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1.

Wstęp
Badania w których rejestruje się fotony fluorescencji emitowane przez pojedynczą

cząsteczkę barwnika organicznego, obok takich technik badawczych jak mikroskopia sił
atomowych (AFM) czy skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), przyczyniły się do
duŜego postępu naszej wiedzy w wielu działach nanofizyki, nanochemii i nanobiologii.
Pojedyncza cząsteczka barwnika ma rozmiar zwykle nie przekraczający jednego
nanometra i jest doskonałą sondą do badania struktury i dynamiki nanośrodowiska które ją
otacza. Informacja, którą uzyskujemy nie jest uśredniona po zbiorze cząsteczek, jak ma to
miejsce w typowym doświadczeniu, lecz dostarcza wiadomości o rozkładach
interesujących nas parametrów fizycznych i chemicznych.

Informacji tej nie moŜna

najczęściej uzyskać badając zbiór cząsteczek.
Zasada prowadzenia badań jest bardzo prosta. NaleŜy w sposób ciągły wzbudzać
cząsteczkę do jej najniŜszego elektronowego stanu wzbudzonego S1 i rejestrować fotony
fluorescencji, które ta cząsteczka emituje powracając do swojego stanu podstawowego S0.
Realizacja praktyczna tej prostej zasady jest jednak dosyć trudna.

1.1

Historia badań pojedynczych cząsteczek
Za początek badań pojedynczych cząsteczek uznaje się dwie prace opublikowane

na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku, obie dotyczyły badań w temperaturze
pompowanego helu (1,7 K). W roku 1989 W.E. Moerner i L. Kador opublikowali widmo
absorpcji cząsteczek pentacenu w krysztale p-terphenylu uzyskane przy pomocy
skomplikowanej

techniki

z

modulacją

częstotliwości

padającego

światła

[1].

Na niejednorodnie poszerzonej linii zero-fononowej przejścia (0,0) zaobserwowali
strukturę, którą przypisali absorpcji pojedynczych cząsteczek pentacenu. Rok później
M. Orrit i J. Bernard pokazali, Ŝe znacznie lepszy stosunek sygnału do szumu i separację
linii pochodzących od pojedynczych cząsteczek pentacenu w tym krysztale moŜna uzyskać
rejestrując widmo wzbudzania fluorescencji [2]. Lata 90-te ubiegłego wieku to burzliwy
rozwój nowej dziedziny badań, nazwanej spektroskopią pojedynczych cząsteczek („Single
Molecule Spectroscopy” – SMS). Opublikowano wiele pięknych i wartościowych prac,
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niektóre z nich zostaną opisane w dalszej części pracy. W wyścigu uczestniczyło kilka
laboratoriów - ograniczeniem było posiadanie kriostatu optycznego do badań
w temperaturach pompowanego, ciekłego helu i konieczność uŜywania jednomodowych,
skanowanych laserów o szerokości spektralnej linii rzędu 1–2 MHz.
Badania w temperaturach pokojowych zaczęto rozwijać z pewnym opóźnieniem
w porównaniu do tych w temperaturach kriogenicznych. Pomimo tego, Ŝe pierwsza praca
została opublikowana przez grupę Kellera juŜ w roku 1990, gdzie autorzy ci donieśli
o obserwacji rozbłysków fotonów fluorescencji w chwili gdy pojedyncze cząsteczki
barwnika przepływały w strumieniu cieczy przez oświetlany wiązką laserową obszar [3].
Kolejnym krokiem było opublikowanie w roku 1993 przez E. Betziga i R. J. Chichestera
pracy, w której przy pomocy techniki optycznej mikroskopii skaningowej "bliskiego pola"
otrzymali pierwsze dwuwymiarowe obrazy pojedynczych cząsteczek karbocyjaniny
umieszczonych w polimetakrylanie metylu (PMMA) [4].

Szybki rozwój badań

w temperaturach pokojowych nastąpił jednak dopiero w drugiej połowie lat 90-tych
ubiegłego wieku po pokazaniu przez J. K Trautmana i J. J. Maclina [5,6], Ŝe do badań
naleŜy zastosować mikroskop współogniskowy („konfokalny”).

Ostatnie 10 lat to

bezsprzecznie dominacja badań w temperaturach pokojowych, którą nazywa się często
jako detekcja pojedynczych cząsteczek. Badania te są łatwiejsze od strony technicznej (nie
wymagają dostępu do ciekłego helu i moŜna uŜywać róŜnych źródeł laserowych), a przede
wszystkim znajdują bardzo duŜe zastosowanie w badaniach układów biologicznych.

1.2

Wymagania udanej detekcji pojedynczej cząsteczki
Badania, w których obserwuje się fotony fluorescencji emitowane przez jedną

cząsteczkę są bardzo trudne i narzucają bardzo wysokie wymagania zarówno, co do
własności fotofizycznych tej cząsteczki jak i co do uŜywanego układu doświadczalnego.
Przede wszystkim, cząsteczka musi być w stanie emitować duŜo fotonów
fluorescencji.

Oznacza to, Ŝe do badań wybiera się cząsteczkę o jak największym

przekroju czynnym na absorpcję i charakteryzującą się wysoką wydajnością kwantową
emisji. Bardzo waŜnym jest aby prawdopodobieństwo przejścia do stanu trypletowego T1
(lub innego metastabilnego stanu ciemnego) było znikomo małe, bądź czas Ŝycia w tym
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stanie był bardzo krótki [7].

WaŜnym kryterium jest odpowiednie dobranie układu

cząsteczka-matryca. Układ cząsteczka-matryca musi być bowiem wysoce foto-stabilny
aby umoŜliwić prowadzenie dostatecznie długich pomiarów.
Przekrój czynny na absorpcję jest waŜnym parametrem charakteryzującym
oddziaływanie cząsteczki ze światłem wzbudzającym i moŜe być rozpatrywany jako
efektywna powierzchnia w której cząsteczka absorbuje padające fotony.

Ogólne

wyraŜenie na przekrój czynny dla przypadkowo zorientowanej cząsteczki wyraŜa się
równaniem [8-11]:

λ2 ⋅ γ r
σ =
2π ⋅ Γtot

,

(1.1)

gdzie: λ – długość fali światła padającego, γr – stała radiacyjna (szerokości linii wynikająca
z radiacyjnej dezaktywacji stanu absorpcyjnego), Γtot – całkowita szerokość linii
absorpcyjnej [12,13].

Dla typowej cząsteczki barwnika, której czas Ŝycia w stanie

wzbudzonym S1 to kilka nanosekund, stała γr wynosi około 10-3 cm-1 (i tylko w niewielkim
stopniu zaleŜy od temperatury).

W temperaturze pokojowej typowa szerokość linii

absorpcyjnej Γtot wynosi ok. 1 000 cm-1, co powoduje, Ŝe przekrój czynny na absorpcję dla
cząsteczki jest bliski σ ≈ 6 Å2.

W temperaturze pompowanego helu (< 4,2 K), dla

składowej zero-fononowej przejścia absorpcyjnego (0,0) cząsteczki aromatycznej
szerokość linii Γtot wynosi jedynie około 10-3 cm-1, co powoduje, Ŝe przekrój czynny na
absorpcję w tym przypadku jest o kilka (około 6) rzędów wielkości większy,
tzn. σ ≈ 106 Å2 [11].

Dlatego, chcąc równie efektywnie wzbudzać cząsteczkę

w temperaturze pokojowej jak ma to miejsce w temperaturach kriogenicznych konieczne
jest uŜycie znacznie wyŜszych natęŜeń światła wzbudzającego.

Oznacza to zarazem

konieczność ograniczenia oświetlanej objętości próbki.
Konieczność

jednoczesnego

spełnienia

wspomnianych

powyŜej

kryteriów

ogranicza grupę cząsteczek, które nadają się do badania w temperaturach kriogenicznych
do

kilku

sztywnych,

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych.

W temperaturze pokojowej do badań moŜna uŜyć równieŜ cząsteczek związków
uŜywanych w laserach barwnikowych, takich jak kumaryna czy rodamina.
Podstawowym warunkiem prowadzenia eksperymentu z jedną cząsteczką jest
zagwarantowanie, aby tylko ona znajdowała się w rezonansie ze światłem wzbudzającym
11

[14,15].

Warunek ten spełniony moŜe być na dwa róŜne sposoby.

W przypadku

temperatur kriogenicznych, kiedy widmo elektronowe cząsteczki zdominowane jest przez
wąskie linie zero-fononowe, cząsteczki wybiera się zmieniając częstość lasera
wąskopasmowego [12,16,17]. Taka metoda nazywana jest selekcją spektralną. Biorąc pod
uwagę typową objętości próbki na której udaje się zogniskować światło lasera (1 – 10 µm3)
i typowe szerokości linii jednorodnej i niejednorodnej selekcja spektralna jest moŜliwa,
gdy stęŜenie cząsteczek nie przekracza 10-9 mola/litr. W temperaturze pokojowej, gdy
linie absorpcyjne są szerokie (co oznacza, Ŝe widma absorpcji róŜnych cząsteczek
nawzajem się przekrywają) w oświetlonym ognisku moŜe znajdować się co najwyŜej jedna
cząsteczka barwnika.

Mówimy wtedy o selekcji przestrzennej.

moŜliwe, gdy stęŜenie barwnika jest rzędu 10

-12

Jest to najczęściej

mola/litr.

Rejestrację fotonów fluorescencji emitowanych przez pojedynczą cząsteczkę
utrudnia obecność fotonów wynikających z rozproszenia Rayleigha (które moŜna usunąć
korzystając z odpowiednio dobranych filtrów optycznych), rozpraszania Ramana oraz
fluorescencji zanieczyszczeń [18]. Wymieniony sygnał tła moŜna ograniczyć poprzez
skupienie światła na jak najmniejszej objętości próbki. Do tego celu słuŜą róŜne techniki
mikroskopowe, jak mikroskopia współogniskowa pozwalająca ograniczyć objętość próbki
z której zbieramy fotony poniŜej 1 µm3 lub skaningowa mikroskopia ,,bliskiego pola”
pozwalająca obniŜyć tą granicę nawet do 10-4 µm3.
Oczywistym warunkiem udanej rejestracji pojedynczej cząsteczki jest zbieranie fotonów
przez nią emitowanych z jak największego kąta bryłowego oraz uŜywanie czułych detektorów.

1.2.1

Spektroskopia pojedynczych cząsteczek w temperaturach
kriogenicznych

Prowadzenie badań pojedynczych cząsteczek w temperaturach kriogenicznych
wymaga posiadania odpowiedniego kriostatu optycznego do badań w temperaturach
pompowanego, ciekłego helu oraz dostępu do jednomodowego, przestrajalnego lasera
o pracy ciągłej (takim laserem moŜe być np. pierścieniowy laser barwnikowy pompowany
laserem argonowym). Tylko nieliczne laboratoria były w stanie na początku lat 90-tych
ubiegłego wieku spełnić powyŜsze wymagania i podjąć się prowadzenia takich badań.
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W temperaturze rzędu 1,5 – 2 K elektronowe widmo absorpcyjne przejścia (0,0) dla
odpowiednio wybranej cząsteczki zdominowane jest przez wąską linię zero-fononową
(o szerokości 10-4 – 10-3 cm-1), której towarzyszy szerokie pasmo fononowe (zwykle
o szerokości kilkudziesięciu cm-1) związane z absorpcją bądź emisją fononów sieci [8,19].
Linia przejścia zero-fononowego pojedynczej cząsteczki ma profil lorentzowski, a jej
szerokość (∆νhom) wyraŜa się wzorem [8]:

∆ν hom =

1
1
+
,
2πT1 πT2

(1.2)

gdzie T1 jest czasem Ŝycia stanu wzbudzonego (czasem zaniku fluorescencji),
natomiast T2 jest czasem tzw. ,,czystego rozfazowania” (ang. pure dephasing time).
W niskich temperaturach T1 jest zwykle niezaleŜne od temperatury, podczas gdy T2
wykazuje silną zaleŜność temperaturową. W danej temperaturze wartość T2 jest związana
ze wzbudzeniem modów niskiej częstości (np. fononów sieci), które sprzęgają się
z przejściem elektronowym barwnika. SprzęŜenie elektron-fonon opisywane jest przez
czynnik Debya-Wallera (αDW) który moŜna zapisać jako stosunek intensywności linii zerofononowej (I0F) do całkowitej intensywności widma (sumy natęŜeń linii zero-fononowej
I0F i pasma fononowego IP) [20]:

α DW =

I0F
.
I 0F + I P

(1.3)

Poszczególne cząsteczki barwnika w matrycy mają trochę inne najbliŜsze
otoczenie, dlatego częstości ich wąskich linii zero-fononowych nieznacznie się pomiędzy
sobą róŜnią [16,21,22].

Dla zbioru cząsteczek obserwujemy pasmo niejednorodnie

poszerzone (o szerokości od kilku do kilkudziesięciu cm-1). Na Rys. 1.2.1 przedstawiona
jest symulacja komputerowa pasma niejednorodnego przy przechodzeniu od duŜego zbioru
(10 000) cząsteczek do sytuacji gdy spektralnie rozróŜnić moŜna pojedyncze cząsteczki.
Pasmo odpowiadające zbiorowi cząsteczek ma kształt gaussowski natomiast linie zerofononowe cząsteczki mają kształty lorentzowskie.
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Absorpcja

Częstość
Rysunek 1.2.1. Symulowane widma absorpcyjne próbki zawierającej róŜną liczbę cząsteczek: A –10,
B – 100, C – 1 000, D – 10 000. Wraz z malejącą liczbą cząsteczek obniŜa się całkowite natęŜenie
absorpcji, jak to pokazują odpowiednie czynniki zamieszczone po prawej stronie widm [23].

Cząsteczki i matryce dobierane są tak, aby natęŜenie pasma fononowego [12,19],
o szerokości kilkudziesięciu cm-1, było bardzo niskie.

W takim przypadku,

promieniowanie lasera będzie efektywnie absorbowane przez cząsteczkę przede wszystkim
wtedy, gdy znajdzie się w rezonansie z jej wąską linią zero-fononową. Inne cząsteczki
znajdujące się w oświetlanej objętości próbki, które mogą absorbować promieniowanie
laserowe poprzez pasmo fononowe przyczyniają się jedynie do podniesienia poziomu tła.
Typowy schemat wzbudzenia stosowany w niskich temperaturach przedstawiono na
rysunku 1.2.2. Cząsteczka jest wzbudzana do stanu S1 a następnie zbierane są fotony
fluorescencji. Rejestrowane są tylko fotony fluorescencji związane z przejściami do
wyŜszych stanów oscylacyjnych stanu podstawowego S0.

Linia przejścia (0,0),

charakteryzująca się najwyŜszym natęŜeniem, jest odfiltrowywana z uwagi na fakt, Ŝe
spektralnie pokrywa się z rozproszoną na próbce linią światła laserowego (rozpraszanie
Reyleigha).

Jest to główny powód, Ŝe w tym zakresie temperatur, pomimo bardzo

efektywnego wzbudzania cząsteczki (wysoki przekrój czynny absorpcji) mamy do
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czynienia z małą wydajnością rejestracji fotonów fluorescencji.

Ilość fotonów, które

moŜemy zarejestrować zaleŜy od odpowiedniego doboru filtrów i jakości ich wykonania.

S1

kISC

hν

F

T1
kIC

kT

S0

Rysunek 1.2.2. Schemat poziomów energetycznych cząsteczki i sposób wzbudzenia stosowany
w temperaturach kriogenicznych.

Skoncentrowany w wąskich liniach zero-fononowych cząsteczki wysoki przekrój
czynny na absorpcję pozwala osiągać bardzo dobry stosunek sygnału do szumu
dochodzący nawet do 1000:1. PołoŜenie linii zero-fononowej cząsteczki zaleŜy od jej
otoczenia. Fakt, Ŝe linia ta jest bardzo wąska pozwala badać nawet bardzo subtelne
zaburzenia. Czyni to spektroskopię pojedynczych cząsteczek doskonałym narzędziem do
badania

oddziaływań

międzymolekularnych,

oddziaływań

cząsteczki

z

polem

elektrycznym (efekt Starka) [24,25], oraz polem magnetycznym [65,66], badania wpływu
ciśnienia na zmiany poziomów energetycznych w róŜnych środowiskach [26-28]. Wysoka
foto-stabilność odpowiednio dobranych układów pojedyncza cząsteczka/matryca pozwala
testować róŜne kwantowo-mechaniczne efekty związane z oddziaływaniem światła
z materią. NaleŜałoby wspomnieć równieŜ o badaniach widm fluorescencji pojedynczych
cząsteczek, orientacji kątowej dipolowych momentów przejść [29,30,67], dyfuzji i skoków
spektralnych [31,32] (ang. ,,spectral jumps”) jak równieŜ o eksperymentach prowadzonych
przy wzbudzeniu dwufotonowym [33].
domeną fizyków.

Badania w niskich temperaturach są głównie

Od rozpoczęcia (na początku lat 90-tych ubiegłego wieku) badań

pojedynczych cząsteczek w temperaturach kriogenicznych powstało wiele prac
przeglądowych na ten temat [8,23,34-36].
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1.2.2 Mikroskopia pojedynczych cząsteczek w temperaturach
pokojowych
W temperaturze pokojowej linie absorpcyjne cząsteczki są szerokie i te dla róŜnych
cząsteczek przekrywają się. Dlatego cząsteczki odróŜniane są przestrzennie i nie ma
potrzeby stosowania laserów wąskopasmowych. Najczęściej, cząsteczka wzbudzana jest
do któregoś z wyŜej leŜących stanów wibronowych najniŜszego wzbudzonego stanu
singletowego, S1n.

Następnie, w wyniku procesu szybkiej wewnętrznej konwersji

przechodzi do czysto elektronowego stanu wzbudzonego S1, i z tego stanu emitowane są
fotony fluorescencji. Fotony fluorescencji rejestrowane są z całego widma fluorescencji.
Taki sposób wzbudzania i emisji fotonów przez cząsteczkę pokazano na Rys. 1.2.3.
Stosując wydają technikę zbierania fotonów przy pomocy obiektywu mikroskopowego
z cieczą immersyjną, udaje się rejestrować ok. 5 fotonów na 100 emitowanych przez
pojedynczą cząsteczkę.

S1n
S1

kISC
hν

F

T1
kIC

kT
S0

Rysunek 1.2.3. Schemat przedstawiający układ poziomów energetycznych cząsteczki z zaznaczonym
sposobem wzbudzania cząsteczki najczęściej stosowanym w temperaturze pokojowej.

