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1. Wstęp 

 

Rozważania nad istotą materii i jej budowy towarzyszą człowiekowi już od 

starożytnych czasów.  Pojęcie cząsteczki, użyte po raz pierwszy przez Roberta Boyle’a w 

1661 roku w rozprawie naukowej p.t. „Sceptyczny Chemik” [1], pojawiło się ponad dwa 

tysiąclecia po demokrytańskim atomie i zostało opracowane nieco ponad dwieście lat temu 

przez Johna Daltona i zawarte w publikacji „Nowy system Chemicznej Filozofii” [2].  Ludzka 

potrzeba zwizualizowania tego, co niewidoczne dla oka była zalążkiem do rozwoju 

mikroskopii, sięgającej swych początków już w starożytnych Chinach [3].  Pierwsze złożone 

mikroskopy optyczne (tj. wykorzystujące światło do obrazowania próbki) pojawiły się na 

początku XVII wieku.  Nauce potrzeba było ponad 300 lat od pojawienia się boyle’owskiej 

idei „molekuły”, by można było zobaczyć faktyczny ślad pochodzący od wyizolowanej 

cząsteczki.  Pierwsze doniesienie o detekcji pojedynczych cząsteczek zostało opublikowane w 

1989 roku [4].  Od tego momentu rozpoczął się prężny rozwój badań pojedynczych 

cząsteczek.  
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1.1. Badania z rejestracją pojedynczych cząsteczek 

 

1.1.1. Historia rozwoju badań z rejestracją pojedynczych cząsteczek 

 

Zaczątkiem dla detekcji i spektroskopii pojedynczych cząsteczek były badania 

niejednorodnie poszerzonych widm absorpcyjnych domieszek w ciałach stałych.  Linie 

przejść elektronowych (S0→S1) pojedynczej cząsteczki w temperaturach ciekłego helu mają 

kształt lorentzowski o szerokości rzędu 10
-2

-10
-3

 cm
-1

, wyznaczanej przede wszystkim przez 

czas życia stanu wzbudzonego.  Różne cząsteczki znajdują się w trochę innym otoczeniu, ich 

energie przejścia nieznacznie różnią się, i w konsekwencji w widmie zbioru cząsteczek 

obserwuje się linię niejednorodnie poszerzoną, o typowej szerokości kilku cm
-1

.    

Poszukiwano więc technik badawczych, które pozwoliłyby wyłuskać linię odpowiadającą 

pojedynczej cząsteczce spod obwiedni linii niejednorodnie poszerzonej.  Takie badania 

ograniczone musiały być do temperatur ciekłego helu, ponieważ ze wzrostem temperatury 

przejście czysto elektronowe sprzęga się z fononami otaczającej matrycy i szerokości linii 

pojedynczych cząsteczek ulegają poszerzeniu, uniemożliwiając ich odróżnienie na widmie.   

W latach 70-tych i 80-tych XX wieku wiele badań zostało poświęconych mierzeniu 

jednorodnych szerokości linii zero-fononowych - przejść czysto elektronowych (S0→S1) 

wyzbytych poszerzenia niejednorodnego.  Jedną z metod do tego celu wykorzystywaną było 

wypalanie spektralnych dziur (selektywne foto-wybielanie niejednorodnie poszerzonego 

pasma absorpcji, które prowadzi do wzrostu transmisji przy wybranej długości fali światła 

laserowego), wraz z którą pojawiła się idea „statystycznej struktury” (niezależnej od czasu 

struktury na niejednorodnie poszerzonej linii absorpcyjnej wynikającej z różnej częstości 

występowania absorberów przy różnych długościach fali).  Zaobserwowanie w 1987r. 

statystycznej struktury pentacentu w p-terfenylu [5] pozwoliło W.E Moernerowi uwierzyć, 

wbrew panującemu od 1952 roku twierdzeniu Schrödinger’a [6], że optyczna detekcja 

pojedynczych cząsteczek w materii skondensowanej jest możliwa [7]. Dwa lata później 

wykorzystanie skomplikowanych technik absorpcji z podwójną modulacją częstotliwości 

umożliwiło Moernerowi i Kadorowi zarejestrowanie na niejednorodnie poszerzonej linii zero-

fononowej pentacentu w krysztale p-terfenylu struktury, którą przypisali absorpcji 

pojedynczych cząsteczek pentacentu [4]. Już w następnym roku M.Orrit i J.Bernard 

zaproponowali do rejestracji pojedynczych cząsteczek spektroskopię wzbudzenia 

fluorescencji charakteryzującą się znacznie lepszym stosunkiem sygnału do tła  [8]. 
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Ostatnia dekada XX wieku była okresem intensywnych badań w tej dziedzinie, 

dotyczących zarówno nowych układów spełniających ścisłe wymagania, jakie stawia 

spektroskopia pojedynczych cząsteczek (czyt. rozdz. 1.3.), jak i zjawisk natury fizycznej, 

chemicznej czy biologicznej, dotąd niebadanych w tej skali.  Eksperymenty w temperaturach 

kriogenicznych (<2 K) prowadzone były dla aromatycznych domieszek wbudowanych w 

różnych matrycach.  Obok kryształów molekularnych (p-terfenylu, naftalenu, antracenu, 

benzofenonu, bifenylu) jako matryc używano polimerów (np. polietylen, poliizobutylen, 

polistyren), czy matryc Shpolskiego (takich jak: oktan, nonan, dekan, haksadekan), a wśród 

chromoforów, oprócz pentacenu, pojawiły się m.in. perylen, terylen, t-butylo-terylen, 

difenylo-oktatetraen, dibenzoterylen, dibenzoantrantren [9].  Niebywała poprawa stosunku 

sygnału do tła, uzyskana dzięki stosowaniu spektroskopii wzbudzenia fluorescencji, 

umożliwiła obserwację zjawiska dyfuzji spektralnej pojedynczych cząsteczek [10,11] (tzn. 

zmian w częstotliwości przejść optycznych domieszki spowodowanych zmianami w 

najbliższym jej otoczeniu).  Rozszerzenie badań pojedynczych cząsteczek na matryce 

polimerowe pozwoliło na bezpośrednią obserwację spektralnego wypalania dziur i 

stochastycznej kinetyki dla pojedynczych chromoforów [12,13].  Badania nad przesunięciem 

linii spektralnych wywołanym przyłożeniem zewnętrznego pola elektrycznego (efekt Starka) 

[14,15] przyniosły informacje na temat lokalnych pól i lokalnych symetrii.  W tym czasie 

miała miejsce obserwacja pierwszego czysto kwantowego efektu w ciałach stałych: anty-

grupowania (rozseparowania fotonów w czasie) [16].  W rok później Betzig i Chichester 

opublikowali pierwszy obraz pojedynczej cząsteczki unieruchomionej na powierzchni 

zarejestrowany w temperaturze pokojowej przy użyciu mikroskopu bliskiego pola [17].  

Zakres optycznych badań pojedynczych cząsteczek przestał być ograniczony tylko do kilku 

wybranych układów w temperaturach kriogenicznych.  Spektroskopia pojedynczych 

cząsteczek stała się narzędziem do badań wielu układów, w tym również biologicznych, a jej 

potencjał tym bardziej wzrósł, gdy obok mikroskopii bliskiego pola pojawiła się mikroskopia 

współogniskowa, zapewniająca porównywalnie dobry stosunek sygnału do tła [18,19], a także 

epifluorescencja szerokiego pola i mikroskopia fluorescencyjna całkowitego wewnętrznego 

odbicia.  

 Równolegle do badań pojedynczych cząsteczek w ciałach stałych w temperaturach 

pokojowych rozwijały się badania w roztworach.  Kolejne badania, takie jak zaobserwowanie 

na początku lat 90-tych pierwszych rozbłysków fluorescencji dla pojedynczego fluoroforu 

[20], czy późniejsze eksperymenty nad optycznym przełączeniem (z ang. optical switching) 
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pojedynczych cząsteczek [21] torowały drogę myślową dla narodzin mikroskopii super-

rozdzielczości.  Rozwój technik super-rozdzielczości [21-25] pozwolił przekroczyć optyczny 

limit dyfrakcyjny na rozdzielczość optyczną mikroskopu, sformułowany przez Abbego [25]:  

 

2sin2
, minmin








n
yx      (1) 

 

 Zgodnie z powyższym równaniem rozróżnić można obiekty znajdujące się od siebie w 

odległości mniejszej niż λ/2NA, gdzie λ to długość światła wzbudzającego, a NA to apertura 

numeryczna obiektywu.  Przełamanie limitu dyfrakcyjnego, innymi słowy poprawa o rząd 

rozdzielczości, zaowocowało przyznaniem pierwszej w tematyce badań na poziomie 

pojedynczych cząsteczek Nagrody Nobla, którą wspólnie zostali uhonorowani w 2014 roku w 

dziedzinie chemii S. Hell ,E. Betzig i W.E. Moerner „za rozwój fluorescencyjnej mikroskopii 

super-rozdzielczości” [26].  Obecnie w badaniach na poziomie pojedynczych cząsteczek 

dominują te prowadzone w temperaturze pokojowej, na próbkach materiału biologicznego.  

Badaniami w niskich temperaturach zajmuje się obecnie tylko kilka grup naukowych.  
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1.1.2. Techniki i zakres badań z rejestracją pojedynczych cząsteczek 

 

 W badaniach pojedynczych cząsteczek dokłada się starań, aby, poprzez rejestrowanie 

np. polaryzacji czy długości fali, z każdego wyemitowanego fotonu wyciągnąć jak najwięcej 

informacji o badanym chromoforze i układzie.  Obserwacja pojedynczych cząsteczek 

pokazuje znaczącą niejednorodność między indywiduami z tego samego zbioru, nawet w 

środowiskach tak ustrukturyzowanych jak kryształy.  Eksperymenty prowadzone dla zbioru 

cząsteczek dostarczają informacji o uśrednionych właściwościach.  Pojedyncze cząsteczki są 

natomiast bardzo wrażliwe na swoje lokalne otoczenie i mogą być rozpatrywane jako swego 

rodzaju sondy do wglądu w różnorakie procesy.  Badania na poziome pojedynczych 

cząsteczek dostarczają informacji o rozkładach parametrów fizycznych i chemicznych, czy 

dynamicznych zmianach zachodzących w czasie, które są bardzo często ukryte lub 

zniekształcone podczas badań zbiorów cząsteczek.  

 Badania z rejestracją pojedynczych cząsteczek znalazły zastosowanie w wielu 

dziedzinach nauk fizyko-chemicznych (m.in. struktura materii, deformacje cząsteczkowe, 

kataliza, dyfuzja, oddziaływania magnetyczne, nano-otoczenia, dyfuzja spektralna itp.), 

fizycznych (m.in. oddziaływania magnetyczne, dyfuzja, nano-otoczenia) i przede wszystkim 

w licznych naukach biologicznych (procesy enzymatyczne, biologia komórki i błon 

komórkowych, zwijanie białek, fluktuacje, itd. [7]).  Eksplorowanie nano-świata w tak wielu 

odmiennych dziedzinach jest możliwe dzięki różnorodności technik pomiarowych, które w 

większości mają charakter nieinwazyjny.  

 Techniki wykorzystywane w badaniach pojedynczych cząsteczek można podzielić na 

dwie klasy.  W pierwszej znajdują się techniki umożliwiające manipulację pojedynczymi 

cząsteczkami.  Są to techniki takie jak mikroskopia sił atomowych, czy pułapki optyczne i 

magnetyczne (tzw. szczypce).  Druga klasa pozwala na wykrywanie, obserwowanie i 

śledzenie pojedynczych cząsteczek i zalicza się do niej fluorescencję pojedynczych 

cząsteczek, spektroskopię ramanowską, spektroskopię dwu-fononową, czy np. emisję 

półprzewodnikowych kropek kwantowych [27].  Potężnym narzędziem badawczym w rękach 

naukowców, szczególnie w dziedzinie biologii i medycyny, jest korzystanie z kombinacji 

między tymi dwiema klasami (np. wykorzystanie fluorescencji w szczypcach optycznych 

[28]).  

 Metody stosowane w spektroskopii i mikroskopii optycznej pojedynczych cząsteczek 

można podzielić ze względu na stosowany układ mikroskopowy.  Do pierwszej grupy należą 
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metody pola szerokiego, gdzie celowo rozogniskowana wiązka światła oświetla duży obszar 

(o średnicy wielu mikronów), a fotony fluorescencji emitowane przez pojedynczej cząsteczki 

rejestrowane są (jako kropki o średnicy poniżej 1 mikrona) za pomocą kamery CCD.  

Stosowanie takich technik umożliwia monitorowane położenia pojedynczych cząsteczek, a 

obserwację można prowadzić dla kilku chromoforów jednocześnie.  Do metod tych należą 

epifluorescencja oraz mikroskopia całkowitego wewnętrznego odbicia, w której redukuje się 

promieniowanie tła, dzięki płytszemu oświetlaniu próbki [29].  

Do drugiej grupy technik należą skaningowe, w których oświetla się próbkę światłem 

skupionym do możliwie najmniejszej średnicy.  Punkt po punkcie, tworzony jest dwu-

wymiarowy obraz próbki, co realizowane jest albo za pomocą skanowania światłem 

wzbudzającym albo za pomocą skanowania próbką.  Możliwe jest również badanie 

wybranego punktu (np. cząsteczki) na obrazie dwu-wymiarowym poprzez unieruchomienie 

całego układu i nakierowanie na ten punkt skupionej wiązki światła.  Metody skaningowe, 

dzięki małej objętości wzbudzania i obserwacji, zapewniają lepszy stosunek sygnału do tła, a 

stosowane tu detektory mają dużo lepszą czułość i rozdzielczość czasową.  Używane są w 

eksperymentach wymagających wysokiej czułości i rozdzielczości czasowej. Najczęściej 

stosowaną metodą skaningową jest mikroskopia współogniskowa, której szczegółowy opis 

znajduje się w rozdziale 1.2.2. 

W zależności od badanej tematyki, czy właściwości układu (takich jak. fotofizyka 

układu, procesy przenoszenia energii, zmiany konformacyjne, czy orientacja cząsteczki) w 

mikroskopii pojedynczych cząsteczek stosuje się różne metody detekcji.  Mikroskopia 

polaryzacyjna umożliwia określenie dla pojedynczej cząsteczki jej dokładnej orientacji 

kątowej [30,31].  Technika wykorzystująca rezonansowe przeniesienie energii wzbudzenia 

fluorescencji (z ang. FRET- Förster Resonance Energy Transfer), gdzie wymiana energii na 

drodze bezpromienistej między wzbudzanym donorem a emitującym fluorescencję 

akceptorem, które zachodzi na odległości do kilku nanometrów, pozwala na badania interakcji 

między cząsteczkami, czy zmian ich konformacji [32-34].  Wzbudzenie dwufotonowe, w 

którym absorbowane są dwa fotony, przeważnie z zakresu bliskiej podczerwieni, umożliwia 

obrazowanie w głąb próbki na około milimetr, co dla układów biologicznych oznacza 

obrazowanie trójwymiarowe [35,36].  

Dla badanego układu, wybór sposobu badania zmian zachodzących w czasie zależy od 

skali czasowej tych zmian.  W skali nanosekundowej odbywa się pomiar zaniku fluorescencji 

[37-41] a także obserwacja zjawiska anty-grupowania, które mierzy się przy pomocy funkcji 
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korelacji intensywności sygnału [42-44].  Ponieważ cząsteczka nie może wyemitować dwóch 

fotonów w tej samej chwili, przy t=0 funkcja ta przyjmuje wartość bliską zeru.  W zakresie od 

mikro- do milisekund analiza funkcji autokorelacji znalazła zastosowanie w badaniach 

dynamicznych procesów, takich jak obsadzanie stanu trypletowego czy przeniesienie 

elektronu [45-48].  W czasie powyżej milisekund mają miejsce fluktuacje sygnału, 

wynikające ze zmian strukturalnych matrycy, aktywności enzymatycznych, czy reorientacji 

cząsteczek [49-56]. 
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1.2. Spektroskopia i detekcja pojedynczych cząsteczek w matrycach stałych 

 

1.2.1. Fizyczne podstawy 

 

Badania pojedynczych cząsteczek umożliwiają obserwację dokładnie jednej cząsteczki 

ukrytej głęboko (np. w krysztale, komórce biologicznej, cieczy, czy polimerze) pośród 

miliona cząsteczek gospodarza lub rozpuszczalnika.  Polegają one na wzbudzaniu, przy 

użyciu wiązki światła laserowego, pojedynczej cząsteczki do jej stanu S1 i rejestrowaniu 

emitowanych przez nią fotonów fluorescencji  (rys. 1).  

 

 
Rysunek 1: Schemat przejść między stanami energetycznymi w technice 

fluorescencyjnej. 

 

  

W przeciwieństwie do standardowych doświadczeń na poziomie zbiorów cząsteczek, 

w których otrzymujemy uśrednione parametry analizowanego układu, eksperymenty 

prowadzone na poziomie pojedynczych cząsteczek znoszą uśrednianie po zbiorze (rys. 2) i 

pozwalają na obserwację oddziaływania pojedynczej cząsteczki z jej nano-otoczeniem i 

zmian tego oddziaływania w czasie [57].  Indywidualne analizowanie wielu cząsteczek, jedna 

po drugiej, umożliwia konstruowanie rozkładów badanych parametrów doświadczalnych.  Są 

one szczególnie pożądane w przypadku układów niejednorodnych takich jak szkła, czy 

polimery.  Pojedyncze cząsteczki spełniają rolę lokalnej sondy swojego nano-otoczenia, 

dostarczając informacji o położeniu znajdujących się w sąsiedztwie atomów, jonów, grup 

funkcyjnych, czy ładunków elektrycznych.  Ma to niezwykłe znaczenie w badaniach układów 
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biologicznych [58].  W przypadku eksperymentów dotyczących procesów zależnych od czasu 

(np. pomiar czasu życia stanu trypletowego, czy analiza układów enzymatycznych), badania 

na poziomie pojedynczych cząsteczek usuwają konieczność synchronizacji wielu cząsteczek, 

umożliwiając niejednokrotnie bezpośrednią obserwację rzadkich półproduktów [29].           

