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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou materiálov, ktorých fluorescenčné maximá 

emisných spektier sa nachádzajú v oblasti ďaleko-červeného (far-red, FR), čo značí vlnovú 

dĺžku 700-800 nm, a blízko-infračerveného (near-infrared, NIR), teda 800-2500 nm, 

elektromagnetického žiarenia. 

Materiály, ktoré budú rozoberané v práci, sú organického pôvodu, pričom sú založené na 

chromoforoch s vnútorným prenosom náboja (charge-transfer, CT). Základom takýchto 

molekúl je elektrón-donorná skupina atómov, v tomto prípade difenylamín, ktorý je pomocou 

π-konjugovaného mostíku v podobe, buď to difenylstilbénu alebo dixylilstilbénu spojený 

s elektrón-akceptornou skupinou. Takýto systém má, vďaka variabilite daných skupín, 

voliteľne nastaviteľnú mieru vnútorného prenosu náboja, ktorého sila sa odráža na pozícii 

fluorescenčného maxima. 

Teoretickou rešeršou v oblasti tejto problematiky boli získané znalosti o fluorescencii týchto 

látok, mechanizmoch a javoch, ktoré môžu túto fluorescenciu sprevádzať. V neposlednom rade 

boli získané informácie o stratégiách pri vytváraní požadovaného elektrón donor-akceptorného 

systému alebo iných stratégiách, ktoré vedú k fluorescencii vo FR/NIR regióne. 

Pomocou fluorescenčnej spektroskopie bola  pozorovaná a charakterizovaná závislosť 

fluorescenčných maxím daných molekúl, či už na elektrón-akceptornej skupine, ktorá sa 

v molekule nachádzala, alebo na zvolenom π-konjugovanom mostíku. Zároveň bola, vzhľadom 

na tieto štruktúrne zmeny, zaznamenaná aj zmena v hodnotách kvantových výťažkov 

fluorescencie a dôb života fluorescencie. 

Výsledkom bakalárskej práce je poznatok, že čím silnejší vnútorný prenos náboja 

v molekule nastáva, tým sa zväčšuje bathochrómny posun emisného spektra fluoroforu. 

Súčasne bolo zistené, že toto platí hlavne v prípade kvapalných vzoriek, zatiaľ čo v prípade 

pevných vzoriek bathochrómny posun nebol tak veľmi výrazný. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Fluorescencia, blízko-červené žiarenie, ďaleko-infračervené žiarenie, donor-akceptor 

systém, fluorescenčná spektroskopia, optické vlastnosti organických molekúl, fluorescencia 

v pevnej fáze, kvantový výťažok fluorescencie, doba života fluorescencie 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on issues of materials, whose fluorescence maximum is 

located in regions of the far-red (FR), which is in range from 700-800 nm or near-infrared 

(NIR), from 800-2500 nm, electromagnetic radiation. 

Materials, which this thesis is focused on, are organic molecules with charge transfer (CT) 

system. They are based on electron-donor and electron-acceptor groups located on the opposite 

sides of the same molecule. Diphenylamine behaves as electron-donor. This moiety is 

connected to different batch of atoms, which figure as electron-acceptor group. Connection is 

formed by π-conjugated bridge of diphenyl stilbene or dixylil stilbene. Such a variable system 

has an optionally adjustable magnitude of charge transfer phenomenon, and it is reflected in the 

fluorescence maximum. 

Knowledge about fluorescence of these molecules, phenomena accompanying and 

outrunning this radiation, was acquired through the theoretical research. Strategies, how to set 

such a DA system or how to set up molecules with FR/NIR fluorescence were also obtained. 

Practically, characterization and dependence of fluorescence maximum on structure of these 

molecules, as well as dependence on solvent were determined by fluorescence spectroscopy. 

Photoluminescence quantum yield was calculated from emission and excitation spectra and 

studied how structural changes changed values of this quantum yield and fluorescence lifetime 

too. 

The result of the bachelor thesis was the finding, that the stronger the charge transfer 

phenomenon occurs in the molecule, the greater bathochromic shift of emission spectra was 

observed. At the same time, it was discovered that it was the case of liquid sample, solid samples 

had shown smaller bathochromic shift. 

 

KEYWORDS 

Fluorescence, far-red radiation, near-infrared radiation, donor-acceptor phenomenon, 

fluorescence spectroscopy, optical properties of organic molecules, solid state fluorescence, 

quantum yield of fluorescence, lifetime of fluorescence 



5 

CHOVANEC, Filip. Materiály s FR/NIR fluorescencí. Brno, 2022. Dostupné také z: 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/139044. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce doc. 

Mgr. Martin Vala, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

Čestne prehlasujem, že som túto bakalársku prácu vypracoval celú samostatne a že všetky 

použité literárne a elektronické zdroje som riadne a správne citoval. Bakalárska práca je 

z hľadiska obsahu majetkom Fakulty chemickej VUT v Brne a môže byť využitá ku 

komerčným účelom len so súhlasom vedúceho bakalárskej práce a dekana FCH VUT. 

 

 

 

                                                                                                    .................................... 

                                                                                                                podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

Ako prvému by som chcel poďakovať môjmu vedúcemu bakalárskej práce, pánovi 

doc. Mgr. Martinovi Valovi, PhD. za jeho pomoc, odborný dohľad a prístup k riešeniu 

problematiky v bakalárskej práce. Zároveň by som chcel poďakovať  Ing. Rastislavovi 

Smolkovi za jeho čas, pomoc pri prácach v laboratóriu a jeho priateľský prístup. 



6 

OBSAH 
 

Úvod ........................................................................................................................................................ 7 

Teoretická časť ........................................................................................................................................ 9 

Fluorescencia ....................................................................................................................................... 9 

Jabloňského diagram ....................................................................................................................... 9 

Stokesov posun a vplyv rozpúšťadla na elektrónové spektrum ..................................................... 11 

Kvantový výťažok fluorescencie ................................................................................................... 11 

Doba života fluorescencie ............................................................................................................. 12 

Charakterizácia skúmaných molekúl ................................................................................................. 12 

Exciméry a exciplexy .................................................................................................................... 14 

Súčasný stav riešenej problematiky................................................................................................... 15 

Experimentálna časť .............................................................................................................................. 17 

Merané molekuly ............................................................................................................................... 17 

Príprava roztokov .............................................................................................................................. 18 

Meranie absorbancie .......................................................................................................................... 19 

Meranie fluorescenčných spektier ..................................................................................................... 19 

Meranie absolútneho kvantového výťažku fluorescencie ................................................................. 20 

Meranie farebnosti fluorescenčného žiarenia .................................................................................... 21 

Meranie doby života fluorescencie. ................................................................................................... 21 

Výsledky a diskusia ............................................................................................................................... 22 

Výsledky UV-Vis spektrometrie ....................................................................................................... 22 

Výsledky fluorescenčnej spektroskopie v roztoku ............................................................................ 23 

Výsledky fluorescenčnej spektroskopie v pevnej fáze ...................................................................... 25 

Výsledky merania absorbancie a fluorescencie pre dve rôzne rozpúšťadlá ...................................... 29 

Výsledky meraní kvantových výťažkov fluorescencie ..................................................................... 30 

Výsledky meraní farebností vyžarujúcich fluorescenčných žiarení .................................................. 31 

Výsledky doby života fluorescencie .................................................................................................. 31 

Záver ...................................................................................................................................................... 35 

Zdroje .................................................................................................................................................... 36 

 



7 

ÚVOD 

Fotoluminiscencia je súčasťou našej planéty už nespočet rokov, keďže tento fenomén nesú 

napríklad prastaré organizmy, hlavne mikroorganizmy, morské živočíchy alebo riasy. Od roku 

1560, kedy bola fluorescencia objavená sa jej popularita len zvyšuje. Či už zo začiatku išlo len 

o potešenie oka rôznofarebným svetielkovaním objektov, až po skutočné cieľavedomé 

používanie fluorescencie s určitým zámerom. [1] 

Posledné roky až desaťročia sú v tomto odvetví naozaj úspešné. Technológie s použitím 

fotoluminiscencie napredujú a používajú sa v stále väčšom množstve. Blízko infračervená 

fluorescencia je využívaná napríklad v biomedicíne v in vivo zobrazovacích technológiách 

a zobrazovacích sondách. Najväčšie pozitívum takto naladenej fluorescencie je jej maximum 

emisie, ktoré sa nachádza v rozpätí vlnových dĺžok okolo 700-1000 nm. Vlnová dĺžka 

maximálnej emisie je kritická, keďže sa jedná o presvecovanie organických tkanív, telesných 

tekutín a i. Ľudské telo a v ňom ukryté chromofóry, ako napríklad hemoglobín, absorbujú 

väčšinu UV a viditeľného žiarenia, zatiaľ čo voda a tuky takéto žiarenie prepúšťa. Na druhej 

strane však absorbuje v infračervenej oblasti. Ak prekryjeme obe tieto absorpčné spektrá, 

výsledná absorpcia tkaniva bude v okolí 600-1000 nm na minime. Práve pre toto okno sa 

v poslednom čase vyvíjajú zobrazovacie metódy, ktoré využívajú práve FR/NIR fluorescenciu. 