Badania w temperaturze pokojowej obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny
interesujący głównie biologów molekularnych i chemików. Badania te obejmują takie
zagadnienia jak dyfuzja cząsteczek w róŜnych środowiskach, jak Ŝele [37], polimery [38],
błony lipidowe [39] czy badania zmian konformacyjnych w białkach [40-42]. Często
stosowana jest technika rezonansowego przeniesienia energii wzbudzenia (FRET – ang.
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Fluorescence Resonant Energy Transfer) pozwalająca oceniać odległości pomiędzy
dwiema cząsteczkami barwnika, z których jedna pełni rolę donora a druga akceptora
wzbudzenia [43]. Cząsteczki te mogą być dołączone (pełniąc rolę markerów) do większej
cząsteczki
o znaczeniu biologicznym (np. mogą być umieszczone w róŜnych częściach białka). JeŜeli
cząsteczki te znajdują się w odległości mniejszej niŜ 10 nm to moŜe nastąpić przekazanie
energii wzbudzenia z cząsteczki donora na cząsteczkę akceptora i zamiast fluorescencji
charakterystycznej dla donora obserwuje się emisję fotonów o większej długości fali,
odpowiadającej fluorescencji cząsteczki akceptora. Zdolność rozdzielcza techniki FRET
pozwala na mierzenie odległości rzędu 2 – 6 nm [44-47].

1.3

Techniki pomiarowe stosowane w badaniach pojedynczych
cząsteczek
Na przestrzeni kilkunastu lat od powstania spektroskopii pojedynczych cząsteczek

rozwinęło się wiele mikroskopowych technik pomiarowych.

Wymienić tutaj naleŜy:

skaningową mikroskopię bliskiego pola NSOM [4] (ang. Near-Field Scanning Optical
Microscopy), mikroskopię konfokalną (ang. Confocal Microscopy) [5,6,43,44], która jest
obecnie chyba najczęściej stosowaną techniką badania pojedynczych cząsteczek,
mikroskopię "szerokiego pola" (ang. Wide-Field Microscopy) oraz mikroskopię
całkowitego wewnętrznego odbicia (ang. TIR – Total Internal Reflection) [5,37].
Do

badań

w

temperaturach

pokojowych

uŜywa

się

głównie

technik

mikroskopowych. Pierwsze eksperymenty wykonano w roku 1993 przy uŜyciu techniki
mikroskopowej ,,bliskiego pola” (SNOM – Scanning Near-field Optical Microscopy).
Schemat mikroskopu pokazano na Rys. 1.3.1.
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Wzbudzenie

Próbka

Detektor
(fotodioda APD)

Rysunek 1.3.1. Schemat realizacji mikroskopu SNOM (ang. Scanning Near-Field Microscope).

Wiązka światła wzbudzającego wprowadzana jest do światłowodu, który na końcu
ma tzw. „tip” – zakończenie, termicznie wyciągnięte do średnicy kilkudziesięciu
nanometrów, i napylone z zewnątrz warstwą aluminium.

W czasie pomiaru ,,tip”

przesuwany jest tuŜ nad powierzchnią próbki, w odległości kilku nanometrów określaną
siłą oddziaływań van der Waalsa z tą powierzchnią. W takim doświadczeniu oświetlana
powierzchnia ma średnicę nieznacznie większą od średnicy zakończenia światłowodu,
i jest to powierzchnia znacząco mniejsza od tej, na której moŜna byłoby skupić światło
zgodnie z prawami optyki falowej. Fotony fluorescencji emitowane z objętości próbki są
zbierane przy pomocy obiektywu mikroskopowego umieszczonego po przeciwnej stronie
próbki. Pomiary pozwalają na uzyskanie zdolności rozdzielczej rzędu dziesiątych części
długości fali światła wzbudzającego (~ λ/10). Jest to jednak mikroskopia bardzo trudna
technicznie, łatwo o złamanie końcówki światłowodu bądź uszkodzenie samej próbki.
Innym utrudnieniem jest konieczność uŜywania małych natęŜeń światła wzbudzającego
z uwagi na moŜliwość przegrzewania się pokrytej aluminium końcówki światłowodu.
PowyŜsze kłopoty spowodowały, Ŝe technikę tą stosuje się dosyć rzadko, jedynie, gdy
konieczne jest uŜycie duŜej rozdzielczości przestrzennej.
DuŜo łatwiejsza w uŜyciu, i najczęściej dostarczająca wystarczającej rozdzielczości
przestrzennej jest mikroskopia współogniskowa (konfokalna z ang. confocal), która jest
odmianą mikroskopii ,,dalekiego pola”. W tym przypadku wiązka światła wzbudzającego
ogniskowana jest na próbce przy pomocy obiektywu mikroskopowego, i ten sam obiektyw
18

słuŜy do zbierania fotonów fluorescencji.

Rozdzielczość przestrzenna w ognisku

mikroskopu ograniczona jest przez dyfrakcję światła i w płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku padania wiązki światła, dana jest równaniem [8]:

δ=

0,61 ⋅ λ
N . A.

,

(1.4)

gdzie: λ jest długością fali światła wzbudzającego, N.A. jest aperturą numeryczną

( 2 ); gdzie n jest

stosowanego obiektywu. Wzór na aperturę numeryczną to N . A. = n ⋅ sin α

współczynnikiem załamania światła w wyjściowej soczewce obiektywu, a α jest kątem
akceptacji tego obiektywu.

Zdolność rozdzielczą obiektywu poprawia uŜycie cieczy

immersyjnej (o odpowiednio dobranym współczynniku załamania n) pomiędzy ostatnią,
wyjściową soczewką obiektywu a próbką. Ciecz (olej) immersyjna zamarza w niskich
temperaturach i dlatego wtedy stosować moŜna jedynie obiektywy z przerwą powietrzną
(dla których N.A.<1). Schemat mikroskopu współogniskowego przedstawiono na Rys.
1.3.2.

Oświetlony obszar na próbce jest bezpośrednio odwzorowywany na detektor

(odwzorowanie punkt w punkt) a fluorescencja cząsteczek znajdujących się w innych
obszarów niŜ ognisko jest eliminowana przez przepuszczenie wiązki fotonów fluorescencji
przez otwór o bardzo małej średnicy (z ang. ,,pinhol”). Próbka przesuwana jest względem
ogniska w płaszczyźnie x–y co w efekcie pozwala otrzymać dwuwymiarowy obraz zliczeń
fotonów i w ten sposób znaleźć połoŜenie pojedynczych cząsteczek barwnika.
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Próbka

Wzbudzenie

Filtr
Mały otworek
(ang. piniole)

Detektor
(fotodioda APD)

Rysunek 1.3.2. Schemat ideowy mikroskopu współogniskowego (ang. confocal microscope).

Gdy chcemy obserwować równocześnie wiele pojedynczych cząsteczek (np.
badając ich dyfuzję) uŜywa się mikroskopu ,,szerokiego pola” (Rys. 1.3.3).

W tym

przypadku, światło wzbudzające jest celowo rozogniskowane (i oświetla większą
powierzchnię próbki) a na obserwacji zamiast punktowego detektora fotonów uŜywa się
kamerę CCD. Ceną za moŜliwość równoczesnej obserwacji duŜej powierzchni próbki jest
gorszy stosunek sygnału do szumu w porównaniu do tego dla mikroskopii współogniskowej.
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Wzbudzenie

Próbka

Detektor
(kamera CCD)

Rysunek 1.3.3. Sposób realizacji wzbudzenia w przypadku mikroskopu ,,szerokiego pola” (ang. Wide-Field
Microscopy).

Stosunkowo łatwą w realizacji techniką doświadczalną pozwalającą obserwować
większy obszar próbki przy ograniczonym promieniowaniu tła jest metoda TIR (ang. Total
Internal Reflection) wykorzystująca efekt całkowitego wewnętrznego odbicia wiązki
światła wzbudzającego. Schemat wzbudzenia przedstawiono na Rys. 1.3.4. Niski poziom
tła w tej mikroskopii wynika z faktu, Ŝe wzbudzające cząsteczki promieniowanie
(ang. evanescent field), wnika do próbki jedynie na bardzo małą głębokość (do ~ 125 nm).

21

Wzbudzenie

Próbka

Detektor
(kamera CCD)

Rysunek 1.3.4. Sposób realizacji wzbudzenia w przypadku techniki TIR (ang. Total Internal Reflection).

1.4

Korelacje czasowe pomiędzy fotonami fluorescencji emitowanymi
przez pojedynczą cząsteczkę
Pojedyncza

cząsteczka

barwnika

moŜe

spontanicznie

wyemitować

foton

fluorescencji jedynie wtedy, gdy powraca z najniŜszego wzbudzonego stanu singletowego
S1 do stanu podstawowego S0. Cząsteczka moŜe być wzbudzana do stanu S1 jedynie
wtedy, gdy światło laserowe znajduje się w rezonansie z odpowiednim przejściem
absorpcyjnym S0→S1.

Korelacje czasowe pomiędzy fotonami emitowanymi przez

cząsteczkę odzwierciedlają zarówno wewnętrzną kinetykę cząsteczki (związaną z czasami
jej Ŝycia w róŜnych stanach wzbudzonych) jak i dynamikę oddziaływania cząsteczki z jej
nanootoczeniem. Analizę prowadzi się zwykle przy pomocy funkcji korelacji natęŜenia
fluorescencji, która opisuje prawdopodobieństwo zarejestrowania fotonu fluorescencji po
upływie czasu τ od momentu zarejestrowania poprzedniego fotonu.

Matematycznie

funkcja ta dana jest wzorem [48,62]:
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g ( 2 ) (τ ) =

I (t ) ⋅ I (t + τ )
I (t )

2

,

(1.5)

gdzie: I(t) to liczba fotonów zarejestrowanych w chwili czasu t (w ustalonej, krótkiej
bramce czasowej), I(t+τ) to liczba fotonów zarejestrowanych po czasie τ od chwili t
(uŜywając tej samej bramki czasowej), < > - oznacza uśrednianie po czasie t.
W róŜnych zakresach czasu funkcja korelacji natęŜenia fluorescencji opisuje róŜne
procesy molekularne:
-

w zakresie kilku nanosekund, odpowiadającym czasowi Ŝycia cząsteczki w jej stanie
wzbudzonym S1, funkcja korelacji jest bliska wartości zerowej dla chwili czasu 0.
Odzwierciedla to fakt, Ŝe jedna cząsteczka nie moŜe emitować dwóch fotonów w tej
samej chwili czasu. Efekt taki nosi nazwę anty-paczkowania (z ang. „antibunching”),

-

w zakresie czasów mikro- i mili-sekundowym korelacje pomiędzy fotonami związane
są z moŜliwością znalezienia się cząsteczki w jej stanie trypletowym T1 (Rys. 1.4.1).
Cząsteczka emituje fotony w paczkach (z ang. „bunching”), gdy wzbudzana jest
wielokrotnie do stanu S1 i emituje fotony fluorescencji, przedzielonych przez okresy
ciemne, gdy cząsteczka znajdzie się w stanie trypletowym T1 i nie moŜe absorbować,
a tym samym i emitować fotonów. Okresy ciemne pozwalają wyznaczyć czas Ŝycia
cząsteczki w jej stanie T1 [49].

Rysunek 1.4.1. Schemat przedstawiający charakterystykę czasową fotonów emitowanych przez
pojedynczą cząsteczkę [49].
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-

korelacje w zakresie czasów od mili-sekund do wielu godzin odzwierciedlają procesy
związane ze zmianami strukturalnymi w najbliŜszym otoczeniu cząsteczki lub
reorientacją dipolowego momentu przejścia tej cząsteczki, które zmieniają energię
stanów S0 i S1 cząsteczki tak, Ŝe czasowo nie moŜe ona absorbować promieniowania
laserowego.
Analiza funkcji korelacji natęŜenia fluorescencji umoŜliwia wyznaczenie stałych

szybkości w bardzo szerokim zakresie czasów. Dlatego, w doświadczeniach uŜywa się
najczęściej korelatorów z logarytmiczną skalą czasową.
Inną metodą pozwalającą analizować korelacje pomiędzy fotonami fluorescencji
jest rejestracja tzw. stanów (i czasów) ,,on” i ,,off”. O cząsteczce w stanie ,,on” mówimy
wtedy, gdy emituje ona fotony fluorescencji a o cząsteczce w stanie ,,off” gdy jest w stanie
ciemnym i nie moŜe emitować fotonów fluorescencji. Budując odpowiednie histogramy
czasów „on” i „off” moŜna wyznaczyć czasy Ŝycia w stanie jasnym oraz ciemnym
(Rys. 1.4.2). Analiza taka moŜliwa jest praktycznie jedynie przy zapewnieniu wysokiej
czułości detekcji fotonów, co ogranicza jej zastosowanie do temperatury pokojowej.
Ponadto, w metodzie tej kłopotliwe jest arbitralne rozgraniczenie sytuacji (tzn. ustalenie
poziomu liczby rejestrowanych fotonów fluorescencji) gdy cząsteczka jest w stanie „on”
lub „off” [64 ].

t [ms]

t [ms]

Rysunek 1.4.2. Czasowa charakterystyka fotonów emitowanych przez pojedynczą cząsteczkę oraz
histogramy czasów ,,on” i ,,off” [50].
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1.5

Pojedyncze cząsteczki terylenu w dotychczasowych badaniach
Terylen (Tr) jest sztywnym, wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym

(C30H16) o punktowej grupie symetrii D2h.

Cząsteczka Tr posiada własności, jakie

powinna posiadać idealna cząsteczka do zastosowań w spektroskopii pojedynczych
cząsteczek. Ma wysoki przekrój czynny na absorpcję, wydajność kwantową fluorescencji
bliską jedności i jest fotostabilna w wielu środowiskach.

Ponadto, maksimum

absorpcyjnego przejścia (0,0) Tr wypada przy długości fali około 570 nm, w zakresie
widmowym pracy lasera barwnikowego z Rh6G.

Wzór strukturalny cząsteczki

przedstawiono na rysunku 1.5.1.

Rysunek 1.5.1. Wzór strukturalny cząsteczki terylenu (Tr).

Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku cząsteczki Tr były, i wciąŜ są,
chyba najczęściej uŜywanymi cząsteczkami w badaniach spektroskopii pojedynczych
cząsteczek w temperaturach kriogenicznych [51,52]. Pojedyncze cząsteczki terylenu były
równieŜ badane w temperaturze pokojowej [53,59].
Dotychczasowe badania Tr prowadzone były w róŜnorodnych środowiskach takich
jak

polimery

[25,54-56]

(polietylen,

polivinylbutyral,

polistyren),

kryształy

[52,60,61,63,68] (para-terfenyl (p-T), naftalen, antracen), matryce Szpolskiego [57]
(n-hexadekan, n-dodecan, etc.), matryce z gazów szlachetnych [58] (xenon, krypton).
Badania pokazały, Ŝe cząsteczki Tr umieszczone w atmosferze pozbawionej tlenu
charakteryzują się wysoką fotostabilnością zarówno w niskich temperaturach jak
i w temperaturze pokojowej. W trakcie niektórych eksperymentów [52] cząsteczki Tr
oświetlane były przez wiele godzin za pomocą intensywnych źródeł światła przechodząc
1011 - 1012 cykli wzbudzenie–emisja fotonu.
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Dotychczasowe badania układu Tr w krysztale p-T pokazały, Ŝe cząsteczki Tr
wbudowują się w strukturę tego kryształu w cztery róŜne otoczenia (z ang. sites)
oznaczone [7,52] jako: X1 – linia absorpcyjna przy 580.4 nm, X2 – 578,5 nm, X3 – 578,3
nm, X4 – 577,9 nm (Rys. 1.5.2). Dwa z tych otoczeń (X1 i X3) okazały się być niestabilne
natomiast pozostałe dwa (X2 i X4) stabilne i na tych ostatnich przeprowadzono większość
badań

metodami

spektroskopii

pojedynczych

cząsteczek.

W

temperaturach

kriogenicznych (T = 1,4 K) obserwowano liczbę fotonów emitowanych przez pojedynczą
cząsteczkę Tr dochodzącą do 600 000 s-1.

Oszacowana podczas badań wydajność

przejścia do stanu trypletowego wynosi około ~ 10-5. Tak mała wartość dowodzi, Ŝe nawet
przy wysokich natęŜeniach światła wzbudzającego przejście do długoŜyjącego stanu
trypletowego jest zjawiskiem rzadkim.

Rysunek 1.5.2. Widmo wzbudzenie fluorescencji Tr w krysztale p-T w temperaturze T = 4,2 K [51].

Badane były równieŜ stałe szybkości obsadzania i opróŜniania stanu trypletowego
T1 (odpowiednio: k23 i k31) w dwóch skrajnych temperaturach.

Oszacowano,

Ŝe w temperaturze 1,5 K stałe te wynoszą: k23 ~ 103 s-1, k31 ~ 103 s-1 [52], zaś
w temperaturze pokojowej: k23 ~ 104 s-1, k31 ~ 104 s-1 [53].
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2.

Cel pracy
Badania pojedynczych cząsteczek prowadzono dotąd głównie w dwóch zakresach

temperatur: w temperaturze pompowanego helu (< 2K) i w temperaturze pokojowej.
Tylko nieliczne doświadczenia przeprowadzono w zakresie temperatur pośrednich [69,70].
Powodem były kłopoty eksperymentalne.

Badania w temperaturach pośrednich

prowadzone muszą być przy pomocy typowych dla temperatury pokojowej technik
mikroskopowych z przestrzennym rozróŜnianiem cząsteczek, ale z gorszą rozdzielczością.
Z uwagi na fakt, Ŝe ciecz immersyjna zamarza w niskiej temperaturze konieczne jest
bowiem uŜywanie obiektywów mikroskopowych z przerwą powietrzną, których apertura
numeryczna (N.A.) równa jest praktycznie co najwyŜej 0,9. Ponadto, z badaniami takimi
wiąŜą się wszystkie utrudnienia związane z faktem, Ŝe próbka i obiektyw umieszczone są w
kriostacie.
Pierwszym celem niniejszej pracy było zbudowanie stanowiska pomiarowego które
pozwoliłoby prowadzić badania pojedynczych cząsteczek w szerokim zakresie temperatur,
od 1,7 do 300 K. Stało się to moŜliwe po zakupieniu specjalnego, przystosowanego do
badań w niskich temperaturach obiektywu mikroskopowego.

Do testowania układu

doświadczalnego wybrany został układ: pojedyncze cząsteczki Tr w krysztale p-T, który
juŜ wcześniej był znany jako wysoce fotostabilny w obu granicznych temperaturach
(pompowanego helu jak i pokojowej) [52,53,59].

