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Fluoreszcencia  spektroszkópia  

ALAPELV  
  
Egyes  anyagok  stimuláció  hatására  gerjesztett  állapotba  kerülnek,  és  a  gerjesztési  energiájuk  
egy  részét  elektromágneses  hullám,  fény  formájában  sugározzák  környezetükbe.  Ezt  a  
jelenséget  lumineszcenciának,  az  ezt  létrehozó  anyagokat  luminofóroknak  hívjuk.    
  

SZINGLET  ÉS  TRIPLET  ÁLLAPOTOK  
  
A  multiplicitás  (M)  a  spin  állapothoz  (S)  rendelt  mágneses  momentumnak  a  mágneses  tér  
irányához  képest  lehetséges  orientációs  állapotainak  a  száma:  
M  =  2S  +  1  
Ha  S  =  0,  akkor  M  =  1,  és  szinglet  állapotról  beszélünk.  
Ha  S  =  1,  akkor  M  =  3,  és  triplet  állapotról  beszélünk.  
  
  

  
  

FLUORESZCENCIA  ÉS  FOSZFORESZCENCIA  
  
A  Jablonski-‐diagram  (termséma):  A  diagramon  a  S0,  S1  és  S2  energiaállapotok  és  kvantált  
vibrációs  állapotaik  láthatók  (jelen  esetben  6  vibrációs  állapot  minden  energiaállapothoz).  
Minden  egyes  vibrációs  szintre  kvantált  rotációs  szintek  is  szuperponálódnak,  de  ezek  az  
ábrán  nincsenek  feltűntetve.    
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1.   Az  elektromágneses  hullámok  anyagban  történő  elnyelődése  az  abszorpció.  Az  
abszorpció  során  gyakran  gerjesztett  állapot  jön  létre.  Ez  az  S0  állapot  (alapállapot)  
alap  vibrációs  szintjéről  az  S1,  S2...Sn  gerjesztett  állapot  valamely  vibrációs  szintjére  
való  átmenetet  jelenti.  Rendkívül  gyors  folyamat,  időtartama  a  femtoszekundumos  
(fs=10-‐15  s)  tartományba  esik.  
  

2.   Termikus  (vibrációs)  relaxáció,  amely  során  a  gerjesztett  állapotú  elektron  az  S1  
energiaállapot  (1.  gerjesztett  állapot)  alap  vibrációs  szintjére  kerül.  A  folyamat  
időtartama  a  pikoszekundumos  (fs=10-‐12  s)  tartományba  esik.  

  
3.   A  gerjesztett  állapot  energetikai  okokból  nem  stabil,  megszűntetésére  több  lehetőség  

kínálkozik:    
a.   Sugárzás  nélküli  átmenetek  (belső  konverzió),  amely  során  a  gerjesztési  

energia  teljes  egészében  hővé  alakul.  
b.   Sugárzással  történő  átmenetek  (lumineszcencia):  

i.   FLUORESZCENCIA,  amely  során  az  elektron  az  S1  gerjesztett  állapot  alap  
vibrációs  szintjéről  egy  lépésben  tér  vissza  az  alapállapotba  (S0  állapot  
valamely  vibrációs  és  rotációs  szintjére),  miközben  a  gerjesztési  
energiát  foton  (E=hffluor)  formájában  adja  le.    
A  folyamat  időtartama  a  nanoszekundumos  (fs=10-‐9  s)  tartományba  
esik.  

ii.   FOSZFORESZCENCIA    
1.   Első  lépésben  a  gerjesztett  állapotú  elektron  spinállapota  

átfordul,  szingulett  állapotból  (S1)  triplett  (T1)  állapotba  megy  át  
(rendszerek  között  átmenet).  

2.   T1  állapot  alap  vibrációs  szintjéről  a  gerjesztett  elektron  
visszatér  az  alapállapotba  (S0  állapot  valamely  vibrációs  és  
rotációs  szintjére),  miközben  a  gerjesztési  energiát  foton  
(E=hfphosp)  formájában  adja  le.  

A  folyamat  időtartama  a  10-‐6-‐10  s  tartományba  esik.  
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Fotonemisszió  minden  esetben  az  első  gerjesztett  állapot  legalsó  vibrációs  szintjéről  történik.  
Ez  a  Kasha  szabály.  