[2] 

V dnešnej dobe sa na zobrazovanie používajú rôzne fluoreskujúce látky alebo nanočastice. 

Avšak tvorba takejto sondy je náročná, keďže musí spĺňať rôzne kritériá, ako napríklad 

biodegradabilita, netoxickosť a požadovaná intenzita žiarenia. Jednou z nanočastíc 

využívaných je luminiscenčná porézna kremičitá nanočastica, ktorá je degradovateľná 

v ortokremičitej kyseline. Veľkej obľube sa tešia aj fotoluminiscenčné proteíny alebo klasické 

fluorescenčné farbivá. Napríklad indocyanínová zeleň sa používa na sietnicovú angiografiu, 

teda skúma tok krvi cez sietnicu. Ďalším z použití môže byť napríklad overovanie prietoku 

mozgovo-miechového moku. [2] [3] 

Z tohto dôvodu sú molekuly, ktoré  sú predmetom štúdie v tejto bakalárskej práce tak 

prínosné a očakávané. V prvej kapitole teoretickej časti sa budeme zaoberať teóriou 

fluorescencie, následne prejdeme k charakterizácii molekúl, ktoré sú v tejto bakalárskej práci 

študované. Treťou kapitolou je teória tvorby excimérov a exciplexov a ich dopad na 

fluorescenciu. Súčasný stav riešenej problematiky je poslednou kapitolou v teoretickej časti. 

Experimentálna časť je taktiež rozdelená do jednotlivých kapitol, podľa toho, čo bolo 

predmetom meraní. Najprv išlo o meranie absorpčných spektier pomocou UV-VIS 

spektroskopie, následne meranie excitačných a emisných spektier fluorescenčnou 

spektroskopiou a posledným meraním bolo meranie doby života fluorescencie. V nasledujúcej 

kapitole boli všetky výsledky diskutované a zhrnuté. 

Pri charakterizácii molekúl a ich výskume boli použité jednak spektroskopické metódy ako 

je UV-Vis spektroskopia alebo fluorescenčná spektroskopia. Fluorescenčnou spektroskopiou 

bol taktiež zmeraný kvantový výťažok fluoroforov. V prípade merania doby života 

fluorescencie bola použitá metóda TCSPC (time-corellated single photon counting). 

Všetky tieto metódy boli použité na charakterizáciu rozdielnych organických molekúl, ktoré 

pozostávajú z niekoľkých skupín atómov, tvoriacich systém s delokalizovanými π-elektrónmi. 

Tento systém je doplnený o dve funkčné skupiny, každá na jednom konci molekuly, ktoré 
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dotvárajú donor-akceptorný systém v molekule, ktorý má práve za následok prenos náboja. 

Tento jav je základnom pre skúmanú fluorescenciu a jej študované posuny. Rozdiel 

v molekulách je v akceptornej skupine, ktorá sa mení v každej molekule a teda každá má 

špecifický DA systém, ktorý mení optické vlastnosti látky. Práve závislosť spektrálnych 

vlastností na týchto rozdielnych štruktúrach prítomných v molekule je hlavnou štúdiou tejto 

bakalárskej práce. 

Ako bolo spomínané vyššie, cieľom tejto bakalárskej práce je získanie informácií 

o vlnových dĺžkach v maximách fluorescencie a jej intenzite v závislosti na molekulárnej 

štruktúre. Primárne bude skúmaný vplyv sily elektrón-akceptornej skupiny na prenos náboja 

v molekule a tým pádom aj na pozíciu fluorescenčného maxima, a to jednak v pevnej aj 

v kvapalnej fáze. Rovnako bude tento vplyv posudzovaný aj v prípade použitého 

konjugovaného mostíka. Súčasne bude študovaný dopad daného mostíka na kvantový výťažok 

fluorescencie, teda bude skúmaná intenzita fluorescencie v FR/NIR oblasti 

elektromagnetického žiarenia. 
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TEORETICKÁ ČASŤ 

Fluorescencia 

Pod pojmom luminiscencia sa rozumie jav, pri ktorom látka spontánne vyžaruje 

elektromagnetické žiarenie v podobe svetla. Tento proces môže mať hneď niekoľko dôvodov. 

Môže byť dôsledkom chemickej reakcie, ktorá vytvára energiu, ktorá je vyžarovaná v podobe 

svetla. Ďalším z dôvodov môže byť prechod elektrického prúdu cez látku, alebo napríklad 

bombardovanie ionizačným žiarením. Pokiaľ ide o luminiscenciu, ktorej predchádza absorpcia 

elektromagnetického žiarenia v podobe fotónov, teda kvánt energie, hovoríme 

o fotoluminiscencii. 

Fotoluminiscencia sa ďalej delí na fluorescenciu a fosforescenciu. Toto delenie je založené 

na zmene spinovej multiplicity stavu molekuly. Pri fluorescencii sa celková multiplicita stavu 

nemení, to znamená, že sa nemení elektrónový spin, zatiaľ čo pri fosforescencii sa spomínaná 

multiplicita mení. Fluorescencia je teda žiarivým prechodom na nižší energetický stav 

s rovnakou multiplicitou. Celej radiácii žiarenia predchádza fotoexcitácia molekuly, kedy je 

elektromagnetické žiarenie pohltené molekulou, ktorej elektrón sa pomocou absorpcie energie 

dostáva na vyššiu energetickú hladinu. Elektrón je pri takejto absorpcii žiarenia premiestnený 

zo svojho orbitálu do iného orbitálu s rozdielnym tvarom a symetriou. Po určitom čase je 

elektrón najprv pripravený o časť energie skrz zrážky s ostatnými časticami v okolí, inak 

povedané, zbaví sa jej v podobe tepla. Následne sa vracia na jeho pôvodnú hladinu vyžiarením 

energie, ktorú možný pozorovateľ vidí ako svetlo, ktoré vydáva látka. [4] [5] 

Okrem klasickej fluorescencie poznáme ešte zabrzdenú fluorescenciu, ktorá má dlhší čas 

života ako klasická fluorescencia. Dĺžka času života závisí na mechanizme, akým sa tento 

excitovaný stav dostáva na svoju základnú hladinu. Ide o viacstupňový zložitý mechanizmus. 

Môže zahŕňať napríklad tripletovo-tripletovú anihiláciu (TTA) alebo termicky aktivovanú 

zabrzdenú fluorescenciu („thermally activated delayed fluorescence“, TADF). TTA 

mechanizmus je zložitý a pre naše účely nie je potrebné sa ním zaoberať. Vyžiarením svetla 

pomocou TADF predchádza samozrejme fotoexcitácia fluoroforu, následne prechádza elektrón 

do takzvaného tripletového stavu, pričom elektrón mení svoju multiplicitu. Pokiaľ by sa v tomto 

momente žiarivo deexcitoval, išlo by o fosforescenciu. Avšak pokiaľ daný elektrón prijme 

energiu z okolia v podobe tepla, reverzným intersystémovým prechodom prejde späť do 

singletového stavu, z ktorého by žiarivým prechodom na nižšiu energetickú hladinu vyžiaril 

energiu v podobe fluorescenčného žiarenia. [4] [6] 

 

Jabloňského diagram 

Jabloňského diagram (Obrázok 1) popisuje energetické prechody elektrónu, ktoré je možné 

pozorovať vo fotoexcitovanej molekule. Fotoexcitovaná molekula je molekula, ktorej elektrón 

bol excitovaný absorpciou kvanta energie z dopadajúceho elektromagnetického žiarenia. 