   

 

Rysunek 2: Symulacja niejednorodnie poszerzonej linii absorpcji próbki opisywana przez 

rozkład Gaussa.  N jest liczbą cząsteczek użytą w symulacji, ilustrującej przekrywanie się linii 

spektralnych pojedynczych cząsteczek ze wzrostem ich stężenia i powstawanie 

niejednorodnie poszerzonego pasma dla zbioru cząsteczek [7]. 

 

 

Kształt linii widma absorpcji lub emisji pojedynczej cząsteczki zależy od temperatury, 

w jakiej widmo jest rejestrowane.  Dla pojedynczej, sztywnej cząsteczki aromatycznej, 

będącej domieszką w krysztale (układy takie są przedmiotem niniejszej rozprawy) w 

temperaturach ciekłego helu elektronowe widmo absorpcyjne składa się z wąskiej zero-

fononowej linii czysto elektronowego przejścia S0→S1 (o szerokości rzędu 10
-2

 cm
-1

), 

któremu towarzyszy szerokie (o szerokości rzędu kilkudziesięciu cm
-1

) pasmo fononowe.  

Przy krótszych długościach fali obserwowane są przejścia ze stanu S0 do poziomów 
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wibronowych stanu S1, szerokość tych linii jest rzędu kilku cm
-1

 z uwagi na krótki 

(pikosekundowy) czas życia stanów wibronowych.  Liniom tym również towarzyszą pasma 

fononowe.  Schemat widma przedstawiono na rysunku 3.  

 

 

Rysunek 3: Schemat widma absorpcyjnego pojedynczej cząsteczki w temperaturach 

kriogenicznych.  

 

 

Dla pojedynczej cząsteczki zero-fononowa linia przejścia (0,0) ma profil lorentzowski. Jej 

szerokość połówkowa opisywana jest wzorem [59]: 

 

                               
21

hom

1

2

1

TT 
                           (2) 

 

gdzie T1 jest czasem życia fluorescencji, a T2 jest czasem tzw. ,,czystego rozfazowania”, 

którego wartość zależy od temperatury i od wzbudzania modów niskiej częstości, tj. fononów 

sieci.  Wraz ze wzrostem temperatury skraca się czas T2, i w konsekwencji rośnie szerokość 

linii.  

 W temperaturach pompowanego helu, linia zero-fononowa przejścia czysto 

elektronowego ma szerokość połówkową rzędu 10
-3

 cm
-1

.  Dlatego do efektywnego 

wzbudzenia pojedynczej cząsteczki stosuje się jedno-modowe lasery wąskopasmowe, których 

promieniowanie znajdzie się w rezonansie z tą linią.  Rejestrując emitowane przez cząsteczkę 

fotony fluorescencji, zmuszeni jesteśmy odfiltrować linię przejścia (0,0), ponieważ pokrywa 
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się ona widmowo z rozproszonym na próbce promieniowaniem lasera wzbudzającego 

(rozproszenie Rayleigha).  Oznacza to, że rejestrowane są jedynie fotony emitowane z czysto 

elektronowego stanu S1 do stanów oscylacyjnych stanu podstawowego S0.  Opisana powyżej 

metoda badawcza nazywana jest selekcją spektralną.  

Wraz ze wzrostem temperatury następuje homogeniczne poszerzenie linii 

absorpcyjnych i emisyjnych, co skutkuje odmienną metodyką prowadzenia badań na 

poziomie pojedynczych cząsteczek w temperaturach wyższych.  W temperaturze pokojowej 

całkowita szerokość linii absorpcyjnej cząsteczki jest rzędu 1000 cm
-1

, dlatego nie stosuje się 

tu laserów wąskopasmowych.  Cząsteczka wzbudzana jest do wyżej leżącego poziomu 

wibronowego stanu S1, z którego w wyniku relaksacji wibracyjnej przechodzi do najniższego 

wibronowego stanu S1, i z tego stanu następuje emisja fluorescencji rejestrowana z całego 

obszaru widma.  Linie absorpcyjne dla różnych cząsteczek przekrywają się, i dlatego 

wzbudzanie tylko jednej cząsteczki wymaga obniżenia stężenia domieszek do ok. 10
-12

 M, tak 

by tylko jedna cząsteczka znajdowała się w objętości wzbudzania.  Ta metoda nazywana jest 

selekcją przestrzenną.  

 Poszerzenie linii absorpcyjnej ze wzrostem temperatury skutkuje zmniejszeniem się 

przekroju czynnego na absorpcję wzbudzanej cząsteczki, σ, tj. efektywnej powierzchni, na 

której cząsteczka absorbuje padające fotony.  Przekrój czynny na absorpcję opisuje wzór [57]: 

 

  

                           
tot

r






2

2




                                    (3) 

 

gdzie: λ to długość fali światła wzbudzającego, γr to stała radiacyjna, a Γtot to całkowita 

szerokość linii absorpcyjnej.  W temperaturze pokojowej konieczność użycia większego 

natężenia wiązki wzbudzającej cząsteczkę rekompensuje się zastosowaniem obiektywu 

mikroskopowego z cieczą immersyjną.  

Wzrost szerokości linii zero-fononowej i zmniejszanie się przekroju czynnego na 

absorpcję może wynikać z nasycania się przejścia.  W zakresie niskich natężeń światła 

wzbudzającego, liczba fotonów emitowanych przez cząsteczkę zmienia się liniowo.  

Obecności ciemnego, metastabilnego stanu trypletowego cząsteczki prowadzi do nasycania 

się przejścia, przy czym natężenie światła, przy którym następuje pełne nasycenie przejścia, 

zależy od cząsteczki i jej orientacji w matrycy [60].  
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1.2.2. Zasada prowadzenia badań w układzie współogniskowym 

 

Mikroskopia współogniskowa, stosowana w tej pracy, jest techniką dalekiego pola o 

rozdzielczości przestrzennej ograniczonej dyfrakcyjnie.  Wiązka światła wzbudzającego 

(pochodzącego z lasera), o odpowiedniej mocy i długości fali, po przejściu przez układ 

optyczny (na który składają się: zwierciadła, filtry, soczewki, światłowody) skupiana jest, za 

pomocą obiektywu mikroskopowego, na próbce, gdzie może wzbudzić cząsteczkę znajdującą 

się w dyfrakcyjnie ograniczonej objętość.  Objętość tę można schematycznie przedstawić jako 

elipsoidę (rys. 4a), której szerokość połówkową w kierunku osi x i y można oszacować w 

przybliżeniu na λ/2, a w kierunku z w przybliżeniu na λ, zgodnie ze wzorami [61,62]: 
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gdzie NA= n sinα to apertura numeryczna stosowanego obiektywu, która charakteryzuje 

zakres kątów, pod jakimi dany układ optyczny może zbierać światło (α jest połową apertury 

kątowej), n to współczynnik załamania ośrodka, w którym znajduje się układ, a λ to długość 

fali światła wzbudzającego. Rozdzielczość przestrzenna w płaszczyźnie ogniskowej 

mikroskopu ograniczona jest przez dyfrakcję światła i opisana wzorem 4. 

 

 

          a)                b) 

 

 

 

 

 

Rysunek 4: a) schematyczne odwzorowanie objętości wzbudzania w układzie 

współogniskowym [62] b) optyczna droga wiązki światła wzbudzającego i wiązki 

fluorescencji w obiektywie mikroskopu współogniskowego [9] (w schematycznym ujęciu 

bryła obrotowa przedstawia obiektyw mikroskopu, a figura prostokątna przedstawia próbkę). 
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Cząsteczka znajdująca się w oświetlanej objętości kolejno absorbuje fotony, 

przechodzi do stanu wzbudzonego i emituje fotony fluorescencji.  Wyemitowane fotony 

fluorescencji zbierane są przez ten sam obiektyw (rys. 4b) i początkowo wracają tą samą 

drogą optyczną co wiązka wzbudzająca.  Fotony fluorescencji oddziela się od wiązki 

wzbudzającej przy użyciu zwierciadła dichroicznego lub płytki światłodzielącej i 

odpowiednio dobranych filtrów.  Pomiędzy obiektywem a detektorem, oprócz zwierciadeł, 

filtrów i soczewek, znajduje się otwór (z ang. ,,pinhole”) o bardzo małej średnicy (rzędu 

kilkudziesięciu µm), który służy wyeliminowaniu fluorescencji pochodzącej od cząsteczek 

znajdujących się poza ogniskiem i poprawieniu rozdzielczości w kierunku osiowym (rys. 5).  

 

 
Rysunek 5: Schemat obrazujący koncepcję zbierania w układzie współogniskowym sygnału 

fluorescencji pochodzącego tylko od cząsteczek znajdujących się w ognisku, poprzez 

blokowanie promieniowania spoza ogniska. 

 

 

Oświetlany obszar na próbce odwzorowywany jest, w postaci zapisu intensywności 

fluorescencji, punkt po punkcie, bezpośrednio na detektorze, dzięki przesuwaniu w 

płaszczyźnie x-y próbki względem stałego ogniska lub przesuwając położenie ogniska światła 

wzbudzającego na próbce.  W tym drugim przypadku stosuje się zwierciadła skanujące 

umieszczone na drodze optycznej wiązki światła wzbudzającego.  Uproszczony schemat 

układu optycznego z mikroskopem współogniskowym przedstawiono na rysunku 6.  W 

danym momencie tylko jeden punkt na próbce jest obserwowany, dlatego, by móc uzyskać 

pełen obraz próbki, detektor podłączany jest do komputera, na którym budowany jest obraz 

dwuwymiarowy [63]. 
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Rysunek 6: Uproszczony schemat układu współogniskowego. 

 

 

Cząsteczki domieszki pojawiają się w dwuwymiarowym zapisie intensywności 

fluorescencji w postaci wyraźnych jasnych plamek na tle pochodzącym od prądu ciemnego 

detektora, fluorescencji ewentualnych zanieczyszczeń, rozproszenia ramanowskiego matrycy 

i od pojedynczych cząsteczek, które znajdują się poza płaszczyzną ogniskową mikroskopu.
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                    1.3. Wymagania w badaniach z rejestracją pojedynczych cząsteczek 

 

 Kluczem do udanej detekcji pojedynczej cząsteczki jest zapewnienie tego, by tylko 

jedna cząsteczka znajdowała się w rezonansie z wiązką wzbudzającą oraz zoptymalizowanie 

stosunku sygnału do tła [11].  Badania na poziomie pojedynczych cząsteczek stawiają tym 

samym szereg bardzo wysokich wymagań zarówno co do badanego układu, jak i w stosunku 

do aparatury doświadczalnej.  

 Do zagwarantowania wzbudzania tylko jednej cząsteczki w danym momencie, w 

temperaturze pokojowej, przy której linie absorpcyjne cząsteczek są szerokie, używa się 

metody selekcji przestrzennej (rozdz. 1.2.1.), gdzie stosuje się bardzo niskie stężenia 

domieszek (rzędu 10
-12

 M).  W temperaturach ciekłego helu, przy których linie absorpcyjne 

pojedynczych cząsteczek są bardzo wąskie, stosuje się metodę selekcji spektralnej (rozdz. 

1.2.1.).  Polega ona na selektywnym wzbudzaniu cząsteczek (przy stężeniach rzędu 10
-9

 M) 

poprzez zmiany długości fali lasera wąskopasmowego [62,64].  

 Drugim koniecznym warunkiem obserwacji pojedynczych cząsteczek jest staranne 

zoptymalizowanie poziomu sygnału, tła i szumu.  Absorpcja fotonów zależy od przekroju 

czynnego na absorpcję σ, podczas gdy emisję fotonów fluorescencji charakteryzuje 

wydajność kwantowa fluorescencji Q (tj. stosunek liczby wyemitowanych fotonów do liczby 

fotonów zaabsorbowanych).  Do badań wybiera się cząsteczki, dla których oba wymienione 

parametry są jak najwyższe, czyli cząsteczki, które mogą emitować dużo fotonów 

fluorescencji.  Przekrój czynny na absorpcję zależy od odwrotności całkowitej szerokości linii 

absorpcyjnej.  W temperaturze pokojowej, gdy szerokości linii absorpcyjnych są 6 rzędów 

większe niż w przypadku temperatur kriogenicznych, efektywne wzbudzenie cząsteczek 

uzyskuje się przez użycie dużo wyższych, niż ma to miejsce w niskich temperaturach, mocy 

światła wzbudzającego.  Fotony fluorescencji rejestrowane są przez detektor, który 

charakteryzuje się pewną liczbę zliczeń ciemnych.  Rejestrowany sygnał wyrażany jest w 

liczbie zliczeń fotonów na sekundę i jest w pewnym zakresie wprost proporcjonalny do 

zastosowanej mocy światła wzbudzającego.  Na liczbę zliczeń w tle, która zależy od mocy 

światła wzbudzającego, składa się rozpraszanie Ramana (pochodzące od matrycy), 

rozpraszanie Rayleigha (fotony rozproszonego na próbce światła laserowego przepuszczone 

przez filtry), fluorescencja zanieczyszczeń i resztkowa fluorescencja pochodząca od 

optycznych elementów układu (np. filtrów).  Liczba zliczeń w tle może być zredukowana 

dzięki starannemu dobraniu matrycy, użyciu odpowiednio doskonałych filtrów optycznych 
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oraz zastosowaniu układu współogniskowego.  Zminimalizowanie poziomu sygnału tła w 

badaniach niskotemperaturowych możliwe jest dzięki zastosowaniu jako matryc kryształów 

otrzymanych w postaci cienkich blaszek.  Stosunek sygnału do szumu może być zwiększony 

dzięki zastosowaniu wyższych mocy wiązki wzbudzającej i dłuższego czasu uśredniania. 

Natomiast stosunek sygnału do tła można poprawić poprzez zmniejszenie objętości 

wzbudzania [62].  Zwiększenie wydajności rejestrowania sygnału uzyskuje się dzięki 

stosowaniu czułych detektorów, a także dzięki zbieraniu fotonów emisji z jak największego 

kata bryłowego.  

Nierzadka konieczność stosowania wysokich natężeń wiązki wzbudzającej lub 

długoczasowego naświetlania próbki niesie za sobą wymaganie wysokiej foto-stabilności 

układu cząsteczka-matryca.  Wzbudzana cząsteczka musi być wystarczająco stabilna, by 

wyemitować tysiące fotonów zanim ulegnie foto-reakcji (foto-wybielaniu), w wyniku której 

cząsteczka traci na stałe możliwości wyświecania fluorescencji.  Jednym z najczęstszych 

czynników foto-wybielania, jak również skokowych zmian w natężeniu fluorescencji 

(migotanie, z ang. blinking), jest obecność cząsteczkowego tlenu w pobliżu fluoroforu, 

dlatego odpowiednie przygotowanie próbek jest nierzadko kluczowym elementem 

eksperymentu.  Migotanie i wybielanie zależą także od mocy i długości fali stosowanego 

lasera, a także od temperatury, w jakiej prowadzone są badania - stanowią często problem w 

temperaturze pokojowej. Skokowe, w jednym kroku, zmiany natężenia fluorescencji do 

poziomu tła, obserwowane podczas migotania i wybielania, są potwierdzeniem, tego, że 

badana cząsteczka jest rzeczywiście pojedynczą. 

Kolejnym kryterium, decydujące o wyborze danej cząsteczki i układu, dotyczy 

prawdopodobieństwa przejścia cząsteczki do stanu trypletowego.  Fluorescencja jest 

emitowana przez cząsteczkę znajdującą się we wzbudzonym stanie singletowy (S1). 

Międzysystemowe przejście do stanu trypletowego (T1) przerywa strumień fotonów 

fluorescencji do czasu, kiedy cząsteczka zrelaksuje do swojego stanu podstawowego i na 

nowo rozpocznie się cykl absorpcji i emisji fotonów fluorescencji.  Czas życia cząsteczek 

organicznych w stanie trypletowym jest długi (rzędu setek µs lub dłuższy), dlatego ważne jest 

by prawdopodobieństwo przejścia do tego stanu było możliwie jak najmniejsze lub czas 

przebywania w tym stanie jak najkrótszy.  

 Tak rygorystyczne wymogi ograniczają liczbę cząsteczek, które mogą być użyte w 

badaniach na poziomie pojedynczych cząsteczek w niskich temperaturach do kilku 

wielopierścieniowych sztywnych aromatycznych węglowodorów.  Zbiór cząsteczek, które 
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mogą być badane w temperaturach pokojowych jest bogatszy, choć wciąż istnieją bardzo 

poważne ograniczenia.  Mała liczba dostępnych do badań cząsteczek jest motorem do 

poszukiwań nowych układów, nowych rozwiązań technicznych i stosowanych procedur 

pomiarowych [65].  Jako środowisko do badań pojedynczych cząsteczek zaproponowane 

zostały np. niskotemperaturowe matryce gazów szlachetnych [66,67], pojawiły się, też prace 

nad zwiększaniem natężenia fluorescencji fluoroforów, które nie emitują wystarczającej do 

rejestracji ilości fotonów (np. cząsteczki biologiczne) poprzez stosowanie wzmocnienia 

plazmonowego [68-70]. 
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1.4. Stan trypletowy i funkcja korelacji natężenia fluorescencji 

 

Fluorescencja pojedynczej cząsteczki jest emitowana w postaci paczek fotonów 

odpowiadających cyklom wzbudzenia do stanu S1 i powrotu cząsteczki do stanu 

podstawowego S0.  Paczki fluorescencji są przedzielone okresami ciemnymi, w trakcie 

których cząsteczka przebywa w swoim stanie trypletowym.  Przy dostatecznie dużej liczbie 

rejestrowanych fotonów, okresy ciemne (‘off’) i jasne („on”) mogą być wyznaczane z zapisu 

natężenia fluorescencji w czasie i taki przebieg pozwala uzyskać informację o stałych 

szybkości obsadzania i opróżniania stanu trypletowego [71].  Czasowa analiza okresów 

ciemnych i jasnych jest jednakże w praktyce często trudna do realizacji, przede wszystkim ze 

względu na trudność w jednoznacznym rozgraniczeniu stanów jasnych i ciemnych na 

podstawie rejestrowanych sygnałów [71].  Dlatego częściej prowadzi się ją stosując funkcję 

korelacji natężenia fluorescencji, która opisuje rozkład prawdopodobieństwa detekcji 

drugiego fotonu po czasie  od zarejestrowaniu pierwszego, i która wyrażana jest wzorem 

[72]:  
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gdzie I(t) jest liczbą fotonów zarejestrowanych w chwili t, I(t+τ) liczbą fotonów 

zarejestrowanych po upływie czasu τ od chwili t, a < >  jest uśrednianiem po czasie t.  Analiza 

tej funkcji umożliwia badanie kinetyki stanu trypletowego, tzn. wyznaczanie stałych 

szybkości obsadzania i opróżniania stanu trypletowego [73].  

