/ és alacsony /1-es görbe/ hőlérs ékle ten:

w

t

ЫА1

7

V ^mox

103 g/g Eritrozin В PVA
Л э=500пт

k( ."Wmax

T, = 77°К
T2 = 298°X
05
J

2

2
1
2
1

500

600

700

Afnm)

11. ábra

A több, mint 20ö fokos hőmérséklet különbség,
izonyos változást eredményezett a spektrumok alak
éban és helyzetében. A maximum hely

3 nm-rel el-

olódott a rövidébe hullámhosszak irányába, és a sáv
élérték szélessége észrevehetően csökkent. Hason*

ó a változás a másik két festék esetében is [92].
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V.1.2. A hőmérséklet változás hatása az ossz-,
valamint a hosszú élettartamú sugárzásra

Először tekintsük a 10”^g/g koncentrációjú SO,
ET és АО festékeket tartalmazó ?VA minták szoba
/folytonos vonal/ és cseppfolyós nitrogén hőmér
sékletén /pont-vonal/ kapott összemissziós soektV

rurnait, amelyeket a 12. ábra mutat:
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12. ábra

A gerjesztő fény hullámhossza az első két eset4

ben 500 nm, a harmadik esetben pedig 430 nm volt.
A fluoreszcencia sugárzás intenzitása, mindhárom
festéknél nagyobb mély hőmérsékleten. A spektrumok
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maximum helyei csak nagyon kis mértekben /1-2 nm/
tolódnak el a rövidebb hullámhosszak felé, ellen
tétben pl. a РГЯЫ-ban oldott eosin mintákhoz képest
4

[531« Csökkent a fluoreszcencia sávok felérték szé
lessége, de nem.olyan mértékben, mint amit [92]-ben
tapasztaltak. A fluoreszcencia sávok "vállainak"
4

intenzitása alig változott.
Most vizsgáljuk meg az egyes anyagok sugárzósát részletesebben. Ha összehasonlitjuk a 10”^g/g
ST koncentrációjú PVA minták 25°C-on felvett összemissziós spektrumait, az ugyanilyen koncentráció
jú EO-os mintákéval /12. ábra/, tapasztalható 8 nin
es eltolódás a hosszabb hullámhosszak felé, PVÁ
minták esetében végzett más mérések eredményeihez
hasonlóan [16, 66, 78]. ITem tapasztalható viszont
ugyanez glicerin-viz elegy esetében [76]. Az eritrozin В fluoreszcencia sugárzásának intenzitása,
az eozin Y-énak a hatod része, olyan hullámhoszszuságu fénnyel gerjesztve, amelynél ugyanakkora
az optikai denzitások értéke. Ilyen körülmények
között 680 nm körül erőteljesebben előtűnik a fősz4

4

foreszcencia sugárzás sávja /11. ábra/. Ennek in
tenzitása, ugyanolyan gerjesztési feltételek mel
lett, mint SO-nál, körülbelül ugyanakkora nagysá
gú.
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Az előbbi különbségek, az un. nehéz atom hatás*

4

nak az eredményei/III.3. fejezet, [66]/. Ezzel ma
gyarázható, hogy adott oldószerben, és alacsony kon
centrációnál, a dioxixantén festékek közül PVA-ban
a fluoreszcein nem, az eozin és az eritrozin jól
foszforeszkálnak és hogy a fluoreszcencia sugárzá
suk, anyagonként ilyen sorrendben csökken. Ugyano
lyan szerkezetű molekulában, a szubs^ztituensek ki
cserélése nehezebb atomokra /6. ábra/, növeli a
spin-pálya kölcsönhatást, és ez a mélyebb oka a
fentebb emlitett jelenségeknek. Ezáltal bizonyos
szingulett jelleg keveredik triplett jelleggel és
.;í

forditva. A spin-pálya kölcsönhatás rslativisztikus
körülményeket biztosit a mozgó gerjesztett elektron
számára. Ez egyre jobban dominál, minél nagyobb
rendszámú atom szerepel a molekulában, ami erőseb
ben köti az elektronokat a molekulához, és ennek
hatására az méginkább relativisztikus sebességgel
»

*

4

mozog /[7] 91.0./.
Visszatérve a 11. ábrára, ezen látható még az
eritrozin В minta magas és mély hőmérsékleten ka
pott összemi3sziós szinképe, a fluoreszcencia maxii

műm helyénél egyre normáivá. Ugyancsak szembetűnő
az, hogy az ST foszforeszcencia sugárzásának maxi-
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mum helye 15 nn-rel eltolódott a rüvideob hullámhosszak irányába a hutás eredményeként. Ugyanakkor
sem az eozin Y, sem az eritrczin Б fluoreszcencia
sávjainak helyzetében lényeges eltolódás nem tapasz
talható a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletére tör
ténő hűtéskor, hasonlóan néhány megfigyeléshez
/[51, 5SJ oldószerük: bórsav, PULI, kandia zenkor/,
elentétben más eredményekkel /[ > — * 65, 701 poláros
*
oldószerek/.
A 12. ábrán látható, hogy a hűtés során az Rí
fluoreszcencia sugárzás intenzitása .jelentősen meg
nőtt, ugyanakkor a foszforáésceneis sugárzás hatás
foka alig változott. Rz arra utal, hogy a sugárzás
nélküli folyamatokra a szingulett-szingulett átme
neteknél nagyobb hatással volt a hőmérséklet csök
kentése, mint a triplett-szingulett átmeneteknél[6C].
7Az АО általunk használt monokation formájának
a 12. ábrán látható összemissziós spektrumairól a
következőket mondhatjuk el: mély hőmérsékleten az
emittált fény intenzitásának növekedése annak tulaj
donítható, hogy az abszorpciós spektrum intenzitá
sa, intenziv hűtéssel növekszik, az AC bázikussá
ginak a hőmérséklettel fordított arányban bekövet• *