Badania wymagały oczywiście

zbudowania odpowiedniego układu do hodowania kryształów przez współ-sublimację obu
składników i opanowanie warunków, w jakich taką sublimację naleŜy prowadzić.
Układ Tr w krysztale p-T był interesujący równieŜ jako obiekt badań. W krysztale
p-T występuje bowiem przejście fazowe w pobliŜu temperatury 193 K i stąd pytanie czy
pojedyncza cząsteczka domieszki moŜe posłuŜyć jako sonda tego przejścia. Sugestia, Ŝe
moŜe tak być wynikała z obserwacji (o której wspomniano juŜ poprzednio), Ŝe stała
szybkości przejścia międzysystemowego S1→T1, k23, która w 1,7 K wynosi ok. 103 s-1
[52,71] rośnie w temperaturze pokojowej do wartości powyŜej 105 s-1 [72]. Stąd, celem
badań tego układu stało się wyznaczenie stałych szybkości obsadzania i opróŜniania stanu
trypletowego T1 w funkcji temperatury.
doświadczalnie

wyznaczyć

analizując

Wymienione stałe szybkości moŜna

funkcję

korelacji

natęŜenia

fluorescencji

pojedynczej cząsteczki. Szczególnie waŜnym było staranne przebadanie tej funkcji dla
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jednej i tej samej cząsteczki w temperaturach nieznacznie poniŜej i powyŜej temperatury
przejścia fazowego.
Drugim celem pracy było rozszerzenie badań na nowy, wcześniej nie badany przy
pomocy sond jednomolekularnych kryształ 2,3-dimetylonaftalenu (2,3-DMN). Kryształ
2,3-DMN charakteryzuje się regularną siecią, z komórką elementarną podobną do tej dla
kryształu antracenu, ale z „dipolowym” nieporządkiem w orientacji składowych cząsteczek
[73]. Nieporządek ten powoduje duŜą róŜnorodność lokalnej struktury, która przejawia się
szerokim rozkładem energii elektronowo wzbudzonych stanów cząsteczek gospodarza oraz
ewentualnej domieszki. Pytaniem było, jak taka róŜnorodność otoczenia i stosunkowo
luźna, z uwagi na obecność grup metylowych, struktura wpływają na własności
pojedynczej cząsteczki domieszki, Tr.
Kolejnym celem pracy były badania cząsteczek Tr w matrycach Szpolskiego
(n-heksadekanu i n-dodekanu) w zakresie temperatur powyŜej 50 K. Matryce Szpolskiego
dostarczają środowiska pośredniego pomiędzy polikryształem a nieuporządkowanym
polimerem. Pojedyncze cząsteczki Tr były wcześniej badane w takich matrycach, ale
badania tamte ograniczały się wyłącznie do temperatur poniŜej 20 K [74-76].
Jedynie kilka wcześniejszych prac w temperaturach kriogenicznych dotyczyło
sytuacji, gdy wzbudzano pojedynczą cząsteczkę do jej stanu wibronowego [77].
W przypadku Tr szczególnie interesującym jest fakt, Ŝe przy częstości ok. 250 cm-1 dla
struktury płaskiej tej cząsteczki (grupa punktowa D2h) występować powinno jedynie jedno
drganie (rozciągające C – C wzdłuŜ długiej osi cząsteczki), podczas, gdy dla struktury
odkształconej od płaskiej występować dwa drgania (wymienione uprzednio drganie
rozciągające i pozapłaszczyznowe drganie torsyjne).

Dlatego, kolejnym celem były

badania widma wzbudzenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr w kryształach p-T
i naftalenu (N) w szerokim zakresie spektralnym obejmującym zarówno przejście (0,0) jak
i wymienione przejścia wibronowe. Badania te przeprowadzone muszą być w niskiej
temperaturze (5 K), gdy widmo zdominowane jest przez wąskie linie zero-fononowe.
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3.

Aparatura pomiarowa

3.1

Układ pomiarowy do badania pojedynczych cząsteczek

Układ doświadczalny do badania pojedynczych cząsteczek został zaprojektowany
i zbudowany w Instytucie Fizyki PAN, w Zespole ON 2.1. Jest pierwszym w Polsce
mikroskopem współogniskowym (konfokalnym) słuŜącym do badania pojedynczych
cząsteczek, a zarazem jednym z nielicznych na świecie, pozwalającym prowadzić takie
badania w szerokim zakresie temperatur, od 1,7 do 300 K.

Schemat mikroskopu

przedstawiono na Rys. 3.1.1.
W mikroskopie źródłem światła jest laser barwnikowy (Coherent 700 Dye Laser)
pompowany za pomocą lasera neodymowego (Coherent Antares 76 Nd:YAG).
W niniejszych badaniach barwnikiem laserującym była rodamina 6G, co wyznacza zakres
widmowy emitowanego światła na 560 – 600 nm. Laser ten dostarcza wiązkę światła
quasi-ciągłego w postaci ciągu impulsów, kaŜdy o czasie trwania ok. 20 ps z przerwą
pomiędzy kolejnymi impulsami wynoszącą 13 ns (częstotliwość 76 MHz).

Podczas

początkowych badań pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DMN oraz podczas
badań Tr w matrycach Szpolskiego uŜywano takŜe moduł laserowy emitujący światło
o długości fali 532 nm i mocy 5 mW w pracy ciągłej (GML-5, Roithner Lasertechnik).
Światło z lasera kierowane jest za pomocą dwóch zwierciadeł (Z1, Z2),
zestawionych w układzie peryskopowym, do układu ogniskowania wiązki (W), który
wprowadza to światło do jednomodowego światłowodu.

Po wyjściu ze światłowodu

światło formowane jest za pomocą asferycznej soczewki (S1) w wiązkę równoległą
o profilu bliskim gausowskiemu. Następnie, wiązka światła przechodzi przez filtr
wąskopasmowy (F1) i kierowana jest za pomocą peryskopowego układu dwóch
zwierciadeł (Z3, Z4) na płytkę dichroiczną (BS), która odbija ją pod kątem 90° w kierunku
zwierciadeł galvo-skanera (SM).

Zwierciadła skanera, poprzez telecentryczny układ

dwóch soczewek (S2, S3), kierują wiązkę światła wzbudzającego na okular obiektywu
mikroskopowego (MO).

Obiektyw wraz ze zwierciadłem (Z6) są zamocowane na

wspólnym pręcie umieszczanym wewnątrz kriostatu.

Obiektyw mikroskopowy

(o apreturze numerycznej N.A. = 0,85) jest najwaŜniejszym elementem mikroskopu
współogniskowego.

Zaprojektowany i wykonany został na specjalne zamówienie
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z przeznaczeniem do badań w szerokim zakresie temperatur (od temperatur ciekłego helu
do temperatury pokojowej) przez firmę Bernard Halle Nachfl. GmbH. z Berlina.

Z2

Z1

W

L2

O
L1

F1
PC

Z3

S6
D

S5

F3 F2

S4

S1

Kriostat

Z5

P
BS

Pr

Z4

MO
S2
SM

S3
Z6

Rysunek 3.1.1. Schemat mikroskopu współogniskowego do badania pojedynczych cząsteczek. L1 – laser
neodymowy (Coherent Antares 76-YAG), L2 – laser barwnikowy (Coherent 700 z barwnikiem Rh6G),
Z1÷Z5 – zwierciadła płaskie, W – układ wprowadzania wiązki światła do światłowodu (ThorLabs KT100),
O – światłowód, S1÷S6 – soczewki achromatyczne, F1÷F3 – odpowiednie filtry pasmowe zakupione
w Chroma Tech. (gdzie: F1 to HQ580/20 lub D565/20 lub D532/10, F2 to HQ645/110 lub E565lp, F3 to
WG610), BS – płytka dichroiczna (Chroma Tech. Q585lp lub Z532rdc), SM – zwierciadła galvo-skanera
(Cambridge Tech., model 6230), MO – obiektyw mikroskopowy (Bernhard Halle Nachfl. GmbH, Berlin),
P – pinhole (średnica - 30 µm), D – moduł licznika fotonów (EG&G SPCM-AQ141), PC – komputer z kartą
sterującą przebiegiem doświadczenia , Pr – zamocowanie próbki.

Obiektyw mikroskopowy (MO) ogniskuje wiązkę światła wzbudzającego na
próbce, i jeŜeli w ognisku znajdzie się pojedyncza cząsteczka lub inny obiekt świecący to
ten sam obiektyw słuŜy równocześnie do zbierania fotonów emitowanych przez ten obiekt.
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Dlatego mikroskop o takiej konfiguracji nazywany jest współogniskowym (z ang.
confocal). Skanowanie próbki w płaszczyźnie x–y jak i następnie wybór miejsca na
próbce jest moŜliwy poprzez odpowiednie pochylenie zwierciadeł galvo-skanera.
Fotony emitowane przez pojedynczą cząsteczkę (gdy znajdzie się ona w ognisku
obiektywu) powracają początkowo tą samą drogą co wiązka światła wzbudzającego ale
przechodzą przez płytkę dichroiczną (BS). Płytkę tą dobiera się tak aby odbijała laserowe
światło wzbudzające cząsteczkę ale przepuszczała fotony fluorescencji, o dłuŜszej długości
fali. Fotony fluorescencji po odbiciu od zwierciadła (Z5) skupiane są za pomocą soczewki
achromatycznej (S4) na małym otworze (P ang. pinhole) o średnicy 30 µm. Otworek ten
poprawia stosunek sygnału (fluorescencji pojedynczej cząsteczki) do tła poprzez
wyeliminowanie fotonów emitowanych przez cząsteczki znajdujące się poza ogniskiem
obiektywu mikroskopowego.

Soczewka (S5) przywraca wiązkę równoległą.

Fotony

fluorescencji przechodzą następnie przez filtr pasmowy (F2), który dodatkowo absorbuje
fotony rozproszonego na próbce światła laserowego (rozpraszanie Rayleigha), które
przepuściła płytka dichroiczna. Soczewka (S6) skupia fotony fluorescencji na powierzchni
detektora, którym jest krzemowa dioda lawinowa o średnicy 180 µm pracująca w reŜimie
liczenia fotonów (zwanym modem Geigera). Krzemowa dioda lawinowa charakteryzuje
się bardzo wysoką czułością detekcji fotonów (dla długości fali 600 nm jest to ok. 60%),
znacznie przewyŜszającą czułość fotopowielaczy. Detektor, w odpowiedzi na padający
foton, generuje pojedynczy impuls elektryczny o amplitudzie ok. 2,5 V (w standardzie
TTL) i o czasie trwania ok. 30 ns. Impulsy elektryczne zliczane są przy pomocy karty
multiskalera (LightScan) umieszczonej w komputerze PC.

Program komputerowy

(EasyScan) nadzoruje zarówno zliczanie fotonów jak i wysyła odpowiednie impulsy
(komendy) sterujące przebiegiem doświadczenia (podaje odpowiednie napięcia na galvoskaner, wysyła impulsy do przestrojenia lasera barwnikowego na inną długość fali, etc.).
Optyczny kriostat helowy pozwala na badanie próbek w szerokim zakresie
temperatur, od temperatury pompowanego helu, 1,7 K, do temperatury pokojowej, ok. 300
K. Do wnętrza kriostatu wprowadzany jest układu mocowania próbki (o średnicy 58 mm).
Fotografię dolnej, najwaŜniejszej części tego układu zamieszczono na rysunku 3.1.2.
Widać zwierciadło (Z6), odbijające wiązkę światła pod katem 90 stopni w górę, w kierunku
obiektywu mikroskopowego znajdującego się wewnątrz miedzianej tulei. Zastosowanie tej
tulei ma na celu wyeliminowanie ewentualnych gradientów temperatury wzdłuŜ obiektywu.
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Próbka

Obiektyw
wewnątrz
tulei
Zwierciadło Z6

Rysunek 3.1.2. Fotografia dolnej części układu mocowania próbki.

3.2

Przygotowywanie próbek oraz testy rejestracji pojedynczych cząsteczek za
pomocą zbudowanego mikroskopu współogniskowego

Opisany w poprzednim rozdziale mikroskop współogniskowy poddany został
następującym testom:
•

wyznaczono wielkości rejestrowanego obszaru próbki w funkcji napięcia
podawanego na galwo-skaner;

•

oszacowano rozdzielczość przestrzenną układu;

•

przeprowadzono próby obserwacji pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale p-T
w temperaturach pokojowej i ciekłego helu;

•

opracowano technikę ustawiania próbki w ognisku obiektywu mikroskopowego;

•

dobrano właściwe filtry oraz średnicę otworku (pinhola).
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Do oceny wymiarów rejestrowanego obszaru próbki (co następnie posłuŜyło do
oszacowania rozdzielczości obiektywu) uŜyto płytkę CD, która (jak wiadomo z literatury
[78]), powinna mieć nacięte co 1,6 µm ścieŜki o szerokości ok. 0,5 µm. Mały, o boku
kilku milimetrów kwadrat, wycięty z płytki CD, zamocowano w kriostacie zamiast próbki.
Po zogniskowaniu wiązki laserowej, dobraniu odpowiedniej odległości obiektyw–płytka,
zmierzono dwuwymiarowy obraz natęŜenia światła odbitego od powierzchni płytki. Obraz
taki przedstawiony jest na Rys. 3.2.1. Aby oszacować wielkość rejestrowanego obrazu
wystarczyło policzyć liczbę prąŜków.

Rysunek 3.2.1 Obraz, w świetle odbitym, powierzchni płytki CD. Zarejestrowany obszar ma wymiary
15 x 15 µm2.

Wymiary nacięć na płytce CD zostały dodatkowo sprawdzone doświadczalnie
traktując ją jako siatkę dyfrakcyjną.

UŜywając wąską wiązkę światła laserowego

o długości fali 575 nm wyznaczono kierunek jej ugięcia w pierwszym rzędzie. Następnie,
skorzystano z równania [79]:
d ⋅ sin α = n ⋅ λ

,

(3.1)
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gdzie: d – odległość między ścieŜkami, α – kąt ugięcia dla pierwszego rzędu, n – rząd
ugięcia, λ – długość fali światła. Otrzymana z pomiaru stała siatki wyniosła 1,5 µm, i taką
wartość przyjęto do oszacowania obszaru rejestracji.
Kolejnym etapem testów była rejestracja pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale
p-T w temperaturze pokojowej. Wymagało to wyhodowania odpowiednich kryształów.
Schemat układu stosowanego do hodowli kryształów przez sublimację przedstawiono na
rysunku 3.2.2. Dla układu Tr w krysztale p-T optymalnym okazało się wcześniejsze
wymieszanie

obydwu

składników

i

hodowanie

kryształów

przez

sublimację

w temperaturze ok. 160 °C w atmosferze ok. 150 milibarów helu. W takich warunkach
otrzymywano kryształy p-T domieszkowane Tr w stęŜeniu ok. 10-12 mol/l.

miejsce wzrostu
nowych kryształów

Dodatkowy,
mały pojemnik
z terylenem

grzałki

atmosfera
hel bądź argon

mieszanina terylenu
z odpowiednim
kryształem (p-T, N
lub 2,3-DMN)

Rysunek 3.2.2 Schemat układu do hodowli kryształów przez sublimację z regulacją stęŜenia domieszki (Tr).

NaleŜy tutaj dodać, Ŝe w przypadku hodowania kryształów N oraz 2,3-DMN
domieszkowanych Tr , wcześniejsze wymieszanie obu składników nie wystarczyło
z uwagi na wyraźnie róŜniące się temperatury topnienia (a więc i pręŜności par podczas
sublimacji). W tych przypadkach Tr umieszczano dodatkowo w małym pojemniczku,
zaznaczonym na rysunku 3.2.2. Odpowiednio dobierając prąd grzałki, którą owinięty jest
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pojemniczek, kontrolowano stęŜenie odparowywanego Tr.

Kryształy hodowano

w atmosferze gazów szlachetnych, helu lub argonu, pod ciśnienie od 150 do 800 milibarów.
Na rysunku 3.2.3 przedstawiono przykładowy obraz fluorescencyjny (przy
wzbudzeniu światłem laserowym o długości fali λ = 565 nm) otrzymany w temperaturze
pokojowej dla cząsteczek Tr w krysztale p-T. Jasne punkty na obrazie to pojedyncze
cząsteczki Tr.

Jak juŜ wspomniano wcześniej, linie absorpcyjne w temperaturze

pokojowej są szerokie i nie jest wymagane precyzyjne dopasowanie się z długością fali
światła wzbudzającego. Z rysunku, znając wcześniej wyznaczoną całkowitą wielkość
rejestrowanego obszaru, oszacowano rozmiar plamki odpowiadającej pojedynczej
cząsteczce Tr na około 0,5 µm.

Jest to wartość bliska wynikającej z ograniczenia

dyfrakcyjnego – potwierdzając doskonałą jakość uŜytego obiektywu mikroskopowego.
Stąd, rozdzielczość zbudowanego mikroskopu współogniskowego oszacowano na 0,5 µm.

Rysunek 3.2.3. Dwuwymiarowy obraz, 15 x 15 µm2, przedstawiający świecące cząsteczki Tr w krysztale pT w temperaturze pokojowej. Do wzbudzenia cząsteczek Tr uŜyto światła laserowego o długości fali λ = 565
nm (wzbudzenie wibronowe).

Widoczna po prawej stronie rysunku skala jasności odpowiada liczbie

fotonów rejestrowanych w 10 ms bramce czasowej.

Inną technikę przygotowywania próbek niŜ w przypadku sublimacyjnego
hodowania kryształów stosowano dla matryc Szpolskiego.

W tym przypadku ciekły

roztwór n-dodekanu lub n-heksadekanu zawierający Tr w odpowiednim stęŜeniu
wylewano na cienką (o grubości poniŜej 0,1 mm) płytkę kwarcową i tak przygotowaną
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próbkę szybko zamraŜano umieszczając ją w zimnym kriostacie helowym.

W celu

ewentualnego usunięcia (wybielenia) fluoryzujących zanieczyszczeń ciekłe n-alkany
wcześniej naświetlano przez dobę światłem lampy rtęciowej.

StęŜenie cząsteczek Tr

w próbce było dobierane eksperymentalnie tak aby w płaszczyźnie o wymiarach 30 × 30
µm2 rejestrować ok. 10 cząsteczek Tr.

3.3

Układ pomiarowy do badania widm fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji
zbioru cząsteczek

Widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji Tr w róŜnych układach badane
były przy pomocy układu pomiarowego przedstawionego na rysunku 3.3.1.

Źródłem

światła (L) w tym układzie był laser barwnikowy (Lambda Physik FL 1001 pompowany
laserem ekscimerowym LPX 100), który w zakresie długości fali od 525 do 600 nm
pracował z barwnikiem – kumaryną 153. Emisja fotonów obserwowana była pod kątem
prostym

względem

kierunku

padania

wiązki

światła

wzbudzającego.

Celem

wyeliminowania rozproszonego na próbce światła laserowego stosowano odpowiednie
krawędziowe filtry długofalowe (F).

Do selekcji odpowiedniej długości fali uŜyto

monochromator (M – McPherson 207, 0,67 m), do którego dołączony był przystosowany
do pracy impulsowej fotopowielacz (EMI 9659Q).

