
Pomiar stopnia polaryzacji luminescencji cz¡steczek

organicznych w zale»no±ci od lepko±ci roztworu

Cel ¢wiczenia: Poznanie zagadnie« zwi¡zanych z fotoluminescencj¡ roztworów i u»yciem ±wiatªa
spolaryzowanego do badania dynamiki ruchów obrotowych cz¡steczek w roztworach, wyznaczenie roz-
miarów cz¡steczki.

1 Zagadnienia wymagane na kolokwium

1. Oddziaªywanie ±wiatªa z materi¡.

• zapozna¢ si¦ z poj¦ciem momentu przej±cia i prawdopodobie«stwa wzbudzenia,

• od jakich czynników zale»y warto±¢ momentu przej±cia a od jakich prawdopodobie«stwo
przej±cia (warto±¢ wektora nat¦»enia pola elektrycznego, ró»ne spiny stanu górnego i dolnego,
wzajemna orientacja momentu przej±cia i wektora elektrycznego, itp.),

• jaki jest zwi¡zek miedzy barw¡ ±wiatªa a energi¡ fotonu.

2. Diagram Jabªo«skiego.

• czy w cz¡steczce barwnika prócz stanów singletowych i trypletowych mo»liwe s¡ np.stany
dubletowe i kwartetowe,

• pokaza¢ na Diagramie mo»liwe przej±cia mi¦dzy stanami w cz¡steczce barwnika po wzbudze-
niu do stanu S1 i do stanu S2,

• co decyduje o widmie absorpcyjnym i widmie emisyjnym cz¡steczki,

• wskaza¢ przej±cia najszybsze i najwolniejsze. Czy na podstawie analizy Diagramu mo»na
uzasadni¢ reguª¦ Wawiªowa-Kashy, »e widmo emisji barwnika nie zale»y od sposobu i energii
wzbudzenia,

• czy mo»na przy pomocy fotonu ±wiatªa czerwonego wzbudzi¢ molekul¦ barwnika �uoryzuj¡-
cego na zielono?

3. Anizotropia �uorescencji.

• de�nicja anizotropii �uorescencji,

• zwi¡zek anizotropii �uorescencji mierzonej przy wzbudzeniu niesko«czenie krótkim impulsem
±wiatªa z anizotropia �uorescencji mierzonej przy wzbudzaniu stacjonarnym,

• czynniki depolaryzuj¡ce,

• jaki wpªyw na anizotropi¦ �uorescencji ma wielko±¢ cz¡steczki �uoryzuj¡cej, czas ga±ni¦cia
�uorescencji i lepko±¢ o±rodka,

• wzór Perrina.

4. Aparatura.
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(a) Polarymetr Bauera�Rozwadowskiego.

• gdzie s¡ umieszczone, jak s¡ ustawione i jak¡ funkcj¦ speªniaj¡ polaryzatory,

• gdzie s¡ umieszczone i jak¡ funkcj¦ speªniaj¡ soczewki,

• jak dziaªa kompensator Arago (wzory Fresnela, k¡t Brewstera),

• do rejestracji sygnaªu u»yty jest woltomierz selektywny. Czy mierzy on sygnaª staªy czy
zmienny?

• komórka Billingsa � jak dziaªa i jaka rol¦ tutaj odgrywa.

(b) Lepko±ciomierz Ostwalda.

2 Podstawowe poj¦cia, zaªo»enia i zwi¡zki

2.1 Anizotropia emisji

Wzbudzaj¡c promieniowaniem o okre±lonej polaryzacji zbiór molekuª w roztworze, których momenty
przej±cia (klasycznie wirtualne oscylatory) s¡ rozªo»one izotropowo, obserwuje si¦ na ogóª anizotropow¡
�uorescencj¦, to znaczy cz¦±ciow¡ polaryzacj¦ fotoluminescencji.