kező növekedése miatt [731 .
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Poszforoszkóp alkalmazásával az előző minták
nak felvettük külön a hosszú élettartamú emissziós
«■

spektrumait is. Az SO mintáknál szobahőmérsékleten
az ossz- és a D? spektrumoknak az intenzitás ará
nya kb. 400. Összevetve ezt a [ól] munkában, gli
cerinben és alkoholban oldott eozin minták eseté
ben kapott adatokkal, azt tapasztalhatjuk, hogy
PVA oldószer esetén kedvezőbb az eredmény a DP ja
vára. Ez a viszony ET-nál 200, AO-nál viszont csu
pán 5-6 körüli. Mindhárom
festék PVA mintáinak, ugyan-
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13. ábra

nal/ spektrumokat tekintjük.
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Az AO-nál ugyanezt láthatjuk majd a 20. ábrán,
ahol az (l)-es szám egyszerre jelöli a 430 nm-es
hullámhosszúságú gerjesztő fényre kapott ossz- és
késleltetett fluoreszcencia spektrumokat 298°ií hő
mérsékleten.
A PVA-ba ágyazott eozin Y hosszú élettartamú
emissziós spektruma, magas hőmérsékleten kát, jól
elkülönülő sávból áll, amelyek egymáshoz viszonyí
tott aránya, ugyanazon gerjesztő hullámhossz ese
tén, mintáinknál is a hőmérséklettől függött. Ezt
mutatja a 14. ábra:

ifi
3

1Ó‘g/g Eritmzin В PVA
\ - 500nm

2
max

7

J=25‘C

Í=50‘C
5=75*C

1

05
2

3

0
500

700

600
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14. ábra
A

^=500 nm-nél, a 25, 50 és 75°C-on felvett
О

késleltetett emissziós spektrumoknál, ilyen sorrend
ben növekszik az első /БР/, és csökken a második
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/?h/ sáv. Közben ezek maximumainak helye a hosszabb
hullámhosszak irányába tolódik el.

Ph

15. ábra
A mérési eredményeknek az egyenestől való kis
mértékű eltérése /a hőmérséklet emelkedésével ke
vésbé növekszik a DP, mint ahogy azt az összefüg
gés alapján várnánk/ arra utal, hogy mindkét sugár
zás esetében*csekély a hőmérsékleti kioltás. Ez a
tapasztalat megegyezik a [60]-ban fluoreszceinnél
*

és tripaflavinnál észlelt jelenséggel. A linearitás
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viszont azt mutatja, hogy a

S-j, szintek közötti

átmenet termikus aktiváció eredménye, azaz az álta
lunk, magas hőmérsékleten, szilárd oldatban tapasz-я",
talt jelenség, a DP jelenségeken belül, késleltetett
termofluoreszcencia [60,61].
Magasabb hőmérsékleten /75°С/, az emisszió mé
rés közben, intenzív lámpával történő tartós ger
jesztés esetén, kifehéredést tapasztaltunk. Ez az
abszorpciós és az emissziós spektrumok intenzitásá
ban azonos értékű csökkenést eredményezett, a spektrális eloszlást azonban nem befolyásolta [543.
A 16. ábrán

10
10*g/g Eozin Y PVA -7
lÖ*g/g Entrozm В PVA = 2

им
\

közölt kát

T*298'K
\^=500nm

spektrum kö
zül az egyik

05
2

ET, a másik
EO hosszú é-

2

lettartamu e0
500
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700
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16. ábra

missziós spekt
ruma 293°5-on,

500 nm-es gerjesztés mellett. A Br-nak J-dal törté
nő felcserélése, jelentősen megnövelte az ISCgrn valószinüségét, ami ezen az ábrán látszik meg a leg
jobban, és ez a DP sugárzás 4-5-szeres csökkenését
eredményezte a Ph-ra viszonyítva.

-
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V.1.3. A gerjesztő fény hullámhossz változásának
hatása a hosszú élettartamú sugárzás snektrális eloszlására különböző hőmérsékleten

Abban az esetben, amikor azonos hőmérsékleten
az emissziós spektrumok gerjesztő fény hullám
hosszától való függését vizsgáltuk, úgy a mérés
előtt és utána, ugyanazon

y\

esetében, felvettük
О

az összemissziós spektrumokat is.
Azonos hőmérsékleten, különböző hullámhosszú
ságú gerjesztő fényt alkalmazva, a hosszú élettar
tamú emissziós spektrumok esetében, a spektrumok
helyzetét és alakját tekintve,

A

&

függést tapasz-

taltunk úgy eozin Y, mint eritrozin 3 és akridin
narancs P7A-ban oldott mintáinál.[95].
A 17. ábrán ВО 25, 50 és 75°G-on kapott hoszszu élettartamú emissziós spektrumait láthatjuk.
Legnagyobb az eltérés az 500 és az 550 nm-es hul
lámhosszúsága gerjesztő fény: hatására kapott
spektrumok között 25°C-on és ez az eltérés csök
ken 50°C-on, méginkább 75°C-on. Közben a sávok
"súlypontja" eltolódik a hosszabb hullámhosszak
irányába. Ugyanez tapasztalható mind a DB, mind pe'

4

dig a Ph spektrumoknál. A 25°C-on, különböző
kapott DB spektrumokat, maximum helyükön egyre
-

*

szorozva mutatja korábban a 13. ábra.