Przy rejestracji widm stosowano

technikę próbkowania z ,,boxcar-integratorem” (Stanford Research, SR 250). Przyrząd ten
mierzył natęŜenie fluorescencji podczas ustalonej bramki czasowej, pokrywającej
odpowiedź fluorescencyjną próbki na impuls laserowego światła wzbudzającego.
Początek trwania bramki ustalano przy pomocy sygnału generowanego na fotodiodzie
(PD). Napięcie na wyjściu ,,boxcar-integratora” przetwarzano za pomocą przetwornika
napięcie-częstotliwość (VFC) na ciąg impulsów TTL o częstotliwości proporcjonalnej do
napięcia wejściowego.

Impulsy TTL zliczano za pomocą licznika impulsów

umieszczonego na karcie (LightScan) zainstalowanej w komputerze (PC).

Karta ta

sterowała równieŜ zmianą długości fali obserwacji podczas pomiaru widma fluorescencji,
za pomocą silnika krokowego (SM) zmieniając ustawienie siatki monochromatora (M).
W przypadku rejestracji widma wzbudzenia fluorescencji karta generowała impulsy
pozwalające zmieniać długość fali światła laserowego.
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Zarejestrowane widma fluorescencji korygowano na rozkład czułości detekcji
światła przez spektrofotometr (wyznaczanego głównie przez uŜyty fotopowielacz),
natomiast

widma

wzbudzenia

fluorescencji

korygowano

na

rozkład

natęŜenia

wzbudzającego światła laserowego.

L

PD

S4

BS

S1

M
Pr

S2

F

P

BA

VFC

PC

S3
SM

Rysunek 3.3.1. Schemat spektrofotometru uŜywanego do pomiaru widm fluorescencji i wzbudzenia
fluorescencji zbioru cząsteczek. L – impulsowy laser barwnikowy (Lambda Physik FL 1001) pompowany
laserem ekscimerowym (LPX 100), BS – płasko-równoległa płytka kwarcowa odbijająca ok. 10 % światła
laserowego w kierunku fotodiody PD, S1-S4 – soczewki, Pr – próbka umieszczona w kriostacie helowym,
F – długofalowy filtr krawędziowy, M – monochromator (McPherson 207, 0,67 m) przesuwany silnikiem
krokowym SM, P – fotopowielacz (EMI 9659Q), BA – ,,boxcar-integrator” (Stanford Research SR 250),
VFC – przetwornik napięcie-częstotliwość, PC – komputer z umieszczoną w nim kartą licznika impulsów.
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3.4

Funkcja autokorelacji wzbudzenia fluorescencji

W celu wyznaczenia funkcji korelacji natęŜenia fluorescencji pojedynczych
cząsteczek napisano w języku C++ program do jej numerycznego obliczania.

UŜyta

w pomiarach karta multiskalera rejestrowała fotony w ustalonych bramkach czasowych,
których liczba ograniczona była do 8192 kanałów. Po ich zapełnieniu dane przesyłane
były do komputera w celu zapisania na dysku.
Program (którego kod podano na końcu rozprawy, w dodatku) pozwalał obliczać
wartość funkcji autokorelacji zgodnie z równaniem (1.5).

Zakres czasowy korelatora

ograniczony był przez iloczyn liczby kanałów i długość bramki czasowej (8192 × ustalona
bramka czasowa).
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4. Temperaturowe badania pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale p-T
Jak juŜ wspomniano w rozdziale 1 cząsteczki Tr spełniają wysokie wymagania
fotofizyczne pozwalające uŜywać je do badań jako pojedyncze.

Cząsteczki Tr

charakteryzują się kwantową wydajnością fluorescencji bliską jedności, znikomym
prawdopodobieństwem przejścia do stanu trypletowego, a ponadto są wysoce fotostabilne
w róŜnych środowiskach.
Tr w krysztale p-T jest układem wielokrotnie wcześniej badanym, co wynika
z faktu Ŝe jest foto-stabilny zarówno w temperaturach pompowanego helu jak
i w temperaturze pokojowej [59,53,80].

W procesie sublimacji p-T tworzy dwu-

wymiarowe, wysokiej jakości monokryształy o wymiarach rzędu (10 mm) x (10 mm)
i o grubości kilkudziesięciu mikronów. Z powyŜszych powodów wybrano ten układ do
pierwszych badań.

Zagadnieniem, które dotąd nie było wyjaśnione, a które

postanowiliśmy sprawdzić był wpływ temperatury na stałe szybkości tworzenia (k23)
i opróŜniania (k31) stanu trypletowego T1.

Jest to zagadnienie ciekawe poniewaŜ

w krysztale p-T zachodzi przejście fazowe w temperaturze 193 K, i wcześniej postulowano [53] Ŝe
w tej temperaturze wymienione stałe szybkości mogą zmieniać się skokowo.
Stałe szybkości k23 i k31 wyznaczano z analizy funkcji korelacji natęŜenia
fluorescencji drugiego rzędu, która zdefiniowana jest zgodnie ze wzorem (1.5) podanym
w rozdziale 1. Fotony fluorescencji emitowane przez pojedynczą cząsteczkę rejestrowano
w bramkach czasowych 1 µs lub 2 µs i ciąg czasowy zliczeń fotonów w bramkach uŜyto
do numerycznego obliczenia funkcji korelacji.

Zbadano kilkanaście pojedynczych

cząsteczek Tr przy róŜnych natęŜeniach światła wzbudzającego i w szerokim przedziale
temperatur, od 5 K do 300 K. W pobliŜu temperatury przejścia fazowego p-T (tzn.
nieznacznie poniŜej i powyŜej 193°C) funkcję korelacji badano dla jednej i tej samej
cząsteczki w celu ewentualnego wyeliminowania róŜnic występujących pomiędzy róŜnymi
cząsteczkami.

Przykładowy przebieg funkcji autokorelacji natęŜenia fluorescencji

wybranej cząsteczki Tr w temperaturze 150 K przy sześciu róŜnych natęŜeniach światła
wzbudzającego przedstawiono na Rys. 4.1.
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Rysunek 4.1. Funkcja korelacji natęŜenia fluorescencji wybranej pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale
p-T zarejestrowana w temperaturze 150 K dla sześciu róŜnych natęŜeń światła wzbudzającego I, gdzie
I0 = 100 kW/cm2.

W czasie pomiarów pojedyncze cząsteczki Tr wykazywały wysoką intensywność
fluorescencji i emitowały ok. 100 000 fotonów na sekundę. Z uwagi na to, Ŝe wydajność
przejścia do stanu trypletowego dla cząsteczek Tr jest bardzo mała, korelacje pomiędzy
fotonami fluorescencji związane z tym procesem moŜna było zauwaŜyć dopiero po długim
czasie zbierania fotonów (typowym czasem zbierania fotonów dla jednego zaniku był czas
około 1 godziny).

Mała wydajność przejścia do stanu trypletowego ujawnia się teŜ

w niskiej wartości kontrastu funkcji korelacji (znacząco poniŜej 1%). JeŜeli przejście
międzysystemowe S1→T1 następuje tylko do jednego z podpoziomów spinowych stanu
trypletowego [62], lub gdy proces relaksacji spin-sieć jest dostatecznie szybki by
wyrównać obsadzenie tych podpoziomów (co jest słuszne w temperaturach powyŜej 30 K,
o czym będzie wspomniane później), to funkcja korelacji natęŜenia fluorescencji dana jest
funkcją jedno-eksponencjalną w postaci:
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g ( 2) (τ ) = 1 + C ⋅ exp(− τ ⋅ λ ) .

(4.1)

W powyŜszym równaniu kontrast C dany jest wyraŜeniem:

C=

(λ − k 31 ) ,

(4.2)

k 31

a stała zaniku λ:

λ=

k31
I
k31 ⋅
IS


k ⋅I
1 + 31
 k 23 ⋅ I S





,

(4.3)

gdzie: I jest natęŜeniem światła wzbudzającego, a IS natęŜeniem nasycenia. NaleŜy tutaj
zauwaŜyć, Ŝe w pracy [62], gdzie po raz pierwszy wyprowadzono powyŜsze wzory dla
funkcji korelacji, w mianowniku równania (4.3) występuje cyfra ,,2”.

Jest to

konsekwencja rozpatrywania wzbudzenia do stanu czysto elektronowego (dla przejścia
(0,0)), a wtedy moŜna jedynie wyrównać obsadzenia stanów S0 i S1, czyli kaŜdy z nich
będzie miał obsadzenie ½. W naszym przypadku, cząsteczkę Tr wzbudzano do jednego ze
stanów wibronowych stanu S1 (odległego od czysto elektronowego stanu S1 o ok. 250 cm-1),
a wtedy moŜna całkowicie opróŜnić stan S0 na korzyść obsadzenia stanu S1.

Stąd,

w mianowniku wyraŜenia (4.3) występuje cyfra ,,1”.
Doświadczalnie otrzymane zaniki funkcji korelacji dopasowywane były do
przebiegów jedno-eksponencjalnych i dla kaŜdej krzywej wyznaczano wartości C i λ.
Następnie, bezpośrednio z równania (4.2), po jego prostym przekształceniu, wyznaczano
stałą szybkości k31.

Obliczone stałe szybkości okazały się być liniowo zaleŜne od

natęŜenia światła wzbudzającego, zgodnie z równaniem:

k 31 = kT + β ⋅ I ,

(4.4)

47

W powyŜszej zaleŜności stała kT opisuje bezpośrednie przejście do stanu
podstawowego T1→S0 (i jest niezaleŜna od natęŜenia światła wzbudzającego) natomiast
drugi składnik, β·I, opisuje dodatkowy kanał opróŜniania stanu trypletowego.
Identyfikujemy ten kanał jako absorpcję do wyŜszych stanów trypletowych, T1→Tn, po
którym następuje przejście międzysystemowe do stanu S1, Tn→S1. Zachodzenie tego typu
procesu dla układu Tr w p-T było juŜ wcześniej postulowane, ale jedynie w temperaturze
pokojowej [59].
Na rysunku 4.2 przedstawiono zaleŜność stałej szybkości k31 od natęŜenia światła
wzbudzającego. Analiza odnosi się do zbioru funkcji korelacji przedstawionych na rysunku 4.1.
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Rysunek 4.2. Stała szybkości k31 w funkcji natęŜenia światła wzbudzającego. Dopasowanie do zaleŜności
liniowej.

NatęŜenie nasycenia IS zmienia się z natęŜeniem światła wzbudzającego w ten sam
sposób jak stała szybkości k31 [62]. Dlatego do dalszej analizy przyjęto, Ŝe:

I S = A ⋅ k31 ,

(4.5)
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Podstawiając powyŜszą zaleŜność do równania (4.3) otrzymuje się:

λ = k 31 +

I
I
A+
k 23

.

(4.6)

Następnie wykreślano eksperymentalnie wyznaczony parametr λ w funkcji
natęŜenia światła wzbudzającego I i do tej zaleŜności dopasowano równanie (4.6),
w którym A oraz k23 były parametrami dopasowania.

Dopasowanie to pozwoliło

wyznaczyć stałą szybkości k23.
PowyŜsza procedura zastosowana została do analizy funkcji korelacji natęŜenia
fluorescencji dla kilku pojedynczych cząsteczek Tr w zakresie temperatur od 5 K do 300 K.
Wyznaczone stałe szybkości k31, kT, k23 oraz parametru β zebrano w tabeli 4.1.
W temperaturach 185 K i 200 K, tzn. nieznacznie poniŜej jak i powyŜej przejścia
fazowego w krysztale p-T (193 K) stałe szybkości wyznaczano dla tych samych
cząsteczek, zaznaczonych w tabeli 4.1 jako a, b i c.
Analiza danych zebranych w tabeli 1 wskazuje na to, Ŝe wszystkie stałe szybkości
zmieniają się w funkcji temperatury w sposób ciągły bez wyraźnej zmiany w pobliŜu 193 K.
NaleŜy jednak zwrócić uwagę na duŜy błąd doświadczalny popełniany podczas
wyznaczania stałych, który uniemoŜliwia doszukiwania się drobnych, skokowych zmian
ich wartości.
Wartości stałych szybkości wyznaczone dla dwóch skrajnych temperatur są
w granicach błędu zgodne z tymi, które zostały juŜ wcześniej wyznaczone przez grupy
Thomasa Basche i Jana Schmidta (103 s-1 – w temperaturze poniŜej 2 K) [52,81] oraz grupę
Ursa Wilda (105 s-1 – temperatura pokojowa) [72].
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Tabela 4.1. Stałe szybkości obsadzania i opróŜniania stanu trypletowego dla Tr w krysztale p-T
w zakresie temperatur od 5 K do 300 K (a,b,c,d – oznaczają te same cząsteczki Tr w róŜnych temperaturach).

T

kT

β

k23

[K]

[*103 s-1]

[*10 cm2/(kW·s)]

[*103 s-1]

5

2,5 ± 0,5 d

0d

0,10 ± 0,05 d

30

2,5 ± 0,5 d

0d

0,10 ± 0,03 d

2,7 ± 0,5

1,5 ± 0,6

0,42 ± 0,20

2,9 ± 0,5

1,1 ± 0,6

0,42 ± 0,09

2,9 ± 0,2

1,7 ± 0,2

0,58 ± 0,03

2,9 ± 0,2

0,7 ± 0,2

0,20 ± 0,03

2,7 ± 0,2

1,0 ± 0,1

0,21 ± 0,04

4,0 ± 0,2

2,3 ± 0,2

0,39 ± 0,20

4,0 ± 0,9

4±1

3,0 ± 2,5

4,5 ± 3,1 a

31 ± 6 a

2,3 ± 1,4 a

9,8 ± 7,8

51 ± 7

3,0 ± 1,8

9 ± 3a

89 ± 13 a

0,95 ± 0,15 a

9±5

50 ± 7

2,5 ± 1,1

19 ± 13 b

74 ± 17 b

2,5 ± 1,6 b

6 ± 4c

35 ± 3 c

1,6 ± 1,3 c

5,6 ± 1,8 a

70 ± 5 a

4,0 ± 1,0 a

8,9 ± 5,6

67 ± 4

11,8 ± 9,9

3 ± 4b

86 ± 9 b

1,4 ± 1,0 b

11 ± 9 c

43 ± 10 c

0,8 ± 0,8 c

4,1 ± 0,3

28 ± 2

42 ± 30

7±4

59 ± 7

15 ± 8

5±2

91 ± 3

14,7 ± 2,2

7,1 ± 1,6

43 ± 6

2,2 ± 0,9

6±2

86 ± 3

1,5 ± 1
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W zakresie temperatur od 5 K do temperatury pokojowej stała szybkości kT
zwiększa swoją wartość dwukrotnie, natomiast stała szybkości k23 rośnie o około dwa
rzędy wielkości. W najniŜszych temperaturach współczynnik β jest zaniedbywanie mały
(równy 0). Tłumaczymy to złym dopasowaniem długość fali światła wzbudzającego do
wąskich w najniŜszych temperaturach linii absorpcji tryplet – tryplet. Dopiero ze wzrostem
temperatury (powyŜej 30 K) i poszerzeniem się pasma absorpcyjnego moŜliwe jest
otwarcie tego dodatkowego kanału opróŜniania stanu trypletowego T1.
Na rysunku 4.3 przedstawiono schemat poziomów energetycznych oraz zaznaczono
przejścia, jakie mogą zachodzić w cząsteczce Tr po oświetleniu jej światłem laserowym.

Tn
β*I

S1

k23

T1
hν

k21
kT

S0

Rysunek 4.3. Schemat poziomów energetycznych pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale p-T oraz
rozwaŜane przejścia.

Stałą szybkości przejścia do stanu trypletowego (k23) moŜna ogólnie zapisać jako [82]:
 ∆Ei 
0
i
k 23 = k 23
+ ∑ k ISC
⋅ exp −
,
 kT 
i

(4.7)

gdzie: ∆Ei jest energią aktywacji, k - stałą Boltzmanna, T - temperaturą w skali Kelwina.
Suma oznacza tutaj sumowanie po wszystkich procesach zaleŜnych od temperatury.
W rzeczywistości stan trypletowy T1 składa się z trzech podpoziomów spinowych
[83] (Rys. 4.4) oznaczanych jako X, Y i Z. Nawet w zerowym polu magnetycznym
występuje rozszczepienie w wyniku oddziaływań dipolowych pomiędzy niesparowanymi
spinami. W przypadku cząsteczek Tr w krysztale p-T energia rozszczepienia pomiędzy
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stanem Z i środkiem stanów X, Y wynosi 1142 MHz, natomiast pomiędzy stanami
X i Y - 227 MHz [81].

Rysunek 4.4. Schemat poziomów energetycznych cząsteczki Tr z zaznaczonymi podpoziomami stanu
trypletowego T1. RóŜna wielkość kropek i grubość strzałek oznaczają róŜne prawdopodobieństwa obsadzania
i opróŜniania poszczególnych podpoziomów stanu trypletowego [50].

Generalnie,

poszczególne

podpoziomy

mają

róŜne

prawdopodobieństwa

obsadzania i opróŜniania w wyniku przejść międzysystemowych S1 → T1 oraz T1 → S0.
Podpoziom Z ma niŜsze prawdopodobieństwo obsadzania i opróŜniania niŜ dwa pozostałe
podpoziomy, X i Y [81].
RóŜnice w prawdopodobieństwie obsadzania i opróŜniania podpoziomów
spinowych powodują, Ŝe zanik funkcji autokorelacji natęŜenia fluorescencji w niskich
temperaturach jest dwu-eksponencjalny (podpoziomy X i Y z uwagi na bliskie wartości
stałych i błąd pomiarowy są nieodróŜnialne). Na rysunku 4.5 przedstawiono zmierzony
przez nas zanik funkcji autokorelacji pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale p-T w
temperaturze 5 K.

Wyraźnie widoczne jest dobre dopasowanie do zaniku dwu-

eksponencjalnego, przy czym krótka składowa zaniku odzwierciedla najprawdopodobniej
zanik obsadzenia nieodróŜnialnych podpoziomów X i Y, natomiast długa składowa czas
zaniku obsadzenia podpoziomu Z.

Wraz ze wzrostem temperatury, w wyniku

uaktywnienia się sprzęŜenia spin-sieć, obsadzenie podpoziomów spinowych się
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wyrównuje i w temperaturach powyŜej 30 K funkcja autokorelacji zanika juŜ jednoeksponencjalnie (Rys. 4.6).
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Rysunek 4.5. Zanik funkcji autokorelacji natęŜenia fluorescencji wybranej pojedynczej cząsteczki Tr
w krysztale p-T w temperaturze 5 K.
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Rysunek 4.6. Zanik funkcji autokorelacji natęŜenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale
p-T w temperaturze 50 K. Dopasowanie do zaniku jedno-eksponencjalnego.
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Podjęto próby analizy zmian charakteru zaniku funkcji korelacji od dwu- do jednoeksponencjalnego z myślą o otrzymaniu informacji o naturze sprzęŜenia spin-sieć
w badanym układzie. Okazało się, Ŝe zmiana charakteru zachodzi w wąskim przedziale
temperatur, między 15 K a 25 K, i jej badanie jest bardzo trudne technicznie. Wymaga
przede wszystkim dobrej (z dokładnością rzędu 1 stopnia) stabilizacji temperatury przez
okres kilku godzin i przeprowadzenia takich pomiarów dla kilku temperatur. Z naszym
kriostatem jest to trudne do spełnienia i dlatego badania sprzęŜenia spin-sieć odłoŜone
zostały na przyszłość.
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5.