 Stan trypletowy cząsteczek organicznych o niskiej symetrii (punktowe grupy symetrii 

poniżej C3, rys. 7a) jest rozszczepiony na trzy podpoziomy spinowe nawet w nieobecności 

zewnętrznego pola magnetycznego (rys. 7b).  Rozszczepienie podpoziomów spinowych w 

zerowym polu magnetycznym wynika z magnetycznego oddziaływania dipol-dipol 

niesparowanych elektronów stanu trypletowego.  
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Rysunek 7: a) Uproszczony model cząsteczki o niskiej symetrii z zaznaczonymi 

kierunkami płaszczyzn symetrii; b) schemat ilustrujący rozszczepienie poziomów najniższego 

stanu wzbudzonego stanu trypletowego cząsteczki o niskiej symetrii osiowej w zerowym 

zewnętrznym polu magnetycznym. 

 

 

 

Każdy z podpoziomów spinowych charakteryzuje się różnymi stałymi szybkości obsadzania i 

opróżniania [74].  Rozwiązanie równań Blocha prowadzi do trzech eksponencjalnych 

składowych w funkcji korelacji:  
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gdzie Cn to kontrast, a tn to czas zaniku.  

 Relaksacja energii pomiędzy trypletowymi podpoziomami spinowymi jest często 

długoczasowa, co wynika z małej gęstości fononów sieci w zakresie energii odpowiadających 

wyższemu podpoziomowi spinowemu stanu T, a także z konieczności przekręcenia spinu 

przy przejściach między tymi podpoziomami.  Zjawisko to nosi nazwę relaksacji spin-sieć. 
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1.5. Rozważane domieszki i matryce 

 

 Przedmiotem niniejszej rozprawy są badania nad pojedynczymi cząsteczkami terylenu 

(Tr) w kryształach p-terfenylu (p-T), 2,3-dichloro-naftalenu (2,3-DCN) i 2,3-dibromo-

naftalenu (2,3-DBN) (rys. 8).  

 

 

 

                                          a)         b)    

 

 

                         c)  Cl

Cl

      d)  Br

Br

 

 

 

Rysunek 8: Wzory półstrukturalne Tr (a),  p-T (b), 2,3-DCN (c) i 2,3-DBN (d). 
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1.5.1 Dotychczasowe badania Tr w krysztale p-T 

 

 Tr jest sztywnym węglowodorem aromatycznym o własnościach foto-fizycznych 

pozwalających na użycie go do badań na poziomie pojedynczych cząsteczek od temperatur 

kriogenicznych, gdy wymagane jest słabe sprzężenie elektron-fonon [75], do temperatur 

pokojowych.  Tr wykazuje wysoki przekrój czynny na absorpcję do stanu singletowego S1 

oraz wysoką wydajność kwantową fluorescencji przy niskiej wydajności przejścia 

międzysystemowego do stanu trypletowego.  Ponadto, przejście elektronowe (0,0) Tr jest w 

dogodnym zakresie widmowym dla przestrajalnych jednomodowych laserów barwnikowych 

[59].  

 Tr od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku jest jedną z najczęściej badanych 

pojedynczych cząsteczek w temperaturach kriogenicznych [59,74,76-84].  Z uwagi na wysoką 

foto-stabilność znalazł zastosowanie w badaniach jako domieszka zarówno w matrycach 

polimerowych [15,76,85,86], matrycach Shpolskiego [81,87], matrycach z gazów 

szlachetnych [88], czy matrycach krystalicznych (np. p-T, antracen, naftalen [74,77,78,89-

92]). 

Cząsteczka p-T należy również do węglowodorów aromatycznych.  W krysztale w 

temperaturach powyżej przejścia fazowego (193 K) centralny pierścień p-T drga, skręcając 

swoją płaszczyznę względem pierścieni zewnętrznych cząsteczki [94].  W niskich 

temperaturach, ruch centralnego pierścienia w krysztale jest zamrożony, co skutkuje 

pojawieniem się fazy uporządkowanej trójskośniej, uwidaczniającej skręcenie centralnego 

pierścienia względem płaszczyzny, w której leżą zewnętrzne pierścienie cząsteczki [95].  

Komórka elementarna kryształu w niskich temperaturach składa się z czterech 

konformacyjnie odmiennych cząsteczek p-T [96], co przedstawiono na rysunku  9. Cząsteczki 

p-T ułożone są w tzw. jodełkę (z ang. „herringbone pattern”) - w upakowaniu tym 

płaszczyzny bocznych pierścieni p-T sąsiednich cząsteczek ustawione są względem siebie 

pod kątem 90
o
 i tworzą słabo oddziałujące ze sobą warstwy.  W warstwie długie osie 

cząsteczek p-T są skierowane wzdłuż osi c komórki kryształu, prawie prostopadle do 

płaszczyzny (a,b).  
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Rysunek 9: Upakowanie cząsteczek p-T w krysztale w rzucie na płaszczyznę 001 w 100 K; 

cztery enancjomery p-T oznaczono różnymi kolorami [95]. 

 

 

 Tr w kryształach p-T, szczególnie jako układ do badań na poziomie pojedynczych 

cząsteczek, był już wielokrotnie badany w ciągu ostatnich przeszło 20 lat [74], a badania 

prowadzono w szerokim zakresie temperatur, od 1,4 K do pokojowej [43,74,79,91,97-105].  

 Z uwagi na fakt, że na komórkę elementarną kryształu p-T składają się cztery 

nierównocenne cząsteczki, cząsteczki Tr wbudowują się w strukturę gospodarza w cztery 

różne mikro-otoczenia i w każdym z nich jedna cząsteczka Tr zastępuje jedną cząsteczkę p-T 

[100].  Dlatego widma absorpcji i wzbudzenia fluorescencji Tr w krysztale p-T w 

temperaturach ciekłego helu (rys. 10) składają się z czterech linii przejścia (0,0), 

odzwierciedlających mikro-otoczenia cząsteczki Tr (oznaczone jako X1, X2, X3, X4), a liniom 

tym towarzyszą przejścia wibronowe [74,99].  Konfiguracja i optyczne własności tych 

substytucyjnych mikro-otoczeń były badane eksperymentalnie i teoretycznie [91,98,100].  

 Najczęściej stosowaną metodą hodowli kryształów p-T domieszkowanych Tr jest 

współ-sublimacja obu składników [43,74,98], która prowadzona jest w temperaturze znacznie 

powyżej temperatury przejścia fazowego kryształu, dlatego Tr wbudowuje się w równiej 

mierze we wszystkie cztery substytucyjne mikro-otoczenia [11,74,96].  Większość badań Tr 

w p-T na poziomie pojedynczych cząsteczek prowadzona była dla mikro-otoczeń X2 i X4 

(odpowiadającym liniom absorpcyjnym 578,5 nm i 577,9 nm), ponieważ tylko te mikro-

otoczenia są foto-stabilne (mikro-otoczenia oznaczane jako X1 i X3, odpowiadające liniom 

absorpcyjnym 580,4 nm i 578,3 nm, są niestabilne [99]). 
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a)  b)   

Rysunek 10: Widma a) absorpcji w T=4,2 K [99]  i b) wzbudzenia fluorescencji w T=1,4 K  

dla zbioru cząsteczek Tr w krysztale p-T [74].  Linie przejść czysto elektronowych i 

wibronowych dla czterech mikro-otoczeń oznaczono odpowiednio jako X1-X4 i 1-8.  

 

 

Typowe widmo wzbudzenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale p-T 

przedstawiono na rysunku 11.  W zakresie pracy lasera barwnikowego (pracującego z Rh6G) 

składa się ono z dwóch linii: linii przejścia (0,0) i oddalonej od niej o około 250 cm
−1 

linii 

wibronowej [77].  

 

 
Rysunek 11: Widmo wzbudzenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale p-T  

w 5 K [77].  
 

 

 Wysoka foto-stabilność Tr w matrycy p-T, zachowana nawet w temperaturze 

pokojowej, pozwala badać właściwości foto-fizyczne układu i jego dynamikę na poziomie 

pojedynczych cząsteczek w szerokim zakresie temperatur 1,5-300 K.  Jednym z badań 



27 

 

przeprowadzonym w zakresie temperatur, od 5 do 300 K, było zmierzenie stałych szybkości 

obsadzania i opróżniania stanu trypletowego cząsteczki Tr [43,73,74].  

                 a)        b)  

Rysunek 12: a) model cząsteczki Tr z przyjętymi w pracy oznaczeniami kierunków osi symetrii; b) 

diagram energii najniższych elektronowych stanów cząsteczki Tr [106], energia podana w eV. 
 

Izolowana cząsteczka Tr należy do punktowej grupy symetrii D2h (rys. 12) i dla tego 

związku dipolowe oddziaływania magnetyczne pomiędzy spinami dwóch niesparowanych 

elektronów (spin-spin), prowadzą do rozszczepienia stanu trypletowego na trzy podpoziomy 

spinowe (Tx, Ty i Tz) już w zerowym zewnętrznym polu magnetycznym (rys. 7b rozdz.1.4).  

W odpowiednio niskiej temperaturze, gdy relaksacja spin-sieć jest wolniejsza niż czasy życia 

trypletowych podpoziomów spinowych, oczekiwać można trzech składowych w funkcji 

korelacji.  W przypadku Tr, podobnie jak dla kilku innych, dotychczas badanych [74,107-

109], płaskich barwników aromatycznych, funkcja ta daje się dopasować do zaniku dwu-

eksponencjalnego (rys. 13) zgodnie ze wzorem: 

 

21

21

)2( 1)(
tt

eCeCg







   (8) 

 

Wynika to z faktu, że dwa z podpoziomów spinowych (oznaczone jako Tx i Ty) mają 

krótkie i trudne do doświadczalnego rozdzielenia czasy życia (można je rozdzielić korzystając 
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dodatkowo z pomocy mikrofal [107,110]).  Trzeci podpoziom, ze spinem spolaryzowanym 

prostopadle do płaszczyzny cząsteczki (oznaczony jako Tz), jest dłużej żyjący [110]. 

 

                          

Rysunek 13: Funkcja korelacji natężenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale 

p-T zarejestrowana w temperaturze 1,4 K z dopasowaniem do zaniku jedno-eksponencjalnego 

(linia przerywana) i dwu-eksponencjalnego (linia ciągła) [74].  

 

Ze wzrostem temperatury uaktywnia się proces relaksacji spin-sieć wyrównując obsadzenia 

podpoziomów spinowych i zanik funkcji korelacji intensywności fluorescencji w wysokich 

temperaturach staje się jedno-eksponencjalny [73,104], jak widać na rysunku 14. 

 

 

 

Rysunek 14: Funkcja korelacji natężenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale p-T 

zarejestrowana w temperaturze 150 K z dopasowaniem jedno-eksponencjalnym [73].  
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1.5.2. Metody otrzymywania próbek do badań na poziomie pojedynczych cząsteczek 

 

Do najpopularniejszych metod otrzymywania próbek do badań na poziomie 

pojedynczych cząsteczek należy powlekanie obrotowe [79,105] oraz wspomniane hodowanie 

kryształów przez współ-sublimację obu składników [43,73,74,97,98].  Powlekanie obrotowe 

(z ang. "spin-coating") polega na nakładaniu równomiernej warstwy roztworu (powstałego z 

rozpuszczenia matrycy i domieszki w rozpuszczalniku) na płaską powierzchnię szklanej 

płytki umieszczonej na obracającej się tarczy.  Taki sposób wykorzystywany jest przede 

wszystkim w badaniach, w których matrycę stanowią polimery.  Szczegółowy opis techniki 

hodowli poprzez współ-sublimację składników znajduje się w rozdziale 3.2.  Jako matryce 

krystaliczne w badaniach na poziomie pojedynczych cząsteczek preferowane są kryształy, 

które krystalizują w postaci cienkich blaszek, takie jak wykorzystywane już od lat p-T, 

antracen, naftalen [74,77,78,89-92].  Zastosowanie kryształów, które krystalizują w postaci 

cienkich płytek pozwala w badaniach z użyciem mikroskopu zminimalizować sygnał 

pochodzący od tła.  
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2. Cel pracy 

 

 Badania prowadzone w ramach niniejszej pracy są kontynuacją badań prowadzonych 

w Instytucie Fizyki PAN we wcześniejszych latach.  

 Jak wspomniano w rozdziale 1.5.1 funkcja korelacji natężenia fluorescencji cząsteczek 

Tr w krysztale p-T wykazuje zanik dwu-eksponencjalny w temperaturach pompowanego 

ciekłego helu (1.5-2 K), podczas gdy w temperaturze pokojowej jest to zanik jedno-

eksponencjalny.  Zmiana charakteru zaniku jest efektem aktywacji termicznej sprzężenia 

spinowo-sieciowego, które wyrównuje obsadzenie podpoziomów spinowych najniższego 

stanu trypletowego T1.  Proces ten dotąd nie był badany na poziomie pojedynczych 

cząsteczek, głównie z uwagi na ograniczenia aparaturowe.  Wymagają one bowiem użycia 

kriostatu optycznego z obiektywem mikroskopowym przystosowanym do pracy w szerokim 

zakresie temperatur i czułego mikroskopu współogniskowego, pozwalającego rejestrować 

pojedyncze cząsteczki techniką rozdzielczości przestrzennej.  Taką unikatową aparaturę 

posiadamy i dlatego pierwszym celem pracy było zbadanie funkcji korelacji natężenia 

fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale p-T w odpowiednio szerokim zakresie 

temperatur i uzyskanie informacji o mechanizmach sprzężenia spin-sieć. 

 Do badań na poziomie pojedynczej cząsteczki stosuje się bardzo niskie stężenia 

domieszki (~10
-12 

M), które gwarantują możliwość obserwacji sygnału od rozseparowanych 

cząsteczek.  Dysponując oryginalnym układem do hodowania kryształów przez współ-

sublimację cząsteczek domieszki i materiału, z którego budowany jest kryształ, mogliśmy w 

sposób kontrolowany dobierać stężenie domieszki.  Podczas hodowli kryształów p-T 

domieszkowanych Tr przypadkowo zwiększono stężenie domieszki powyżej typowej dla 

badań pojedynczych cząsteczek i zauważono tworzenie się jasnych, przestrzennie 

rozdzielonych plamek na dwu-wymiarowym obrazie natężenia fluorescencji [111].  Zbadanie 

i wytłumaczenie tego zaskakującego, po raz pierwszy zauważonego efektu, było drugim 

celem pracy.  

 Jak przedstawiono w rozdziale 1.5.2, w badaniach na poziomie pojedynczych 

cząsteczek jako matryce używane są kryształy w postaci cienkich, płaskich blaszek.  Jednym 

z takich „dwu-wymiarowych” kryształów był badany kilka lat temu na pracowni 2,3-

dimetylonaftalen (2,3-DMN) [112], charakteryzujący się nieporządkiem kierunku ustawienia 

grup metylowych.  Wydawało się, że podobnie cienkie i płaskie kryształy powinno się 
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otrzymać używając 2,3-dichloronaftalen (2,3-DCN) i 2,3-dibromonaftalen (2,3-DBN).  Oba 

związki nie były dostępne komercyjnie (trzeba było je więc zsyntetyzować), jak również brak 

było informacji o ich strukturach krystalograficznych.  Dlatego trzecim celem pracy było 

rozszerzenie badań na poziomie pojedynczych cząsteczek na te dwa nowe krystaliczne 

środowiska.  Dodatkowym celem użycia 2,3-DCN i 2,3-DBN było oszacowanie wpływu 

ciężkich atomów, chloru i bromu, na wygaszanie fluorescencji domieszki, którą w 

opisywanych tu badaniach były pojedyncze cząsteczki Tr.  
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3. Aparatura i zastosowane procedury pomiarowe 
 

3.1. Aparatura pomiarowa 

 

Układ eksperymentalny, na którym przeprowadzono pomiary na poziomie 

pojedynczych cząsteczek, został zaprojektowany z myślą o prowadzeniu badań w szerokim 

zakresie temperatur. Został zbudowany w Zespole Fotofizyki Molekularnej Instytutu Fizyki 

PAN i był pierwszym w Polsce układem do badania pojedynczych cząsteczek, w którym 

korzysta się z optycznego mikroskopu współogniskowego.  

Układ pozwala na prowadzenie badań w temperaturach od 1,7 K do ok. 300 K.  By 

schłodzić próbkę do temperatury kriogenicznej, umieszcza się ją w układzie mocowania 

próbki (rys. 15a) i wprowadza do kriostatu (rys. 15b).  Kriostat, do którego wprowadza się 

układ z zamocowaną próbką, wstępnie schładza się ciekłym azotem (77 K), a potem zbiornik 

kontr-kriostatu napełnia się ciekłym helem (4,2 K).  W zakresie niskich temperatur 

regulowanie temperatury umożliwia system grzałek w połączeniu z otwieraniem iglicowego 

zaworu do dolewania ciekłego helu do komory pomiarowej.  