Я -re
S
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A részletesebb vizsgálatok eredményeként, EO
esetében a

3 max , foszforeszcencia sáv maximumok

helyét, a gerjesztő fény hullámhosszának függvényé
ben, a 18. ábra mutatja, négy különböző hőmérsék
leten megmérve:
!
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18. ábra

Minden egyes hőmérsékleten a 3-től, egy daraО

big, független a maximum hely, majd egy A° hullám
hossztól kezdve, azzal arányosan eltolódik. Ez az
abszorpciós spektrum hosszú hullámú részén történő gerjesztésnél következik be, hasonlóan ahhoz amit már más szerző, fluoreszcencia sugárzásra, más
anyagnál tapasztalt [33,34,36]. Az eltolódás mértéke kisebb a hőmérséklet növelésekor.
Ezt az effektust a [371-ben leirt "batokrom
fluoreszcencia elnevezés alapján ezentúl röviden
«*

"batokrom foszforeszcenciának1* fogjuk nevezni.
i
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Zíegfigyelhető még a 13. ábrán az, hogy magas
%

hőmérsékleten (25-75°C), van egy olyan gerjesztő
hullámhossz, amelyre ezeken a hőmérsékleteken, ugyan
ott van a foszforesscencia sávok maximumainak helye
/a ferde egyenes szakaszok metszéspontja/. Ettől
eltér a 77°X hőmérsékleten kapott adatokból raj
zolt egyenes.
Eritrosin В BVA-os mintáinak vizsgálata során,
a

függésre, ugyanolyan eredményeket kaptunk, mint
*

О

•

eozin Y esetében. A 19. ábra mutatja ET minták foszforeszcencia spektrumainak elhelyezkedését és alak
ját, különböző hullámhosszúságú gerjesztő fény ha
tására, 29S°K és 77°K hőmérsékletek esetében. Ta
pasztalható ezen is a batokrom foszforeszcencia je
lensége, és a hőmérséklet csökkenésével a jellege
ennél az anyagnál is egyre erőteljesebb. Ennek meg
felelően, a

növelésével, egy értéken túl, a fősz-

foreszcencia sávok maximum helyében, a hosszabb hul
lámhosszak irányába eltolódást, alakjában pedig de
formációt tapasztalhatunk, ami a spektrumok rövid
hullámhosszú oldalának elmaradásában mutatkozik meg.
Az ET-nál a Ä^-nek 520 nm-ről 5o0 nm-re törté
nő változtatásával a foszforesscencia spektrumok ma
ximum helyei, 77°X-on, 665 nm-ről 705 nm-ig tolód
nak el, ami 830 cm”^ nagyságú energia differenciát
л

jelent.

—
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Akridin narancs esetében, főszioroszkdpot al
kalmazva, a szobahőmérsékleten tapasztalt késlelte
tett fluoreszcencia intenzitása negyed-ötöd része
az csszemissziónak, 77°X-on viszont a foszforesz*

4

cencia sugárzás az összemisszinak kb. a hussada.
Eszerint a hűtés eredményeként csökkent az
szintek közti átmeneti valószinüség.
A késleltetett fluoreszcencia spektrumok szo
bahőmérsékleten kisebb mértékben, mig a foszforeszcencia spektrumok 77°K-on jelentősebben tolódnak a
hosszabb hullámhosszak felé, növelve a gerjesztő
4

V

fény hullámhosszát /20. ábra/.

1,0

ЮJ'g/g Aknáin narancs
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0
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A 20. ábrán ugyanakkor megirigyelne tó az is,
hogy egyre inkább elmarad a foszforeszcencia spekt
rum rövidhullámú része, vagyis a spektrumok alakja
más és más a különböző hullámhosszúságú gerjesztő
fény esetében. A A -t 500 nm-rol 520 nn-re növel-

s

ve, 15 nm-es eltolódást tapasztaltunk, 612 nm-ről
627 nm-re. Megjegyzendő, hogy [751-ben leirják akridin narancs különböző ionos formáinak fluoresz
cencia és foszforeszcencia spektrumait, és ők a
neutrális formának a maximumát alkoholos oldatban
630 nm-nél, a monokationos alak foszforeszcencia
spektrum maximum helyét 77°X-on pédig 605 nm-nél
észlelték.
A foszforeszcencia és a fluoreszcencia sávok
maximum helyéből közelítőleg adódik, hogy a két
nivó, az

és a T-^, energia különbsége, AO-nál

PVA-ban 2750 cm"1 körüli, amely érték kisebb,
mint ez eritrozin, méginkább, mint eozin esetében
[61,68,76]. Ezzel érthető, hogy miért tapasztalunk
АО esetében, szobahőmérsékleten csak BF-t, de eb
ből látható az is, hogy 77°K hőmérséklet nem elegendő a fenti szintkülönbséget áthidalni, és
ezért 77°K-on, foszforoszkópot alkalmazva, mind
három festék esetében csak a foszforeszcencia sugárzás észlelhető.
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V.l. A foszforeszcencia sugárzás csillapodás
idejének méréseredményei

A tanulmányozott festékek közül az eritrozin В
foszforeszcencia sugárzás csillapodás idejének méré
sét végeztük el, kát hőmérsékleten, a gerjesztő fény
hullámhosszának függvényében. A világitás kialvása

zBIIII1IIII3

sok esetben nem egyet

•Sür

ИЯ1КШ11

яякяяяяяяя
ИДИ|

len exponenciálissal
leírható lecsengés.
A kapott görbék /Ősze.
fényképe/ analízise

i«

azt mutatta, hogy azok két, exponenciá
lis csillapodási gör

4 -

Юыу/g Entrcan

PVA

be összegeként jön

7^-500rm
Т-29ГК

nek létre. Az egyik

X

esetben kapott ered
mény látható a 21.
ábra alsó felén.