Diagram bol pomenovaný podľa poľského fyzika Alexandra Jabloňského, ktorý je známy pre 

svoje objavy v oblasti molekulárnej spektroskopie a fotofyzike. 

Prvým javom pri fluorescencii je excitácia základného singletového stavu (S0). Singletový 

stav je stav systému, kde sú všetky elektróny spárované a teda ich celkové spinové kvantové 

číslo je rovné 0. K excitácii dochádza prostredníctvom spomínaného elektromagnetického 

žiarenia. Toto žiarenie musí mať správnu vlnovú dĺžku, aby bolo molekulou absorbované 
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a presné množstvo energie, aby sa daný elektrón dostal na určitú vyššiu energetickú hladinu 

(S1, S2, atď.). Pokiaľ tieto dve podmienky nie sú splnené, žiarenie sa neabsorbuje a nedochádza 

k excitácii elektrónu. V týchto vyšších energetických hladinách sa nachádzajú ďalšie 

energetické podhladiny, ktoré sa nazývajú vibračné hladiny. Excitovaný elektrón sa na vyššej 

energetickej hladine nachádza asi 10-12 sekundy. Počas tohto stavu dochádza k vibračnej 

relaxácii časti energie, ako je naznačené na obrázku nižšie žltou šípkou. Energia sa stráca  

zrážkami s ostatnými atómami alebo molekulami v jej blízkosti, pričom elektrón klesá 

z vyšších vibračných hladín na nižšie. Takto elektrón klesne až na nulovú vibračnú hladinu 

excitovaného singletového stavu. Následne je zvyšná energia vyžiarená v podobe 

elektromagnetického žiarenia, ktoré môže byť v oblasti viditeľného spektra alebo 

v infračervenej oblasti (Obrázok 1, zelená šípka). Žiarenie má spravidla väčšiu vlnovou dĺžkou 

a tým pádom aj menšiu energiu ako excitačné žiarenie. [7] [8] 

Fluorescencia, opísaná vyššie, nie je jediným javom, ktorý zachytáva Jabloňského diagram. 

Pokiaľ vo fotoexcitovanej molekule dôjde k internej konverzii (Obrázok 1, fialová šípka), 

elektrón môže prejsť na veľmi vysokú vibračnú hladinu energeticky nižšej hladiny ale 

s rovnakou energiou a rovnakou multiplicitou. Tento prechod je nežiarivý, teda molekula 

neemituje žiadne žiarenie. Následne môže opäť prebehnúť vibračná relaxácia až na základný 

stav, kde je energia vyžiarená v podobe tepla. 

Ďalším z javov je intersystémový prechod (Obrázok 1, modrá šípka), kedy elektrón prechádza 

do stavu s rozdielnou multiplicitou, ako bol pretým. Tento prechod je spinovo-zakázaný, teda 

je menej pravdepodobný ako spinovo-dovolený prechod. Teda mení sa zo singletového stavu 

S1 napríklad na tripletový stav T1. Po nadobudnutí tripletového stavu a žiarivým prechodom na 

základnú energetickú hladinu sa zmenila spinová multiplicita atómu, teda hovoríme o 

fosforescencii. Keďže fosforescencii predchádza intersystémový prechod, na rozdiel od 

krátkodobej fluorescencie, môže žiariť niekoľko desatín sekúnd až hodín. [1] [4] 

 

 

Obrázok 1 Jabloňského diagram, ktorý zachytáva energetické prechody elektrónu vo fotoexcitovanej 

molekule a aj ich časy trvania [9] 
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Stokesov posun a vplyv rozpúšťadla na elektrónové spektrum 

V predchádzajúcej kapitole boli preberané základné javy a prechody, ktoré sa môžu s určitou 

pravdepodobnosťou objavovať vo fotoexcitovaných molekulách. Bolo spomenuté, že žiarenie, 

ktoré bolo pohltené látkou je spravidla vyžiarené žiarením, ktoré má menšiu energiu a väčšiu 

vlnovú dĺžku. Takýto posun sa nazýva Stokesov posun, podľa Írskeho vedca Georgea Gabriela 

Stokesa. 

Stokesov posun je charakterizovaný ako rozdiel medzi maximami absorpčných a emisných 

spektier elektrónových prechodov. Veľkosť tohto rozdielu je daná energetickým rozdielom 

pohltených a emitovaných fotónov. Vo všeobecnosti sa zakresľuje do grafu emisného 

a excitačného spektra, kde je možno vidieť, ako sú vzdialené píky daných spektier. [10] 

Takéto posuny v emisných spektrách môžu mať na svedomí rozpúšťadlá, v ktorých je 

fluorofor solvatovaný. Pokiaľ látka nesie voľný elektrónový pár, môžu sa medzi týmito 

molekulami a molekulami rozpúšťadla tvoriť van der Waalsove väzby, ktoré môžu viesť 

k zníženiu energie neväzobných orbitálov na úkor orbitálov väzobných. Zároveň k rovnakým 

javom vedie aj dipól-dipólová interakcia medzi molekulami rozpustenej látky a rozpúšťadla. 

Tieto efekty však závisia na polarite rozpúšťadla a závisí taktiež na polarite základného 

a excitovaného stavu molekuly. [5] 

Pokiaľ ide o molekuly, ktorých základný stav je menej polárny ako stav excitovaný, pri 

zvyšovaní polarity rozpúšťadla sa excitovaný stav molekuly v rozpúšťadle stabilizuje silnejšie, 

preto je molekulou vyžiarená menšia energia ako bola energia absorbovaná na excitáciu. Takýto 

jav vedie k červenému, alebo aj bathochromnému posunu. Naopak, ak je základný stav 

molekuly polárnejší, polárne rozpúšťadlo stabilizuje základný stav častice, čím znižuje jeho 

energiu voči excitovanému stavu a excitačná energia musí byť preto vyššia. Takéto stabilizácia 

vedie k hypsochrómnemu, alebo aj modrému posunu, teda posunu ku kratším vlnovým dĺžkam. 

[4] [11] 

 

Kvantový výťažok fluorescencie 

Kvantový výťažok (φ) je veličina, ktorá dokáže charakterizovať ľubovoľnú fotochemickú 

reakciu. Vo svojej podstate je kvantový výťažok pomer medzi absorbovaným množstvom 

energie a množstvom energie, ktorý daná reakcia vyžiarila. Pokiaľ teda ide o kvantový výťažok 

fluorescencie, môžeme povedať, že ide o pomer medzi fluoroforom pohltených fotónov 

a fotónov fluoroforom naspäť vyžiarených. Z pohľadu kinetiky sa dá kvantový výťažok 

fluorescencie napísať ako: 

𝜑 =
𝑣f
𝑣a

 

 

kde vf a va je rýchlosť reakcie fluorescencie, respektíve absorpcie žiarenia. Rýchlosť 

absorpcie žiarenia sa taktiež dá vyjadriť  v chemickej kinetike ako časová zmena koncentrácie 

reaktantov alebo produktov: 

 

𝑣a =
(𝛷0 − 𝛷)

𝑉
=
𝛷abs

𝑉
 

 

kde Φ0 a Φ sú toky žiarení vstupujúce do a vystupujúce z objemu fluoroforu V. [4] 
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Na určovanie kvantového výťažku sa používajú fluorometre, ktoré dokážu samé danú 

veličinu vypočítať a zároveň ju správne skorigovať na podmienky, ktoré boli pri meraní 

použité. Pre stanovenie kvantového výťažku sa používajú dve metódy. Jedna z nich je absolútna 

metóda, druhá je porovnávacia. Druhá menovaná je zväčša menej presnejšia a jej použitím sa 

zanáša do merania viac chýb. Je to práve z dôvodu podobnosti emisných spektier 

porovnávaných molekúl. Spravidla by mali mať podobné emisné spektrum, aby bol výsledok 

čo najpresnejší. Táto skutočnosť je však v niektorých prípadoch obmedzená, preto je nutné 

použiť metódu absolútnu. Na určenie kvantového výťažku takouto formou je potrebné zmerať 

žiarivý tok vstupujúceho žiarenia do vzorky a vystupujúce žiarenie zo vzorky. Pri absolútnej 

metóde sa merajú dve vzorky, jedna je samotný fluorofor a druhá je len referenčný, čistý roztok, 

ktorý pozostáva z rozpúšťadla, v ktorom sme daný fluorofor rozpustili. Z nameraných hodnôt 