Kriostat optyczny przedstawiony został na rysunku 15a. Wiązka światła 

wzbudzającego przechodzi przez okienka optyczne i zostaje odbita pod kątem 90
0
 w kierunku 

obiektywu mikroskopowego umieszczonego w tulei.  Obiektyw skupia wiązkę światła 

wzbudzającego na próbce.  Obiektyw mikroskopowy, przeznaczony do badań w zakresie 

temperatur od ciekłego helu do pokojowej, jest sercem całego mikroskopu.  Zaprojektowany i 

wykonany został na specjalne zamówienie przez Bernard Halle Nachfl. GmbH. (Berlin). 
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a)      b)   

 

Rysunek 15: a) Schemat układu mocowania próbki, b) schemat budowy kriostatu  

 

 
Rysunek 16: Schemat układu eksperymentalnego stosowanego do badań pojedynczych 

cząsteczek: laser 1 - laser pompujący (1); laser 2 - laser wzbudzający (2); Z.S.- zwierciadła 

galwo-skanera (Cambridge Tech., model 6230)(11); obiektyw- Bernard Halle Nachfl, GmbH, 

Berlin (15); detektor – moduł licznika fotonów (PerkinElmer SPCM-AQ 14)(24).  
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Schemat współogniskowego (konfokalnego) mikroskopu optycznego przedstawiono 

na rysunku 16.  W mikroskopie źródłem światła wzbudzającego był zestaw laserowy 

składający się z przebudowanego lasera barwnikowego (2) Coherent 700, pracującego na 

barwniku Rh6G, i lasera pompującego (1) Nd:YAG Verdi V5.  

Wzbudzająca wiązka laserowa wprowadzana była przy pomocy dwóch zwierciadeł (3, 

4) i soczewki ogniskującej (5) do jednomodowego światłowodu (6).  Za światłowodem 

formowana była wiązka gaussowska, którą za pomocą dwóch zwierciadeł (7, 9) i przez 

dodatkowy filtr (8) kierowano na zwierciadło dichroiczne (10).  Następnie wiązka światła 

wzbudzającego kierowana była na zwierciadła galwo-skanera (11).  Zwierciadła te kierowały 

wiązkę wzbudzającą przez układ telecentryczny dwóch soczewek (12, 13) na zwierciadło (14) 

umieszczone wewnątrz kriostatu w układzie mocowania próbki (17).  Wiązka odbita od 

zwierciadła pod kątem prostym trafiała do obiektywu mikroskopowego (15) (NA=0,85), który 

ją ogniskował na próbce (16).  Obiektyw pozwalał na skupienie (i zbieranie) światła z prawie 

dyfrakcyjnie ograniczonej plamki o średnicy ok. 450 nm (dla wzb= 600 nm).  Położenie 

ogniska na próbce kontrolowane było przez odpowiednie pochylenie zwierciadeł 

skanujących.  Emitowane przez próbkę fotony zbierane były przez ten sam obiektyw i 

powracały przez układ soczewek na zwierciadła skanujące, tą samą drogą jak wiązka 

wzbudzająca.  Zwierciadła skanujące kierowały fotony emisji na zwierciadło dichroiczne.  

Zwierciadło to przepuszczało fotony fluorescencji, a odbijało światło lasera odbite i 

rozproszone na próbce.  Fotony fluorescencji za pomocą kolejnego zwierciadła (18)  

kierowane były na soczewkę (19), która skupiała je na małym otworku („pinhole”) o średnicy 

75 mikronów (20), eliminującym fotony pochodzące spoza ogniska obiektywu 

mikroskopowego.  Następnie wiązka przechodziła przez dwie soczewki (21, 23) i filtr (lub 

zbiór filtrów) (22), które służyły dalszej eliminacji fotonów rozproszenia (głównie 

rozpraszanie Rayleigha) i skupiana  była na detektorze (24) zliczającym fotony fluorescencji i 

generującym w odpowiedzi impulsy elektryczne TTL, które zliczane były przy pomocy karty 

(LightScan) licznika wielokanałowego umieszczonego w komputerze PC (25).  Program 

komputerowy, obsługujący zliczanie fotonów, umożliwiał rejestrację obrazów natężenia 

fluorescencji, widm wzbudzenia fluorescencji, czy zależności czasowych pomiędzy 

rejestrowanymi fotonami fluorescencji, służył zarazem do kierowania przebiegiem 

doświadczenia.  

 Przy pomocy układu przeprowadzono badania widm wzbudzenia fluorescencji 

pojedynczych cząsteczek, co możliwe było dzięki zastosowaniu silnika krokowego, który 
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zmieniał długości fali laserowego światła wzbudzającego, a także badania funkcji korelacji 

natężenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek.  Pomiar funkcji korelacji natężenia 

fluorescencji polegał na rejestrowaniu liczby fotonów w ustalonych bramkach czasowych, a 

następnie program napisany kilka lat temu przez dra Dariusza Wiącka [111] numeryczne 

obliczał funkcję zgodnie ze wzorem (6).  

Używany laser barwnikowy emitował światło o szerokości linii ok. 1 cm
-1

, i dlatego 

pojedyncze cząsteczki Tr rozdzielano przestrzennie.  Zarazem użycie lasera o tak szerokiej 

linii umożliwiło badania widm w szerokim zakresie długości fali oraz w temperaturach od 

kriogenicznych do pokojowej.  

Gęstość mocy światła laserowego wzbudzającego pojedyncze cząsteczki obliczano ze 

stosunku mocy światła laserowego przed wprowadzeniem do obiektywu do powierzchni 

ogniska na próbce (przyjęto, że wynosi ona 0,16 µm
2
). 

  

 
Rysunek 17: Spektrofluorymetr stosowany do badań widm dla zbiorów cząsteczek: 

laser 1- pompujący (Coherent Verdi-V5, 532 nm), laser 2- barwnikowy Coherent 700 

(Rh6G), monochromator - McPherson 207, fotopowielacz - EMI 9659 

 

 

Niskotemperaturowe badania dla zbiorów cząsteczek przeprowadzono przy pomocy 

spektrofluorymetru wyposażonego w optyczny kriostat, który został przedstawiony na rys. 17. 

Próbkę umieszczano w kriostacie w uchwycie do mocowania próbki na wysokości okienek 

optycznych w ścianach kriostatu.  Wiązka wzbudzająca (której źródłem był tu laser 

barwnikowy pracujący z barwinkiem Rh6G) skupiana była za pomocą soczewki i po przejściu 
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przez okienka padała bezpośrednio na próbkę.  Emitowane przez próbkę fotony fluorescencji 

obserwowane były pod kątem prostym względem kierunku wiązki wzbudzającej, a 

rozproszone na próbce światło laserowe było eliminowane przy pomocy odpowiednich 

filtrów.  Fotony fluorescencji padały na soczewkę skupiającą i następnie monochromator, 

który służył do wybrania odpowiedniej długości fali i do którego przyłączony był 

fotopowielacz pracujący w modzie liczenia fotonów.  Sygnał z fotopowielacza zliczany był 

przy pomocy karty Light Scan umieszczonej w komputerze.  Karta ta podczas rejestracji 

widm fluorescencji służyła również do sterowania silnikiem krokowym zmieniającym 

długości fali obserwacji poprzez zmianę ustawienia siatki monochromatora, a podczas 

pomiaru widm wzbudzenia fluorescencji do generowania sygnałów umożliwiających zmianę 

długości fali laserowego światła wzbudzającego.  

Przy pomocy układu przeprowadzono badania widm fluorescencji i wzbudzenia 

fluorescencji, a także, po wprowadzeniu modyfikacji aparaturowych do układu, krzywych 

zaniku fluorescencji metodą skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów w 

trybie odwróconym.  W tym celu do wzbudzania zbioru cząsteczek zastosowano laser z 

synchronizacją modów (Coherent Mira-HP z kryształem podwajającym częstotliwość światła) 

pompowany laserem Verdi 18.  Selektor impulsów firmy APE redukował odstęp czasowy 

pomiędzy impulsami lasera.  Fotony fluorescencji, po przejściu przez monochromator były 

rejestrowane przez fotopowielacz hybrydowy (HMP-100-50 Becker and Hickl GmbH 

obsługiwany przez kartę i program SPC-150 Becker&Hickl GmbH).  Pomiar polegał na 

rejestrowaniu czasu opóźnienia pomiędzy impulsem wzbudzającym (sygnał „start”) a 

pierwszym fotonem emitowanym przez układ (sygnał „stop”).  Warunkiem uzyskania 

prawidłowego kształtu krzywej zaniku fluorescencji było utrzymanie liczby rejestrowanych 

fotonów fluorescencji poniżej 1 % liczby impulsów wzbudzających.  Rejestracja fotonów 

była wielokrotnie powtarzana i tworzony był histogram krzywej zaniku fluorescencji.  
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3.2. Przygotowywanie próbek 

 

 Jednym z kluczowych etapów podczas badań pojedynczych cząsteczek jest 

ograniczenie poziomu tła i dlatego niezwykle ważnym jest staranne przygotowanie czystych 

od zanieczyszczeń kryształów.  Do czyszczenia p-T, 2,3-DCN i 2,3-DBN użyto technikę 

topienia strefowego.  Polikryształy materiału umieszczano w atmosferze gazu szlachetnego 

(argonu) w wąskiej, zatopionej z dwóch stron rurce szklanej.  Rurkę z materiałem przesuwano 

powoli pionowo, z dołu ku górze, wzdłuż kilku odseparowanych termicznie grzałek, które 

topiły tylko niewielkie strefy próbki.  Po przejściu przez strefę materiał rekrystalizował, co 

powodowało przesuwanie się zanieczyszczeń w dół rurki.  Stosowano około stu cykli topienia 

i rekrystalizacji.  Z uwagi na bardzo niskie stężenie Tr (dostarczony przez Institute für PAH-

Forschung, Greifenberg, Niemcy) nie był dodatkowo oczyszczany.  

 Hodowla kryształów domieszkowanych Tr odbywała się w specjalnie do tego celu 

zbudowanym układzie (rys. 18), w którym oczyszczony materiał na kryształ umieszczano na 

dnie szklanej zatopionej z jednej strony rury (o średnicy wewnętrznej ok. 3 cm) w atmosferze 

gazu szlachetnego (argonu o ciśnieniu od 0,2 do 0,7 atm.).  Wewnątrz szklanej rury 

znajdowała się cienka metalowa rurka, u końca której zamocowany był pojemniczek na 

materiał domieszki, który można było dodatkowo grzać.  Na górze rury znajdowała się 

metalowa płytka, o nieznacznie niższej temperaturze niż dno rury, i na tej płytce poprzez 

sublimację mogły rosnąć kryształy.  W opisanym urządzeniu kryształy p-T, 2,3-DCN i 2,3-

DBN rosły w postaci cienkich płatków, o szerokości kilku milimetrów i grubości 

kilkudziesięciu mikrometrów.  Rury umieszczona była w szklanym zbiorniku owiniętym z 

zewnątrz drutem oporowym, który pozwalał podnieść temperaturę rury do 20-30 ⁰C poniżej 

temperatury topnienia materiału.  Domieszka (Tr), która ma wyższą temperaturę sublimacji 

niż kryształy matrycy, wymagała dodatkowego grzania.  Konwekcja gazu wewnątrz rury 

sublimacyjnej minimalizowana była przez odpowiednie jej pochylenie.  Materiały matrycy i 

domieszki równocześnie sublimowały (stąd nazwa współ-sublimacja) i kryształy rosły na 

metalowej płytce.  Podczas sublimacji cząsteczki domieszki wbudowywały się w strukturę 

kryształu w całej objętości, a ich stężenie było zmieniane poprzez regulację mocy grzałki 

wewnętrznej.  

 Kryształy użyte do badań na poziomie zbiorów (o stężeniu domieszki rzędu 10
-4

 M) 

były otrzymane przez przetapianie obu składników (domieszki i matrycy) w atmosferze 

gazowego argonu.  
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Rysunek 18: Schemat układu do hodowli kryształów przez współ-sublimację materiału 

matrycy i domieszki.   
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4.  Badania relaksacji spin-sieć dla pojedynczych cząsteczek terylenu  

w krysztale p-terfenylu. 

 

 Badania relaksacji spin-sieć dla cząsteczek aromatycznych były prowadzone już od 

wielu dekad.  Określano procesy, jakie biorą w nich udział oraz energie podpoziomów 

spinowych stanu trypletowego.  Wszystkie dotychczasowe badania dotyczyły jednak jedynie 

zbiorów cząsteczek, które charakteryzują się wydajnym przejściem międzysystemowym do 

stanów trypletowych.  Wydajne przejście międzysystemowe jest przeszkodą w badaniach na 

poziomie pojedynczej cząsteczki, ponieważ takie cząsteczki emitują jedynie niewielką liczbę 

fotonów fluorescencji.  Dlatego nasza praca jest pierwszą i jedyną jak dotąd, która dotyczy 

badania relaksacji spin-sieć dla pojedynczych cząsteczek.  

Badanie temperaturowej zależności stałej szybkości opróżniania stanu trypletowego 

pozwala określić mechanizm relaksacji spin-sieć.  Relaksacja ta może przebiegać na drodze 

jednego z trzech mechanizmów (rys. 19).  Bezpośredni proces relaksacji spin-sieć dotyczy 

przejścia pomiędzy podpoziomami spinowym, w którym uczestniczy jeden fonon sieci.  W 

dwu-fononowym procesie Orbacha jeden fonon jest absorbowany, podczas gdy drugi jest 

emitowany.  Proces Ramana przebiega również dwu-fononowo, lecz z wykorzystaniem 

pośredniego stanu wirtualnego.  

                    

                                      a)                          b)                       c) 

Rysunek 19: Schematyczny diagram przedstawiający trzy różne procesy relaksacji spin-sieć: 

a) proces bezpośredni, b) proces Orbacha, c) proces Ramana. Stany I, II i III można przypisać 

trzem różnym podpoziomom spinowym [113]. 
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Te trzy procesy charakteryzują się różną zależnością temperaturową stałej szybkości przejścia 

pomiędzy podpoziomami spinowymi stanu trypletowego [114]: 

 

                                              )2/(E~
3

TkEctghk Bbezp       (9) 

                                                  )/exp(~ kTEkOrb                   (10) 

                                             n

Ram Tk ~ ,   gdzie n5 lub n=7        (11) 

 

Badania zostały przeprowadzone dla pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale p-T.  

Informację o obsadzaniu i opróżnianiu podpoziomów spinowych stanu trypletowego 

pojedynczej cząsteczki można uzyskać z analizy jej funkcji korelacji natężenia fluorescencji, 

jak opisano w rozdziale 1.4.  Stan trypletowy cząsteczki Tr jest rozszczepiony na trzy 

podpoziomy: Tx, Ty i Tz, i w niskiej temperaturze każdy z nich daje wkład do funkcji 

korelacji, przy czym dla badanych układów [107-109] funkcję tę z dobrym przybliżeniem 

opisuje zanik dwu-eksponencjalny (wzór 8).  

Czas zaniku każdej z obserwowanych składowych funkcji korelacji, podobnie jak 

kontrast, w ogólnym przypadku jest skomplikowaną funkcją wszystkich stałych osadzania (ki) 

i opróżniania (mi) stanu trypletowego (rys. 20) [108].  Staranne wyznaczenie wszystkich 

stałych szybkości dla jednej cząsteczki w kilku temperaturach wymagałoby pracochłonnych (i 

wielodniowych) badań funkcji korelacji w zależności od natężenia światła wzbudzającego.  

Analiza danych doświadczalnych pokazała jednak, że w pierwszym przybliżeniu stałe 

szybkości opróżniania podpoziomów spinowych słabo zależą od natężenia światła 

wzbudzającego i mogą być przybliżane przez stałe szybkości zaniku funkcji korelacji[108].  

Takie uproszczone podejście zostało zastosowane w niniejszej pracy.  Należy tutaj dodać, że 

nawet w takim przypadku zebranie danych doświadczalnych dla jednej cząsteczki wymagało 

całego dnia pracy.  
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Rysunek 20: Schemat poziomów energetycznych cząsteczki Tr z zaznaczonymi stałymi 

obsadzania stanu trypletowego (ki) i stałymi zaniku (mi) dla wszystkich trzech podpoziomów 

spinowych stanu trypletowego. 

 

Przeprowadzono analizę funkcji korelacji intensywności fluorescencji drugiego rzędu, 

zdefiniowanej zgodnie ze wzorem 8, dla 15 pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale p-T w 

zakresie temperatur od 5 K do 30 K.  Fotony fluorescencji w funkcji czasu rejestrowano przy 

wykorzystaniu układu przedstawionego na rysunku 16.  Cząsteczki wzbudzano do poziomów 

oscylacyjnych przy użyciu światła laserowego o natężeniu 10 kW/cm
2
 (co odpowiadało 

połowie natężenia nasycenia [77]).  

Podczas badań użyto linii laserowej 17544 cm
-1

, która odpowiada wzbudzeniu 

cząsteczek Tr w mikro-otoczeniu X2 do ich składowych wibronowych oddalonych od linii 

przejścia czysto elektronowego (0,0) o ~250 cm
-1

.  Dopasowując funkcję korelacji do 

zaników dwu-eksponencjalnych wyznaczano czasy życia podpoziomów spinowych stanu 

trypletowego.  Najtrudniejszym elementem badań od strony doświadczalnej była konieczność 

stabilizowania temperatury z dokładnością do 0,2 K.  Przykładowy przebieg funkcji korelacji 

natężenia fluorescencji dla jednej cząsteczki Tr w kilku temperaturach przedstawiono na 

rysunku 21. 
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Rysunek 21: Zestaw funkcji korelacji natężenia fluorescencji dla typowej cząsteczki Tr w 

krysztale p-T w zakresie temperaturze 5 - 20 K z dopasowanymi czasami zaniku i 

wartościami kontrastu (amplitudy składowej). 

 

 

Jak widać na rysunku 21 w temperaturze 5 K zanik funkcji korelacji jest dwu-

eksponencjalny i składa się z dominującej składowej krótko-czasowej (tu z czasem zaniku 

490 µs) i składowej długoczasowej (z czasem zaniku 3075 µs).  Składową krótko-czasową 
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przypisano podpoziomom Tx i Ty, ponieważ oba mają podobne do siebie i krótkie czasy życia. 