\
-ь
tfms)

— -

t

t

21. ábra

Elvégeztük az elemzést mindkét hő-

mérsékleten és mindegyik gerjesztő fény esetében
készített felvételnél, és az eredményeket а III.
táblázatban foglaltuk össze.
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III. Táblázat
T

Т

2s

Т
Т1

293°К

77°Х

\. = 530 пт Х_>530 пт

V* 54Ü гш ^>540 пт

0,7-0,9 ms 0,7-0,9 ms

1,2-1,4 ms

0,3-0,4 ms

0,S-0,9 ms О,S-0,9 ms

О

3

ms

А III. táblázatból látható, hogy az egyik kompo
nens elmarad, ha a gerjesztő fény

^, hullámhossza
c?

nagyobb, mint az abszorpciós maximum helyén mért hul
lámhossz. A 'U-L értékek jó egyezésben vannak a [73]
szobahőmérsékleten és a [66] munkák 77°K-on mért erednényeivel.
Számos szerző tesz emlitést arról, hogy festék
oldatok foszforeszcencia sugárzásának csillapodása,
kát exponenciális csillapodás szuperpozíciója [6,5557,62,67,63,73,82,33]. Széleskörű az a feltételezés,
hogy az aktiv, lumineszkáló molekuláknak, az oldó
szer molekulái közé történő beágyazódása [62], va
lamint idegen anyagok [6,32], főleg oxigén [56,57]
[73] perturbáló hatása, oldószerbeli nehéz atom ha
tás, növeli a spin-pálya kölcsönhatást, és ezzel a
triplet! állapot kiürülésének valószinüségét. Ettől
származhat egyrészt-a rövidebb élettartamú komponens,
noha PVA-ban. az oxigén perturbáló hatása kicsi [57]
[73], hasonlóan idegen anyagok hatása sem jöhet
számításba.

- 76 -

[S3]-ban kandiszcukorban oldott akridin na
rancs és tripaflavin mintáinál szobahőmérsékleten
azt tapasztalták a foszforeszcencia sugárzás csil
lapodásánál, hogy az gyorsabb anti-stokesi gerjesz
tés hatására. Alacsony hőmérsékleten, a T

✓

,

* -i

r

erteke-

ben nem tapasztaltak gerjesztő fény hullámhosszától
való függést, anti-stokesi gerjesztésre pedig ezek
a minták nem vagy csak nagyon gyengén lumineszkáltak. Eredményeinket ezek alapján a következőképpen
értelmezhetjük: A magas és mély hőmérsékleten ka
pott Tértékek megfelelnek a monomer ST moleku
lák triplett állapot élettartamának, nig a

Trо ér-

tékek pedig, feltehetően a PVA láncokhoz kötött
molekulákhoz rendelhetők. A kötődés lehetőségét,
különösen mély hőmérsékleten nem lehet egyértelmű
en kizárni, amit mutat az irodalomban tapasztalha
tó ellentmondás, ugyanis [78] szerzői szerint le
hetséges a kötődés, [23] szerint viszont nem.
XiCPhPEh és munkatársai [83] iíichler ketonnál,
.

poláris oldószerben tapasztalták, hogy a gerjesztő
fény hullámhosszát az anti-stokesi tartományra is
növelve, 77°ií-on a foszforeszcencia spektrumok el
tolódnak a hosszabb hullámhosszak felé, ugyanakkor
a két különböző csillapodásu komponens közül az
egyik elmarad. Ezt az Összetett jelenséget ők aszal
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magyarázzák, hogy a foszforeszcencia sugárzás két olyan, egymáshoz közelfekvő szintről következik be,
melyek ugyancsak két szingulett szintről népesülnek
be, és köztük az átmenet erősen tiltott.
Eritrozinnál, mindenesetre a milliszekundum
nagyságrendű foszforeszcencia élettartam túl kicsi
tiszta -rr — rrf átmenet élettartamának.
v'/ALERYS [541 a rodamin В f oszf oreszcencia su
gárzásánál tapasztalt két különböző csillapodási
időt. Ezt a festék kát különböző, de egyszerre je
len levő ionos formájának tulajdonította. Eritro
zinnál is lehetséges ez a feltételezés [34], ugyanis
a kromatográfiás tisztitás ellenére, mindig jelen
van, bizonyos arányban annak kát ionos formája. Az
Ilo/Iso hányadosból ezek koncentráció arányára lehét következtetni.
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VI. SZÁIUTÁSOK A MállásI ADATOK ALAPJAIT; A KAPOTT
EPEDMÉITYEK MAGYARÁZATA