Rozwa»ania dotycz¡ce anizotropii fotoluminescencji roztworów s¡ oparte na nast¦puj¡cych zaªo»e-
niach:

1. nie istniej¡ zale»no±ci fazowe pomi¦dzy ±wiatªem wzbudzaj¡cym fotoluminescencj¦ roztworu i ±wia-
tªem wysyªanym przez molekuªy �uoryzuj¡ce, gdy» procesy absorpcji i emisji s¡ rozdzielone w cza-
sie, a ponadto molekuªy w czasie przebywania w stanie wzbudzonym doznaj¡ ró»nych zaburze«
(zaªo»enie to jest sªuszne w przypadku wzbudzania ±wiatªem o dostatecznie maªym nat¦»eniu);

2. emituj¡ce molekuªy s¡ ¹ródªami niespójnymi, to znaczy »e nie istniej¡ równie» zale»no±ci fazowe
pomi¦dzy ±wiatªem wysyªanym przez ró»ne molekuªy;

3. kierunek odpowiedzialnego za emisj¦ momentu przej±cia w molekule wzgl¦dem jej osi nie zale»y
od sposobu wzbudzania (kierunek ten zale»y od stanów molekuªy, pomi¦dzy którymi zachodzi
przej±cie).

Najbardziej typowym przykªadem anizotropowego wzbudzania fotoluminescencji roztworu jest wzbu-
dzanie wi¡zk¡ równolegª¡ ±wiatªa liniowo spolaryzowanego lub ±wiatªa naturalnego. W obu przypadkach
pole promieniowania ma symetri¦ osiow¡. Dla ±wiatªa liniowo spolaryzowanego osi¡ symetrii jest kie-
runek wektora elektrycznego ±wiatªa wzbudzaj¡cego, natomiast przy wzbudzaniu ±wiatªem naturalnym
� kierunek prostopadªy do pªaszczyzny drga« wektora elektrycznego w wi¡zce wzbudzaj¡cej.

Do scharakteryzowania anizotropii pola promieniowania fotoluminescencyjnego przyjmujemy anizo-
tropi¦ emisji, zde�niowan¡ nast¦puj¡co:

r2 =
(I1 − I2)2 + (I2 − I3)2 + (I3 − I1)2

2I2
, (1)

I = I2
1 + I2

2 + I2
3 , (2)

gdzie I1, I2, I3 s¡ wzgl¦dnymi nat¦»eniami skªadowych ±wiatªa fotoluminescencji o drganiach wektora
elektrycznego równolegªych do trzech osi prostok¡tnego ukªadu wspóªrz¦dnych, którego orientacj¦ dobie-
ramy tak, aby wyst¦powaªa mo»liwie najwi¦ksza ró»nica nat¦»e« skªadowych najsilniejszej i nasªabszej.
Je»eli przez I1 oznaczamy skªadow¡ najsilniejsz¡, a przez I3 � najsªabsz¡, to orientacja musi by¢ taka,
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by I1 − I3 osi¡gn¦ªo warto±¢ maksymaln¡. Osiowa symetria pola wymaga, aby nat¦»enia skªadowych
prostopadªych do osi symetrii byªy równe. Dla I2 = I3 z powy»szych równa« otrzymujemy zale»no±¢:

r =
(

I1 − I2

I

)2

. (3)

Gdy wzbudzamy molekuªy ±wiatªem spolaryzowanym liniowo, I1 jest skªadow¡ równolegª¡ do wektora
elektrycznego E ±wiatªa wzbudzaj¡cego (I1 = I‖), a I2 = I3 = I⊥ s¡ skªadowymi prostopadªymi do
tego kierunku. St¡d, na podstawie poczynionych zaªo»e« i równa« dochodzimy do wzoru opisuj¡cego
anizotropi¦ emisji r

r =
I‖ − I⊥

I‖ + 2I⊥
, (4)

gdzie I = I‖ + 2I⊥ jest caªkowitym nat¦»eniem. Znak r tak dobrano w powy»szych wzorach by r > 0
dla I‖ > I⊥ i r < 0 dla I‖ < I⊥.