žiarivých tokov, ktoré prechádzajú čistým rozpúšťadlom, rovnako ako aj neznámou vzorkou sa 

vypočíta kvantový výťažok fluorescencie. [12] [13] 

 

Doba života fluorescencie 

Čas, ktorý fluorofor zotrvá vo svojej excitovanej podobe, kým opäť nedeexctije sa nazýva 

doba života fluorescencie. Medzi absorpciou žiarenia a opätovným vrátením sa na základnú 

energetickú hladinu je pre každý fluorofor a každú vlnovú dĺžku rozdielny čas. Závisí to všetko 

na štruktúre molekuly a procesoch, ktoré tento žiarivý prechod sprevádzajú, či sú prítomné 

nejaké zhášače fluorescencie, alebo aj na polarite rozpúšťadiel. Môžu sa pohybovať v rozmedzí 

niekoľkých pikosekúnd, teda 10-12 sekundy, až po jednotky nanosekúnd (10-9 sekundy). [14] 

Doba života fluorescencie sa z pohľadu kinetiky sa dá vyjadriť ako reciproká suma 

rýchlostných konštánt jednotlivých procesov, ktoré sú prítomné pri fotoexcitácii a deexcitácii 

fluoroforu. Ide samozrejme o rýchlostnú konštantu fluorescencie (κf) a rýchlostnú konštantu 

nežiarivých prechodov (κnp). 

 

𝜏 =
1

𝜅f + 𝜅np
 

 

Táto rovnica však platí iba v prípade, že ide o fluorescenciu, teda reakciu prvého rádu. 

V takom prípade sa doba života fluorescencie číselne rovná reálnemu času, počas ktorého sa 

molekula nachádza v excitovanom stave. Na druhej strane pokiaľ je však fluorescencia 

viacerých fluoroforov procesom s vyšším rádom, výraz pre jej dobu života je zložitejší. [15] 

 

Charakterizácia skúmaných molekúl 

Molekuly, ktoré sú predmetom štúdia tejto bakalárskej práce sú organického pôvodu. Patria 

medzi deriváty uhľovodíkov s aromatickými jadrami, dvojnými väzbami a ďalšími 

substituentmi. Súčasťou týchto molekúl je konjugovaný systém dvojných väzieb. Práve tieto 

delokalizované π-elektróny sú zodpovedné za skúmanú fluorescenciu, keďže práve tie dokážu 

byť fotoexcitované na vyššie energetické hladiny a ich deexcitáciou vzniká fluorescencia. 

Budeme sa zaoberať molekulami, ktoré vo svojej štruktúre zahŕňajú jednak elektrónovo-

akceptornú a jednak elektrónovo-donornú skupinu. Sumárne sa nazývajú ako donor-akceptorné 

systémy (DA). Tieto dve skupiny sú spojené uhľovodíkovým reťazcom s dvojnými väzbami, 
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ktoré spájajú systémy konjugovaných π-elektrónov na oboch skupinách. Molekuly s takýmto 

systémom majú elektrónovú hustotu posunutú na jednu stranu v závislosti od DA skupín. 

Obrázok 2 zachytáva štruktúrny vzorec DA molekuly, kde elektrón-donorná časť je 

znázornená zelenou farbou, zatiaľ čo červená farba symbolizuje akceptornú skupinu. V tomto 

prípade je donorná časť tvorená difenylamínom, π-konjugovaný mostík je tvorený 2,5-

difenylstilbénom, a zvyšok je vinylová skupina, ktorá je zároveň aj akceptornou skupinou. 

Skrátene by sa dal takýto systém zapísať ako D-π-A. Avšak okrem takéhoto jednoduchého 

usporiadania môžu existovať aj zložitejšie molekuly, ako napríklad D-π-A-π-D alebo opačne 

A-π-D-π-A. Záleží len na tom, čo má daná molekula dokázať. 

Študované molekuly boli z hľadiska štruktúry navrhnuté tak, aby ich fluorescenčné maximá 

dosahovali vlnových dĺžok červeného žiarenia. Práve fluorescencia v regióne FR/NIR 

s vysokým kvantovým výťažkom je obtiažnym cieľom. Pre docielenie fluorescencie 

v dlhovlnnej oblasti je potrebná radiácia žiarenia o nízkej energii. To je možné dosiahnuť, 

pokiaľ by bol zakázaný pás pri fotoexcitácii molekuly úzky. Čím užší zakázaný pás, tým menšiu 

energiu by malo emitované žiarenie a tým dlhšiu vlnovú dĺžku by dané žiarenie malo. Táto 

skutočnosť vyplýva z toho, že energia žiarenia je nepriamoúmerná vlnovej dĺžke Jednou zo 

stratégií je práve spomínaný DA systém, spolu s prenosom náboja (charge-transfer, CT). Avšak 

takýto systém je priveľmi náchylný na nežiarivé prechody a tým pádom na zhášanie 

fluorescencie. Problémom je teda nájsť optimálne riešenie, ktoré by poskytovalo jednak vysoký 

kvantový výťažok fluorescencie a jednak by sa fluorescenčné maximum nachádzalo 

v dlhovlnnej oblasti. [16] 

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dajú pozície fluorescenčných maxím vyladzovať. Tieto 

stratégie sa však líšia na základe toho, či ide o fluorescenciu v roztoku alebo v pevnej fáze. 

Dôvodom pre takéto rozdelenie je to, že vo väčšine prípadov sa dá predpokladať, že fluorofor, 

ktorý intenzívne fluoreskuje v roztoku, nebude tak dobre, a niekedy až vôbec vykazovať 

fluorescenciu v tuhej fáze. Dôvodom je zhášanie fluorescencie z dôvodu príliš blízkeho 

naskladania jednotlivých molekúl na seba (aggregation-caused quenching, ACQ), ktoré 

zabraňuje efektívnej fluorescencii fluoroforu. [17] 

Pre roztoky platí, že každá molekula fluoroforu je solvatovaná samostatne, teda v jej 

blízkosti sa nenachádza iná molekula, ktorá by ovplyvňovala absorpciu alebo emisiu žiarenia. 

V takomto prípade do hry vstupujú javy vnútri molekuly, ktoré dokážu ovplyvniť jej 

fluorescenciu. Medzi také stratégie, ktoré sa dajú nastavovať vnútri molekuly parí sila 

akceptornej skupiny alebo dĺžka konjugovaného systému. Zvyšovaním sily elektrón-

akceptornej skupiny, napríklad adícia o jednu kyano-skupinu naviac, sa posúva maximum 

fluorescencie k dlhším vlnovým dĺžka. Rovnako to platí aj pri predlžovaní systému dvojných 

väzieb, kedy dĺžka reťazca ovplyvňuje šírku zakázaného pásu. 

V druhom prípade ide o fluorescenciu v tuhej fáze („solid state fluorescence“, SSF). 

Kryštalické látky sú zložené z molekúl tesne uložených vedľa seba a teda je zrejmé, že sa 

navzájom budú ovplyvňovať pri fluorescencii. Ide predovšetkým o pozíciu molekúl voči sebe, 

akým spôsobom sú usporiadané v ich kryštalických štruktúrach. Záleží na tesnosti a prekryvoch 

jednotlivých skupín, pri ktorých dochádza k rôznorodým javom spojeným s excitáciou 

a presunom excitovaného elektrónu, napríklad spomínanému javu tvorby excimérov,  

respektíve exciplexov. Ďalším javom je tvorba emitujúcich agregátov, či už typu H alebo J. H-
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agregát je typ usporiadania molekúl, kedy sú molekuly otočené tvárou v tvár (face-to-face), 

v našom prípade by to znamenalo, že sa molekuly usporiadajú donornými skupinami k sebe 

a akceptornými skupinami od seba, prípadne opačne, zatiaľ čo pri J usporiadaní ide 

o priblíženie sa hlavy k päte (head-to-tail) molekuly teda priblíženie donornej skupiny 

k akceptornej skupine. [18] [19] 

 
Obrázok 2 Štruktúrny vzorec jednej zo skúmaných molekúl difenylamino-dixylilstilbén-vinylu (DPA-

DPX-V), pričom je zelenou farbou vyznačená donorná skupina, červenou je skupina akceptorná 

Exciméry a exciplexy 

Významnou štruktúrnou vlastnosťou spomínaných molekúl je fakt, že dokážu vytvárať 

takzvané exciméry, prípadne exciplexy. Týmto názvom sa nazývajú molekuly, ktoré dokážu 

tvoriť komplexy alebo diméry v excitovanom stave. 