VI.1« A Sztyeoanov-összefüggés alkalmazása

esetünkben

A kondenzált luminesskáló rendszerek abszorpci
ós és lumineszcencia színképeinek-kapcsolatát leiró,
Ketskeméty által módosított, Sztyepanov-féle össze
függés, (I.S.) szigorú teljesüléséhez több feltétel
nek kell egyidejűleg fennállni [19-231.
Amennyiben ezekből a feltételekből egy vagy
több korlátozott mértékben teljesül, akkor (l.S.)
4

csak közelítőleg Írja le helyesen a jelenségeket.
Sokszor azonban hasznosnak bizonyult az a módszer,
hogy olyankor is alkalmazunk egy összefüggést, ami
kor a feltételei nem teljesen adottak. Ekkor a ka
pott eredményekből következtetni tudunk arra, hogy
az egyes:'feltétel megsértése milyen következménnyel
jár. Ez útmutatást is jelent arra vonatkozólag, ho
gyan kell módosítani egy összefüggést, hogy a meg
változott körülmények között is helyesen Írja le a
jelenségeket. Példák erre a [22-23J munkák, ame
lyekben az (1.8.) linearizált formájából számított
hőmérsékleti értékeknek a valódi hőmérséklettől
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való eltéréséből, a lumineszkáló centrumok termikus
folyamataira következtettek.
Ilivel az emlitett feltételek két energia szint
tel biró molekulákra /vagy olyan esetekre, amikor
csak kát energia szint dominál/ korlátozzák a vizs
gálatokat, ezért az általunk vizsgált, triplett ál
lapottal is biró rendszerek esetében az (1.8.) öszszefiiggésnek csak közelitő teljesülését várhatjuk.
Az előző meggondolások alapján, a mérések so
rán kapott abszorpciós és a különböző hullámhosszú
ságú gerjesztő fény esetén nyert késleltetett fluo
reszcencia ssinképek felhasználásával (13. ábra),
számításokat végeztünk a Sztyepanov-féle univerzá
lis összefüggésre vonatkozólag. Az (1.9.) linearizált forma, mérési eredményeinkkel, kellőképpen egyeneseket szolgáltatott. Erre példaként eritrozin
В festek esetében, a 25°C hőmérsékleten kapott
spektrumokból számitott eredményeket mutatja a 22.
ábra.
Az ábráról látható, hogy rövidebb hullámhoszszuságu gerjesztő fényt alkalmazva /a vizsgált hul
lámhossz tartományon/, a számitott P(v) értékek el
térnek az egyenestől. Kellően távoli anti-stokesi
gerjesztés esetén ez az eltérés azonban egyre ki
sebb, és a legnagyobb hullámhosszúságú gerjesztő

- 80 -

550

560

~h(nm)
.
22o ábra

570

80i -

fény esetében /560 nm/, teljes mértékben egyenese
ket kapunk. Ugyanakkor ezeknek az egyeneseknek az iránytangense, változtatva a gerjesztő hullámhossza
kat, változik. Szén meredekségekből a szokásos módon
számolt lokális hőmérsékletek, a

T* értékek csök-

kennek а Л növelésével, és az abszorpciós spektrum
ö

hosszú hullámú részén történő gerjesztés esetén, a
kísérletek alkalmával biztositotir hőmérséklet /Т/
értékénél is alacsonyabb értékeket kapunk. A három
vizsgált festékre vonatkozólag, összefoglalóan mu
tatja ezt а IV. táblázat.
IV. táblázat
T=298°K
^ (nm)
S

500

520

Anyag

530

550

560

324

291

250

2B0

267

T*(°X)

Sritrosin В
Sozin Y
Akridin narancs

540

311
332

296

2S0

А IV. táblázatban tapasztalható tendencia meg
egyezik a [231-ban észleltekkel. Ezzel kapcsolatban
már abban a munkában felvetődött annak a lehetősége,
hogy az oldatban vagy több fajta, optikai tulajdon-
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ságaiban eltérő, lumineszkáló részecske van, vagy a
gerjesztett állapotban a részecskéknek a környeze
tükkel való termikus egyensúlya nem alakulhatott ki.
Az utóbbi feltételezés a mi esetünkben azért nem valószinü, mivel mi a számitásokat hosszú élettartamú
fluoreszcencia sugárzásra végeztük el, és a termi
kus relaxáció folyamata, más mérések alapján, még
szilárd közegben is sokkal rövidebb [351*
Sokkal mélyebben vetődik fel az előző probléma
a [33,34,36-381 munkákban. A batokrom fluoreszcencia
és az ezzel kapcsolatos molekulák közötti kölcsönha
tások vizsgálata és analizise során RU3I270V és TO
MIIT [371 megállapítják, hogy ha a (II.4.) összefüg
gésben megadott

f - faktor sokkal nagyobb, mint egy,

azaz a tp relaxációs folyamatok élettartama sokkal
nagyobb ц. 'ü gerjesztett állapot élettartamánál, ak
kor az oldat abszorpciós és emissziós spektrumai nem
egyformán szélesednek ki, bekövetkezik az inhomogén
kiszélesedés, ez a tény határt szab a Sztyeoanov-féle összefüggés teljesülési körének. Ugyanakkor a
fentebb emlitett körülmények között kapott

T* érté

kek, nem biraak fizikai tartalommal, legalább is még
nem sikerült megfelelő jelentést tulajdonotani nekik.
A [931 és [94] munkákban szintén vizsgálat tárggyává
teszik az (1.8.) összefüggést, és megállapítják, hogy
szilárd oldatok esetén szükséges annak módosítása.
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VI.2. Az eredményekből levonható következtetések