Maksymaln¡ anizotropi¦ �uorescencji otrzymujemy wtedy, gdy nie wyst¦puj¡ »adne czynniki de-
polaryzuj¡ce. W przypadku wzbudzania ±wiatªem liniowo spolaryzowanym, w obszarze dªugofalowej
absorpcji zbioru izotropowo rozªo»onych molekuª �uoryzuj¡cych, w sztywnym przezroczystym o±rodku
obserwujemy graniczn¡ anizotropi¦ emisji blisk¡ teoretycznej warto±ci rf = 0, 4.

Je»eli caªkowite nat¦»enie �uorescencji I zanika zgodnie z prawem wykªadniczym

I(t) = I0 exp(t/τ), (5)

a anizotropia emisji jest funkcj¡ czasu r(t), to równania na zanik oddzielnych skªadowych równolegªej i
prostopadªej mo»na zapisa¢ w postaci:

I(t) =
I0

3
[1 + 2r(t)] exp(t/τ), (6)

I(t) =
I0

3
[1 − r(t)] exp(t/τ). (7)

Anizotropia �uorescencji jest redukowana wskutek rotacyjnych ruchów molekuª. W wypadku wi¦k-
szych st¦»e« molekuª luminezuj¡cych zmniejsza si¦ ona ponadto wskutek mi¦dzymolekularnej migracji
energii wzbudzenia. Powy»sze czynniki depolaryzuj¡ce, poza drganiami torsyjnymi, mo»na wyelimino-
wa¢ przez odpowiedni dobór warunków do±wiadczalnych.

Do±wiadczalnie wyznaczona anizotropia emisji r(t, n, T ) zale»y od wielu statystycznie niezale»nych
czynników i mo»e by¢ przedstawiona w postaci iloczynu ró»nych funkcji czasowych:

r(t, n, T ) = r0Wr(t, T ) · Wl(t, n). (8)

Obserwowan¡ graniczn¡ anizotropi¡ emisji jest r0. Warto±¢ zale»y od k¡ta α mi¦dzy momentami przej±¢
absorpcji i emisji:

r0 = 0, 6 cos2 α − 0, 2. (9)

Wr(t, T ) wyra»a redukcj¦ w wyniku termicznych ruchów rotacyjnych molekuª. Wl(t, n) uwzgl¦dnia
redukcj¦ r0 wskutek rezonansowej migracji energii (n jest st¦»eniem molekuª luminezuj¡cych).

Termiczne ruchy rotacyjne molekuª luminezuj¡cych, jak i migracja energii wzbudzenia maj¡ wpªyw
na skªadowe nat¦»e« I‖(t) i I⊥(t) poprzez zmian¦ anizotropii emisji r(t) w czasie zaniku �uorescencji.
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3 Depolaryzacja rotacyjna �uorescencji molekuª kulistych

W przypadku bardzo lepkich i sztywnych roztworów sªuszne jest zaªo»enie, »e nie wyst¦puj¡ ruchy rota-
cyjne molekuª luminezuj¡cych. W ciekªych rozpuszczalnikach cz¡steczki wykonuj¡ obroty brownowskie
pod wpªywem ruchu cieplnego. Podstaw¡ teorii ruchów Browna jest zaªo»enie, »e molekuªy znajduj¡
si¦ pod dziaªaniem bezªadnych przypadkowych uderze« ze strony molekuª rozpuszczalnika. Z ka»d¡ z
kulistych cz¡steczek zwi¡zany jest liniowy oscylator (moment przej±cia).