Widma wzbudzenia pojedynczych cząsteczek terylenu w kryształach
p-terfenylu i naftalenu. Wzbudzenie czysto elektronowe i poprzez
stan wibronowy

5.1.

Terylen w krysztale p-terfenylu

Linia zero-fononowa czystego przejścia elektronowego niektórych aromatycznych
cząsteczek w temperaturach kriogenicznych jest bardzo wąska (ok. 3 × 10-3 cm-1
w temperaturach bliskich 2 K). Wysoki przekrój czynny na absorpcję skoncentrowany
w tak wąskiej linii pozwala na identyfikację pojedynczej cząsteczki poprzez wzbudzanie
jej do stanu S1 (S0→S1), zmieniając częstość wąskopasmowego lasera jednodomowego
(o szerokości linii ok. 10-4 cm-1). Sytuacja staje się trudniejszą gdy chcemy wzbudzać
cząsteczkę do jej stanu wibronowego S1n (S0→S1n). Szybka relaksacja wibronowej energii
wzbudzenia do stanu czysto elektronowego S1 (w procesie wewnętrznej konwersji
S1n→S1) silnie skraca czas Ŝycia cząsteczki w stanie wibronowym i zarazem zwiększa
nieoznaczoność energii tego stanu.

Dlatego, linia przejścia absorpcyjnego do stanów

wibronowych jest ok. 103 razy szersza w porównaniu do linii przejścia czysto
elektronowego. W konsekwencji linie wibronowe róŜnych cząsteczek przekrywają się
spektralnie i to utrudnia wyizolowanie pojedynczej cząsteczki. Utrudnieniem jest równieŜ
fakt, Ŝe wraz z szerokością linii zmniejsza się przekrój czynny na absorpcję, a więc
i obniŜa się stosunek sygnału do tła. Najprostszym sposobem umoŜliwiającym rejestrację
pojedynczych cząsteczek przy wzbudzeniu wibronowym jest obniŜenie ich stęŜenia
w próbce aŜ w obszarze wzbudzania znajdzie się tylko jedna cząsteczka. Taka metoda jest
typowa dla temperatury pokojowej, była równieŜ, choć rzadko, uŜywana w temperaturach
kriogenicznych [84-87].
Struktura wibronowa widma wzbudzenia fluorescencji cząsteczki aromatycznej
odzwierciedla jej symetrię i w szczególnych przypadkach moŜe dostarczyć informacji
o zmianach geometrii cząsteczki w wyniku jej oddziaływania z otoczeniem [82].
W temperaturach helowych obsadzane są tylko najniŜsze stany oscylacyjne i dlatego
widmo absorpcyjne i widmo wzbudzenia fluorescencji dostarczają informacji o geometrii
cząsteczki w jej stanie wzbudzonym S1, natomiast widmo fluorescencji informuje
o geometrii cząsteczki w stanie podstawowym S0.
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Do badań widma wzbudzenia fluorescencji wybrane zostały kryształy w których stęŜenie
cząsteczek Tr było na poziomie ok. 10-12 mol/l. Widma wzbudzenia fluorescencji rejestrowano
w temperaturze ok. 5 K w zakresie od 562 nm do 580 nm. W zakresie tym występuje linia
przejścia czysto elektronowego Tr, (0,0), oraz linia wibronowa odległa o ok. 250 cm-1 od
przejścia (0,0). Pojedynczy skok zmiany długości fali laserowego światła wzbudzającego
wynosił ok. 0,053 nm, co w rozwaŜanym zakresie widmowym odpowiada ok. 1,6 cm-1 [114].
Na rysunku 5.1 przedstawiono typowe widmo wzbudzenia fluorescencji Tr
w krysztale p-T przy róŜnych natęŜeniach wiązki światła wzbudzającego. Obserwowano
dwie linie: linię przejścia (0,0) oraz linię przejścia wibronowego w odległości 251±4 cm-1.
Zgodnie z obliczeniami kwantowo-mechanicznymi [51] występowanie przy tej częstości
pojedynczej linii wibronowej, odpowiadającej drganiu rozciągającemu wzdłuŜ długiej osi
cząsteczki, świadczy o płaskiej geometrii cząsteczki Tr w stanie do którego przejście
elektronowe zachodzi (w przypadku widma absorpcji lub wzbudzenia fluorescencji jest to
stan S1). Obserwacja ta będzie szerzej dyskutowana w dalszej części pracy.
Podobne widma, składające się z dwóch linii, zarejestrowano dla 39 cząsteczek Tr
w krysztale p-T, a energie przejścia (0,0) oraz częstości drgań wibronowych zebrano w Tabeli 5.1.
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Rysunek 5.1. Widmo wzbudzenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale p-T zarejestrowane
przy róŜnych natęŜeniach światła wzbudzającego w temperaturze 5 K.
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Tabela 5.1. Energie przejść (0,0) i częstości wibronowe dla badanych cząsteczek Tr w krysztale p-T.
Cząsteczka

Przejście (0,0)
[cm-1]

Przejście wibronowe ν1
[cm-1]

1

17246,5

249,0

2

17273,0

251,5

3

17274,5

248,5

4

17274,5

250,0

5

17277,5

248,5

6

17277,5

248,5

7

17277,5

250,0

8

17278,0

250,0

9

17278,0

252,0

10

17278,5

250,0

11

17279,0

250,2

12

17279,0

248,5

13

17279,5

248,5

14

17279,5

248,5

15

17281,0

252,0

16

17281,0

251,0

17

17281,0

248,5

18

17281,0

248,5

19

17281,5

250,0

20

17282,5

248,5

21

17282,5

250,5

22

17282,5

250,5

23

17282,5

250,0

24

17284,0

252,0

25

17284,0

249,0

26

17287,0

242,5

27

17303,0

255,5

28

17304,5

254,0

29

17307,5

254,5

30

17308,0

254,5

31

17308,0

254,5

32

17308,0

249,5

33

17309,5

252,5

34

17309,5

248,0

35

17326,0

247,5

36

17327,0

247,5

37

17327,0

247,5

38

17327,0

248,5

39

17327,5

246,5
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Energie przejść (0,0) badanych cząsteczek znajdowały się w zakresie widmowym
od 17 246 cm-1 do 17 327,5 cm-1. Dla zbioru cząsteczek Tr w krysztale p-T obserwuje się
cztery główne otoczenia, X1, X2, X3 i X4, z czego tylko dwa (X2 i X4) są foto-stabilne.
Znając energie przejść (0,0) cząsteczki ponumerowane w tabeli 5.1 od 1 do 26 arbitralnie
moŜna przyporządkować do otoczenia X2, cząsteczki 27-34 do otoczenia X4, zaś pozostałe
(od 35 do 39) do Ŝadnego z otoczeń głównych (oprócz otoczeń głównych obserwuje się dla
rozwaŜnego układu równieŜ inne otoczenia [51]).

Zapis pojedynczego widma trwał

ok. 3 minut i dlatego nie rejestrowano cząsteczek z niestabilnych otoczeń X1 i X3.
Charakterystyczną cechą widm wzbudzenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki Tr
w krysztale p-T, widoczną na rysunku 5.1, jest nieliniowa zaleŜność natęŜenia
poszczególnych linii od natęŜenia światła wzbudzającego.

W celu wyznaczenia

parametrów nasycenia posłuŜyliśmy się równaniem „nasyceniowym” [8], podającym
zaleŜność intensywności fluorescencji R(I) od natęŜenia światła wzbudzającego I:
R(I ) = R∞ ⋅ (I / I S ) / [1 + (I / I S )]

(5.1)

gdzie: IS - jest tzw. natęŜeniem nasycenia, R∞ - intensywnością fluorescencji przy
całkowitym nasyceniu przejścia.
Na rysunkach 5.2 i 5.3 przedstawiono zaleŜności natęŜenia fluorescencji od
natęŜenia wiązki wzbudzającej dla przejścia (0,0) oraz przejścia wibronowego.

Do

punktów otrzymanych doświadczalnie dopasowano równanie (5.1) z parametrami
dopasowania R’∞ i IS. Ich wartości są podane obok rysunków.
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Rysunek 5.2.ZaleŜność intensywności fluorescencji od natęŜenia światła wzbudzającego dla linii przejścia (0,0).
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Rysunek 5.3. ZaleŜność intensywności fluorescencji od natęŜenia światła wzbudzającego dla linii
wibronowej.

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe eksperymentalnie wyznaczone natęŜenie fluorescencji
R’∞ zaleŜy od wydajności detekcji fotonów η, a więc: R’∞ = η⋅R∞.
Z dopasowania wynika, Ŝe natęŜenie fluorescencji przy pełnym nasyceniu dla
przejścia (0,0), R∞00 , jest w przybliŜeniu o połowę mniejsze od wartości otrzymanej dla
przejścia wibronowego, R∞0ν .

śeby to wyjaśnić trzeba wziąć pod uwagę fakt, Ŝe

w przypadku nasycenia przejścia (0,0) obsadzenia stanów S1 i S0 mogą być co najwyŜej
wyrównane.

Natomiast w przypadku wzbudzenia poprzez stany wibronowe moŜna

całkowicie przenieść cząsteczkę Tr do jej stanu S1. Dlatego teŜ wyraŜenia opisujące
intensywność fluorescencji dla tych dwóch przypadków są róŜne. Rozwiązując proste
równania kinetyczne dla przypadku przejścia (0,0) otrzymamy:
r
R∞00 = k 21
/ (2 + k 23 / k 31 )

(5.2)

zaś dla przypadku wzbudzenia poprzez stan wibronowy:
R∞0ν = k 21r / (1 + k 23 / k 31 )

(5.3)

W powyŜszych równaniach: k21r jest promienistą stałą szybkości przejścia ze stanu
S1 do stanu S0, natomiast k23 i k 31 są stałymi szybkości obsadzania i opróŜniania stanu
trypletowego T1. Zgodnie z równaniami (5.2) i (5.3): R∞0ν ≈2 R∞00 gdy k 23 << k 31 . ZaleŜność
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taka została potwierdzona w przypadku cząsteczek Tr w krysztale p-T, patrz rozdział
4 i publikacje [88,62,71].

PowyŜsze rozwaŜania efektu nasycenia zakładały

trójpoziomowy model stanów, tzn. uwzględniono stan podstawowy S0, najniŜszy
wzbudzony S1 i trypletowy T1. NaleŜy dodać, Ŝe w przypadku zastosowania wyŜszych
natęŜeń światła laserowego niŜ uŜywane w tej pracy naleŜałoby rozwaŜyć bardziej złoŜony
model, biorący pod uwagę inne moŜliwe procesy, takie jak absorpcje przejściowe do
wyŜszych stanów wzbudzonych S1→Sn oraz T1→Tn. W naszym przypadku takie procesy
moŜna było zaniedbać.

Gdybyśmy bowiem mieli do czynienia z pierwszym z tych

procesów to w granicy duŜych natęŜeń światła wzbudzającego powinno następować
obniŜanie się intensywności fluorescencji (czego nie obserwowano).

Absorpcję do

wyŜszych stanów trypletowych moŜna pominąć z uwagi na małą wydajność obsadzania
stanu trypletowego T1.
Przy natęŜeniach światła wzbudzającego powyŜej 1 kW/cm2, gdy nasycone jest juŜ
przejście (0,0), zauwaŜono wyraźne linie na tle szerokiego pasma fononowego.
Przykładowo, dla cząsteczki Tr której widmo przedstawiono na rysunku 5.2 (cząsteczka
z otoczenia X2) linie występują w odległościach 24, 46, 88, 137 i 184 cm-1 od przejścia
(0,0), podczas gdy dla cząsteczki o numerze nr 35 w tabeli 5.1, linie obserwowano przy 21,
34, 61, 133, oraz 184 cm-1. Linie te moŜna przypisać pseudolokalnym fononom, które są
wynikiem mieszania się drgań cząsteczki z akustycznymi fononami sieci krystalicznej.
Częstości tych drgań zaleŜą od otoczenia cząsteczki w krysztale. Warto dodać, Ŝe tego
typu linie fononowe były juŜ uprzednio obserwowane dla układu Tr w krysztale p-T
w widmach fluorescencji zbioru cząsteczek [51] w otoczeniach X1, X2 i X4.

5.2.

Terylen w krysztale naftalenu
Widma wzbudzenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr przy wzbudzeniu

czysto elektronowym i poprzez stan wibronowy badano równieŜ dla układu Tr w krysztale
naftalenu (N). Tr w krysztale deuterowanego N (C10D8) [89,90,60], a później w krysztale
(C10H8) [61,68] był juŜ uprzednio badany w temperaturach pompowanego helu przy
pomocy wąskopasmowego lasera o pracy ciągłej (o szerokości linii ≈10-4 cm-1).
W badaniach opisywanych w niniejszej pracy szerokość połówkowa linii laserowej
wzbudzającej cząsteczki wynosiła ok. 1,6 cm-1 i dlatego stosowano przestrzenne
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rozróŜnianie cząsteczek.

Kryształy hodowano przez wspólną sublimację obydwu

składników w atmosferze argonowej pod ciśnieniem ok. 800 mbar i w temperaturze ok. 65
°C. Do badań uŜyto kryształów dla których w płaszczyźnie 30 × 30 µm2 obserwowano ok.
10 cząsteczek Tr, co odpowiada ich stęŜeniu ok. 10-12 M/l. Tak jak poprzednio, uŜyty
barwnik laserowy (Rh6G) ograniczał zakres w którym moŜna było rejestrować widma
wzbudzenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr do przedziału pomiędzy 562 i 578
nm. Światło laserowe o długości fali z tego zakresu pozwalało wzbudzać cząsteczki Tr do
ich najniŜszego, czysto elektronowego stanu wzbudzonego S1 i do stanów wibronowych
odległych o ok. 250 cm-1 od stanu S1 [113].
Na rysunku 6.1 przedstawiono typowe widma wzbudzenia fluorescencji
pojedynczych cząsteczek Tr w kryształach p-T i N. Wyraźnie widoczna jest róŜnica
między obu widmami. W widmie Tr w krysztale p-T (analizowanym w poprzednim
rozdziale) występuje pojedyncza linia wibronowa (przy energii 248 cm-1 powyŜej przejścia
(0,0)) natomiast w widmie Tr w N występują dwie linie wibronowe (241 cm-1 i 253 cm-1).
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Rysunek 6.1. Widma wzbudzenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr w kryształach p-T
i N zarejestrowane w temperaturze 5 K.
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W Tabeli 6.1 zebrano dane dotyczące 24 badanych pojedynczych cząsteczek Tr
w krysztale N. Linie przejścia (0,0) poszczególnych cząsteczek są rozłoŜone w przedziale
od 17 403,8 do 17 413,5 cm-1, co dobrze się zgadza z obwiednią niejednorodnie
poszerzonej linii jedynego dla tego układu otoczenia, obserwowanego dla zbioru
cząsteczek Tr [91]. Częstości drgań wibronowych zawierały się w przedziale pomiędzy
236,5 a 241 cm-1 dla pierwszego przejścia (ν11) i od 249,5 do 253 cm-1 w przypadku
drugiego przejścia wibronowego (ν13).

Tabela 6.2. Energie przejścia (0,0) i częstości drgań wibronowych dla 24 pojedynczych cząsteczek Tr w
krysztale N.
Cząsteczka

Przejście (0,0)
[cm-1]

drganie wibronowe ν11
[cm-1]

drganie wibronowe ν13
[cm-1]

1
2

17403,8

239,5

253,0

Stosunek
natęŜeń linii
(ν11)/(ν 13)
0,75

17405,4
17405,4
17405,4
17407,0
17407,0
17407,0

241,0
239,5
239,5
236,5
236,5
238,0

253,0
251,0
251,0
249,5
249,5
251,5

1,07
0,92
0,73
0,81
0,79
1,87

17407,0
17407,0
17407,0
17408,7
17408,7
17408,7

238,0
239,5
238,0
238,0
239,5
239,5

251,5
251,5
251,5
251,0
251,0
253,0

1,07
0,84
0,97
1,24
1,18
1,08

17408,7
17410,3
17410,3
17410,3
17410,3
17410,3

239,5
239,5
239,5
238,0
238,0
238,0

253,0
251,5
253,0
249,5
251,5
251,5

0,95
1,25
1,15
1,06
1,14
0,93

17410,3
17411,9
17411,9
17413,5

238,0
238,0
238,0
236,5

251,5
251,5
249,5
249,5

0,84
1,00
1,02
1,23

17413,5

236,5

251,5

1,18

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Zgodnie z obliczeniami kwantowo-mechanicznymi Kummera i innych [51]
izolowana cząsteczka Tr jest płaska [51,63,58] (ma symetrię punktową D2h) i w takim
przypadku w pobliŜu częstości 250 cm-1 powinna występować tylko jedna linia
wibronowa, związana z pełnosymetrycznym drganiem rozciągającym wzdłuŜ długiej osi
cząsteczki.

Gdy, w wyniku odkształcenia pozapłaszczyznowego, symetria cząsteczki

zostaje złamana do symetrii D2 pojedyncze drganie zastępowane jest przez dwa drgania
normalne oznaczone jako ν11 i ν13. Drganie ν11 odpowiada rozciąganiu wzdłuŜ długiej osi
cząsteczki, podczas gdy drganie ν12 jest odkształceniem torsyjnym cząsteczki Tr
(w którym dochodzi do skręcania się płaszczyzn obu skrajnych grup naftalenowych
cząsteczki o niewielki kąt względem siebie).
wibronowej o częstości ok. 250 cm

-1

Dlatego, obserwacja pojedynczej linii

jest dowodem na to, Ŝe w stanie wzbudzonym

S1 cząsteczka Tr w krysztale p-T jest płaska, ulega natomiast odkształceniu w krysztale
N [51]. W przeciwieństwie do symetrii w stanie wzbudzonym S1, gdy cząsteczki Tr
w krysztale p-T są płaskie, w stanie podstawowym S0 w obu badanych kryształach
cząsteczki Tr są odkształcone od symetrii płaskiej.