A festékek hosszú élettartamú sugárzása vizsgá
lata során tapasztalt, és az előző fejezetben felso
rolt jelenségek értelmezésére többféle lehetőség adédik. Jelenlegi ismereteink alapján megpróbáljuk
kizárni azokat az eseteket, amelyék nem lehetségesek
és indokolni azokat, amelyeket valószínűnek tartunk.
A szennyezésből eredő okokat a IV. fejezetben
leirt preparáció alapján kizártnak tekinthetjük.
[36]ban feltételezték, hogy eltolódást Ramanszórás is eredményezhet. Oldószerünknél ilyet sem
vizsgálata
tapasztaltunk. A hosszú élettartamú sugárzás.. egyéb
ként is foszforoszkópon keresztül történt, igy ez a
lehetőség méginkább elesik.
Elképzelhető gerjesztő fény hullámhosszától va
ló függés abban az esetben, amikor kettő-három féle,
egymástól eltérő, független lumineszkáló centrum van
jelen, melyeknek különböző az abszorpciós és az emissziós spektruma. Ilyen esetben, változtatva a
^ -t, az egyes komponensek más-más arányban járulО

nak hozzá az együttes emissziós spektrumhoz. Arra
vonatkozólag, hogy miként realizálódhatnak különböző
lumineszkáló formák, többféle lehetőség merülhet fel.
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[831-ban Michler keton foszforeszcencia sugár
zásánál tapasztaltak gerjesztő fény hullámhosszától
való függést, magyarázatuk erre egyrészt az, hogy
két különböző konformációra molekula van jelen egy
szerre a vizsgált oldataikban*
LSEDVAY és HORITYÁX [85] a gerjesztési energia
függést fenantrén esetében, különböző oldószerben,
két sávrendszer jelenlétének tulajdonítják, melyek
fenantrén-fenantrén és fenantrán-oldószer kölcsön
hatásokból jönnek létre. Ilyen effektust viszont
csak szobahőmérsékleten tapasztaltak és 77°K-on nem.
POV/ITALL és munkatársai [86] xantont vizsgál
tak 3-metilpentánban, és annak "anomális” vagy
"duális" foszforeszcencia sugárzását észlelték.
Tapasztaltak gerjesztő fény hullámhossz függést,
kát különböző, elsőrendű csillapodási időt, miközben méréseiket 77°K-on és

2°K-on végezték el. E-

redményeikből azt a következtetést vonták le, hogy
két különböző mr trióiétt állapotról következik
be a foszforeszcencia sugárzás, melyek' eltérő mo
lekula geometriával rendelkeznek.
KLGPPPER és КАШГМА1Ш [33] a Michler ketonnál
észlelt jelenségre, másik magyarázatnak szintén
feltételezik, hogy a foszforeszcencia sugárzás
mély hőmérsékleten, különböző, eltérő élettartamú
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szintről ered, melyek a különböző multiplicitásu energia rendszerek közötti kapcsolat utján, kát kü
lönböző szingulett szintről népesülnek be.
[16]-ban RATHI és munkatársai, xantén festékek
/eozin, eritrozin, fluoreszcein ,.. • / fluoreszcencia
kvantumhatásfokának változását vizsgálták, az oldó
szer pH-jának, pontosabban a spektrumok maximum he
lyének függvényében, és szisztematikus változást
észleltek. Magyarázatuk szerint, ezen festékek mr*
és mr* elektron átmenetei (e.e.n.), nagyon sok ol
dószer esetében, kellően közel helyezkednek el. Kü
lönböző oldószereknél azonban a festék molekulák
körüli szolvát burok más és más, ami olyan hatást
fejt ki, mintha a molekula mérete változna. így a
4. ábra alapján érthető, hogy az egyes szingulett
és triplett e.e.n •

>

különböző oldószerben, másként ■

helyezkednek el, más lesz köztük a sugárzás nélküli átmenetek aránya. Van olyan eset, amikor a su
gárzás csak tisztán тлт*' átmenetre jelemző tulajdon
ságokat mutat, máskor viszont keveredik mr* jelleg
gel. A hőmérséklet változtatásával, ugyancsak erő
teljesen megváltozik a lumineszcencia szempontjá
ból aktiv molekula környezete és ezzel annak hatása a gerjesztett állapot jellemzőire.
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További lehetőség különböző lumineszkáló centru
mok jelenlétére a festék dimereк képződése mély hő
mérsékleten, vagy szilárd oldatban, mivel mindkét kö
rülmény nagyban elősegíti azt. Erre vonatkozólag azonban a 11. ábrán látható abszorpciós és emissziós
spektrumoknál semmi jelet nem tapasztaltunk. Azon
hullámhossz tartományon, ahol a dinerek abszorpciója
és fluoreszcenciája mutatkozna, az intensiv hűtés ha
tására éppen fordított módon csökkenést tapasztaltunk.
A foszforeszcencia sáv ET-nál 77^K-ra történő hűtés
sel a rövidebb hullámhosszak irányába tolódott el,
holott a dinerek foszforeszcencia sugárzás spektru
mának a hosszabb hullámhosszak felé kellene jelent
keznie. Más vizsgálatok alapján [77,37] a monomer és
dimer foszforeszcencia sávok különbsége mentén és akridin festékeknél nem olyan mértékű, hanem kisebb,
mint amekkora intervallumot átfednek a 19. ábrán be
mutatott foszforeszcencia spektrumok a gerjesztő
fény hullámhosszának függvényében /Т=77°К/.
Különböző világitó centrumok megvalósulhatnak
azáltal is, hogy festékek különböző ionos formái le
hetnek jelen egyidejűleg egy oldatban. ZAíTKER [83,89]
szerint úgy a fluoreszcein, mint az akridin szárma
zékok hét különböző ionos formája, a trikationtól
kezdve a dianionos formáig, lehet jelen az oldószer
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pH-tól függően. A diomimantén festékeknél erősen sa
vas oldatban monokation, erősen lúgosban dianion, a
közel semleges, szűk pH tartományon viszont a neut
rális és a monoanionos forma együttesen fordul elő
döntő mértékben. Ez más szóval azt jelenti, hogy
sav-bázis egyensúlyuk ezeknek a festékeknek pH-füg✓