Orientacj¦ molekuª w przestrzeni wyznaczaj¡ k¡ty ϑ i ϕ, oznaczaj¡ce poªo»enie okre±lonego kierunku,
jakim w tym wypadku jest kierunek dipolowego momentu przej±cia ~µ. Rozkªad orientacji wzbudzonych
cz¡steczek jest opisany rozkªadem prawdopodobie«stwa p(ϑ, ϕ, t). W celu znalezienia funkcji p(ϑ, ϕ, t)
stosujemy równanie dyfuzji opisuj¡ce brownowskie ruchy rotacyjne luminezuj¡cych molekuª. Wyst¦pu-
j¡cy w nim wspóªczynnik dyfuzji rotacyjnej D zwi¡zany jest z lepko±ci¡ rozpuszczalnika η i obj¦to±ci¡
V molekuªy luminezuj¡cej nast¦puj¡cym wzorem:

6D =
kBT

V η
, (10)

gdzie kB jest staª¡ Boltzmanna i T � temperatur¡ bezwzgl¦dn¡.
Mo»na pokaza¢, »e w wyniku wzbudzenia w chwili pocz¡tkowej t = 0 anizotropia �uorescencji

izotropowego roztworu kulistych drobin zanika wykªadniczo

r(t) = r0e
−6Dt (11)

Pomiary anizotropii wykonuje si¦ cz¦sto przy ci¡gªym na±wietlaniu. Je±li obliczymy wówczas ±redni¡
czasow¡ warto±¢ funkcji r(t) to uzyskamy:

〈r〉 =

∞∫
0

r(t)I(t)dt

∞∫
0

I(t)dt

=
r0

1 + 6Dτ
, (12)

przy zaªo»eniu, »e ga±ni¦cie caªkowitego nat¦»enia I ±wiatªa �uorescencji (emitowanego we wszystkich
kierunkach) odbywa si¦ zgodnie z prawem wykªadniczym

I(t) = I0e
−t/τ , (13)

gdzie jest ±rednim czasem »ycia. Równanie Perrina (12) przedstawia si¦ cz¦sto w postaci

r0

〈r〉
= 1 +

τ

τD
, (14)

gdzie

τD =
1

6D
=

V η

kBT
(15)

jest czasem relaksacji rotacyjnej molekuª luminezuj¡cych.

4 Wykonanie ¢wiczenia

1. Przygotowa¢ seri¦ 6 roztworów glicerolowo-wodnych �uoresceiny (m.cz. 332,32) o st¦»eniu 2 ·
10−5 M i o ró»nej lepko±ci mieszaj¡c wod¦ z glicerolem w taki sposób, aby odwrotno±ci lepko±ci
poszczególnych roztworów ró»niªy si¦ w przybli»eniu o staª¡ warto±¢ (skorzysta¢ w tym celu z
odpowiednich tabel).
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2. Wyznaczy¢ lepko±ci uzyskanych roztworów lepko±ciomierzem Ostwalda.

3. Wyznaczy¢ k¡ty ustawienia kompensatora Arago odpowiadaj¡ce peªnej depolaryzacji ±wiatªa pa-
daj¡cego na komórk¦ Billingsa dla wszystkich roztworów. Pomiary nale»y przeprowadzi¢ kilka-
krotnie.

4. Obliczy¢ anizotropi¦ emisji ze wzoru Neumanna.

5. Sporz¡dzi¢ wykres zale»no±ci odwrotno±ci anizotropii emisji od odwrotno±ci lepko±ci i dopasowa¢
lini¦ prost¡. Znale¹¢ nachylenie i punkt przeci¦cia prostej z osi¡ rz¦dnych.

6. W oparciu o dane uzyskane w punkcie 5 wyznaczy¢ k¡t mi¦dzy momentami przej±¢ absorpcji i
emisji oraz promie« cz¡steczki �uoresceiny (przyj¡¢, »e cz¡steczka ma ksztaªt kulisty, a czas »ycia
jej stanu wzbudzonego wynosi 5 ns).

7. Przeprowadzi¢ dyskusj¦ bª¦dów.

5 Aparatura

Polarymetr Bauera-Rozwadowskiego [1, 4] o nast¦puj¡cych parametrach:

• cz¦sto±¢ generatora 1 kHz,

• modulator ±wiatªa � komorka Billingsa,

• wspóªczynnik zaªamania ±wiatªa pªytek w kompensatorze Arago n = 1, 517,

• grubo±¢ pªytek d = 1, 05 mm,

• napi¦cie zasilania fotopowielacza 1 kV.
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