Tym samym składowa długoczasowa przypisana została podpoziomowi Tz.  Stopniowe 

podnoszenie temperatury od 5 K do 15 K wpłynęło jedynie nieznacznie na kształt przebiegu 

zaniku funkcji korelacji.  Natomiast w wąskim zakresie temperatur pomiędzy 15 K a 17,5 K 

(w tym zakresie temperatur konieczna była bardzo staranna stabilizacja temperatury z 

dokładnością do 0,1 K) długoczasowa składowa zanikała, a przebieg funkcji zmienił się z 

dwu- na jedno-eksponencjalny.  Dalszy wzrost temperatury od 17,5 do 30 K nie spowodował 

większych zmian w charakterystyce zaniku.  

Podobne obserwacje poczyniono dla kilku innych cząsteczek Tr.  W każdym z 

przypadków w zakresie temperatur 15 - 17,5 K zaobserwowano zmianę zaniku korelacji z 

zależności dwu– na jedno-eksponencjalną.  Wysunięto wniosek, że w tym wąskim zakresie 

temperatur zachodzi wyrównanie obsadzeń podpoziomów spinowych trypletu za sprawą 

aktywacji relaksacji spin-sieć.  Dokładna analiza zmian temperaturowych składowej 

długofalowej była jednak utrudniona z uwagi na jej niską amplitudę.  

 Dwie cząsteczki Tr (spośród 15 badanych) wykazały trochę inną, nietypową, 

zależność temperaturową zaniku funkcji korelacji natężenia fluorescencji.  Przebieg takiej 

funkcji ze wzrostem temperatury przedstawiono na rysunku 22.  Cechą charakterystyczną 

funkcji korelacji natężenia fluorescencji tych dwóch cząsteczek był stosunkowo wysoki 

udział składowej długożyciowej zaniku.  Znaczące zmiany temperaturowe zaobserwowano 

dla tych cząsteczek dopiero w temperaturach powyżej 18,5 K.  W wąskim przedziale 19,5-

20,5 K nastąpiła zmiana charakteru zaniku z dwu- na jedno-eksponencjalny.  Powyżej tej 

temperatury funkcja korelacji dawała się dobrze dopasować do zaniku jedno-

eksponencjalnego, a jej czas się skracał, co przypisano aktywacji procesu relaksacji spinowo-

sieciowej.  
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Rysunek 22: Zestaw funkcji korelacji natężenia fluorescencji dla cząsteczki Tr w krysztale  

p-T charakteryzującej się nietypową zależnością temperaturową w zakresie 5-26,5 K. Czasy 

zaniku z odpowiadającymi im wartościami kontrastu podano obok odpowiednich funkcji. 
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Przebieg zaniku korelacji natężenia fluorescencji dla typowych cząsteczek Tr, z 

dominującą składową krótko-czasową, wskazuje na to, że przejście międzysystemowe S1→T1 

prowadzi do obsadzenia głównie krótko-życiowych podpoziomów trypletowych Tx i Ty.  

(zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami innych autorów [112]. Nietypowy przebieg zaniku 

funkcji korelacji z dominującą składową długoczasową, zaobserwowany dla dwóch spośród 

15 badanych cząsteczek Tr, można próbować wytłumaczyć w oparciu o diagram stanów 

energetycznych cząsteczki Tr (rys. 12b), w którym, zgodnie z obliczeniami teoretycznymi 

[106], drugi wzbudzony stan trypletowy T2 płaskiej cząsteczki Tr (o symetrii D2h) znajduje się 

blisko pierwszego stanu wzbudzonego S1. Przejście ze stanu singletowego S1 (B1u) do 

trypletowego T2 (Ag) jest wzbronione z uwagi na spin, również włączenie sprzężenia spin-

orbita w punktowej grupie symetrii D2h nie dozwala na przejście pomiędzy tymi stanami.  

Konieczne jest obniżenie symetrii. Zakładamy, że nietypowe cząsteczki są odkształcone od 

symetrii płaskiej, np. na defekcie strukturalnym w krysztale, i aktywne staje się przejście 

międzysystemowe do podpoziomu spinowego T2Z.  Stan T2Z opróżniany jest w procesie 

wewnętrznej konwersji (T2→T1), zachowując kierunek polaryzacji spinu i w konsekwencji 

mamy do czynienia ze wzrostem obsadzania podpoziomu spinowego T1Z.  Taka sytuacja 

przedstawiona jest na rysunku 23.  

 

 

Rysunek 23: Schemat rozważanych przejść międzysystemowych dla anomalnych  

cząsteczek Tr. 
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 Pojawienie się nowego przejścia międzysystemowego, które preferuje obsadzanie 

podpoziomu  T2Z  sugeruje, że cząsteczka Tr odkształcona jest od symetrii płaskiej.  

Przyczyną takiego odkształcenia może być spiralne skręcenie szkieletu cząsteczki Tr [87,99]  

np. w pobliżu defektów strukturalnych w krysztale p-T.  Inną przyczyną odkształcenia może 

być podstawienie izotopowe w cząsteczce Tr, które może wpływać na zmiany w stałych 

szybkości przejścia S1→T1 [48,115]. 

Proces relaksacji opisano przez stałą szybkości WZi(T).  Dla każdej z temperatur, w 

której przeprowadzono pomiar, oszacowano wartość stałej WZi(T) dla nietypowej cząsteczki.  

Przyjęto, że niezależny od temperatury zanik obsadzenia podpoziomu TZ, tzn. bez aktywacji 

procesu relaksacji spin-sieć, opisywany jest przez stałą szybkości o nazwie roboczej kZ i 

wynosi ona 258 s
-1

, tzn. jest dana jako odwrotność 3875 µs, czasu zaniku długożyciowej 

składowej funkcji korelacji natężenia fluorescencji zarejestrowanej w temperaturze 18,5 K.  

Wartości WZi(T) obliczano jako różnice odwrotności czasu zaniku w temperaturze T i stałej 

kZ.   

Mechanizmu bezpośredniej relaksacji spin-sieć ograniczony jest do najniższych 

temperatur, a jego stała szybkości wykazuje słabą zależność od temperatury (wzór 9). Dlatego 

w pracy ograniczono się tylko do rozważenia mechanizmów Orbacha i Ramana.  Oba 

charakteryzują się innymi zależnościami temperaturowymi (wzory 10 i 11). 

W mechanizmie Orbacha zależność stałej szybkości sprzężenia spinowo-orbitalnego 

od temperatury jest eksponencjalna.  Na rysunku 24 przedstawiono wykres zależności ln(Wzi) 

od odwrotności temperatury, do którego dopasowano zależność eksponencjalną (wzór 10).  

Po wstawieniu uzyskanych z dopasowania parametrów zależność ta przyjęła postać:  

 

)]/102exp(105)( 5 kTTWZi   [s
-1

].  

 

Wyznaczona z dopasowania energia aktywacji dla procesu relaksacji spin-sieć w 

mechanizmie Orbacha wyniosła 102±5 cm
-1

. Taka wartość nie znajduje odpowiednika w 

widmie fononowym, ale pasuje do uśrednionej wartości energii dwóch obserwowanych 

doświadczalnie modów: 88 i 137 cm
- 1 

[77]. 
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Rysunek 24: Wykres zależności temperaturowej dla ln(Wzi) w mechanizmie Orbacha. 

 

 

W mechanizmie Ramana zależność stałej szybkości sprzężenia spinowo-orbitalnego 

od temperatury jest potęgowa.  Na rysunku 25 przedstawiono wykres zależności ln(Wzi) od 

ln(T), do którego dopasowano zależność potęgową (wzór 11).  Po wstawieniu uzyskanych z 

dopasowania parametrów zależność ta przyjęła postać:  

 

8,67105,3)( TTWZi  
 [s

-1
]    

 

Wykładnik n=6,82±0.33, otrzymany z dopasowania jest zgodny z wartością 

wynikającą z przewidywań teoretycznych dla procesu Ramana [116].  

 

 
Rysunek 25: Wykres zależności temperaturowej dla ln(Wzi), oczekiwanego w mechanizmie 

Ramana. 
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 Dopasowania Wzi(T) do zależności eksponencjalnej jak i potęgowej okazały się być 

równie dobrymi i dlatego w oparciu o nasze badania nie możemy rozstrzygnąć, który z 

mechanizmów, Orbacha czy Ramana, prawidłowo opisuje proces relaksacji spin-sieć dla Tr w 

krysztale p-T.  Konieczne byłyby dokładniejsze badania. 

Z uwagi na niskie wartości kontrastu i błędy związane z dopasowaniem zaników nie 

podjęto próby analizy dla typowych cząsteczek Tr w krysztale p-T.  
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5. Nietypowe domieszkowanie kryształów p-terfenylu cząsteczkami terylenu  

 

Kryształy p-T domieszkowane Tr do badań na poziomie pojedynczych cząsteczek są 

otrzymywane, jak podano w rozdziale 3.2, przeważnie z wykorzystaniem techniki współ-

sublimacji [43,73,97,98].  Typowe stężenie domieszki w takich kryształach jest rzędu 10
-9

- 

10
-12 

M.  Dwuwymiarowy obraz natężenia fluorescencji cząsteczek Tr w krysztale p-T, 

obserwowany przy pomocy układu doświadczalnego używanego w niniejszej pracy, dla 

stężenia domieszki rzędu 10
-12

 M, składa się z jasnych plamek, odpowiadających 

pojedynczym cząsteczkom Tr, na ciemnym tle (rys. 26).  

 

 
Rysunek 26: Dwuwymiarowy (30×30 µm

2
) obraz natężenia fluorescencji przedstawiający 

świecące pojedyncze cząsteczki Tr w krysztale p-T. Temperatura 5 K, νwzb=17301 cm
-1

 

 

 

W pracy postawiono sobie za cel wyhodowanie kryształów p-T domieszkowanych Tr 

o stężeniu powyżej tego, które dotąd używane było w badaniach pojedynczych cząsteczek. 

Hodowla prowadzona była w atmosferze argonu (~0,7 atm.) w temperaturze około 190 
⁰
C z 

dodatkowo grzanym pojemnikiem na Tr.  Silne grzanie pojemniczka z Tr wywoływało ruch 

konwekcyjny gazowego argonu, który uniemożliwiał osadzanie się kryształów i aby mu 

przeciwdziałać musieliśmy pochylić próbówkę do hodowli do pozycji prawie poziomej.  

Stosując tę metodę udało się uzyskać dobrej jakości kryształy wysoce domieszkowane Tr, na 

oko nie różniące się od kryształów z niskim stężeniem Tr.  

Wykonaliśmy całą serię badań dla kryształów ze stopniowo rosnącym stężeniem 

domieszki (co uzyskaliśmy podwyższając temperaturę grzanego pojemniczka).  W miarę 

wzrostu stężenia Tr w kryształach na dwuwymiarowym obrazie natężenia fluorescencji 
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zacierała się struktura pojedynczych plamek (odpowiadających pojedynczym cząsteczkom), a 

cały obraz stawał się coraz jaśniejszy.  Dalsze zwiększanie stężenia Tr prowadziło do 

pojawienia się na dwuwymiarowym obrazie mikroskopowym jasnych plamek na wysokim 

poziomie tła.  Taki obraz natężenia fluorescencji dla kryształów p-T wysoce 

domieszkowanych Tr przedstawiono na rysunku 27.  

 

 

 

Rysunek 27: Dwuwymiarowy obraz 30 × 30 μm
2
 natężenia fluorescencji kryształu p-T 

wysoce domieszkowanego cząsteczkami Tr, w temperaturze pokojowej.  Do wzbudzenia 

cząsteczek Tr użyto światła laserowego o νwzb=17301 cm
-1

.  

 

 

 

 Celem zrozumienia zaskakującej obserwacji wykonano serię eksperymentów 

spektroskopowych, których wyniki zostały skonfrontowane z obliczeniami kwantowo-

chemicznymi.  

 
 Badania spektroskopowe rozpoczęto od zebrania widm wzbudzenia fluorescencji 

zarówno w jasnych punktach, jak z ciemniejszych obszarów pomiędzy nimi.  Badania te 

wykonane zostały w temperaturze 5 K (rys. 28).  
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. 

Rysunek 28: Dwuwymiarowy (30×30 µm
2
) obraz natężenia fluorescencji dla kryształów p-T 

z wysokim stężeniem Tr.  Temperatura 5 K, νwzb=17301 cm
-1

.  

 

 

Widmo wzbudzenia fluorescencji zebrane dla miejsca pomiędzy jaśniejszymi 

plamkami przedstawiono na rysunku 29.  Przypomina ono widmo absorpcji [99] (i widmo 

wzbudzenia fluorescencji [74]) dla zbioru cząsteczek Tr (rys. 10a).  Widmo przedstawione na 

tym rysunku składa się z czterech wyraźnych linii przejść czysto elektronowych, 

zidentyfikowanych jako odpowiadające mikro-otoczeniom: X1 (~17230 cm
-1

), X2 (~17285 

cm
-1

), X3 (~17290 cm
-1

) i X4 (~17305 cm
-1

).  Rejestrowaliśmy również linie wibronowe 

(podpisane cyframi 2-8 zgodnie z oznaczeniami przyjętymi w publikacji [99]). Obecność 

czterech głównych linii wzbudzenia fluorescencji przypisanych czterem głównym mikro-

otoczeniom w krysztale p-T potwierdziło wysokie stężenie domieszki Tr w krysztale p-T.  

Aby oszacować stężenie cząsteczek Tr w badanym krysztale porównano natężenie 

fluorescencji zarejestrowane dla linii mikro-otoczenia X2 z natężeniem linii dla typowej 

pojedynczej cząsteczki Tr (które badane były również dla mikro-otoczenia X2 gdy stężenie Tr 

w krysztale p-T było rzędu 10
-12

 M) w tych samych eksperymentalnych warunkach, tzn. przy 

użyciu tej samej aparatury oraz tej samej długości fali i intensywności światła wzbudzającego 

[77].  Otrzymaliśmy, że co najmniej 10 pojedynczych cząsteczek Tr daje wkład do linii 

mikro-otoczenia X2.  Objętość próbki z jakiej zbierane są fotony fluorescencji oszacowaliśmy 

na około 0,3 µm
3 

(głębokość na jaką oświetlana jest próbka to około 2 µm, a średnica ogniska 

to około 0,45 µm).  Biorąc pod uwagę tę wartość oraz zakładając, że wszystkie cztery mikro-

otoczenia są równomiernie wypełniane [99], oszacowano, że stężenie cząsteczek Tr w 
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badanych krysztale wynosiło około 5·10
-8 

M.  Tak niskie stężenie poddaje w wątpliwość 

możliwość efektywnego tworzenia się skupisk cząsteczek Tr w krysztale p-T.  

 

 

Rysunek 29: Widmo wzbudzenia fluorescencji zarejestrowane w temperaturze 5 K dla 

miejsca pomiędzy jaśniejszymi plamkami na dwuwymiarowym obrazie natężenia 

fluorescencji dla kryształu p-T wysoce domieszkowanego Tr. 

 

 

 

Rysunek 30 przedstawia przykładowe widma wzbudzenia fluorescencji dla kilku 

jasnych plamek.  Oprócz linii odpowiadających głównym mikro-otoczeniom (X1-X4) na 

widmach pojawiały się dodatkowe wąskie linie w zakresie 17200-17350 cm
-1 

(oznaczone 

dużymi literami od A do F), którym towarzyszyły linie w zakresie przejść wibronowych 

między 17450 a 17600 cm
-1

, odległe o około 250 cm
-1

 od linii przejść czysto elektronowych. 

Pojawienie się dodatkowych linii elektronowych na widmach wzbudzenia fluorescencji 

należy przypisać wbudowywaniu się cząsteczek Tr w nowe mikro-otoczenia. 
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Rysunek 30: Widma wzbudzenia fluorescencji dla czterech różnych jasnych plamek w 

krysztale p-T wysoce domieszkowanym cząsteczkami Tr.  Temperatura 5 K. 

 

 

 

Rejestrację widm wzbudzenia fluorescencji przeprowadzono dla 74 jasnych plamek. 

Występowanie i udział w widmie konkretnych, dodatkowych linii był różny dla różnych 

jasnych plamek, ale linie te pojawiały się jedynie przy określonych częstościach.  W tabeli 1 

podano jak często w widmie wzbudzenia fluorescencji zaobserwowano daną linię, przy czym 
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przyjęto, że linia taka występuje, gdy w maksimum jej natężenie było większe niż 20 % 

natężenia linii X2.  

 

 Tabela 1. Energie przejść rejestrowanych w widmach wzbudzenia fluorescencji 

cząsteczek Tr w krysztale p-T oraz częstość ich występowania. 

 

liczba falowa [cm
-1

] oznaczenie linii liczba wystąpień częstość występowania w procentach 

17230 X1 74 100% 

17245 A 11 15% 

17251 B 1 1% 

17264 C 4 5% 

17277 D 52 70% 

17286 X2 74 100% 

17293 X3 40 54% 

17305 X4 74 100% 

17310 F 4 5% 

17321 E 45 61% 

 

 

 

Dla każdej przebadanej jasnej plamki zaobserwowano linie odpowiadające trzem 

substytucyjnym mikro-otoczeniom X1, X2 i X4 (linie odpowiadające niestabilnemu 

substytucyjnemu mikro-otoczeniu X3 występowały w każdym przypadku, choć nie zawsze 

spełniały kryterium 20% natężenia linii X2).  Linie odpowiadające dodatkowym mikro-

otoczeniom A, D i E występowały często (choć nie zawsze) podczas gdy linie B, C, F jedynie 

sporadycznie.  

Chcąc zrozumieć naturę dodatkowych mikro-otoczeń badano polaryzację 

fluorescencji.  Pomiar polegał na rejestrowaniu widma wzbudzenia fluorescencji danej jasnej 

plamki przy różnej orientacji polaryzatora na drodze światła wzbudzającego.  Widma 

rejestrowano przy trzech różnych ustawieniach polaryzatora dających trzy różne kąty 

polaryzacji: dwa względem siebie prostopadłe (zwane w pracy polaryzacją 0º i polaryzacją 

90º) oraz pod kątem 45
○
 względem tych obu kierunków (zwany w pracy polaryzacją 45

○
).  