gő. Ugyancsak megváltozik a sav-bázis egyensúly a
hőmérséklettel, valamint az elektrpmágneses tér ha
tására. líem vizes oldatok sav-bázis egyensúlyának
jellemzésére alkalmazzák a pK-értékeket, ami a leg
több esetben más az alap és más a gerjesztett álla
potban [11713,73,88-90]. Az általunk alkalmazott
eritrozin В és eozin Y festékek az illető szerves
festékek dinátrium sói. Ezek alkoholos, glicerines,
vizes stb. oldataiban, szobahőmérsékleten a moleku
lák disszociálhatnak I!a+ fémionra és festék mono
illetve dianionra, ami valószinüleg teljes mérték
ben be is következik. Amennyiben sziláid oldószert
/Р7А/ alkalmazunk, ezzel ennek mértékét csökkent
jük. Az erőteljes hűtés még jobban csökkenti a
disszociáció fokát. 77°K-on ezért jelentősebb menynyiségben lehetnek jelen, minden oldószerben a
disszociálatlan molekulák, mint a disszociáltak.
A hőmérséklet változtatásával a festékek sav-bázis
egyensúlya igy változhat. Mások mérései szerint is
[61,66,76,871 a diozixanténok neutrális, valamint
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mono- és dianionos formáinak abszorpciós és fluoresz
cencia spektrumai között csak kis eltérés van /né
hány nm/, annál jelentősebb a foszforeszcencia sávok
maximum helyei között /'—'40 nm/.
Az előzőekben felsorolt magyarázatok alapján
csak részben lehet értelmezni a tapasztalt hőmérsék
let és gerjesztő fény hullámhosszától való függést a
foszforeszcencia spektrumoknál, ügy tűnik azonban,
hogy kát-három lunineszkáló centrum sugárzásának
szuperpoziciója nem adna olyan mértékükegyenletes
ás folytonos, a hőmérséklet csökkentésével egyre na
gyobb mértékű eltolódást. mint amit tapasztaltunk
(13. 17. 1?. ábrák). Ennek értelmezése sokkal jobban
nivó
elképzelhető egy kvázifolytonos energia rendszerrel.
Ilyet szolgáltatnak például különböző relaxációs fo
lyamatok. Eszerint a lunineszkáló molekula és az őt
körülvevő, oldószer molekulákból álló környezetet
együttesen kell tekintenünk. így oldatban 10 20 szaч/

"2

mukülönböző elemi cella jöhet létre cm'-ként, melyek
pillatnyi energia eloszlása hőmérséklet függő. Ezek
jelenlétével magyarázható a sugárzás spektrális el
oszlásának a hőmérséklet csökkenésével a nagyobb e-~
nergia irányába történő eltolódása /mivel ilyenkor
kevésbé relaxált állapotból következik be emisszió/
és a lumineszcencia spektrumok gerjesztő fény hűl»

lámhosszától való függése.
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[37] vizsgálatai utalnak rá, hogy bizonyos szer
ves festékeiméi nem tapasztaltak számottevő változást
a gerjesztő fény hullámhosszának függésében, amit orientációs relaxációs folyamatok hiányának tulajdonitanak. A mi esetünkben is azt mutatták a mérések,
hogy adott hullámhosszúságú gerjesztő fény mellett,
a hőmérsékletet 298°K-ról 77°K-ra változtatva, a
gyors fluoreszcencia sugárzás spektrumának maximum
helye lényegesen nem változott. Est az eredményt
kaptuk eritrozin Б esetében a fluoreszcencia spekt
rumra, szobahőmérsékleten, amikor a gerjesztő fény
hullámhosszát változtattuk. Ez azt mutatja, hogy a
gerjesztett szingulett állapotra a relaxációs folya
mat nincs, vagy csak kis mértékben van hatással.
jdiv*

s,

Annál inkább volt vál
tozás tapasztalható, adott

f

awt

^_ mellett, a foszforeszcencia sugárzás spektruma
iban a hőmérséklet változ
tatásakor és adott T ese

* &w.

S.

23t ábra

tében a gerjesztő fény
hullámhosszának növelésé-

vei. Amennyiben ez relaxációs folyamatnak az eredmé
nye, úgy az specifikusan csak a triplett állapotra
van hatással. így a triplett szint kiszélesedése na
gyobb mértékű, mint a szinguletté, amit a 23. ábra
mutat.[96].
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A szingulett és a triplett állapot mágneses jel
legében különbözik egymástól, igy a relaxációs folya
mat is ezzel lehet kapcsolatban. Amennyiben olyan tipusu relaxációs folyamatot tételeznénk fel, mely
mindkét gerjesztett állapotra /szingulett, triplett/
egyformán hatással lenne, úgy a fluoreszcencia sugár
zás csillapodási idejének a foszforesscencia sugár
záshoz képest nagyságrendiekkel rövidebb tartama mi
att, a fluoreszcencia spektrumoknak, a minta hűtésé
vel, sokkal relaxálatlanabbaknak kellene lenni, mint
*