Wskazuje na to fakt

Ŝe widma

fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr w obu kryształach zawierają dwie składowe
wibronowe o porównywalnych natęŜeniach i o częstościach: 245 i 258 cm-1 dla Tr
w krysztale p-T [51], oraz 236 i 249 cm-1 dla Tr w krysztale N [89,90].
Cząsteczki Tr w próŜni są płaskie [51]. To czy cząsteczka Tr jest płaska czy nie
w danym krysztale zaleŜy jednak równieŜ od jej otoczenia. Cząsteczki Tr i p-T mają
wzdłuŜ swoich długich osi podobną długość, i dlatego moŜna przyjąć Ŝe cząsteczki Tr
wbudowują się w kryształ p-T zastępując cząsteczki gospodarza w stosunku 1:1
(w otoczeniach X2 i X4). ChociaŜ w takim przypadku, jak wskazują na to dokładne
obliczenia [63], dochodzi do małej deformacji struktury cząsteczki gościa, to jak widać nie
prowadzi to do pojawienia się dwóch linii wibronowych w widmie wzbudzenia
fluorescencji. Cząsteczka Tr zbudowana jest z trzech połączonych ze sobą cząsteczek
naftalenu i dlatego wbudowując się w strukturę kryształu N musi zastąpić co najmniej trzy
cząsteczki gospodarza.

W krysztale N sąsiednie cząsteczki gospodarza nie mają

płaszczyzn ustawionych równolegle i dlatego wbudowanie cząsteczki Tr, musi prowadzić
do deformacji tej płaszczyzny symetrii.
Na rysunku 6.2 przedstawiono typowe widmo wzbudzenia fluorescencji Tr
w krysztale N otrzymane przy róŜnych natęŜeniach wiązki światła wzbudzającego.
Charakterystyczną cechą tych widm jest, tak jak w przypadku układu Tr w p-T, róŜnica
pomiędzy charakterystykami nasyceniowymi przejścia (0,0) oraz obydwu przejść
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wibronowych.

Charakterystyki te przedstawiono na rysunkach 6.3 – 6.5.

Analizę

przebiegów przeprowadzono podobnie jak w przypadku układu Tr w krysztale p-T.
NatęŜenie fluorescencji R(I) w funkcji natęŜenia światła wiązki wzbudzającej
I dopasowano zgodnie z równaniem (5.1). Parametry dopasowania R∞ oraz IS otrzymane
dla poszczególnych linii podano obok odpowiadających im charakterystyk. Podobnie jak
w przypadku Tr w krysztale p-T natęŜenie fluorescencji cząsteczki Tr przy pełnym
nasyceniu przejścia dla linii (0,0) jest o połowę mniejsze od natęŜenia fluorescencji dla
linii wibronowej, wyrazić to moŜna zaleŜnością R∞0ν ≈2 R∞00 . Warto tutaj zauwaŜyć, Ŝe
natęŜenie fluorescencji przy pełnym nasyceniu przejścia ma podobną wartość zarówno dla
Tr w krysztale p-T jak i w krysztale N.

Jest to zgodne z oczekiwaniem, poniewaŜ

z równań (5.2) i (5.3) wynika Ŝe wartość natęŜenia fluorescencji zaleŜy głównie od stałej
szybkości k 21r , a stała ta jest praktycznie niezaleŜna od kryształu gospodarza.
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Rysunek 6.2. Widma wzbudzenia fluorescencji typowej, pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale N
zarejestrowane przy róŜnych natęŜeniach wiązki światła wzbudzającego w temperaturze 5 K.
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NatęŜenie nasycenia IS jest odwrotnie proporcjonalne do przekroju czynnego na
absorpcję [8] dla rozwaŜanego przejścia, zaleŜy jednak takŜe od takich czynników
doświadczalnych jak szerokość linii absorpcji i wzbudzenia, orientacji dipolowego
momentu przejścia cząsteczki względem wiązki wzbudzającej, itd. Dlatego, dokładna
analiza tej wielkości jest trudna i z braku danych nie moŜe być tutaj przeprowadzona.
NaleŜy tylko wspomnieć, Ŝe natęŜenie nasycenia dla cząsteczek Tr w krysztale p-T
okazało się być około 4-6 razy mniejsze niŜ to dla Tr w krysztale N.
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Rysunek 6.3. ZaleŜność natęŜenia fluorescencji cząsteczki Tr od natęŜenia światła wiązki światła
wzbudzającego dla linii przejścia (0-0).
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Rysunek 6.4. ZaleŜność natęŜenia fluorescencji cząsteczki Tr od natęŜenia wiązki światła wzbudzającego
dla linii wibronowej ν11.
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Rysunek 6.5.

ZaleŜność natęŜenia fluorescencji Tr od natęŜenia wiązki światła wzbudzającego dla linii

wibronowej ν13.

Przy wysokich natęŜeniach światła laserowego w widmie wzbudzenia fluorescencji
pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale N zaobserwowano, podobnie jak poprzednio,
dodatkowe linie w odległości 39, 67, 97 i 145 cm-1 od linii przejścia (0,0). Naturę tych
linii najprawdopodobniej naleŜy wiązać z pseudolokalnymi fononami sieci, które są
wynikiem mieszania się drgania cząsteczki gościa z akustycznymi fononami sieci
krystalicznej. Na obecnym etapie nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe linie te odpowiadają
niepełnosymetrycznym drganiom wibronowym, które z uwagi na zaniedbywalnie niskie
natęŜenie w porównaniu do natęŜenia przejść pełnosymetrycznych są zazwyczaj
niewidoczne w widmach węglowodorów aromatycznych. Ta druga propozycja wiąŜe się
z faktem zaobserwowania w podobnym zakresie częstości przejść w widmie wzbudzenia
fluorescencji Tr w wiązce naddźwiękowej [92], które przyporządkowano drganiom
niepełnosymetrycznym.
Dla kilku pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale N zmierzono zaniki fluorescencji.
Typową krzywą zaniku przedstawiono na Rys. 6.6. Krzywa ta, jak i inne, dobrze dały się
dopasowywać do zaleŜności jedyno-wykładniczej a otrzymane czasy zaniku fluorescencji
dla róŜnych cząsteczek zawierały się pomiędzy 3,1 a 3,2 ns. Są to wartości zbliŜone do
czasu zaniku fluorescencji dla zbioru cząsteczek Tr w krysztale antracenu zmierzone
wcześniej na tym samym układzie pomiarowym [68] i nieznacznie krótsze od czasów
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zaniku fluorescencji Tr w róŜnych środowiskach wyznaczonych przez grupę U.P. Wilda

zliczeń/kanał

[93].
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Rysunek 6.6.
Krzywa zaniku fluorescencji otrzymana dla pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale N w
temperaturze 5 K dla λexc = 566,6 nm.

Wydajność kwantowa fluorescencji Tr jest bliska jedności [94]. Dlatego, czas
zaniku fluorescencji jest w przybliŜeniu równy promienistemu czasowi Ŝycia stanu S1.
Stąd, biorąc odwrotność czasu Ŝycia, otrzymujemy promienistą stałą szybkości przejścia
do stanu podstawowego: k 21r = (3,2 ± 0.1) × 108 s −1 . Korzystając z tej wartości i warunku
k 23 << k 31 (wyznaczonego uprzednio), równania (5.2) i (5.3) prowadzą do:

R∞00 = (1,6 ± 0.1) × 108 s −1

R∞0ν = (3,2 ± 0.1) × 108 s −1
NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe równania (5.2) i (5.3) opisują natęŜenie
fluorescencji dla pełnego nasycenia przejścia gdy cząsteczka wzbudzana jest laserem
o pracy ciągłej. W naszym przypadku uŜywano lasera z częstością powtarzania impulsów
76 MHz ( 0,76 × 108 s −1 ), a to oznacza około 4,2 razy (3,2/0,76) mniejsze maksymalne
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natęŜenie fluorescencji niŜ byłoby gdyby cząsteczkę wzbudzano laserem o pracy ciągłej.
Biorąc pod uwagę doświadczalnie otrzymane natęŜenie fluorescencji R∞' i czynnik
związany z impulsową pracą lasera moŜna oszacować, Ŝe wydajność detekcji naszego
układu wynosiła ok. η = 10−3 . Jest to typowa wartość wydajności detekcji fotonów podczas
badań pojedynczych cząsteczek w temperaturach pompowanego helu.
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6.

Pojedyncze cząsteczki Tr w krysztale 2,3-DMN
Kryształ 2,3-dimetylonaftalenu (2,3-DMN) posiada regularną sieć, z komórką

elementarną podobną do komórki kryształu antracenu, ale z ,,dipolowym” (orientacyjnym)
nieporządkiem ustawienia składowych cząsteczek [95]. Taka budowa kryształu prowadzi
do duŜej róŜnorodności lokalnej struktury, która przejawia się szerokim rozkładem energii
elektronowo wzbudzonych stanów cząsteczek gospodarza jak i ewentualnej domieszki.
Strukturę cząsteczki 2,3-DMN przedstawiono na rysunku 6.1.

H3C
H3C
Rysunek 6.1.

Wzór strukturalny cząsteczki 2,3-DMN.

Widma absorpcyjne i emisyjne zbioru cząsteczek Tr wbudowanych w strukturę
kryształu 2,3-DMN przedstawiono na rysunku 6.2. Widma są szerokie nawet w najniŜszej
temperaturze (5 K) i odzwierciedlają fakt, Ŝe poszczególne cząsteczki gościa mają róŜne
otoczenia (są otoczone cząsteczkami 2,3-DMN z róŜnie, w jednym z dwóch kierunków
skierowanymi grupami metylowymi).

Wraz ze wzrostem temperatury obserwowano

wzrost szerokości pasm oraz ich przesunięcie w stronę wyŜszych energii. Nie zauwaŜono
Ŝadnych zmian w pobliŜu temperatur przejść fazowych w czystym krysztale 2,3-DMN
(zachodzących w temperaturach 110 i 210 K) [96].
Badania pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DMN prowadzono w dwóch
okresach, rozdzielonych ponad roczną przerwą.

Pierwsze badania prowadzono

wzbudzając cząsteczki Tr do ich składowych wibronowych za pomocą jednej linii
laserowej, 532 nm (co spowodowane było awarią lasera pompującego laser barwnikowy).
Częstość odpowiadająca takiemu wzbudzenia zaznaczona została na rysunku 6.2 niebieską
strzałką. Pomiary przeprowadzono w szerokim zakresie temperatur, od 5 do 260 K. Do
badań wybierano kryształy w których obserwowano ok. 10 pojedynczych cząsteczek Tr
w obszarze 30µm × 30µm, co odpowiada koncentracji Tr ok. 10-12 M/l. Typowe przebiegi
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zmian natęŜenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr w funkcji czasu w wybranych
temperaturach przedstawiono na rysunku 6.3.

Rysunek 6.2. Widma fluorescencji (---) i wzbudzenia fluorescencji (---) zbioru cząsteczek Tr w
krysztale 2,3-DMN w wybranych temperaturach.

Obserwacje moŜna podsumować następująco:
– w zakresie temperatur od 5 do 20 K natęŜenie fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr
zmieniało się pomiędzy dwoma (lub więcej) poziomami, a cząsteczki zwykle emitowały
fotony przez wiele minut nie ulegając fotowybielaniu,
– w zakresie temperatur od 30 do 200 K skokowe zmiany natęŜenia fluorescencji stawały
się coraz mniej gwałtowne, ale cząsteczki po kilku minutach przestawały świecić, tzn.
ulegały procesowi fotowybielenia,
– w zakresie temperatur od 200 do 260 K cząsteczki wykazywały tylko nieznaczne
fluktuacje natęŜenia fluorescencji, ale wzrost temperatury powodował drastyczne
skracanie się czasu Ŝycia cząsteczek w stanie świecącym,
– w temperaturze 260 K (i wyŜszych) czas foto-wybielania był juŜ tak krótki, Ŝe nie
obserwowano pojedynczych cząsteczek Tr.
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Rysunek 6.3. Typowe przebiegi zmian natęŜenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale
2,3-DMN w zakresie temperatur od 5 do 245 K przy wzbudzeniu linią laserową λwzb=532 nm (natęŜenie
wiązki wzbudzającej, Iwzb.=120kW/cm2).

Obserwację skoków natęŜenia fluorescencji cząsteczek Tr, obserwowaną w niskich
temperaturach moŜna próbować wytłumaczyć dynamiką grup metylowych sąsiednich
cząsteczek gospodarza, 2,3-DMN, ale taka interpretacja wymaga dalszych badań.
Trudniejszym

jest

wytłumaczenie

szybkiego

fotowybielania

cząsteczek

Tr

w temperaturach powyŜej 200 K.
Na rysunku 6.4 przedstawiono histogramy czasów fotowybielania pojedynczych
cząsteczek Tr w temperaturach 200 i 245 K.

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe w obydwu

temperaturach istnieją cząsteczki, które ulegają fotowybieleniu juŜ po kilkunastu
sekundach naświetlania ale występują równieŜ cząsteczki Ŝyjące przez okres kilku minut.
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Cząsteczek długo-Ŝyjących jest zdecydowanie mniej w temperaturze 245 K.

Celem

ilościowego scharakteryzowania róŜnicy w rozkładzie czasów fotowybielania policzono
tzw. średni czas fotowybielania. Obliczono go dzieląc sumę doświadczalnie otrzymanych
czasów fotowybielania cząsteczek przez liczbę badanych cząsteczek. Tak obliczony średni
czas fotowybielania wyniósł 173 s w temperaturze 200 K i 70 s w 245 K. W temperaturze
260 K (i tym bardziej w temperaturach wyŜszych) cząsteczki Tr były fotowybielane
w czasach krótszych niŜ jedna s.
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Rysunek 6.4. Histogramy czasów fotowybielania cząsteczek Tr w temperaturach 200 K i 245K.

Drastyczne przyspieszenie fotowybielania pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale
2,3-DMN wraz ze wzrostem temperatury jest obserwacją trudną do wytłumaczenia.
Próbowaliśmy ją powiązać z efektem dynamicznego nieporządku w krysztale 2,3-DMN
zaobserwowanym i badanym ostatnio przy pomocy techniki deuterowego jądrowego
rezonansu

magnetycznego

[96].

Autorzy

wymienionej

pracy

dowiedli,

Ŝe

w deuterowanym krysztale 2,3-DMN termicznie aktywowany jest proces dynamicznego
nieporządku (z energią aktywacji ok. 6300 cm-1 i ze średnim czasem przeskoku
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3 s w temperaturze 338 K) polegający na molekularnych reorientacjach („π-flips”)
i przeskokach (typu „flip” i „slip”) cząsteczek. Takie przeskoki cząsteczek gospodarza
mogą (a nawet powinny) mieć wpływ na cząsteczki gościa (Tr). Kłopot polegał jednak na
róŜnym zakresie temperatur, w badaniach opisywanych w niniejszej pracy cząsteczki Tr
były efektywnie foto-wybielane juŜ w temperaturach ok. 100 stopni niŜszych niŜ we
wspomnianej pracy. MoŜna próbować argumentacji, Ŝe nasze badania były wykonane
wzbudzając cząsteczki Tr światłem o długości fali 532 nm, a więc do stanów wibronowych
leŜących ok. 1350 cm-1 powyŜej przejścia (0,0).

Zakładając, Ŝe ten nadmiar energii

wzbudzenia obniŜa energię aktywacji dla procesu dynamicznego nieporządku do wartości
ok. 4000 cm-1, zakres temperaturowy dla tego procesu przesuwa się bliŜej zakresu
temperaturowego w którym obserwowaliśmy foto-wybielanie cząsteczek Tr. Hipotezę
taką moŜna sprawdzić wzbudzając cząsteczki Tr bez nadmiaru energii wzbudzenia, czyli
bezpośrednio do czysto elektronowego stanu wzbudzonego S1. Takie badania nie były
jednak w początkowych badaniach moŜliwe z uwagi na awarię zestawu laserowego. Do
badań układu Tr/2,3-DMN powrócono więc dopiero po upływie ok. półtora roku, po
naprawieniu lasera,.
Te nowe badania skoncentrowano na dwóch zakresach temperatur, w pobliŜu
5 K i dla temperatur powyŜej 200 K [115]. Okazało się, Ŝe w nowo wyhodowanych
kryształach cząsteczki Tr są wysoce fotostabilne w całym badanym zakresie temperatur,
od 5 do 290 K, co było w sprzeczności z wcześniejszymi badaniami [97].
W temperaturze 5 K większość cząsteczek Tr okazała się wysoce fotostabilna. Na
rysunku 6.5 przedstawiono połoŜenia linii zero-fononowych dla przejścia czysto
elektronowego 54 badanych, fotostabilnych pojedynczych cząsteczek Tr . Pokazano je na
tle widma wzbudzenia fluorescencji zbioru cząsteczek. PołoŜenia linii dla poszczególnych
pojedynczych cząsteczek Tr rozrzucone są w zakresie widmowym pomiędzy 17 270 cm-1
i 17 440 cm-1 mieszcząc się w obwiedni niejednorodnie poszerzonej linii dla zbioru
cząsteczek (o szerokości połówkowej ∼120 cm-1).

77

14

liczba cząsteczek

12
10
8
6
4
2
0
17200

17400

17600
-1

ν [cm ]

Rysunek 6.5. Widmo wzbudzenia Tr w 2,3-DMN dla zbioru cząsteczek w temperaturze 5 K oraz histogram
połoŜenia linii przejścia (0,0) dla 54 pojedynczych cząsteczek Tr.

Widmo wzbudzenia fluorescencji, składające się zarówno z przejścia czysto
elektronowego jak i wibronowego w temperaturze 5 K przy róŜnych natęŜeniach światła
wzbudzającego, dla typowej pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale 2,3-DMN pokazano na
rysunku 6.6. Charakterystyczną cecha jest występowanie pojedynczej linii wibronowej
w pobliŜu 250 cm-1, co dowodzi płaskiej (w stanie wzbudzonym S1) geometrii cząsteczek
Tr w tym krysztale.
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Rysunek 6.6. Widmo wzbudzenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale 2,3-DMN
otrzymane przy róŜnych (podanych) natęŜeniach światła wzbudzającego w temperaturze 5 K.

NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe zarejestrowanie zbioru widm przedstawionych na
Rys. 6.6 wymagało czasu ok. 1 godziny, i podczas tak długiego czasu obserwacji nie
zauwaŜono Ŝadnych przeskoków połoŜenia linii zero-fononowej. Oczywiście, nie moŜna
wykluczyć skoków linii w zakresie MHz-GHz z uwagi na widmową zdolność rozdzielczą
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układu wynoszącą 1,6 cm-1. Charakterystyczną cechą są (jak w przypadku poprzednio
opisanych układów Tr/p-T i Tr/N) róŜne charakterystyki nasycenia linii przejścia (0,0)
i linii wibronowej. Na rysunkach 6.7a i 6.7b pokazano zaleŜności nasyceniowe amplitudy
obydwu linii wraz z wyznaczonymi parametrami dopasowania R∞ i IS.

linia (0,0)

R∞’ = 13 800 ± 500 cps
Is = 9,8 ± 1,4 kW/cm2

liczba zliczeń / s

10000

5000

0
0

20

40

60

80

2

I [kW/cm ]

Rysunek. 6.7a. ZaleŜność ampltudy linii przejścia (0,0) od natęŜenia wiązki wzbudzającej dla cząsteczki,
której widma pokazano na Rys. 6.6.
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Rysunek 6.7b. ZaleŜność amplitudy linii przejścia wibronowego od natęŜenia wiązki wzbudzającej dla
cząsteczki, której widma pokazano na rys. 6.6.