Przykładowe widma wzbudzenia fluorescencji dla trzech polaryzacji pokazano na rysunku 31. 
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Rysunek 31: Dwa przykładowe zestawy widm wzbudzenia fluorescencji przy trzech różnych 

polaryzacjach dla dwóch jasnych plamek (a i b).  

 

 

 

Linie odpowiadające mikro-otoczeniom X1-X4 wykazały niewielką zależność od 

polaryzacji, natomiast dodatkowe linie A-F zmieniały swoje natężenie zależnie od kąta 
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skręcenia polaryzatora.  Na widmach na rysunku 31a linie mikro-otoczeń oznaczone literami 

A, D i E przy rotacji polaryzacji o 90 prawie zanikały.  Podobnie na widmach dla drugiej 

jasnej plamki przedstawionych na rysunku 31b linie mikro-otoczeń C, D i F zanikają przy 

rotacji o 90.  Dla tej samej jasnej plamki linia mikro-otoczenia E jest prawie jednakowa dla 

dwóch względem siebie prostopadłych polaryzacji, ale zmniejsza się jej natężenie przy rotacji 

polaryzatora o kąt 45.  Badania polaryzacyjne przeprowadzono dla kilkunastu jasnych 

plamek w różnych kryształach.  Okazało się, że każdą z linii mikro-otoczeń A-F można było 

wyeliminować z widma wzbudzenia fluorescencji poprzez odpowiednią rotację polaryzatora.  

Badania polaryzacyjne zasugerowały, że jasne plamki mogą pochodzić od 

pojedynczych cząsteczek Tr, których dipolowy moment przejścia leży w płaszczyźnie 

kryształu, równolegle do elektrycznej składowej światła wzbudzającego.  W cząsteczce Tr 

elektronowe przejście pomiędzy stanem podstawowym S0 i najniższym stanem wzbudzonym 

S1 jest spolaryzowane wzdłuż jej długiej osi (rys. 12a rodz. 1.5.1).  Biorąc pod uwagę 

orientację cząsteczek p-T w krysztale względem kierunku rozchodzenia się światła 

wzbudzającego (kąt pomiędzy długą osią cząsteczki, a kierunkiem wiązki szacuje się na około 

2-4 stopni) w układzie doświadczalnym wiemy, że długa oś cząsteczek Tr w substytucyjnych 

mikro-otoczeniach X1-X4 jest prawie prostopadła do kierunku elektrycznej składowej fali 

świetlnej.  Taka orientacja cząsteczek Tr nie prowadzi do efektywnej absorpcji ani rejestracji 

fotonów fluorescencji, oczekiwać można również słabej zależność intensywności linii 

odpowiadających substytucyjnym mikro-otoczeniom od polaryzacji światła wzbudzającego.  

Silna zależność od polaryzacji dla cząsteczek znajdujących się w nowych mikro-otoczeniach 

(A-F), a także duża intensywność przypisanych im linii w porównaniu do linii X1-X4 mogą 

sugerować, że długie osie cząsteczek Tr są ustawione w płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku rozchodzenia się światła wzbudzającego, a więc równolegle do polaryzacji 

elektrycznej składowej światła padającego.  Różnice w odpowiedzi na kierunek polaryzacji 

dla mikro-otoczeń wskazują na to, że cząsteczki Tr mogą mieć w różny sposób skierowaną 

swoją długą oś w płaszczyźnie kryształu (a, b).  

 Dowodu na to, że w nowych mikro-otoczeniach znajdują się pojedyncze cząsteczki Tr 

dostarczyła analiza przebiegu zmian natężenia fluorescencji pochodzącej od jasnych plamek 

w funkcji czasu.  Zapis sygnału od dwóch takich cząsteczek z bramką czasową 0,6 s w mikro-

otoczeniach A i D w temperaturze 5 K przedstawiono na rysunku 32.  Natężenie fluorescencji 

dla cząsteczek zmieniało się skokowo pomiędzy dwoma poziomami, z których dolny był 
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poziomem tła, a skoki natężenia odbywały się w jednym kroku (tzw. migotanie). Potwierdza 

to, że sygnał fluorescencji pochodził od pojedynczych cząsteczek.  

 

 

 

Rysunek 32: Przebiegi zmian natężenia fluorescencji cząsteczek Tr w krysztale p-T w 

mikro-otoczeniach A i D, przy wzbudzeniu światłem laserowym νwzb=17245 cm
-1

 (dla 

mikro-otoczenia A) i νwzb=17277cm-1 (dla mikro-otoczenia D), Iwzb=5 MW/cm
2
; 

bramka czasowa 0,6 s, T=5 K.  

 

 

  Dopełnieniem badań była seria pomiarów, w których rejestrowano widmo wzbudzenia 

fluorescencji dla wybranej jasnej plamki, następnie skupiano na niej światło o długości fali 

rezonansowej ze wzbudzaniem jednego z mikro-otoczeń (A-F) i po pewnym czasie (1-5 

minut) naświetlania rejestrowano zmianę widma próbki (rys. 33).  Część z linii 

rozpatrywanych mikro-otoczeń po czasie naświetlania nie odtwarzała się na widmach 

wzbudzenia fluorescencji.  Ten zanik linii przypisać można wypaleniu się cząsteczki w 

danym mikro-otoczeniu.  
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Rysunek 33: Widma wzbudzenia fluorescencji dla dwóch jasnych plamek (a i b) 

zarejestrowane przed i po naświetlaniu plamki światłem o energii: a) νwzbudz = 17277 cm
-1

  b) 

νwzbudz = 17491cm
-1

, oba pomiary w temperaturze 5 K.  

 

 

Otrzymane wyniki doświadczalne i płynące z nich wnioski skonsultowano z 

obliczeniami kwantowo-chemicznymi, wykonanymi przez dr hab. Irenę Deperasińską.  Jej 

obliczenia wykazały, że siła oscylatora dla potencjalnych dimerów (zarówno agregatów typy 

J, jak i typu H) jest niższa niż dla monomerów Tr w krysztale p-T. Wyeliminowało to z 

dalszych rozważań możliwość przypisania jasnych plamek tworzeniu się agregatów Tr.  

 Silnie świecące jasne plamki próbowano więc przypisać możliwości wbudowywania 

się cząsteczek Tr w płaszczyźnie (a,b) kryształu p-T.  Obliczenia wykazały, że gdy cząsteczka 

Tr w trakcie sublimacji osiada blisko krawędzi wzrastającego kryształu p-T, dąży do 

zastąpienia jednej z cząsteczek p-T w jednym z czterech głównych mikro-otoczeń: X1-X4 

(rys. 34).  
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Rysunek 34: Graficzne przedstawienie wbudowywania się cząsteczki Tr w substytucyjne 

mikro-otoczenia w zależności od początkowego usytuowania się cząsteczki Tr na 

płaszczyźnie (a,b) kryształu p-T: przypadki A i B -  cząsteczka Tr początkowo znajduje się 

daleko od krawędzi płaszczyzny (a, b) wzrostu kryształu p-T; przypadek C - cząsteczka Tr 

początkowo znajduje się blisko krawędzi płaszczyzny (a,b) wzrostu kryształu (rysunki 

wygenerowane przez dr hab. Irenę Deperasińską). 

 

W sytuacji, gdy cząsteczka Tr znajduje się daleko od krawędzi rosnącego kryształu, 

może ona zostać spułapkowana pomiędzy dwie warstwy kryształu p-T w płaszczyźnie (a,b), 

w nietypowe mikro-otoczenie (rys. 35), co możliwe jest dzięki słabym odziaływaniom między 

tymi warstwami i co może wiązać się z lokalnymi deformacjami struktury matrycy.  W takim 

przypadku siła oscylatora dla przejścia S0-S1 jest bliska sile oscylatora dla cząsteczki Tr 

znajdującej się w jednym z głównych miro-otoczeń (X1-X4).  Orientacja cząsteczek Tr 

względem padającej wiązki światła wzbudzającego w nietypowych mikro-otoczeniach 

umożliwia efektywną absorpcję i emisję fluorescencji. Jasne plamki w dwuwymiarowych 
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obrazach natężenia fluorescencji pochodzą więc od pojedynczych cząsteczek Tr 

wbudowanych w nietypowy sposób w kryształ p-T, w nowe mikro-otoczenia (A-F).  

 

 
Rysunek 35: Struktura nietypowego pułapkowania Tr pomiędzy dwie warstwy kryształu p-T 

(rysunki wygenerowane przez dr hab. Irenę Deperasińską). 

 

 Nietypowe domieszkowanie kryształu p-T, gdy cząsteczki domieszki wbudowują się 

pomiędzy warstwy kryształu, nie było do tej pory obserwowane.  Oszacowano, zliczając jasne 

plamki na dwuwymiarowych obrazach natężenia fluorescencji (rys. 28), że stężenie 

cząsteczek Tr w nowych mikro-otoczeniach jest rzędu 10
-11 

M. A więc jest ono o trzy rzędy 

wielkości niższe niż stężenie cząsteczek wbudowujących się w substytucyjne mikro-otoczenia 

(X1-X4).  We wszystkich wcześniejszych badaniach pojedynczych cząsteczek Tr w 

kryształach p-T ograniczano się do wzbudzeń przy długościach fali odpowiadających mikro-

otoczeniom X2 i X4, nie zwracając uwagi na rzadko występujące cząsteczki poza tym 

obszarem widmowym.  Nie jest więc zaskoczeniem, że cząsteczki w anomalnych mikro-

otoczeniach nie były dotąd zaobserwowane, i nasza praca jest pierwszą, która zwraca uwagę 

na możliwość takiego domieszkowania.  
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6. Pojedyncze cząsteczki terylenu w kryształach 2,3-dichloronaftalenu i 2,3-

dibromonaftalenu. 

 

 W badaniach, w których rejestruje się fluorescencję pojedynczych cząsteczek należy 

dążyć do ograniczenia objętości próbki, na której skupiane jest światło lasera.  W przypadku 

kryształów molekularnych preferowane są wiec takie, które można otrzymać w postaci 

cienkich blaszek [74,77,78,89-92].  

 Takim kryształem, badanym już wcześniej na pracowni, był 2,3-dimetylonaftalen (2,3-

DMN) [112], którego struktura krystalograficzna charakteryzuje się nieporządkiem 

orientacyjnym ustawienia grup metylowych.  Sukces zastosowania 2,3-DMN jako matrycy 

dla pojedynczych cząsteczek Tr, skłonił nas do użycia 2,3-dichloronaftalenu (2,3-DCN) i 2,3-

dibromonaftalenu (2,3-DBN) jako kolejnych matryc krystalicznych.  Zarówno 2,3-DCN, jak i 

2,3-DBN nie były dostępne komercyjnie.  Brak było również doniesień literaturowych o ich 

strukturach krystalograficznych, ale można było oczekiwać, że oba związki będą 

krystalizować w postaci cienkich płatków.  

 Kryształy zawierające halogeny (takie jak chlor, brom) nie były oczywistym 

kandydatem na matryce do badań na poziomie pojedynczych cząsteczek.  Obecność takich 

atomów, zarówno wewnątrz chromoforu (wewnętrzny efekt ciężkiego atomu), jak i w jego 

otoczeniu (zewnętrzny efekt ciężkiego atomu), może wzmacniać przejście międzysystemowe 

[117], a tym samym prowadzić do wygaszania fluorescencji.  Przejścia między stanami o 

różnej multipletowości są spinowo-wzbronione, a ich występowanie wynika ze sprzężenia 

spinowo-orbitalnego (oddziaływania spinowego momentu pędu elektronu z jego orbitalnym 

momentem pędu), które powoduje mieszanie się tych stanów, przy czym sprzężenie spin-

orbita wzrasta ze wzrostem liczby atomowej [118].  Zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny 

efekt ciężkiego atomu objawiają się wzrostem stałej szybkości przejścia S1→T1 oraz T1→ S0 

[119-122].  Tym niemniej jasno świecące i foto-stabilne cząsteczki Tr obserwowano w 

polikrystalicznych orto-[123] i para-dichlorobezenie [124].  Znikomy wpływ zewnętrznego 

efektu ciężkiego atomu na możliwość obserwacji pojedynczych cząsteczek Tr tłumaczony był 

wyższą stałą szybkości opróżniania stanu trypletowego niż jego obsadzania [73].  

2,3-DCN jak i 2,3-DBN zostały zsyntezowane w Instytucie Chemii Organicznej przez 

dra Wojciecha Chaładaja (szczegóły syntezy podano w publikacji [125]) i oczyszczone z 

wykorzystaniem techniki przetapiania strefowego (czyt. rozdz. 3.2).  Struktury 

krystalograficzne kryształów 2,3-DCN oraz 2,3-DBN nie były znane i dlatego badania 
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optyczne zostały poprzedzone ich wyznaczeniem.  Analiza krystalograficzna przeprowadzona 

przez prof. dr hab. A.E. Kozioł i dr A. Drzewiecką-Antonik wykazała, że w  przeciwieństwie 

do kryształu 2,3-DMN, kryształy 2,3-DCN i 2,3-DBN mają strukturę uporządkowaną, w 

której główną rolę odgrywają wiązania międzycząsteczkowe pomiędzy atomami wodoru i 

halogenu (Cl/Br), oraz pomiędzy halogenami, jak zaznaczono na rysunku 38.  Szczegóły 

dotyczące struktur krystalograficznych zamieszczone zostały w publikacji [125].   

 

 

 

Rysunek 38: Struktura krystalograficzna kryształu 2,3-DBN. Zielonymi liniami zaznaczono 

dominujące oddziaływania międzyatomowe: a) C-H···Br i Br···Br;  b) C-H···π.  Odległości 

międzyatomowe podano w Angstremach. 

  

 



63 

 

Następnie, po optymalizacji warunków hodowli udało się otrzymać dobrej jakości 

monokryształy 2,3-DCN oraz 2,3-DBN domieszkowane Tr z wymaganym do badań 

stężeniem ok. 10
-12 

M.  

Na początku  zarejestrowano widma fluorescencji i wzbudzenia fluorescencji dla 

zbioru cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DCN.  Oba widma przedstawiono na rysunku 39.  

 

 
Rysunek 39: Widmo wzbudzenia fluorescencji (linia granatowa, νobs = 15970 cm

-1
) i widmo 

fluorescencji (linia czerwona, νwzbudz = 18797 cm
-1

) dla zbioru cząsteczek Tr w krysztale 2,3-

DCN w 5 K. 

 

 

Widmo wzbudzenia fluorescencji, zmierzone w zakresie laserowania barwnika Rh6G i 

przy obserwacji 15970 cm
-1

, składa się z linii odpowiadającej przejściu czysto elektronowemu 

(0, 0) oraz oddalonej od niego o około 245 cm
-1

 linii wibronowej.  Maksimum linii (0, 0) w 

widmie wzbudzenia fluorescencji znajduje się przy 17270 cm
-1

.  Natomiast maksimum tego 

przejścia w widmie fluorescencji, znajduje się przy 17210 cm
-1

.  Widmo wzbudzenia 

fluorescencji, w zarejestrowanej części, wygląda jak odbicie lustrzane widma fluorescencji.  
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Rysunek 40: Zanik fluorescencji (linia niebieska) dla zbioru cząsteczek Tr w krysztale 2,3-

DCN w 5 K, νwzb = 23255 cm
-1

, νobs = 17212 cm
-1

.  Impuls wzbudzający przedstawiono za 

pomocą czarnej linii. 

 

 

  

Następnie zmierzono krzywe zaniku fluorescencji dla zbioru cząsteczek Tr w krysztale 

2,3-DCN. Na rysunku 40 przedstawiono zanik fluorescencji dla badanego układu.  Krzywą 

zaniku fluorescencji dopasowano do przebiegu jedno-eksponencjalnego bez korzystania z 

procedury dekonwolucji (z uwagi na bardzo krótki impuls wzbudzający).  Obliczony czas 

zaniku fluorescencji wyniósł 3,47 ns.  Czasy zaniku fluorescencji zmierzone dla zbiorów 

cząsteczek Tr w matrycach takich jak p-T, polietylen czy inne polimery zawierają się w 

przedziale 4,2 - 4,9 ns [101].  Brak znaczącej różnicy w czasie zaniku fluorescencji Tr w 

krysztale 2,3-DCN i czasach zaniku dla matryc nie posiadających ciężkich atomów sugeruje, 

że obecność ciężkiego atomu w krysztale nie wpływa znacząco na szybkość opróżniania stanu 

S1 cząsteczki Tr.  Wydajność kwantowa przejścia do stanu trypletowego dla cząsteczek Tr w 

środowisku bez ciężkich atomów, takim jak p-T, jest rzędu 10
-5 

[74].  Można więc oszacować, 

że obecność atomów chloru w krysztale prowadzi do wzrostu stałej szybkości przejścia 

międzysystemowego co najwyżej o 3 rzędy wielkości.  

 Optymalnymi warunkami dla hodowli monokryształów 2,3-DCN domieszkowanych 

cząsteczkami Tr okazała się temperatura ok. 105 C i ciśnienie argonu wynoszące ~0,7 

atmosfery.  Otrzymano bardzo dobre jakościowo monokryształy w postaci cienkich blaszek o 

grubości kilkudziesięciu mikronów i powierzchni około 10 mm
2
.  Przykładowy 

dwuwymiarowy obraz natężenia fluorescencji pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale 2,3-

DCN w temperaturze 5 K przedstawiono na rysunku 41.  Używana przy rejestrowaniu obrazu 
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długość fali światła wybudzającego (ν = 17513 cm
-1

) powodowała wzbudzanie cząsteczek Tr 

do stanu wibronowego, oddalonego o około 245 cm
-1

 od przejścia czysto elektronowego.  

Podobne obrazy mikroskopowe, składające się z jasnych plamek odpowiadających 

pojedynczym cząsteczkom Tr, otrzymano w całym zakresie temperatur, od temperatury 

ciekłego helu do temperatury pokojowej.  

 

 

 

Rysunek 41: Dwuwymiarowy (30×30 µm
2
) obraz mikroskopowy gdzie jasne plamki to 

fluorescencja pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DCN, w temperaturze 5 K.  

νwzbudz = 17513 cm
-1

. 