Exciméry sú definované ako dimérne molekuly, ktoré vznikli prostredníctvom dvoch 

rovnakých molekúl, ktoré medzi sebou vytvorili väzbu. Táto väzba však nie je klasická 

chemická väzba, pretože je prítomná v molekule len pokiaľ je jedna z molekúl excitovaná. 

Základom celého mechanizmu sú dva monoméry v základnom, deexcitovanom stave. Pokiaľ 

sa v jednom z nich dostáva elektrón do vyššej energetickej hladiny prostredníctvom vzbudenia 

absorbovanou energiou, môže sa daný excitovaný elektrón podieľať na väzbe s druhým 

monomérom v základnom stave. Takto vzniknutý dimér, ktorý je stabilný len v dobe, kedy 

jedna molekula má excitovaný elektrón sa nazýva excimér. 

V dvoj alebo viaczložkových systémoch, hlavne týkajúcich sa donorných a akceptorných 

molekúl vznikajú obdobným spôsobom  diméry, zvané exciplexy. Rozdiel je však v tom, že pri 

tomto type systémov sa podieľajú dve rozdielne molekuly. Excitáciou jednej z nich opäť 

molekula získava aktivovaný elektrón, ktorý tvorí chemickú väzbu s odlišnou molekulou na jej 

základnej hladine. [20] [21] 

Oba tieto excitované komplexy sú pre dané molekuly z hľadiska voľnej Gibbsovej energie 

výhodné a tento jav nastáva len pri dvoch molekulách,  z ktorých jedna je excitovaná. Pokiaľ 

by sme sa pozreli na schému HOMO a LUMO orbitálov pre dve neexcitované molekuly, zistili 

by sme, že takáto väzba nie je možná. Je to z dôvodu dvoch väzobných a dvoch antiväzobných 

elektrónov. Pokiaľ však jedna z molekúl je excitovaná, v tomto prípade sa stabilizujú tri 

elektróny ako väzobné, zatiaľ čo len jeden je neväzobný. Takýto systém je preto relatívne 

stabilný a vytvára slabú chemickú väzbu. Túto skutočnosť zachytáva Obrázok 3. [22] 

Dopad tvorby excimérov a exciplexov na fluorescenciu je rôzny. V niektorých prípadoch, 

môže dôjsť k zhášaniu fluorescencie, kedy jednak nie je novovytvorený dimér alebo komplex 
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schopný fluorescencie, alebo sa môže napríklad zníži kvantový výťažok fluorescencie. V iných 

prípadoch je však takáto prechodná molekula a jej vplyv žiadaným javom. Príkladom môže byť 

napríklad vplyv na šírku zakázaného pásu elektrónového prechodu. Tvorba exciméru zužuje 

zakázaný pás prechodu, čo znamená, že žiarivý prechod bude mať nižšiu energiu a väčšiu 

vlnovú dĺžku. [23] 

 

 
Obrázok 3 Interakcia HOMO a LUMO medzi dvomi molekulami A a B v základnom stave, a A v 

základnom stave a B* v excitovanom stave [22] 

Súčasný stav riešenej problematiky 

Stratégií pre dosahovanie výslednej fluorescencie, či už ide o fluorescenciu v roztoku alebo 

v tuhej fáze je nepreberné množstvo a ľudstvo stále prichádza s novými a novými poznatkami. 

Niektoré zo stratégií boli spomenuté v kapitole Charakterizácia skúmaných molekúl, kde bola 

preberaná teoreticky. V nasledujúcej kapitole sa pozrieme na konkrétne prípady. 

Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú treba dosiahnuť je efektívna fluorescencia v roztoku, 

ako aj v tuhej fáze. Pre tuhú fázu je tento proces náročnejší kvôli ACQ, kde naukladanie 

molekúl na seba zháša fluorescenciu. Tento problém sa často rieši pridávaním objemných 

skupín na okraje molekúl takým spôsobom, aby molekuly v kryštáloch neboli v tesnej blízkosti 

a fluorescencia bola možná. Príkladom pre iný prístup k tejto problematike je zabudovanie 

napríklad spiro-cyklu do jadra molekuly, ktorý s jeho skrútenou štruktúrou zabraňuje tesnému 

naukladaniu molekúl, na rozdiel niektorých planárnych molekúl. Takéto jadro zároveň zlepšuje 

rozpustnosť molekuly v rozpúšťadle. [17] 

 

 
Obrázok 4 Organická molekula so spiro-cyklom zabudovaným v jej jadre pre deagregáciu kryštalického 

usporiadania [17] 
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K takejto molekule, ktorá obsahuje delokalizované π-elektróny je možné pridať pomocou 

správnych funkčných skupín celý DA systém, ktorý pomôže doladiť fluorescenčné spektrum 

pomocou sily jednotlivých donorných a akceptorných skupín. Vo veľkej obľube sa pri 

donorných skupinách používa difenylamín, ako zdroj elektrónov, teda molekula s veľkou 

elektrónovou hustotou. Na druhej strane je možné použiť napríklad dikyano skupinu ako 

akceptornú skupinu. Takto vystavaná molekula difenylamino-spirobifluorén-dikyanovinyl, 

ktorá sa podobá na molekuly, ktoré sú skúmané v tejto bakalárskej práci vykazuje emisné 

maximum v červenej oblasti. [24] 

 

 
Obrázok 5  Štruktúrny vzorec difenylamín-spirobifluorén-dikyanovinylu [24] 

 

Posledné výskumy a pokroky boli dosiahnuté aj v oblasti NIR-TADF materiálov, ktoré boli 

založené na derivátoch organických molekúl ako napríklad dipyridofenazínu, fenantropyrazínu 

alebo benzotiadiazolu. Všetky tieto molekuly vykazovali kvantové výťažky luminiscencie 

väčšie ako 10% s vlnovými dĺžkami dlhšími ako 700 nm. [25] 

Spomínané molekuly sa stali základmi pre ešte viac funkcionalizované molekuly, ktoré boli 

špeciálne navrhnuté pre luminiscenciu vo FR/NIR regióne. Bolo zistené, že pre dosiahnutie 

danej luminiscencie je jednou z najviac optimistických stratégií práve DA systémy. Ako bolo 

spomínané v kapitole, ide o systém, kde sú na molekule prítomné skupiny s atómov 

s prebytkom, resp. s minimom elektrónov. V jednom konkrétnom príklade ide o molekulu, kde 

za elektrón-donorné skupiny považujeme difenylamíny, zatiaľ čo akceptornú skupinu tvoria 

karbonitrilové skupiny. Takto navrhnutá molekula má v základnom stave skrútenú štruktúru, 

kde medzi D a A skupinami je určitý uhol, ktorý zabezpečuje priestorové oddelenie HOMO 

a LUMO orbitálov. Práve táto priestorová bariéra znižuje energetický rozdiel medzi najnižším 

tripletovým a singletovým stavom, čo naopak posilňuje RISC a tým pádom zvyšuje počet 

singletových excitónov v molekule, ktoré prechodom na základnú energetickú hladinu emitujú 

FR/NIR žiarenie. Proces opísaný vyššie sa nazýva „triplet exciton harvesting“, teda zbieranie 

tripletových excitónov a má za následok zvýšenie kvantového výťažku fotoluminiscencie. [26] 

[27] 
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Nasledujúca časť bakalárskej práce sa bude zaoberať praktickou časťou charakterizácie 

molekúl. Budú v nej rozobraté metódy, ktoré boli použité na skúmanie absorpčných, 

excitačných a emisných spektier látok, či už vo fáze tuhej alebo vo forme roztoku. Ďalšou zo 

skúmaných vlastností látok bol kvantový výťažok, ktorý je jednou zo základných veličín 

charakterizujúcich intenzitu fluorescencie. V neposlednom rade bola taktiež zmeraná doba 

života fluorescencie. 

 

Študované molekuly 

Molekuly, ktoré sú predmetom štúdie boli syntetizované výskumnou skupinou na Univerzite 

Pardubice, na fakulte chemickej, pod vedením doc. Ing. Aleša Imramovského, PhD. 