Dla wszystkich badanych, 54 pojedynczych cząsteczek Tr zmierzono widma
wzbudzenia fluorescencji i wyznaczono częstości wibronowe. Na Rys. 6.8 przedstawiono
częstość linii wibronowej w funkcji częstości przejścia czysto elektronowego (0,0). Jak
80

łatwo zauwaŜyć, brak wyraźnej korelacji pomiędzy obu wartościami, a częstości
wibronowe dla większości cząsteczek Tr zawierają się w przedziale od 246 do 250 cm-1.
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Rysunek 6.8. Częstości linii wibronowej w funkcji częstości linii przejścia czysto elektronowego (0,0).

Wraz ze wzrostem temperatury linie wzbudzenia fluorescencji pojedynczych
cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DMN stają się coraz szersze. W temperaturach powyŜej
200 K linie przejścia czysto elektronowego i wibronowego (o częstości ∼250 cm-1)
w zakresie widmowym pomiędzy 562 i 580 nm zlewają się w jedno szerokie pasmo.
Dlatego, dla wyŜszych temperatur pojedyncze cząsteczki Tr wzbudzano uŜywając jedną
częstość wzbudzenia, 17 360 cm-1 (λ=576 nm). Okazało się, Ŝe przy takim wzbudzeniu
cząsteczki Tr przeŜywały kilkuminutowe naświetlanie wiązką wzbudzającą o natęŜeniu ok.
35 kW/cm2 nawet w temperaturze 290 K, przy czym ograniczenie temperaturowe do
290 K wynikało z sublimacji oświetlanego kryształu 2,3-DMN.
Wyraźnie wyŜsza fotostabilność cząsteczek Tr przy wzbudzeniu linią 576 nm
(cząsteczki moŜna było rejestrować nawet w temperaturze 290 K), w porównaniu do
poprzednich badań gdy cząsteczki Tr wzbudzano linią laserowa 532 nm, wydawały się
potwierdzać nasza hipotezę o efekcie nadmiaru energii wzbudzenia.

Postanowiono

powtórnie sprawdzić tą hipotezę i wykonano pomiary wzbudzając cząsteczki Tr linią 532
nm, ale do badań uŜyto te same (nowe) kryształy Tr/2,3-DMN, które wzbudzano linią 576
nm. Ku naszemu zdziwieniu, cząsteczki Tr okazały się fotostabilne w temperaturach 250
i 270 K, w sprzeczności do wyników uzyskanych półtora roku wcześniej. Otrzymane
histogramy czasów fotowybielania pojedynczych cząsteczek Tr w wymienionych
temperaturach przedstawiono na rysunkach 6.9a i 6.9b.

MoŜliwość obserwacji
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pojedynczych cząsteczek Tr przy wzbudzeniu linią 532 nm okazała się więc analogiczna
do tej otrzymanej przy wzbudzeniu linią 576 nm.

λexc = 532 nm, T = 250 K
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Rysunek 6.9a. Histogram czasów fotowybielania 44 pojedynczych cząsteczek Tr (hodowanych w
atmosferze argonowej) w temperaturze T=250 K przy wzbudzeniu laserem o długości fali λwzb=532 nm. Na
histogramie nie zaznaczono 66 cząsteczek Tr (a więc 66% badanych), które Ŝyły dłuŜej niŜ 350 s.

λexc = 532 nm, T = 270 K
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Rysunek 6.9b. Histogram czasów fotowybielania 42 pojedynczych cząsteczek Tr (hodowanych w
atmosferze argonowej) w temperaturze T=270 K przy wzbudzeniu laserem o długości fali λwzb=532 nm. Na
histogramie nie zaznaczono 33 cząsteczek (a więc 46 % badanych), które Ŝyły dłuŜej niŜ 350 s.

ZaleŜna od czasu pomiaru fotostabilność cząsteczek Tr była trudna do
wytłumaczenia zanim nie zdaliśmy sobie sprawy z drobnej róŜnicy w metodzie hodowania
kryształów Tr / 2,3-DMN. OtóŜ, kryształy uŜyte we wcześniejszych badaniach hodowano
w atmosferze gazowego helu (pod ciśnieniem ok. 150 mbarów) zaś te uŜyte
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w późniejszych w atmosferze gazowego argonu (pod analogicznym ciśnieniem).
Postawiono więc hipotezę, Ŝe atomy argonu mogą wbudowywać się w strukturę kryształu
(w kryształach hodowanych w atmosferze argonowej) i pozostawać tam uniemoŜliwiając
wnikanie atomów tlenu, natomiast atomy helu (w przypadku kryształów wyhodowanych
w atmosferze helowej) z uwagi na mniejsze rozmiary opuszczają luki zajmowane
w strukturze kryształu, umoŜliwiając dostęp atomom tlenu. Przy takiej interpretacji proces
fotowybielania naleŜy uznać za efekt foto-utleniania cząsteczek Tr [98,99]. Atomy tlenu
mogły dyfundować do wnętrza kryształu 2,3-DMN jedynie przez krótki okres czasu
związany z mocowaniem i umieszczaniem kryształów w kriostacie helowym.
Aby upewnić się Ŝe warunki hodowli kryształów mają wpływ na efektywność fotowybielania cząsteczek Tr nowe kryształy Tr / 2,3-DMN wyhodowano w atmosferze
helowej i przeprowadzono dla nich badania w temperaturach powyŜej 200 K. Histogramy
czasów foto-wybielania cząsteczek Tr w kryształach 2,3-DMN wyhodowanych
w atmosferze helowej przedstawiono na rysunkach 6.10a i 6.10b dla dwóch temperatur,
200 i 250 K. Do wzbudzania cząsteczek Tr uŜyto linię laserową 576 nm. Wyraźnie
widać, Ŝe czas fotowybielania w temperaturze 250 K ulega drastycznemu skróceniu
i większość cząsteczek ulega wypaleniu juŜ po kilkunastu sekundach naświetlania, podczas
gdy w temperaturze 200 K cząsteczki Tr są wciąŜ stosunkowo fotostabilne.
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Rysunek 6.10a. Histogram czasów fotowybielania 30 cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DMN (hodowanym
w atmosferze helowej) w temperaturze 200 K i przy wzbudzeniu laserem o długości fali λwzb =576 nm
i natęŜeniu 70 kW/cm2. Nie zaznaczono 15 cząsteczek, które nie uległy fotowypaleniu przez okres 350 s naświetlania.
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Rysunek 6.10b. Histogram czasów fotowybielania dla 36 cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DMN (hodowanym
w atmosferze helowej) w temperaturze 250 K przy wzbudzeniu laserem o długości fali λexc.=576 nm,
i natęŜeniu 70 kW/cm2. Nie zaznaczono 2 cząsteczek, jedna z nich uległa fotowypaleniu po 470 s, druga po
490 s naświetlania.

Porównując histogramy przedstawione na rysunkach 6.9 i 6.10 oraz 6.4 łatwo dojść
do wniosku, Ŝe to nie nadmiar energii wzbudzenia, ale drobna róŜnica w sposobie hodowli
domieszkowanych kryształów 2,3-DMN jest odpowiedzialna za obserwowane róŜnice
w fotowybielaniu

pojedynczych

cząsteczek

Tr.

UtoŜsamiając foto-wybielanie

z foto-utlenianiem cząsteczek Tr [98,99] moŜna przyjąć, Ŝe termicznie aktywowany
dynamiczny nieporządek w strukturze kryształu 2,3-DMN ma wpływ na penetrację tego
kryształu przez atomy tlenu (o ile mogą w jego strukturę wnikać).
temperatury

dyfuzja

atomów

temperaturowych foto-wybielania.

tlenu

prowadzi

do

I to zaleŜna od

obserwowanych

zaleŜności

Dobrze wiadomo, Ŝe atomy argonu tworzą słabe

kompleksy van der Waalsa z róŜnymi organicznymi cząsteczkami [100,101], jakimi są na
przykład cząsteczki 2,3-DMN, i Ŝe atomy te mogą gromadzić się we wnękach
powstających w róŜnych matrycach [102,103].

Niniejsza praca dostarcza pierwszego

doświadczalnego argumentu na moŜliwość okluzji argonu w strukturze kryształu
molekularnego.
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7. Foto-wybielanie pojedynczych cząsteczek Tr w matrycach Szpolskiego
Matryce Szpolskiego dostarczają środowiska pośredniego pomiędzy strukturą
polikrystaliczną a nieuporządkowanym polimerem.

Tworzone są przez szybkie

zamraŜanie liniowych węglowodorów, n-alkanów. Widma absorpcyjne n-alkanów leŜą
w dalekim nadfiolecie i matryce Szpolskiego są przeźroczyste w całym zakresie
widzialnym w którym leŜą pasma absorpcyjne większości cząsteczek aromatycznych.
Widma wielu cząsteczek aromatycznych w matrycach Szpolskiego składają się z wąskich
linii i dlatego nadają się do precyzyjniejszej analizy aniŜeli szerokie pasma obserwowane
w szkliwach lub polimerach.
W ostatnich latach, w celu lepszego zrozumienia mikroskopowej budowy oraz
oddziaływań w matrycach Szpolskiego uŜyto technikę spektroskopii pojedynczych
cząsteczek (SMS) [74-76].

Badania tą techniką pokazały, Ŝe matryce są złoŜonym

środowiskiem, pośrednim między kryształem a zawierającym wiele defektów polimerem.
W celu lepszego zrozumienia natury mikrośrodowiska w matrycach Szpolskiego podjęto
w niniejszej pracy badania pojedynczych cząsteczek Tr w zamroŜonym n-heksadekanie
(CH3(CH2)14CH3) i n-dodekanie (CH3(CH2)10CH3) w niebadanym uprzednio zakresie
temperatur od 50 K do temperatury około 20 stopni poniŜszej punktu topnienia matryc
(temperatura topnienia dla n-heksadekanu to 291 K , dla n-dodekanu - 263 K).
Widma fluorescencji oraz wzbudzenia fluorescencji dla zbioru cząsteczek Tr
w matrycach n-heksadekanu i n-dodekanu przedstawiono na rysunkach 7.1 i 7.2.
Niebieską strzałką zaznaczono częstość światła lasera (532 nm), wzbudzającego cząsteczki
Tr, natomiast czarną strzałką zaznaczono połoŜenie przejścia (0,0) a w nawiasie jego
częstość dla danej temperatury. Szerokość połówkowa linii przejścia (0,0) w widmie
wzbudzenia fluorescencji zbioru cząsteczek Tr w temperaturze 50 K wynosiła 33±3 cm-1
dla matrycy n-heksadekanu oraz 21±3 cm-1 dla matrycy n-dodekanu. Szerokości te moŜna
porównać z wartościami literaturowymi wyznaczonymi uprzednio [104] w temperaturze
4,7 K: 16,5 cm-1 dla matrycy n-heksadekanu i 8 cm-1 dla matrycy n-dodekanu. Mniejsza
szerokość niejednorodnie poszerzonej linii (0,0) dla zbioru cząsteczek Tr w n-dodekanie
niŜ w n-heksadekanie świadczy o lepszym dopasowaniu (upakowaniu) cząsteczek Tr w tej
pierwszej matrycy [105].

87

---) i wzbudzenia fluorescencji (---) zbioru cząsteczek Tr w n-heksadekanie

Rysunek 7.1. Widma fluorescencji (

w zakresie temperatur od 50 K do 287 K.

---) i wzbudzenia fluorescencji (---) zbioru cząsteczek Tr w n-dodekanie

Rysunek 7.2. Widma fluorescencji (

w zakresie temperatur od 50 K do 200 K.
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Wraz ze wzrostem temperatury szerokości linii rosną i równocześnie linie
przesuwają się w stronę wyŜszych energii. MoŜna to wytłumaczyć powiększaniem się
wraz ze wzrostem temperatury objętości wnęki w której znajdują się cząsteczki gościa
[106].

Powiększenie to moŜna oszacować przy pomocy prostego wyraŜenia na

dyspersyjne przesunięcie rozpuszczalnikowe, zaproponowane przez Bakhshieva [106]:

ν = ν 0 + p ⋅ Φ (n 2 )

(7.1)

gdzie:
ν i ν0 – są częstościami przejścia (0,0) w rozpuszczalniku i w fazie gazowej,
p – jest parametrem zaleŜnym od energii jonizacji związku i rozpuszczalnika, od róŜnicy
polaryzowalności związku w stanie podstawowym i wzbudzonym oraz, co
najwaŜniejsze w niniejszych rozwaŜaniach, jest on odwrotnie proporcjonalny do
objętości wnęki okupowanej przez cząsteczkę gościa,
Φ(n2) = (n2-1)/(n2+2),

(7.2)

gdzie n to współczynnik załamania rozpuszczalnika.
Dla Tr w gazie gazowej ν0 = 19 181 cm-1 [107]. Korzystając z wyraŜenia 7.1
i przyjmując, Ŝe średnia objętość wnęki zajmowanej przez cząsteczki Tr w temperaturze
50 K jest równa 100 %, moŜna oszacować jak objętość wnęki rośnie z temperaturą.
Procentowy wzrost objętości wnęki w wyŜszych temperaturach został podany w nawiasach
na obu rysunkach, 7.1 i 7.2.
Matryce Szpolskiego otrzymywano przez szybkie schłodzenie warstewki n-alkanu
(zawierającego Tr w odpowiednim stęŜeniu) umieszczonej na cienkiej (ok. 0,1 mm) płytce
kwarcowej. Pojedyncze cząsteczki Tr obserwowano w szerokim zakresie temperatur, od
50 K do temperatury ok. 20 stopni poniŜej temperatury topnienia matrycy. Cząsteczki
wzbudzano światłem lasera o długości fali 532 nm i natęŜeniu wiązki 300 kW/cm2.
Okazało się, Ŝe wszystkie obserwowane cząsteczki Tr, zarówno w matrycy n-heksadekanu
jak i n-dodekanu, ulegały procesowi fotowybielania w skali czasowej pojedynczych
sekund.

Typowe

przebiegi

natęŜenia

fluorescencji

pojedynczych

cząsteczek

przedstawiono na rysunku 7.3. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe występowały zarówno cząsteczki
których natęŜenie fluorescencji wybielane było skokowo, w jednym kroku (i cząsteczki te
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pozostawały w stanie ciemnym przez cały dalszy czas obserwacji) jak i takie w których
natęŜenie fluorescencji przed ostatecznym fotowybieleniem wielokrotnie zmieniało się
skokowo (tzw. „blinking”) pomiędzy stanami jasnym i ciemnym [8].
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Rysunek 7.3. Typowe przebiegi zmian natęŜenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr
w n-heksadekanie w kilku wybranych temperaturach od 50 do 250 K przy wzbudzeniu linią λ=532 nm
o natęŜeniu Iwzb.=300 kW/cm2.

Histogramy obserwowanych czasów foto-wypalania pojedynczych cząsteczek Tr
w róŜnych temperaturach w obu matrycach, n-heksadekanu i n-dodekanu, przedstawiono
na rysunkach 7.4 i 7.5. Foto-wybielanie jest widoczne juŜ w temperaturze 50 K, co
sugeruje, Ŝe bariera na aktywację procesu fotowybielania jest bardzo niska.
W temperaturze 50 K najwięcej cząsteczek przechodzi do stanu ciemnego w ciągu
pierwszych 10 sekund oświetlenia a czas fotowybielania skraca się wraz ze wzrostem
temperatury.

Dla cząsteczek Tr w n-heksadekanie w temperaturze 250 K nie
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zaobserwowano ani jednej świecącej dłuŜej niŜ 6 s. Kinetyka procesu fotowybielania nie
ma wykładniczego charakteru, co sugeruje, Ŝe nie moŜna jej opisać przy pomocy jednej
stałej szybkości. Szczególnie wyraźnie widać to dla cząsteczek Tr w n-heksadekanie
w niŜszych temperaturach (50 K i 150 K), gdy obserwowano duŜo cząsteczek świecących
dłuŜej niŜ pozostałe. Być moŜe nieeksponencjalny zanik dla niŜszych temperatur świadczy
o potęgowym charakterze fotowybielania [108]. Zbyt mała liczba badanych cząsteczek
(niedostateczna

statystyka)

nie

pozwala

jednak

na

dokładną

analizę

procesu

fotowybielania, jak uczyniono w pracy [109].
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Rysunek 7.4. Histogramy czasów fotowybielania pojedynczych cząsteczek Tr w n-heksadeknie
w temperaturach 50, 150, 200 i 250 K.
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Rysunek 7.5.Histogramy czasów fotowybielania pojedynczych cząsteczek Tr n-dodekanie
w temperaturach 150 i 200K.

Z otrzymanych przebiegów czasowych natęŜenia fluorescencji pojedynczych
cząsteczek dla poszczególnych temperatur wyliczono średnie czasy fotowybielania (jako
suma czasów gdy badane cząsteczki były w stanie świecącym podzielona przez liczbę
cząsteczek).

Czasy te przedstawione są w nawiasach na rysunkach 7.4 i 7.5.

Dla

n-heksadekanu w temperaturze 50K wyliczony średni czas fotowybielania cząsteczek Tr
wynosi 32 s, podczas gdy w temperaturze 250 K juŜ tylko 0,8 s. Dla cząsteczek Tr
w n-dodekanie czasy te wynoszą odpowiednio 7,6 i 0,9 s w temperaturach 150 i 200 K.
Inną ilościową charakterystykę temperaturową procesu fotowybielania moŜna uzyskać
analizując średnią liczbę fotonów wyemitowanych przez cząsteczkę Tr przed jej
przejściem do stanu ciemnego.

Otrzymano ją sumując całkowite liczby fotonów

zarejestrowanych dla kaŜdej badanej cząsteczki Tr, dzieląc tą sumę przez liczbę cząsteczek
i następnie mnoŜąc przez 20, co z grubsza uwzględnia czułość detekcji fotonów przez nasz
układ doświadczalny.