 

 

 Skupiając wiązkę światła wzbudzającego na jasnych plamkach, odpowiadających 

pojedynczym cząsteczkom Tr zarejestrowano widma wzbudzenia fluorescencji dla 102 

cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DCN.  Widma składały się (w zakresie pracy użytego lasera) z 

trzech linii: odpowiadającej przejściu czysto elektronowemu (0,0) oraz dwóch linii przejść 

wibronowych, oddalonych o ~246 i ~185 cm
-1

 w stronę wyższych energii.  Przykładowe 

widma dla kilku pojedynczych cząsteczek Tr przedstawiono na rysunku 42. 
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Rysunek 42: Widma wzbudzenia fluorescencji dla kilku pojedynczych cząsteczek Tr w 

krysztale 2,3-DCN w temperaturze 5 K.  Na czerwono zaznaczono energię przejścia (0,0) 

oraz różnicę energii między tą linią a dwoma liniami wibronowymi.   
 

 

 Rysunek 43 przedstawia widmo wzbudzenia fluorescencji dla zbioru cząsteczek  Tr w 

krysztale 2,3-DCN (czarna linia) z naniesionym na nie histogramem (czerwone słupki) 

obserwowanych przejść czysto elektronowych (0,0) pojedynczych cząsteczek Tr.   
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Rysunek 43: Widmo wzbudzenia fluorescencji dla zbioru cząsteczek Tr w 2,3-DCN (czarna 

linia) i histogram zaobserwowanych linii przejść czysto elektronowych (0,0) dla 

102 cząsteczek Tr.  

 

 

Dodatkowa linia wibronowa oddalona o ~185 cm
-1

 od linii (0,0) nie była dotąd 

obserwowana dla Tr w innych matrycach, takich jak p-T, naftalen, czy 2,3-DMN [77,80].  W 

tabeli 2 zebrano energie przejścia (0,0) oraz częstości drgań wibronowych dla 30 cząsteczek, 

które oprócz oczekiwanego drgania wibronowego oddalonego o 246 ± 4cm
-1

 od przejścia 

(0,0) wykazały dodatkowe drganie oddalone o 185 cm
-1

 ± 4cm
-1

.  Na podstawie tabeli 2 

sporządzono histogram przedstawiający ilość wystąpień danej linii wibronowej w widmach 

wzbudzenia fluorescencji dla pojedynczych cząsteczek Tr w 2,3-DCN (rys. 44). 
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Tabela 2. Energie przejść (0,0) i częstości wibronowe dla cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DCN.  

 

cząsteczka 
przejście (0,0) 

[cm-1] 

drganie wibronowe nr 1 

[cm-1] 

drganie wibronowe nr 2 

[cm-1] 

1 17225 243 184 

2 17222 243 183 

3 17224 243 183 

4 17244 245 184 

5 17247 245 184 

6 17257 249 184 

7 17250 244 182 

8 17251 242 181 

9 17237 244 183 

10 17253 245 184 

11 17236 246 185 

12 17238 245 199 

13 17255 247 192 

14 17258 231 162 

15 17288 240 140 

16 17246 247 185 

17 17239 245 195 

18 17230 245 185 

19 17246 251 189 

20 17249 247 184 

21 17257 247 181 

22 17233 245 185 

23 17249 247 186 

24 17253 247 184 

25 17253 244 182 

26 17244 245 184 

27 17247 245 184 

28 17252 247 184 

29 17250 248 186 

30 17253 247 184 
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Rysunek 44. Histogram częstości drgań wibronowych (w cm

-1
) liczonych względem 

położenia czysto elektronowych linii (0,0) pojedynczych cząsteczek Tr w kryształach 

2,3-DCN w temperaturze 5 K. 

 

 

Czysto elektronowy i wibronowy charakter linii można odczytać z zależności 

nasyceniowych natężenia widm wzbudzenia fluorescencji w funkcji gęstości mocy światła 

wzbudzającego w zakresie od 4 do 1450 kW/cm
2
.  Zależności te przedstawiono na rysunku 

45.  Natężenie linii odpowiadającej czysto elektronowemu przejściu (0,0), znajdującej się 

przy 17252 cm
-1

, rosło początkowo liniowo ze wzrostem natężenia światła wzbudzającego 

aby nasycić się przy wysokich mocach światła wzbudzającego.  Dla natężeń bliskich 

nasyceniu rejestrowano wzrost natężenia szerokiego pasma fononowego.  Natomiast 

natężenia linii wibronowych, zarówno oddalonej od linii (0,0) o 247 cm
-1

, jak i te dla linii 

oddalonej o 184 cm
-1

, przyrastały wolniej ze wzrostem natężenia światła wzbudzającego 

(porównując do zmian dla linii (0,0)), ale obie dążyły do dwukrotnie wyższej wartości w 

pełnym nasyceniu.  Taki charakter zmian obserwowano już wcześniej dla pojedynczych 

cząsteczek Tr w kryształach p-T, czy 2,3-DMN [77,80]. 
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Rysunek 45: Widmo wzbudzenia fluorescencji pojedynczej cząsteczki Tr w krysztale 2,3-

DCN zarejestrowane przy różnych natężeniach światła wzbudzającego w temperaturze 5 K. 
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Zależność intensywności fluorescencji R(I) od natężenia światła wzbudzającego I dla 

pojedynczej cząsteczki opisuje wzór [126] zwany równaniem nasyceniowym:   

 

                                                            

s

s

I

I

I

I

RIR



 

1

)(                             (12) 

 

gdzie: IS oznacza natężenie nasycenia, a R∞ jest intensywnością fluorescencji przy 

całkowitym nasyceniu.  

 Do zależności natężenia fluorescencji od natężenia światła wzbudzającego, 

przedstawionych na rysunkach 46-48 dopasowano równanie nasyceniowe (12), z parametrami 

nasycenia R∞ i Is, jako parametrami dopasowania.  Na osi odciętych odłożono moc światła 

wzbudzającego w procencie 1450 kW/cm
2
.   

 

 
Rysunek 46: Zależność natężenia fluorescencji cząsteczki Tr od natężenia światła 

wzbudzającego (w procencie 1450 kW/cm
2
) dla linii przejścia (0,0).  
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Rysunek 47: Zależność natężenia fluorescencji cząsteczki Tr od natężenia światła 

wzbudzającego (w procencie 1450 kW/cm
2
)  dla linii wibronowej oddalonej od linii przejścia 

(0,0) o 184cm
-1

.  

 

 

 

 

 
Rysunek 48: Zależność natężenia fluorescencji cząsteczki Tr od natężenia światła 

wzbudzającego (w procencie 1450 kW/cm
2
) dla linii wibronowej oddalonej od linii przejścia 

(0,0) o 247 cm
-1

.  
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Dla przejścia czysto elektronowego (0,0) obsadzenia stanu podstawowego S0 i 

wzbudzonego S1 mogą być co najwyżej wyrównane (każde obsadzone w ½).  W takim 

wypadku wzór na intensywność fluorescencji przy całkowitym nasyceniu, R∞, przyjmuje 

postać [59]:  
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     (13) 

 

gdzie, k21 to stała szybkości promienistego przejścia (fluorescencji) ze wzbudzonego stanu 

singletowego S1 do stanu podstawowego S0, (S1→S0), k23 to stała przejścia 

międzysystemowego między wzbudzonym stanem singletowy S1 a stanem trypletowym T1, 

(S1→T1), a k31 to stała dla przejścia między stanem trypletowym a stanem podstawowym 

(T1→S0).  Schemat stanów z zaznaczonymi stałymi szybkości podano na rysunku 49.  

 

 

                
Rysunek 49: Schemat stanów cząsteczki z zaznaczonymi rozważanymi stałymi szybkości 

przejść miedzy stanami. 

 

 

 W przypadku kiedy cząsteczka wzbudzana jest do stanu wibronowego, stan 

podstawowy S0 może zostać zupełnie opróżniony na korzyść obsadzenia stanu S1.  Wzór na 

natężenie fluorescencji przy całkowitym nasyceniu przyjmuje wtedy postać:  
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Otrzymane z dopasowania wartości R∞ dla wzbudzenia do obu stanów wibronowych 

okazały się w przybliżeniu dwukrotnie wyższe niż dla wzbudzenia czysto elektronowego, co 

jest możliwe w przypadku, gdy stała szybkości przejścia do stanu trypletowego jest znacznie 

mniejsza niż stała szybkości jego opróżniania, k23<<k31.  

 

 Analiza natężenia nasycenia, Is, była trudna do przeprowadzenia, ponieważ parametr 

ten zależy od wielu czynników doświadczalnych, takich jak szerokość linii wzbudzenia i 

absorpcji.  Rozdzielczość spektralna stosowanego w układzie lasera wynosi około 1 cm
-1

, 

podobną szerokość moją linie wibronowe, ale szerokość jednorodnych linii przejść czysto 

elektronowych jest o około trzy rzędy wielkości mniejsza.  

 Dla badanego układu przeprowadzono analizę funkcji korelacji natężenia fluorescencji 

drugiego rzędu, zdefiniowaną wzorem 6 (rozdz.1.4), z której można wyznaczyć stałe 

szybkości obsadzania (k23) i opróżniania stanu trypletowego (k31).  

 Ponieważ przejście do stanu trypletowego zachodziło bardzo rzadko, korelacje między 

rejestrowanymi paczkami fotonów można było zaobserwować dopiero po upływie około 

godziny.  Stałe szybkości k23 i k31 wyznaczano z zależności funkcji korelacji natężenia 

fluorescencji od natężenia światła wzbudzającego.  Rejestracja funkcji korelacji dla jednej 

cząsteczki przy kilku natężeniach wiązki wzbudzającej Tr trwała zatem kilka godzin.  Tak 

długi czas ekspozycji na światło lasera powodował częstokroć wypalanie cząsteczek w trakcie 

pomiaru, szczególnie w temperaturach bliskich pokojowej.  W temperaturze 250 K 40% 

cząsteczek Tr ulegało wypaleniu zaledwie po 1-5 minutach naświetlania.  Zauważono, że 

wypalanie się cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DCN zachodziło rzadziej, gdy kryształ był 

umieszczony w kriostacie, w atmosferze gazowego helu, zaraz po wyhodowaniu.  Szybkie 

umieszczenie wyhodowanego kryształu w kriostacie ograniczało dyfundowanie tlenu do 

wnętrza kryształu.  Dzięki takiemu podejściu udała się rejestracja funkcji korelacji natężenia 

fluorescencji dla kilku cząsteczek Tr w temperaturach poniżej 150 K przy kilku natężeniach 

światła wzbudzającego.  Przebieg zaników funkcji korelacji dla przykładowej cząsteczki Tr w 

2,3-DCN dla gęstości mocy wiązki wzbudzającej w zakresie od 0,85 do 7 MW/cm
2
, w 

temperaturze 125 K przedstawiono na rysunku 50.  
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Rysunek 50. Funkcja korelacji natężenia fluorescencji drugiego rzędu dla pojedynczej 

cząsteczki Tr w krysztale 2,3-DCN w temperaturze 125 K przy rosnącym natężeniu światła 

wzbudzającego.  Dopasowanie do zaniku jedno-eksponencjalnego.  

 

 

 Otrzymane zaniki funkcji korelacji natężenia fluorescencji dopasowywane były, z 

dobrą zgodnością, do przebiegów jedno-eksponencjalnych (w temperaturze tak wysokiej jak 
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125 K relaksacja spin-sieć wyrównuje obsadzenia trzech podpoziomów stanu trypletowego). 

Funkcja korelacji opisana jest wtedy wzorem [72]: 
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gdzie C to kontrast opisany wzorem: 
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w którym stała zaniku λ jest odwrotnością czasu zaniku t. 

 

Wyznaczony eksperymentalnie kontrast korygowano w zależności od poziomu tła zgodnie z 

zależnością [72]: 
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gdzie b i s to zmierzone wartości tła i sygnału.  Przekształcając wzór 16 otrzymano: 
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z której bezpośrednio można wyznaczyć wartości k31 dla badanych natężeń światła 

wzbudzającego I.  Następnie wykreślono liniową zależność tak wyznaczonych wartości k31 w 

funkcji natężenia światła I (rys. 51) zgodnie z równaniem: 

 

                                                    Ikk T  31                      (19) 

 

gdzie kT jest stałą szybkości przejście T1→S0, a β·I opisuje dodatkowy kanał opróżniania 

stanu trypletowego T1 poprzez proces absorpcji tryplet-tryplet i przejście międzysystemowe 

(T1→Tn→S1).  Kanał taki obserwowano wcześniej dla Tr w krysztale p-T [73,97]: 
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Rysunek 51. Stała szybkości k31 w funkcji natężenia światła wzbudzającego I z 

dopasowaniem do zależności liniowej. 

 

 

Z powyższej zależności liniowej uzyskano następujące parametry dopasowania dla badanej 

cząsteczki:  
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Korzystając z zależności na stałą zaniku dla wzbudzenia do stanu wibronowego [72,73] 

wyznaczono zależność: 
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gdzie IS oznacza natężenie nasycenia, które zmienia się wraz z natężeniem światła 

wzbudzającego w ten sam sposób jak stała k31:  
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Następnie, wykreślono zależność (λ-k31) w funkcji natężenia światła I (rys. 52) i dopasowano 

ją do równania: 

 

 

23

31

k

I
A

I
k



                   (22) 

 

 

w którym A i k23 są parametrami dopasowania.  

 

 

 
Rysunek 52: Wykres (λ-k31) w funkcji natężenia światła wzbudzającego I z dopasowaniem do 

wzoru 22.  

 

 

Procedura ta pozwoliła na wyznaczenie wartości k23, która dla badanej cząsteczki wyniosła:  
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 Analizę funkcji korelacji od natężenia fluorescencji w temperaturze 5 K 

przeprowadzono dla kilku pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DCN.  Przebieg 

zaników funkcji korelacji dla przykładowej cząsteczki Tr w 2,3-DCN zarejestrowanych dla 

natężeń wiązki wzbudzającej w zakresie 0,3 - 13,6 MW/cm
2
 w tej temperaturze 

przedstawiono na rysunku 53.  
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Rysunek 53: Funkcja korelacji natężenia fluorescencji drugiego rzędu dla pojedynczej 

cząsteczki Tr w 2,3-DCN w temperaturze 5 K przy różnych natężeniach światła 

wzbudzającego.  Dopasowanie do zaniku jedno-eksponencjalnego. 
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 Otrzymane zaniki funkcji korelacji dawały się dobrze dopasowywać do przebiegów 

jedno-eksponencjalnych, co może wskazywać na obsadzanie jednego podpoziomu 

trypletowego lub na szybką relaksację spin-sieć, która zachodzi już w temperaturze 5 K.  

Analogicznie jak w przypadku analizy zaniku funkcji korelacji natężenia fluorescencji dla 

temperatury 125 K, korzystając z zależności dla k31 (19-22) wyznaczono stałą szybkości 

obsadzania k23 i opróżniania kT  stanu trypletowego cząsteczki Tr w 2,3-DCN w temperaturze 

5 K, których wartości wyniosły:  

 

]
1

[10)2,05,2( 3

s
kT   

 

]
1

[10)07,08,0( 3

23
s

k  . 

 

Stałe szybkości obsadzania k23 i opróżniania kT stanu trypletowego dla zbadanych 

cząsteczek zebrano w tabeli 3.  Obie stałe rosną wraz z temperaturą.  Nie udało się wyznaczyć 

tych stałych szybkości dla temperatur powyżej 125 K, bo konieczne długotrwałe świecenie na 

cząsteczki powodowało ich wypalanie. Mogliśmy jednak obserwować pojedyncze cząsteczki 

Tr w całym zakresie temperatur od 5 do 300 K, gdy eksperyment trwał krócej.  Wysunięto 

stąd wniosek, że choć cząsteczki Tr w wyższych temperaturach częściej przechodzą ze stanu 

S1 do stanu T1, to wzrost ten jest rekompensowane przez krótszy czas życia w tym stanie.  

Mogliśmy więc podejrzewać, że uda się również zaobserwować pojedyncze cząsteczki Tr w 

krysztale 2,3-DBN.  
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Tabela 3. Wyznaczone stałe szybkości dla pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DCN 

dla trzech temperatur.  

 

numer 

cząsteczki 
temperatura [K] kT [s

-1
] β [cm

2
/kW·s] k23 [s

-1
] 

1 

5 

3297 ± 545 0,78 ± 0,19 950 ± 289 

2 2508 ± 204 2,68 ± 0,33 795 ± 66 

3 2401 ± 480 2,24 ± 0,63 965 ± 165 

4 3595 ± 1198 3,39 ± 0,46 758 ± 327 

5 2138 ± 171 1,25 ± 0,15 1236 ± 802 

6 1768 ± 404 1,27 ± 0,17 1156 ± 817 

7 2328 ± 418 0,81 ± 0,16 854 ± 340 

8 70 2000 ± 1425 3,85 ± 0,54 1748 ± 816 

9 125 6055 ± 422 0,87 ± 0,1 16193 ± 3781 

 

 

Porównując otrzymane dane doświadczalne z tymi otrzymanymi dla Tr w krysztale   

p-T [73], można zauważyć, że dla Tr w 2,3-DCN stała kT jest jedynie nieznacznie wyższa 

(około 50 %), natomiast stała szybkości k23 jest wyższa co najmniej o rząd wielkości.  

 

Widmo fluorescencji dla zbioru cząsteczek Tr w 2,3-DBN, zarejestrowane dla 

wzbudzenia światłem o liczbie falowej 18797 cm
-1

 przedstawiono na rysunku 54.  Linia 

przejścia (0,0) dla Tr w 2,3-DBN w porównaniu z linią przejścia (0,0) dla Tr w 2,3-DCN jest 

przesunięta w stronę wyższych energii.  