a foszforeszcencia spektrumoknak. Az utóbbi állítá
sok másként azt is jelentik, hogy a triplett állapo
tú molekula jobban perturbálhatja a környezetében
levő oldószer molekulákat, és viszont, mint szingui

lett állapotban.
A vibrációs energia relaxációs ideje /azaz a
lokális hőmérsékletben megnyilvánuló többlet energia
disszipálódásának ideje/ más mérések alapján [35,91],
szilárd oldatban is ~-10 -10 s nagyságrendű. Ezért, amikor a relaxáció "természetét", jellegét próbál
nánk meghatározni, ez nem jöhet számításba magyará
zatként. A festékek nagy molekulák, hasonlóan nagy
méretűek a polimer láncok, igy orientációs relaxációt, ilyen körülmények között, nehezen lehet elkép
zelni, ezért magyarázatként ez a lehetőség is elesik.
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Szilárd oldatban, különösen máiу hőmérsékleten,
elképzelhető az, hogy minden lumineszkáló centrum,
teljesen különbözőképpen "be van fagyva". Lehetséges
viszont az, hogy a nagy molekulák egy-egy része, va
lamely szubsztituense végez torziós relanációt.
Ilyenek lehetnek nanténoknál a
a

CH^

CCO”, akridineknál

csoportok. Ezek relanációjának időtartama

lehet 0,01-10 s közötti.
Ezen vizsgálatok kiter.lesztése nyújtott polimer
mintákba ágyazott, orientált festék.- molekulák pola
rizációs viszonyainak és a hosszú élettartamú sugár
zás időben bontott spektrumainak tanulmányozására,
bővebb információt nyújthat a problémák tisztázására.
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CSS Z3P0GLALAS

A dolgozat a JATE Kísérleti Fizikai Intézetében
készült. Célja a festékek triplett állapotának és ez
zel kapcsolatban a hosszú élettartamú emissziójának a
vizsgálata. Ennek érdekében a dolgozat a következő
részekre tagolódik:
1. Részletesen áttekinti

1. a bonyolult moleku

lákban lezajló folyamatokról alkotott legújabb elkép
zeléseket, és azok kvantitatív jellemzőinek kapcsola
tát kísérletileg meghatározható paraméterekkel,
2. a bonyolult molekulák és környezetük közötti
kölcsönhatási folyamatokat, valamint a relaxációs fo
lyamatok elméletét,
3. a hosszú élettartamú fotolumineszcencia vizs
gálatok eddigiéiért eredményeit.
II. Ьеirja

1. a minták kiválasztásánál szem e-

lőtt tartott szempontokat,
2. a vizsgálatok lefolytatására összeállított
kísérleti elrendezéseket.
III. Közli a vizsgálatok során elért eredménye
ket, amelyek a következőkben foglalhatok össze:
1. A 10“^g/g koncentrációjú eozin Y, eritrozin В
és akridin narancs festékek polivinil alkoholba /PVA/
ágyazott mintáinak abszorpciós tulajdonságaiban csak
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kismértékű változást eredményezett £ hőmérsékletnek
348°K-ról 77°K-ra történő változtatása*
2. Az összemissziós /gyakorlatilag a fluoresz
cencia/ spektrumok maximum helye alig tolódik el az
erőteljes hűtés következtében, mig intenzitása a
mély hőmérsékletre lehűtve általában másfélszerese
a szobahőmérsékletinek.
3. Ezeknek a PVA-ban oldott festékeknek, magas
hőmérsékleten tapasztalható késleltetett fluoresz
cenciája termikus aktiváció eredménye.
4. Az intensiv hűtés a foszforeszcencia spekt
rumok maximum helyeinek erőteljes eltolódását ered
ményezte a rövidebb hullámhosszak irányába, ellen
tétben a fluoreszcencia spektrumok maximumaival, ahol alig észlelhető ilyen értelmű változás.
5. A szilárd oldatbeli festékek hosszú élettar
tamú sugárzásának spektrális eloszlására hatással
van a gerjesztő fény hullámhosszának (változta
tó

tása az abszorpciós sáv hosszú hullámú oldalán, ügy
a foszforeszcencia, mint a késleltetett fluoreszcen
cia spektrumok maximuma a vörös felé tolódik el a
'X

növelésével egy 'X° fölött. Hűtéssel a spektrumok
£
S
maximum helye egyre szélesebb tartományt fog ót, ami
főleg a foszforeszcencia sugárzásnál jelentkezik,
6. A foszforeszcencia sugárzás csillapodása
ideje nem exponenciális és függ a > -tői.
S
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IV. A kapott eredményэк értelmezése érdekében a
dolgosat a lehetséges magyarázatokról széles körű át
tekintést nyújt. Konklúzióként legvalószínűbbnek egy
olyan kvázifolytonos energia nivórendszer képzelhető
el, úgy alap, mint a különböző gerjesztett állapotban,
amely az oldott molekula és az őt körülvevő oldószer
molekulák közötti, azaz az általuk alkotott "elemi
cellán" belüli valamilyen relaxációs folyamat követ
kezménye .
Ez az energia nivórendszer az eleletron-rezgésirelaxációs energia nivók összessége, ami a spektru
mok inhomogén kiszélesedését eredményezi, melynek
mértéke a vizsgált festékek esetében a foszforess-

V

cencia sugárzásnál nagyobb, mint a fluoreszcenciá
nál. Ez a kiszélesedés határt szab továbbá az eddi
gi értelemben használt Sztyepanov-féle összefüggés
érvényességi körének.
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