(Wysoka, (ok. 5%), załoŜona czułość detekcji fotonów

emitowanych przez cząsteczki Tr, wyŜsza od oszacowanej na stronie 54, wynika z faktu,
Ŝe tutaj rejestrowano fotony z całego widma fluorescencji, wraz z przejściem (0,0)). Dla
cząsteczek Tr w n-heksadekanie dla temperatur 50, 150, 200, 250 K otrzymano, Ŝe średnie
liczby emitowanych fotonów fluorescencji są odpowiednio: 2,2 × 106, 1,6×106, 6×105
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i 4×104 fotonów/s. Wyraźnie widoczne jest Ŝe wraz ze wzrostem temperatury obniŜa się
liczba fotonów emitowanych przez pojedyncze cząsteczki.
MoŜna przypuszczać, Ŝe proces foto-wybielania cząsteczek Tr w matrycach
Szpolskiego jest wynikiem ich foto-utleniania [11], jak postulowano juŜ uprzednio dla
układu Tr/2,3-DMN. Próbując sprawdzić taką hipotezę wykonano badania dla próbki
w której matrycę Szpolskiego zamraŜano pomiędzy dwoma płytkami kwarcowymi (które
ograniczały moŜliwość ucieczki atomów tlenu z n-alkanu). Badania wykonano w dwóch
temperaturach 200 K i 250 K. Istotną dla tak przygotowanej próbki róŜnicą w porównaniu
do próbek w których matryca jedną płaszczyzną była w kontakcie z gazowym helem
(wypełniającym kriostat) był brak długoŜyjących cząsteczek Tr.

Np. dla Tr

w n-heksadekanie w temperaturze 200 K nie obserwowano cząsteczek Ŝyjących dłuŜej niŜ
20 s, co spowodowało Ŝe średni czas foto-wybielania dla próbki z dodatkowym,
przykrywającym próbkę szkiełkiem wyniósł 2,2 s.

NaleŜy dodać, Ŝe otrzymanie

optymalnej koncentracji tlenu przy pomiarach pojedynczych cząsteczek moŜe być
złoŜonym problemem [109,110].
Proces foto-wybielania jest zwykle intensywniejszy przy wyŜszych natęŜeniach
światła wzbudzającego.

W celu sprawdzenia tej prawidłowości wykonano badania

w dwóch temperaturach 200 K i 250 K przy dwóch róŜnych natęŜeniach światła
wzbudzającego (λwzb=532 nm): 120 i 300 kW/cm2. Okazało się Ŝe średni czas fotowybielania przy niŜszym natęŜeniu wydłuŜył się 2,5 razy (proporcjonalnie do róŜnicy
natęŜeń).
MoŜna było przypuszczać Ŝe lepsze upakowanie cząsteczek Tr w matrycy
n-dodekanu [104,105] spowoduje obniŜenie efektywności procesu foto-wybielania. Nasze
wyniki nie potwierdzają jednak takiego przypuszczenia.

Cząsteczki Tr wydają się

zachowywać podobnie w obydwu n-alkanach, uwzględniając oczywiście róŜnicę
w temperaturach topnienia.
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8.

Podsumowanie i wnioski końcowe
W ramach niniejszej pracy doktorskiej zbudowano pierwszy w Polsce, unikatowy

mikroskop współogniskowy pozwalający rejestrować fotony fluorescencji emitowane
przez przestrzennie oddzielone pojedyncze cząsteczki w szerokim zakresie temperatur, od
1,7 do 300 K. Opis mikroskopu, oraz jego testy umieszczono w rozdziale III. Zbudowana
aparatura posłuŜyła do rejestracji zachowania się pojedynczych cząsteczek terylenu (Tr)
w róŜnych środowiskach krystalicznych w szerokim zakresie temperatur.

Badaniami

objęto następujące układy:
•

pojedyncze cząsteczki Tr w monokrysztale p-terfenylu (p-T),

•

pojedyncze cząsteczki Tr w monokrysztale naftalenu (N),

•

pojedyncze cząsteczki Tr w monokrysztale 2,3-dimetylonaftalenu (2,3-DMN),

•

pojedyncze cząsteczki Tr w matrycach Szpolskiego: n-dodekanu i n-heksadekanu.

Szczególne miejsce w badaniach zajmuje pierwszy z wymienionych układów.
Cząsteczki Tr w krysztale p-T są bowiem wysoce fotostabilne zarówno w zakresie
temperatur niskich jak i wysokich i dlatego układ ten słuŜył zarówno do testów aparatury
w pełnym zakresie temperatur (od 5 K do 300 K) jak i do badań. W oparciu o analizę
funkcji korelacji natęŜenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr wyznaczono stałe
szybkości obsadzania i opróŜniania stanu tripletowego T1 (k23 i k31) w funkcji temperatury
(rozdział IV). Inspiracją do tych badań było sprawdzenie hipotezy [53], Ŝe powyŜsze stałe
szybkości zmieniają się skokowo w temperaturze przejścia fazowego, które w krysztale
p-T zachodzi w 193 K. Badania wykonane dla tej samej cząsteczki w temperaturach
nieznacznie poniŜej i powyŜej 193 K nie potwierdziły powyŜszej hipotezy, ale przyniosły
kilka nowych, wcześniej nie publikowanych obserwacji.

Stałe szybkości k23 i k31

wykazywały duŜy rozrzut wartości dla róŜnych cząsteczek, czego naleŜało się spodziewać
bo otoczenie kaŜdej z cząsteczek jest nieznacznie inne, widoczna była jednak tendencja
związana ze zmianą temperatury.

Stała szybkości obsadzania stanu tripletowego k23

zwiększała się o 1 – 2 rzędy wielkości wraz ze wzrostem temperatury od temperatury 5 K
do pokojowej, co świadczy o termicznej aktywacji przejścia międzysystemowego.
W temperaturach powyŜej 50 K obserwowano systematyczne obniŜanie się wartości stałej
szybkości k31, co tłumaczono zmniejszaniem się obsadzenia najniŜszego stanu
tripletowego T1 w wyniku absorpcji z tego stanu do wyŜszych stanów tripletowych
(T1→Tn) z których moŜliwy jest powrót, przejście międzysystemowe, do stanu S1.
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MoŜliwość zmiany długości fali światła wzbudzającego (w zakresie laserowania
barwnika, Rh6G) pozwoliła badać widma wzbudzenia fluorescencji pojedynczych
cząsteczek Tr w kryształach p-T i N w obszarze spektralnym obejmującym przejście
czysto elektronowe (0,0) i odległe o ok. 250 cm-1 przejścia wibronowe. Badania takie
wykonano w temperaturze 5 K. Obserwacja pojedynczej linii wibronowej (251 ± 4 cm-1),
związanej z drganiem rozciągającym wzdłuŜ długiej osi cząsteczki, dla Tr w krysztale p-T
świadczy o tym, Ŝe cząsteczka jest płaska (symetria D2h).

Zgodnie z obliczeniami

teoretycznymi cząsteczka Tr w fazie gazowej powinna być płaska co sugeruje, Ŝe
wbudowuje się w strukturę kryształu p-T bez specjalnych odkształceń.
w przypadku kryształu N.

Inaczej jest

Występowanie w widmie wzbudzenia fluorescencji

pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale N dwóch linii wibronowych (o częstościach
239 ± 2 i 252 ± 2 cm-1) dowodzi odkształcenia cząsteczki Tr od struktury płaskiej
(symetria D2).

NaleŜy podkreślić, Ŝe widma wzbudzenia fluorescencji przynoszą

informację o strukturze cząsteczek w stanie wzbudzonym S1. Z danych literaturowych
[51,90,91] (odnoszących się do badań w temperaturze pompowanego helu) wiadomo, Ŝe w
widmach fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr w obu kryształach, p-T i N, obserwuje
się dwie linie wibronowe (o częstościach bliskich 250 cm-1) co dowodzi, Ŝe cząsteczki Tr
w elektronowym stanie podstawowym są odkształcone od struktury płaskiej. Podjęte
próby zmierzenia za pomocą naszego układu widma fluorescencji pojedynczych
cząsteczek Tr nie powiodły się (z uwagi na brak dostatecznie czułej kamery CCD).
Nowym i po raz pierwszy rejestrowanym rezultatem badań jest analiza zaleŜności
nasyceniowej, tzn. zaleŜności natęŜenia fluorescencji cząsteczek Tr od natęŜenia światła
wzbudzającego, wykonana w tym samym eksperymencie dla przejścia czysto
elektronowego (0,0) i dla przejść wibronowych (0,υ).

Doświadczalnie pokazano, Ŝe

graniczna wartość natęŜenia fluorescencji przy całkowitym nasyceniu jest dla przejścia
wibronowego dwukrotnie większa niŜ dla przejścia czysto elektronowego, R∞0ν ≈ 2 R∞00 .
Wynika to z faktu, Ŝe przy pełnym nasyceniu przejścia czysto elektronowego obsadzenia
stanów S1 i S0 mogą być co najwyŜej wyrównane, podczas gdy przy wzbudzeniu do stanu
wibronowego obsadzenie moŜe być całkowicie „przepompowane” do stanu wzbudzonego
S1. Opis powyŜej wspomnianych badań widm wzbudzenia fluorescencji umieszczono
w rozdziale V.
Pojedyncze cząsteczki Tr w krysztale 2,3-DMN były badane w niniejszej pracy po
raz pierwszy (rozdział VI).

Kryształ 2,3-DMN charakteryzuje się nieporządkiem
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orientacyjnym kierunku ustawienia grup metylowych, co prowadzi do szerokiego rozkładu
otoczeń dla cząsteczek gościa, Tr. NajwaŜniejszym wynikiem badań było zauwaŜenie, Ŝe
foto-stabilność cząsteczek Tr w tym krysztale zaleŜy od drobnej róŜnicy w technologii
otrzymywania kryształów, tzn. od tego czy hodowane przez sublimację kryształy
znajdowały się w atmosferze gazowego argonu czy helu. Cząsteczki Tr w kryształach
hodowanych w atmosferze argonu okazały się być znacząco bardziej stabilne zarówno
w temperaturze 5 K jak i w temperaturach wysokich (obserwowano je nawet
w temperaturze 290 K).

Tymczasem, cząsteczki Tr w kryształach hodowanych

w atmosferze helu łatwo ulegały foto-wybieleniu, a proces ten był szczególnie szybki
w temperaturach powyŜej 220 K, uniemoŜliwiając obserwację cząsteczek Tr powyŜej 260
K.

Proces foto-wybielania cząsteczek Tr moŜna wytłumaczyć ich utlenieniem.

Wysokotemperaturowe foto-wybielanie Tr wydaje się być związane z termiczną aktywacją
„dynamicznego nieporządku” w orientacji cząsteczek 2,3-DMN, co ułatwia migrację
atomów tlenu. Atomy argonu wbudowują się w strukturę kryształu zabezpieczając go
przed penetracją przez gazowy tlen, co skutkuje wysoką foto-stabilnością cząsteczek Tr.
Inaczej jest w przypadku kryształów 2,3-DMN hodowanych w atmosferze helowej - mogą
one być penetrowane przez tlen. Niniejsza praca jest pierwszą, która sugeruje zjawisko
okluzji atomów argonu w krysztale molekularnym.
Proces foto-wybielania pojedynczych cząsteczek Tr obserwowano równieŜ
w

matrycach

Szpolskiego

n-dodekanu

i

n-heksadekanu

(rozdział

VII)

[111].

Obserwowano skracanie się czasu fotowybielania cząsteczek Tr wraz ze wzrostem
temperatury, co powiązano z powiększaniem się objętości wnęki okupowanej przez
cząsteczki gościa. Taka obserwacja wydaje się być kolejnym argumentem za tym, Ŝe fotowybielanie jest wynikiem utleniania się cząsteczek Tr. Wzrost objętości wnęki ułatwia
bowiem reakcję z tlenem.
W trakcie realizacji badań nie wszystkie zamierzenia zostały wykonane, pojawiły
się równieŜ nowe pytania, które mogą być przedmiotem dalszych badań.

Do takich

zagadnień naleŜą:
-

Badanie sprzęŜenia spin-sieć, które przejawia się zmianą charakteru zaniku funkcji
korelacji natęŜenia fluorescencji informując o obsadzeniu podpoziomów spinowych
stanu tripletowego T1. Funkcja korelacji zanika dwu-eksponencjalnie w 5 K i zmienia
charakter swojego zaniku do jedno-eksponencjalnego w temperaturach powyŜej 30 K.
Badania sprzęŜenia są bardzo trudne doświadczalnie bo wymagają precyzyjnej
stabilizacji temperatury w kriostacie (z dokładnością do ok. 1 stopnia przez okres 1 – 2
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godzin) i wykonania badań dla tej samej cząsteczki Tr w kilku temperaturach z zakresu
5-30 K.
-

Rejestracja widma fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr w róŜnych matrycach
(co, z uwagi na ograniczenia aparaturowe dotąd się nam nie udało). Równoczesna
analiza struktury wibronowej w widmie fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji dla tej
samej cząsteczki, w połączeniu z obliczeniami teoretycznymi powinna dostarczyć
informacji o jej geometrii w stanie podstawowym, S0, oraz wzbudzonym, S1. Analiza
powtórzona dla róŜnych pojedynczych cząsteczek mogłaby udzielić unikatowej
informacji o zmianie geometrii w zaleŜności od otoczenia.

-

Badanie tworzenia się i zachowania „punktowych” (o średnicy rzędu 1/2 mikrona)
skupisk cząsteczek Tr w krysztale p-T. Zgodnie z naszą wiedzą jesteśmy pierwszymi,
którzy zaobserwowali tworzenie się takich skupisk. Na rysunku 8.1 przedstawiono
widmo wzbudzenia fluorescencji otrzymane po zogniskowaniu mikroskopu na jednym
z skupisk.

Widać, Ŝe w obrębie skupiska występują dobrze zdefiniowane nano-

otoczenia (nieznacznie inne niŜ otoczenia obserwowane przy równomiernym
wbudowywaniu się domieszki) a amplituda poszczególnych linii, odpowiadających
róŜnym nano-otoczeniom, zmienia się w funkcji natęŜenia światła wzbudzającego.
MoŜe to świadczyć o procesie przekazywaniu energii wzbudzenia pomiędzy
nano-otoczeniami, jednak hipoteza taka wymaga dalszych badań.
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Rysunek 8.1. Widma wzbudzenia fluorescencji dla skupiska cząsteczek Tr w krysztale p-T w funkcji
natęŜenia światła wzbudzającego. Temperatura 5 K.

- Wartym kontynuowania jest równieŜ dalsze badanie statystyki fotowybielania i skoków
natęŜenia fluorescencji

pojedynczych

cząsteczek

Tr

w róŜnych

matrycach.

Aktualnym, i intensywnie badanym w wielu laboratoriach na świecie, jest bowiem
próba odpowiedzi na pytanie czy odpowiednie histogramy zanikają eksponencjalnie,
czy potęgowo.

Charakter zaniku związany jest oczywiście z mechanizmami

odpowiedzialnymi za powyŜsze procesy.
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Dodatek
PoniŜej dołączony jest kod programu, napisany w języku C++ do numerycznego
obliczania funkcji autokorelacji natęŜenia fluorescencji, w/g wyraŜenia (1.5). Program
wczytuje plik z danymi zebranymi przez program pomiarowy LightScan o rozszerzeniu
.lng a następnie oblicza wartość funkcji autokorelacji dla 8192 kanałów. Minimalny czas
korelacji fotonów jest wyznaczony przez bramkę czasową uŜywaną w czasie zbierania
danych a maksymalny czas jest ustalany przez uŜytkownika. Funkcja autokorelacji jest
uśredniana po ilości zebranych w czasie pomiarów skanów. Ostateczne wartości funkcji są
zapisywane

w

pliku

o

takiej

samej

nazwie

z rozszerzeniem .txt.

/*program do obliczania funkcji autokorelacji na podstawie równania*/
/*
C(t) = < I(t) * I(t+tau) > / < I(t) >^2
*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
main()
{
FILE *wej,*wyj;
char plik_we[15], plik_wy[15], plik1[5]=".lng", plik2[5]=".txt";
//plik we – nazwa pliku z danymi o rozszeszeniu .lng,
//plik wy – nazwa pliku wyjściowego (wartości funkcji autokorelacji) o rozszerzeniu .txt,
long int i,j,b,n,m=8192,s,t,w,x[8192];
// t – maksymalny odstęp czasu (tau), minimalny odstęp jest równy bramce czasowej
//n – liczba skanów w pliku (1 skan = 8192 kanały)
printf("\n\t\t---PROGRAM DO OBLICZANIA FUNKCJI AUTOKORELACJI---\n\n\n");
printf("Podaj nazwe pliku:\n");
scanf("%9s",plik_we);
printf("Podaj liczbę skanów:\n");
scanf("%d",&n);
printf("Podaj przedział czasu:\n");
scanf("%d",&t);
float suma1,suma2=0,y,u,a,q,b[t];
//b[t] – tymczasowa tablica do przechowywania wartości funkcji aut.
s=(n*24576);
//s – wielkość pliku z danymi w bajtach
strncpy(plik_wy,plik_we,10);
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strncat(plik_we,plik1,5);
for(i=0;i<t;i++)
{
b[i]=0;
}

//łączanie nazwy pliku i rozszerzenia

//wyzerowanie elementów tablicy b

if((wej=fopen(plik_we,"r"))==NULL)
//otwieranie pliku z danymi
{
fprintf(stderr,"Nie moŜna otworzyć pliku wejściowego\n");
return 1;
}
i=0;
fseek(wej,-s,SEEK_END); //ustawienie wskaźnika na danych przy odczycie pliku wej.
while(!feof(wej))
//początek pętli wczytywania danych z pliku wej.
{
fscanf(wej,"%d",&w); //wczytywanie pojedynczego skanu z danymi
suma2+=w;
//sumowanie liczby fotonów z jednego skanu
x[i]=w;
i++;
if(i==m)
//początek obliczeń dla pojedynczego skanu (8192)
{
q=(suma2/8192);
//średnia (z mianownika f. aut.)
a=q*q;
//średnia do kwadrat (z mianownika f. aut.)
for(i=1;i<=t;i++)
//początek obliczeń dla licznika z równania (1.5)
{
suma1=0;
for(j=0;j<8192-i;j++)
//przemnoŜenie calego skanu (8192) dla danego
//odstepu czasu t=i
{
if((x[j]!=0) && (x[j+i]!=0))
//sprawdzanie dla dodatnich elementów
{
suma1+=x[j]*x[j+i];
//sumowanie dla pojedynczego skanu //(8192)
}
}
u=suma1/(8192-i);
b[i-1]+=u/a;
//obliczanie fun.aut. i wpis do tablicy
//(sumowanie. f.a. dla kolejnych skanów
}
suma2=0;
i=0;
}
}
fclose(wej);
//zamknięcie pliku z danymi
strncat(plik_wy,plik2,5); //tworzenie pliku wyj.
if((wyj=fopen(plik_wy,"w+"))==NULL)
{
fprintf(stderr,"Nie moŜna otworzyc pliku wyjsciowego\n");
return 1;
}
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for(i=0;i<t;i++)

//uśrednianie funkcji na ilość skanów - n*8192 oraz zapis
//do pliku wyj.

{
y=b[i]/n;
fprintf(wyj,"%.6f\n",y);
}
fclose(wyj);
return 0;
}
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