LUMINESZCENCIA  SPEKTRUMOK  
  
Általában  spektrumnak  nevezzük  az  intenzitás  hullámhossz  (vagy  frekvencia  vagy  energia)  
függését.  Amennyiben  a  spektrumot  állandó  gerjesztési  hullámhossz  mellett  az  emissziós  
hullámhossz  függvényében  értelmezzük,  emissziós  spektrumról  beszélünk.  Mivel  az  emisszió  
mindig  az  S1  állapot  legalsó  vibrációs  szintjéről  indul,  ezért  az  alapállapot  vibrációs  
szintrendszerét  reprezentálja.    
  
Ha  állandó  emissziós  hullámhossz  mellett  az  intenzitást  a  gerjesztési  hullámhossz  
függvényében  adjuk  meg,  gerjesztési  spektrumot  kapunk.  Mivel  a  gerjesztés  mindig  az  S0  
állapot  adott  energiaszintjéről  indul  és  az  elektron  különböző  gerjesztett  energia-‐  és  vibrációs  
szintekre  léphet,  ezért  ez  a  spektrum  a  gerjesztett  állapot  vibrációs  szintrendszerét  
reprezentálja.  
  
A  két  spektrum  a  Stokes  eltolódás  és  az  energiaállapotok  hatása  miatt  nagyjából  egymás  
tükörképe  lesz.  A  Stokes  eltolódás  oka  a  Jablonski-‐diagramon  is  jól  látható.  Mivel  a  
lumineszcenciát  megelőzi  egy  belső  konverzió  vagy  vibrációs  relaxáció,  a  lumineszcencia  
energiája  kisebb  (magasabb  hullámhosszak  felé  tolódik),  mint  az  abszorpciós  energia.    
  

  
  
A  Jablonski-‐diagramon  vegyük  észre  azt  is,  hogy  a  foszforeszcencia  fotonjának  energiája  
kisebb,  mint  a  fluoreszcencia  fotonjáé,  spektruma  ezért  a  nagyobb  hullámhosszak  (kisebb  
frekvencia,  kisebb  energia)  felé  tolódik.    
  
Példa:  Az  1,6-‐DNP  spektrumain  jól  látszik  a  fluoreszcencia  és  a  foszforeszcencia  spektrumok  
egymáshoz  való  elhelyezkedése  a  hullámhossz  (energia)  függvényében.    
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A  LUMINESZCENCIA  KVANTUMHATÁSFOK  ÉS  ÉLETTARTAM  
  
A  lumineszcencia  kvantumhatásfok  a  kisugárzott  és  elnyelt  fotonok  számának  a  hányadosa.  
Megadja,  hogy  milyen  hatékonysággal  konvertálja  a  gerjesztést  emisszióvá  a  molekula.  Értéke  
0  és  1  közé  esik.  
  

  
  
ahol  kfluor  a  fluoreszcencia,  kössz  a  sugárzással  és  sugárzás  nélküli  relaxációk  együttes  átmeneti  
valószínűsége  (lumineszcencia,  belső  konverzió,  vibrációs  relaxáció,  rendszerek  közötti  
átmenet..).  
  
A  lumineszcencia  élettartam  a  gerjesztés  és  az  emisszió  között  eltelt  idő.  Értéke  fluoreszcencia  
esetén  néhány  ns  (1ns  =  10-‐9s).  Foszforeszcencia  esetében  jóval  hosszabbak  az  élettartamok.  
Tipikusan  néhány  ms  (1  ms  =  10-‐3s)  a  jellemző,  de  akár  a  perces,  vagy  több  órás  tartományba  
is  eshetnek.  
  

  

A  LUMINESZCENCIA  MÉRÉSE  
  
Lumineszcenciát  –  ellentétben  például  az  abszorpcióval  –  ún  merőleges  mérési  elrendezésben  
mérünk.  A  mérés  során  egy  fényforrás  fényét  alkalmazva  monokromátorral  választjuk  ki  a  
kívánt  gerjesztési  hullámhosszat,  és  egy  másik  monokromátorral  választjuk  ki  a  vizsgált  
emissziós  hullámhosszat.  A  fényt  intenzitását  detektorral  mérjük,  és  az  adatokat  
számítógéppel  gyűjtjük  és  jelenítjük  meg.  
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