 Zmierzono także zaniki fluorescencji, wzbudzając cząsteczki Tr laserem impulsowym, 

νwzb=24390 cm
-1

, i dopasowano je do przebiegu jedno-eksponencjalnego.  Czasy zaniku 

fluorescencji podano w nawiasach na rysunku 54.  Czas ten wynosił około 3,6 ns, co jest 

wartością zbliżoną do tej otrzymanej dla cząsteczek Tr w 2,3-DCN i w innych matrycach bez 

ciężkich atomów.  Sugeruje to, że obecność w matrycy atomów bromu, podobnie jak 

obecność chloru, nie ma znaczącego wpływu na wzrost prawdopodobieństwa przejścia 

cząsteczki Tr ze stanu S1 do stanu trypletowego T1.  
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Rysunek 54: Widmo fluorescencji dla zbioru cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DBN (wzb= 

18797cm
-1

) w temperaturze 5 K.  W nawiasach podano czasy zaniku fluorescencji 

dla różnych liczb falowych obserwacji (exc= 24390 cm
-1

).  

 

 

 

W hodowli kryształów 2,3-DBN domieszkowanych cząsteczkami Tr optymalną 

okazała się temperatura 135 ⁰C i ciśnienie argonu wynoszące ~0,7 atmosfery.  Monokryształy 

2,3-DBN zawierające Tr w stężeniu na poziomie 10
-12 

M umieszczano w optycznym 

kriostacie w układzie do badania pojedynczych cząsteczek i rejestrowano dwuwymiarowe 

widma natężenia fluorescencji.  Tr w krysztale 2,3-DBN okazał się być dużo mniej foto-

stabilnym i rejestracja widm fluorescencji pojedynczych cząsteczek była utrudniona. 

 Udało się zarejestrować kilkanaście widm wzbudzenia fluorescencji cząsteczek Tr w 

krysztale 2,3-DBN w temp. 5 K.  Kilka z nich przedstawiono na rysunku 55.  Podobnie jak w 

przypadku kryształów z atomami chloru, widma składały się z linii (0,0) i dwóch linii 

wibronowych.  W tabeli 4 zebrano energie przejścia (0,0) oraz częstotliwości dwóch drgań 

wibronowych dla 22 cząsteczek, oddalonych o 254± 3 cm
-1

 od przejścia (0,0) oraz o 189 ± 4 
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cm
-1

.  Na podstawie tabeli 4 sporządzono histogram przedstawiający ilość wystąpień danej 

linii wibronowej w widmach wzbudzenia fluorescencji dla pojedynczych cząsteczek Tr w 2,3-

DBN (rys. 56).  Linie wibronowe obserwowane dla Tr w 2,3-DBN są przesunięte w stronę 

wyższych energii w porównaniu z obserwowanymi dla Tr w 2,3-DCN.  

 

 

 

Rysunek 55: Widma wzbudzenia fluorescencji dla pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale 

2,3-DBN w temperaturze 5 K.  Na czerwono zaznaczono energię przejścia (0,0) oraz 

odległości między linią przejścia (0,0) a dwoma liniami wibronowymi. 
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Tabela 4. Energie przejść (0,0) i częstości drgań wibronowych dla 13 cząsteczek Tr w 

krysztale 2,3-DBN.   

 

cząsteczka 
przejście (0,0) 

[cm-1] 

drganie wibronowe nr 1 

[cm-1] 

drganie wibronowe nr 2 

[cm-1] 

1 17290 256 190 

2 17286 254 190 

3 17283 256 190 

4 17288 251 185 

5 17286 256 192 

6 17286 256 192 

7 17283 255 192 

8 17284 255 189 

9 17288 254 190 

10 17283 256 192 

11 17283 256 190 

12 17283 255 189 

13 17285 255 189 

 

 

 
Rysunek 56: Histogram odległości (w cm

-1
) linii wibronowych od linii przejść czysto 

elektronowych (0,0) pojedynczych cząsteczek Tr w 2,3-DBN w temperaturze 5 K.  

 

 

 Zarejestrowano funkcje korelacji natężenia fluorescencji dla kilku cząsteczek Tr w 

2,3-DBN jedynie w 5 K.  Nie znaleziono jednak ani jednej na tyle foto-stabilnej cząsteczki, 
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by móc przeprowadzić pełną analizę funkcji korelacji natężenia fluorescencji dla kilku 

natężeń wiązki wzbudzającej.  Wszystkie cząsteczki w trakcie długiej kumulacji fotonów 

ulegały wypaleniu.  Z zarejestrowanych krzywych zaniku funkcji korelacji natężenia 

fluorescencji dla niskich natężeń światła wzbudzającego (rys. 57) można było jedynie 

wyliczyć wartości stałych szybkości kT.  Dla badanych cząsteczek kT mieściło się w 

przedziale 30000- 55000 s
-1

.  Wartość ta jest o rząd wielkości wyższa niż dla cząsteczek Tr w 

krysztale 2,3-DCN.  

        

      
Rysunek 57: Dwie przykładowe funkcje korelacji natężenia fluorescencji drugiego rzędu dla 

pojedynczych cząsteczek Tr w krysztale 2,3-DBN w temperaturze 5 K.  

 

 

Dla obu matryc, 2,3-DCN i 2,3-DBN, wpływ zewnętrznego efektu ciężkiego atomu 

okazał się być na tyle słaby, że możliwa była rejestracja pojedynczych cząsteczek Tr.  

Sytuację tę można wytłumaczyć w oparciu o odstępy energetyczne pomiędzy stanami 

elektronowymi w cząsteczce Tr.  Zgodnie z obliczeniami teoretycznymi [106] odległość 

między wzbudzonym stanem S1 i T1 wynosi około 1,2 eV (rys. 14b rozdz.1.4).  

Mechanizmem odpowiedzialnym za efekt ciężkiego atomu jest sprzężenie spin-orbita, które 

związane jest z mieszaniem się stanów o różnej multipletowości.  W przypadku cząsteczek Tr 
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duża różnica energetyczna między oboma stanami, T1 i S1, nie pozwała na silne mieszaniu się 

tych stanów.  

 Obecność dodatkowej linii wibronowej w widmach wzbudzenia fluorescencji Tr w 

kryształach 2,3-DCN i 2,3-DBN jest najciekawszym wynikiem przeprowadzonych badań 

doświadczalnych.  Wytłumaczenie pojawienia się tej dodatkowej linii umożliwiły obliczenia 

kwantowo-chemiczne przeprowadzone przez dr hab. Irenę Deperasińską.  Obliczone 

wibronowe widmo wzbudzenia fluorescencji dla izolowanej, płaskiej cząsteczki Tr, o symetrii 

D2h, w zakresie do 300 cm
-1

 od linii (0,0) składa się tylko z pojedynczej linii o częstości 247 

cm
-1

.  Takie widma, składające się z linii przejścia (0,0) i pojedynczej linii wibronowej w 

okolicy 250 cm
-1

, były obserwowane wcześniej dla cząsteczek Tr w krysztale p-T [77] i 

krysztale 2,3-DMN [80].  Pojawienie się dodatkowej linii wibronowej w okolicy 185-190 cm
-1

 

dla cząsteczek Tr w kryształach 2,3-DCN i 2,3-DBN świadczy o obniżeniu się symetrii 

cząsteczki.  Obliczono zatem widma wzbudzenia fluorescencji dla trzech niższych symetrii 

cząsteczki Tr: C2h, C2v i D2.  Obliczone widma przedstawione są na rysunku 58. 

 Za obniżenie symetrii odpowiadają deformacje struktury cząsteczki Tr, które 

wywołane są oddziaływaniem cząsteczki domieszki z cząsteczkami środowiska 

krystalicznego.  Przeprowadzono analizę możliwych deformacji, zakładając, że jedna 

cząsteczka domieszki Tr zastępuje w strukturze kryształu 3 cząsteczki gospodarza.  

Cząsteczka Tr w kryształach 2,3-DCN i 2,3-DBN okazała się nie być płaską, a jej struktura 

zdeformowana do symetrii C2h.  Dla takiej symetrii obliczenia kwantowo-chemiczne 

przewidywały wystąpienie dodatkowej linii wibronowej (177 cm
-1

) bliskiej wartości 

uzyskanej eksperymentalnie (184 cm
-1

).  Szczegóły dotyczące obliczeń kwantowo-

chemicznych znajdują się w publikacji [125].   

 Pojedyncze cząsteczki Tr w 2,3-DCN i w 2,3-DBN nie były do tej pory badane. 

Porównując stałe szybkości wyznaczone dla dobrze już poznanego układu Tr w krysztale p-T, 

zaobserwowano, że stała szybkości przejścia międzysystemowego T1→S0 wzrosła 

nieznacznie w krysztale 2,3-DCN (ciężkim atomem jest chlor) i o rząd wielkości w krysztale 

2,3-DBN (ciężkim atomem jest brom).  Natomiast zmierzona jedynie dla Tr w krysztale 2,3-

DCN stała szybkości przejścia międzysystemowego S1→T1 wzrosła o rząd wielkości.  Czas 

zaniku fluorescencji w obu kryształach jest jedynie około 20 % krótszy w porównaniu do tego 

w innych matrycach, nie zawierających ciężkich atomów.  
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Kryształy 2,3-DCN i 2,3-DBN, pomimo obecność ciężkich atomów (chloru i bromu), 

okazały się być matrycami, w których badania pojedynczych cząsteczek Tr mogą być 

prowadzone w szerokim zakresie temperatur.  

 

 

Rysunek 58: Symulowane wibronowe widma wzbudzenia dla: płaskiej cząsteczki Tr o 

symetrii D2h (a), oraz cząsteczki Tr o symetrii: C2h (b), C2v (c) i D2 (d) 
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7. Podsumowanie 

 

W ramach niniejszej pracy przeprowadzono pierwsze badania relaksacji spin-sieć na 

poziomie pojedynczych cząsteczek.  Wybrano do tych badań układ pojedynczych cząsteczek 

Tr w krysztale p-T.  Stan trypletowy Tr już w nieobecności zewnętrznego pola 

magnetycznego rozszczepiony jest na trzy podpoziomy spinowe (Tx, Ty i Tz).  Każdy z tych 

podpoziomów charakteryzuje się różnymi stałymi szybkości obsadzania na drodze przejścia 

międzysystemowego ze stanu wzbudzonego S1 i stałymi szybkości ich opróżniania do stanu 

podstawowego S0.  Na poziomie pojedynczej cząsteczki przejawia się to nie-eksponencjalnym 

zanikiem funkcji auto-korelacji natężenia fluorescencji w temperaturach ciekłego helu.  Z 

analizy tej funkcji wyznaczano czasy życia podpoziomów trypletowych w zakresie 

temperatur od 5 do 30 K, przy czym dwa z nich, krótko-życiowe przypisane do Tx i Ty, były 

nierozróżnialne doświadczalnie.  Dla typowej cząsteczki Tr funkcja korelacji natężenia 

fluorescencji zanikała dwu-eksponencjalnie w temperaturach ciekłego helu, z dominującą 

składową krótko-życiową. W wąskim zakresie temperatur pomiędzy 15 K a 17,5 K zmieniała 

się w zanik jedno-eksponencjalny.  Zmiana charakteru przebiegu funkcji w wyższych 

temperaturach wiązała się z wyrównaniem obsadzeń podpoziomów spinowych trypletu za 

sprawą termicznej aktywacji procesu relaksacji spinowo-sieciowej.  Dwie z badanych 

cząsteczek Tr wykazały trochę inną, nietypową, zależność temperaturową zaniku funkcji 

korelacji.  W temperaturze 18,5 K zanik funkcji korelacji natężenia fluorescencji tych dwóch 

cząsteczek był nadal dwu-eksponencjalny, a dominującą składową była długo-życiowa.  

Zmiana przebiegu zaniku z dwu- na jedno-eksponencjalny nastąpił w zakresie temperatur od 

19,5 do 20,5 K.  Dalszy wzrost temperatury powodował skracanie czasu zaniku tej już jedno-

eksponencjalnej funkcji.  Nietypowy przebieg funkcji korelacji wskazał na możliwość 

pojawiania się nowego przejścia międzysystemowego, które prowadziło najpierw do 

obsadzenia podpoziomu T2Z, a następnie na drodze wewnętrznej konwersji, do obsadzania 

podpoziomu T1Z.  Aktywacja przejścia międzysystemowego do stanu T2Z sugeruje możliwość 

odkształcenia cząsteczki od płaskiej symetrii D2h.  Analiza wyznaczonej stałej szybkości 

relaksacji spin-sieć wskazuje, że proces ten zachodzi na drodze mechanizmu Orbacha lub 

Ramana, które charakteryzują się trochę inną zależnością temperaturową.  W pracy 

próbowano sprawdzić z jakim mechanizmem relaksacji mamy do czynienia.  Wyznaczono 

energię aktywacji, która opisywałaby mechanizm Orbacha, jednoznacznego odpowiednika tej 

energii nie znaleziono jednak w widmie fononowym.  Wyznaczono także wykładnik, który 
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mógłby świadczyć o mechanizmie Ramana.  Okazał się on bliski wartości przewidywanej 

teoretycznie dla tego mechanizmu.  Rozstrzygniecie, który mechanizm jest odpowiedzialny za 

sprzężenie spin-sieć dla cząsteczek Tr w krysztale p-T, wymagałoby jednak dokładniejszych 

danych doświadczalnych, szczególnie ważne byłoby rozszerzenie zakresu temperatur, w 

którym wiarygodna analiza byłaby przeprowadzona.  Wyniki opublikowano [127].  

Korzystając ze zbudowanej w Instytucie Fizyki aparatury do hodowania 

domieszkowanych monokryształów molekularnych, przez wspólną sublimację obu 

składników, możliwe było kontrolowanie stężenia cząsteczek Tr w krysztale p-T.  Dla 

stężenia Tr w krysztale p-T na poziomie 10
-12

 M dwuwymiarowy obraz natężenia 

fluorescencji składał się z jasnych plamek, odpowiadających pojedynczym cząsteczkom Tr, 

na ciemnym tle.  Po zwiększaniu stężenia domieszki o ok. trzy rzędy wielkości, do poziomu 

ok. 5·10
-8

 M, na dwuwymiarowym obrazie mikroskopowym zaobserwowano tworzenie się 

struktury jaśniejszych plamek.  Widma wzbudzenia fluorescencji zebrane dla tych plamek 

wskazały na wbudowywanie się Tr w nowe mikro-otoczenia, oprócz badanych uprzednio 

mikro-otoczeń substytucyjnych X1-X4.  Badania polaryzacyjne tego zaskakującego, po raz 

pierwszy zauważonego efektu, zasugerowały, że jasne plamki mogą pochodzić od 

pojedynczych cząsteczek Tr, których dipolowy moment przejścia leży prostopadle do 

kierunku propagacji światła wzbudzającego a zarazem w płaszczyźnie drgań elektrycznej 

składowej światła wzbudzającego.  Oświetlanie cząsteczek Tr w nowych mikro-otoczeniach 

wykazało efekt migotania oraz wypalanie się linii w jednym kroku (z bramką czasową 0,6 

sek).  Potwierdziło to nasze przypuszczenie, że jasne plamki odpowiadają pojedynczym 

cząsteczkom Tr.  Otrzymane wyniki skonsultowano z obliczeniami teoretycznymi, które 

potwierdziły, że jasne plamki w dwuwymiarowych obrazach natężenia fluorescencji mogą 

pochodzić od pojedynczych cząsteczek Tr wbudowanych w nietypowy sposób w kryształ p-T.  

Takie nietypowe domieszkowanie kryształu p-T poprzez cząsteczki Tr nie było do tej pory 

raportowane.  Może to wynikać z faktu, że oszacowane stężenie takich podstawień jest o ok. 

trzy rzędy wielkości niższe niż stężenie wcześniej badanych podstawień substytucyjnych.  

Wbudowywanie się domieszek pomiędzy słabo ze sobą oddziałujące warstwy w krysztale 

molekularnym może być generalnym zjawiskiem.  Praca została wysłana do Journal of 

Chemical Physics.  

W ramach pracy podjęto badania dwóch nowych układów: pojedynczych cząsteczek 

Tr w kryształach 2,3-DCN i 2,3-DBN.  Zachętą do tych badań było wcześniejsze udane 

użycie kryształów 2,3-dimetylonaftalenu jako środowiska dla badań pojedynczych 
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cząsteczek.  Podejrzewano, że również wymienione halogenopochodne naftalenu tworzyć 

będą cienkie dwuwymiarowe kryształy, dogodne do badań mikroskopowych.  2,3-DCN i 2,3-

DBN zostały zsyntetyzowane, oczyszczone i opanowano hodowlę (przez sublimację) dobrej 

jakości monokryształów tych związków domieszkowanych Tr.  Wyznaczono również, nie 

znaną wcześniej, strukturę krystalograficzną obu kryształów.  Po wykonaniu badań 

spektroskopowych dla zbiorów z sukcesem przeprowadzone zostały również badania 

pojedynczych cząsteczek Tr w 2,3-DCN i 2,3-DBN.  Ważnym wynikiem jest stwierdzenie, że 

obecność ciężkich atomów, chloru i bromu, ma niewielki wpływ na możliwość rejestracji 

pojedynczych cząsteczek Tr.  Innymi słowy, efekt zewnętrznego ciężkiego atomu w 

niewielkim tylko stopniu wpływa na przejście międzysystemowe w tych cząsteczkach.  W 

badaniach widm wzbudzenia fluorescencji zaobserwowano występowanie nigdy wcześniej 

nie obserwowanej dla Tr linii wibronowej o częstotliwości ok. 180 cm
-1

.  Analiza teoretyczna, 

oparta na obliczeniach kwantowo-chemicznych pozwoliła przypisać obecność tej linii 

wywołanemu przez strukturę kryształów odkształceniu geometrii cząsteczki Tr od płaskiej 

symetrii D2h do C2h, gdzie oś długa Tr upodabnia się do litery S. Dotychczasowe badania Tr w 

kryształach 2,3-DCN i 2,3-DBN opublikowano w dwóch pracach: [125,128]. 

 Badania pojedynczych cząsteczek w kryształach 2,3-DCN i 2,3-DBN są 

kontynuowane.  Mają posłużyć jako matryca do badania pojedynczych cząsteczek 

dibenzoterylenu, które charakteryzują się doskonałymi właściwościami emisyjnymi, ale 

absorbują i emitują fotony w bardziej czerwonym zakresie widmowym.  
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