 
Tabuľka 1 Akronymy, skrátené názvy a štruktúrne vzorce jednotlivých skúmaných molekúl. Farebne sú 

rozlíšené molekuly podľa toho, akú farbu majú jednotlivé dátové rady v grafoch bakalárskej práce 

Akronym Skrátený názov Štruktúrny vzorec 

DPA-DPS-V 
Difenylamín-

difenylstilbén-vinyl 

N

CH2

 

DPA-DPS-CHO 

Difenylamín-

difenylstilbén-

aldehyd 

N

O

 

DPA-DPS-DCV 

Difenylamín-

difenylstilbén-

dikyanovinyl 

N

NC

CN
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DPA-DXS-V 
Difenylamín-

dixylilstilbén-vinyl 

N

CH2

CH3

CH3

CH3

CH3

 

DPA-DXS-CHO 

Difenylamín-

dixylilstilbén-

aldehyd 

N

O

CH3

CH3

CH3

CH3

 

DPA-DXS-DCV 

Difenylamín-

dixylilstilbén-

dikyanovinyl 

N

NC

CN

CH3

CH3

CH3

CH3

 

 

Príprava roztokov 

Prvým krokom pri skúmaní mnou vybratých látok bola príprava zásobných roztokov daných 

molekúl. V nasledujúcich krokoch bol zásobný roztok niekoľkokrát podľa potreby riedený. Po 

navážení malého množstva látky na analytických váhach, v ráde niekoľkých jednotiek 

miligramov, bola látka rozpustená vo vybranom rozpúšťadle, teda dichlórmetáne (DCM). Jedno 

meranie bolo vykonávané s roztokom toluénu (TOL) a látky DPA-DPS-DCV. Dôvodom tohto 

merania je meranie vplyvu rozpúšťadla na emisné spektrách jednej a tej istej látky. Pre prípadné 

nedokonalosti v rozpustení látky bola použitá ultrazvuková čistička Kraintek K-2LM naplnená 

vodou, ktorá zabezpečila úplné rozpustenie látky. Tabuľka 1 zobrazuje molekuly, z ktorých boli 

vytvorené zásobné roztoky pre ďalšie meranie. Zároveň je každý akronym napísaný farbou, 

ktorá zodpovedá farbe dátovej rady vo všetkých grafoch použitých v tejto bakalárskej práci. 

Rovnaká farba dvoch látok naznačuje, že obe látky majú rovnakú elektrón-akceptornú skupinu 
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a líšia sa len v štruktúre π-konjugovaného mostíka. Takéto sfarbenie bolo vybraté kvôli 

dobrému kontrastu jednotlivých farieb a zároveň farebná rozlíšiteľnosť pekne doplňuje 

jednotlivé látky. 

 

Meranie absorbancie 

Nasledujúcim krokom v meraní bolo získanie absorpčných spektier látok. Absorpčné 

spektrá látok boli merané na UV-Vis spektrometri Hitachi U-3900H. V móde na meranie 

absorbancie sa meria množstvo elektromagnetického žiarenia, ktoré cez danú vzorku prejde 

a nie je absorbované. Na základe znalosti Lambert-Beerovho zákona je potom vypočítaná 

absorbancia vzorky, ktorá sa rovná zápornému dekadickému logaritmu transmitancie, teda 

množstve žiarenia, ktoré prejde vzorkou. Absorbancia je bezrozmerná veličina, ktorá môže 

nadobúdať hodnoty od 0 až po ∞. Na druhej strane transmitancia je síce bezrozmerná veličina, 

ktorá nadobúda hodnoty 0-1, ale často sa prepisuje do percentuálnych hodnôt od 0 až po 100%. 

Na všetky merania boli používané kyvety s dĺžkou optickej dráhy 1 cm. Steny kyviet boli 

z kremičitého skla, ktoré je pre meranie spektrálnych vlastností najlepšie, z dôvodu jeho 

minimálneho skresľovania výsledkov a pohlcovania žiarenia, a to hlavne v UV oblasti. Ak by 

bolo použité obyčajné sklo, spektrá v UV oblasti by neboli zachytené, keďže obyčajné sklo UV 

žiarenie prepúšťa len v minimálnom množstve, teda intenzita dopadajúceho žiarenia na detektor 

by bola minimálna. Táto skutočnosť by sa odrazila na detegovanom signáli, kde by bol 

zachytený iba šum. 

Najskôr boli premerané zásobné roztoky, pričom bolo zistené, že v ultrafialovej až zelenej 

oblasti spektra bola absorbancia vyššia ako maximálna absorbancia, ktorá môže byť na prístroji 

nameraná. Postupným riedením a opätovným meraním absorbancie vzoriek boli koncentrácie 

roztokov nastavené tak, aby sa maximálna absorbancia látky pohybovala v rozmedzí 0,06-0,1. 

Takto nastavená koncentrácia, a vďaka Lambert-Beerovmu zákonu  z toho odvodená 

absorbancia, má svoje opodstatnenie, kvôli presnému meraniu fluorescencie. V príliš 

koncentrovaných roztokoch dochádza totiž k zhášaniu fluorescencie, kedy sa môže stať, že nie 

všetky molekuly absorbujú primárne žiarenie zo zdroja žiarenia ale až fluorescenciou vyžiarené 

žiarenie, alebo sú molekuly natoľko natesnané na sebe, že sa nachádzajú v „tieni“ druhej 

molekuly voči elektromagnetickému žiareniu. 

Výsledné roztoky, ktoré boli rozriedené na požadovanú hodnotu absorbancie boli potom 

použité pre ďalšie merania. Z absorpčných spektier látok boli odčítané hodnoty vlnových dĺžok 

v maximách absorpcie. Tieto maximá boli potom neskôr použité pri nastavovaní excitačného 

žiarenia pri meraní fluorescencie, pretože by sa tieto absorpčné a excitačné spektrá látok mali 

zhodovať, pokiaľ ide o kvapalné vzorky. 

 

Meranie fluorescenčných spektier 

Po meraní absorpčných spektier nasledovala hlavná časť merania a to meranie fluorescencie, 

respektíve meranie fluorescenčných spektier. Toto meranie prebiehalo na spektrofluorometri 

Edinburgh Instruments-FS5. Zdrojom žiarenia v spektrofluorometri je xenónová oblúková 

výbojka s príkonom 150 W, ktorej intenzita žiarenia sa dá nastaviť šírkou štrbín, cez ktoré 

žiarenie prechádza. Ďalej je spektrofluorometer vybavený jednak vymeniteľným modulom 
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s klasickým držiakom na kyvety a jednak modulom s integračnou sférou, v ktorej sa merajú 

fluorescencia a kvantový výťažok, či už pre látky rozpustené v roztoku alebo v pevnej fáze. 

Pre meranie fluorescencie v roztoku bol použitý klasický držiak na kyvety. Opäť boli 

používané kremičité kyvety s optickou dráhou 1 cm, do ktorých boli dávkované roztoky 

s absorbanciou približne 0,1. Nastavením vlnovej dĺžky excitačného žiarenia na hodnotu 

maximálnej absorbancie a nastavením nízkej intenzity z dôvodu bezpečnosti, bolo zmerané 

emisné spektrum. Opačným postupom bolo spätne zmerané excitačné spektrum. Obe tieto 

prvotné merania poslúžili ako vodítka pre ďalšie, presnejšie merania. V nich boli emisné aj 

excitačné spektrá zmerané niekoľkokrát s rôznymi emisnými aj excitačnými vlnovými dĺžkami. 

Nastavenie rozsahu vlnových dĺžok pre meranie emisie aj excitácie bolo volené tak, aby 

počiatočná, respektíve konečná hodnota vlnovej dĺžky neprekročila hodnotu vlnovej dĺžky 

excitácie, respektíve emisie. V opačnom prípade, kedy by sa hodnota vlnovej dĺžky emisie aj 

excitácie rovnala, detektor by detegoval žiarenie, ktoré priamo prechádza vzorkou  a nastalo by 

preťaženie systému, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu prístroja. Šírky štrbín boli volené tak, 

aby sa maximálna intenzita žiarenia nachádzala v okolí 1·106 CPS (counts per second), čo značí 

počet fotónov vyžiarených zdrojom žiarenia za sekundu, a v takomto prípade je meranie 

prístroja najpresnejšie. 

Takýto postup bol použitý aj pri meraní fluorescenčných spektier pre látky v pevnej fáze, aj 

keď bol použitý modul s integračnou sférou a podložným držiakom pre pevnú vzorku. Vzorka 

bola nanášaná na podložnú misku z látky zvanej spectralon. Pre zaistenie neznečistenia 

integračnej sféry bola vzorka zakrytá kremičitým sklíčkom. Pri nanášaní vzorku sa dbalo na 

rovnomerné roznesenie kryštalickej látky po podložke, aby sa zabezpečil optimálny rozptyl 

žiarenia a fluorescencie. 

 

Meranie absolútneho kvantového výťažku fluorescencie 

Pre meranie kvantového výťažku fluorescencie bol použitý iný prístup ako v prípade meraní 

fluorescenčných spektier. Bol použitý modul s integračnou sférou a podľa skupenstva vzorky 

použitý držiak či už na kyvety alebo na pevnú vzorku. Integračná sféra je guľová plocha, ktorá 

je vyrobená zo spomínaného spectralonu, ktorý je schopný odraziť až 99,9% dopadajúceho 

žiarenia. Používa sa na citlivé merania kvantových výťažkov. 

Postup merania kvantového výťažku bol nasledovný. V prvom kroku bolo merané pozadie 

dané prítomnosťou rozpúšťadla, v tomto prípade dichlórmetánu, a taktiež vlastnosti excitačnej 

sféry. V tomto prípade sme dostali spektrum, ktoré vyjadruje, ako žiari zdroj žiarenia a ako na 

to vplýva kvantová sféra s kyvetou a rozpúšťadlom. Excitačná aj emisná vlnová dĺžka bola 

nastavená na hodnotu maximálnej absorbancie roztoku. Intenzita žiarenia bola nastavená na 

1·106 CPS a následne bol zmeraný excitačný pulz zdroja žiarenia. Týmto meraním sme získali 

presné množstvo fotónov, ktoré emituje zdroj. Následne bolo zmerané emisné spektrum 

fluorescencie čistého rozpúšťadla, kde rozsah emisných dĺžok bol stanovený od hodnoty 

excitačného pulzu až po koniec rozsahu prístroja. Rovnakým spôsobom boli zmerané ďalšie 

dve emisné spektrá, tentokrát pre vzorku so skúmanou látkou. Takýmto meraním sme získali 

štyri spektrá, z ktorých softvér Fluoracle automaticky vypočítal kvantový výťažok ako podiel 

fotónov absorbovaných k vyžiareným. 
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Obdobným, aj keď nie úplne rovnakým spôsobom prebiehalo aj meranie kvantového 

výťažku pevných vzoriek. V tomto prípade, na rozdiel od kvapalných vzoriek, kde sa používala 

len priama metóda, sa dala použiť metóda jednak len priama alebo priama v spojení 

s nepriamou. Nepriama metóda spočíva v mechanizme, kde sa excitačné žiarenie najprv 

pomocou zrkadla rozptýli po integračnej sfére a až toto žiarenie dopadá na vzorku. Na druhej 

strane priama metóda spočíva v priamom ožiarení vzorky a až fluorescenčné žiarenie je 

rozptýlené po integračnej sfére. Výsledné žiarenie potom deteguje detektor a premieňa ho na 

spojité spektrum. Kvantový výťažok, ktorý je výsledkom priameho aj nepriameho merania je 

potom počítaný rovnakým spôsobom ako v prípade kvapalných roztokov. 

 

Meranie farebnosti fluorescenčného žiarenia 

Posledným z meraní, ktoré boli na prístroji Edinburgh FS5 robené bolo meranie farebnosti, 

alebo aj chromacity žiarenia. Elektromagnetické žiarenia, ktoré vyžarujú merané fluorofory, 

majú vlnové dĺžky, ktoré spadajú do viditeľného spektra, preto je možné pozorovať a merať ich 

farebnosť. 

Vo funkciách softvéru Fluoracle bola zvolená možnosť merania chromacity z dát, ktoré boli 

namerané dopredu, či už pri meraní fluorescenčných spektier alebo kvantových výťažkov. 

Výsledkom merania boli súradnice x, y pre diagramy CIE 1931 alebo súradnice u‘ a v‘ pre 

diagramy CIE 1976. Následne boli tieto súradnice použité pri tvorbe CIE diagramov. 

 

Meranie doby života fluorescencie 

Doba života fluorescencie vyjadruje ako dlho po excitácii absorbovaním žiarenia dokáže byť 

emitovaný fotón prostredníctvom fluorescenčného žiarenia. Pri tomto meraní bola použitá 

metóda TCSPC. Merania boli uskutočnené na prístroji HORIBA FluoroCube PRO-850. 

Meraniu predchádzala príprava roztokov a meranie jednotlivých spektier, nakoniec sa 

pristúpilo aj k tomuto meraniu. V predchádzajúcich meraniach zistené excitačné vlnové dĺžky 

boli použité pri výbere média excitačného žiarenia, keďže táto vlnová dĺžka nie je voliteľne 

nastaviteľná ako pri monochromátoroch a difrakčných prvkoch spektrometrov. Vybratý laser 

s určitou vlnovou dĺžkou bol vsunutý do prístroja a do držiaka na kyvety bola umiestnená 

kyveta s meraným roztokom, prípadne držiak pre pevnú vzorku. Excitačné žiarenie, ktoré je 

absorbované a naspäť emitované fluoroforom je v uhle 90° detegované detektorom, na ktorom 

sa pomocou monochromátoru a šírky štrbiny dá optimalizovať počet častíc dopadajúcich na 

detektor a aj vlnovú dĺžku žiarenia. Prístroj meria čas, za ktorý dopadne prvý fotón 

prostredníctvom fluorescencie od absorpcie žiarenia. 

Výsledkom týchto meraní je krivka, ktorá sa prekladá exponenciálnou funkciou tak, aby čo 

najpresnejšie reprezentovala nami namerané dáta. Presnosť, s akou prekladaná funkcia opisuje 

namerané experimentálne dáta vyjadruje štatistický test χ2 (chí-kvadrátový test). Premenné 

danej funkcie potom predstavujú časové konštanty fluorescencie a ich predexponenciálne 

faktory pre prípady jednotlivých fluorescenčných javov. Záleží na tom, koľko stupňovou 

exponenciálnou funkciou dané dáta prekladáme a podľa toho je výsledkom niekoľko časových 

konštánt spolu s ich percentuálnym zastúpením v celkovom množstve, čo vyjadruje práve 

predexponenciálny faktor. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V nasledujúcej časti budú predstavené výsledky meraní, ktoré boli nadobudnuté metódami 

a postupmi opísaným v predchádzajúcej kapitole. Všetky výsledky boli spracovávané v softvéri 

MS Excel, kde boli vytvorené potrebné grafy a vypočítané všetky hodnoty. Hodnoty v grafoch 

boli normalizované na hodnotu 1 pre maximálne absorbancie, respektíve intenzity žiarení. 

Dôvodom tohto počínania bola lepšia prehľadnosť grafov a zachovanie uniformných tvarov 

spektier. 

 

Výsledky UV-Vis spektrometrie 

UV-Vis spektrometria bola vykonávaná za účelom získania absorpčných spektier roztokov. 

Merania boli úspešne vykonané a absorpčné spektrá zaznamenané. Obrázok 6 zachytáva 

normalizované absorpčné spektrá všetkých meraných molekúl v roztokoch dichlórmetánu.  

Z grafu je viditeľné, že absorpčné spektrá látok majú dve maximá, čo prináša pre meranie 

emisných a excitačných spektier určitú výhodu, keďže absorpčné a excitačné spektrá látky by 

mali byť totožné, pokiaľ ide o kvapalné vzorky. Táto skutočnosť dopomôže k presnejšiemu 

meraniu hlavne emisnej časti spektra, kde voľbou excitačnej vlnovej dĺžky ovplyvňujeme 

intenzitu žiarenia zdroja a počet fotónov dopadajúcich na vzorku. Veľká absorbancia 

v ultrafialovej až modrej oblasti zaručuje meranie takmer celého spektra, kde by mohol 

fluorofor vykazovať vysokú fluorescenciu. Pokiaľ by sme napríklad v prípade látok DPA-DPS-

DCV (resp. DPA-DXS-DCV) mali absorpčné spektrum s jediným maximom s vlnovou dĺžkou 

467 nm a excitačné spektrum by bolo identické, boli by sme nútení emisné spektrum merať až 

od vlnovej dĺžky približne 480 nm, čo by mohlo znamenať, že nedokážeme zmerať celú 

nábežnú hranu emisného spektra fluorescencie. Avšak v tomto prípade dokážeme nastaviť 

excitačnú vlnovú dĺžku na vlnovú dĺžku druhého absorpčného maxima, čo zaručí veľmi dobrú 

absorpciu žiarenia látkou a zároveň dostatočný priestor pre meranie emisného spektra a jeho 

celej nábežnej hrany. 

 

 

Obrázok 6 Absorpčné spektrá roztokov meraných látok v dichlórmetáne 
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Ako bolo spomínané, Obrázok 6 zachytáva absorpčné spektrá všetkých skúmaných molekúl. 

V grafe sú prerušovanou, čiarkovanou čiarou zobrazené spektrá látok s π-konjugovaným 

mostíkom v podobe difenylstilbénu, zatiaľ čo plnou priehľadnou krivkou sú znázornené látky 

s mostíkom z dixylilstilbénu. Z grafu je však zrejmé, že či už ide o stilbén s naviazanými 

fenylmi s metylovými zvyškami alebo bez nich, vplyv na absorpčné spektrum je úplne 

minimálny, ba priam až nulový. To značí, že metyly na mostíku neprispievajú žiadnym 

spôsobom k zmene absorpcie fotónov látkou. Zmena by mohla nastať napríklad, ak by 

prítomnosťou metylových zvyškov viedla k posunu elektrónovej hustoty delokalizovaných π-

elektrónov, prípadne k poskytnutiu elektrónov, ktoré by mohli elektromagnetické žiarenie 

absorbovať. 

Na druhej strane, práve prítomnosť rozdielnych elektrón-akceptorných skupín na 

molekulách viedla k rozdielom v tvare a posune absorpčných spektier. V poradí od vinylovej 

skupiny, cez aldehydovú až po dikyanovinylovú skupinu stúpa sila elektrón-akceptornému 

javu, čo má za následok posun absorpčného spektra k dlhším vlnovým dĺžkam. Tabuľka 2 

obsahuje všetky namerané vlnové dĺžky pre maximálnu absorbanciu v roztoku. Ako primárne 

maximá sú označené tie s dlhšou vlnovou dĺžkou, teda v modrej oblasti, zatiaľ čo sekundárne 

sú tie fialové až ultrafialové. 

 
Tabuľka 2 Namerané vlnové dĺžky absorbančných maxím pre jednotlivé molekuly 

Akronym látky 
Štruktúra 

mostíka 

Elektrón-

akceptorná 

skupina 

Primárna λmax 

(nm) 

Sekundárna λmax 

(nm) 

DPA-DPS-V Difenylstilbén Vinyl 378 295 

DPA-DPS-CHO Difenylstilbén Aldehyd 407 302 

DPA-DPS-DCV Difenylstilbén Dikyanovinyl 474 313 

DPA-DXS-V Dixylilstilbén Vinyl 374 290 

DPA-DXS-CHO Dixylilstilbén Aldehyd 406 301 

DPA-DXS-DCV Dixylilstilbén Dikyanovinyl 467 315 

 

Výsledky fluorescenčnej spektroskopie v roztoku 

Po meraní absorbancie v roztoku prišla na rad fluorescenčná spektroskopia. V kapitole 

opísané postupy poskytli výsledky, ktoré budú predstavené v nasledujúcej kapitole. Prvým 

z výsledných grafov, ktorý obsahuje emisné a excitačné spektrá látok s mostíkom 

z difenylstilbénu zachytáva Obrázok 7. 

Prvé, čo si môžeme všimnúť na grafe, je veľký Stokesov posun pri každej z látok, špeciálne 

pri látke DPA-DPS-DCV je tento posun zvlášť významný. Tento jav môže nastať pri stabilizácii 

jednotlivých stavov molekúl, či už základných alebo excitovaných, rozpúšťadlom. Merania 

naznačujú, že stabilizácia látky DPA-DPS-DCV je natoľko silná, že sa po excitácii dokáže 

vytvoriť veľmi malý rozdiel medzi hladinami HOMO a LUMO, vďaka ktorému nastáva 

bathochrómny posun. Zároveň, všetky tieto posuny majú pôvod v sile elektrón-akceptornej 

skupiny, čo je vidno aj na grafe, že postupne sa jednak posúva maximum emisie k väčším 

vlnovým dĺžkam a jednak sa zväčšuje aj rozdiel vo vlnových dĺžkach medzi maximami 

excitácie a emisie. 
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Obrázok 7 Emisné a excitačné spektrá roztokov látok s mostíkom z difenylstilbénu 

Obdobne vyzerajú aj emisné spektrá pre látky s dixylilstilbénovým π-konjugovaným 

mostíkom, ktorý zobrazuje Obrázok 8. V ňom je taktiež vidno bathochrómny posun pri 

jednotlivých molekulách so zvyšujúcou sa silou elektrón-akceptornej skupiny. 

Spojením oboch týchto grafov bol získaný Obrázok 9. V ňom sa nachádzajú obe skupiny 

látok pre porovnanie ich spektier. Môžeme si všimnúť, že čiarkovanými čiarami zobrazené 

spektrá látok s difenylstilbénovým mostíkom, majú mieru posunutia maxím fluorescencie 

o malý kúsok väčšiu, oproti látkam s dixylilstilbénovým mostíkom. A to aj napriek tomu, že 

excitačné spektrá sa takmer vo všetkých oblastiach prekrývajú a sú takmer identické. 

 

 

Obrázok 8 Excitačné a emisné spektrá roztokov látok s dixylilstilbénovým mostíkom 
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Obrázok 9 Emisné a excitačné spektrá v roztoku pre obe skupiny látok, kde čiarkovanou čiarou sú 

znázornené látky s difenylstilbénovým mostíkom, plnou čiarou je mostík dixylilstilbénový 

Výsledky fluorescenčnej spektroskopie v pevnej fáze 

Meranie v pevnej fáze je náročnejšie z dôvodu, že látka sa pri manipulácii s podstavcami, 

modulmi a prístrojom môže mierne presýpať alebo pohybovať, hlavne vďaka elektrostatickým 

silám, ktorým tieto kryštalické látky veľmi ľahko podliehajú. Napriek tomu boli zmerané všetky 

excitačné aj emisné spektrá a vynesené do grafov. Obrázok 10 znázorňuje práve tieto dáta 

v grafe pre difenylstilbénom spojené elektrón-donorné a elektrón-akceptorné skupiny. 

Prvým z poznatkov, ktorý vieme na prvý pohľad odlíšiť od predchádzajúcich emisných 

a excitačných spektier je ten, že Stokesov posun v týchto molekulách nie je až taký veľký. 

Stokesov posun emisného spektra vzhľadom na excitačné je tu pri každej z látok takmer 

rovnaký. Ako je zrejmé, jednotlivé látky sa líšia v pozícii maxima emisie, avšak poloha 

excitačného maxima sa  oproti excitácii v roztokoch značne zmenila. Na rozdiel od excitácie 

v roztokoch, kde excitačné spektrá nepresiahli vlnovú dĺžku 480 nm, boli excitačné spektrá 

v pevnej fáze taktiež posunuté smerom k dlhším vlnovým dĺžkam na základe sily elektrón-

akceptornej skupiny a maximum excitácie evidujeme pri vlnovej dĺžke 680 nm. 

Vplyv sily elektrón-akceptornej skupiny na polohe maxima emisných spektier je však taktiež 

významný. Môžeme vidieť, že maximum emisie pre látku DPA-DPS-DCV s dikyanovinylovou 

skupinou sa nachádza v FR regióne spektra, zatiaľ čo látka DPA-DPS-V, ktorá má za elektrón-

akceptornú skupinu kyano-skupinami nedopovanú vinylovú skupinu, vyžaruje fluorescenciu 

s vlnovou dĺžkou v okolí modrej farby. V tomto prípade však látka DPA-DPS-CHO 

nezaznamenala taký posun k IR žiareniu, ako to bolo v prípade roztoku. 

Ďalším z rozdielov je aj šírka spektra. Zúženie spektra znamená, že sa znížila distribúcia 

energií, ktoré pri fluorescencii boli vyžarované. Pokiaľ ide o širšie spektrá kvapalných vzoriek, 

všemožnými interakciami s rozpúšťadlom dochádza k väčšiemu množstvu rôznych 

energetických prechodov, zatiaľ čo v štruktúre pevnej vzorky a jej tesného usporiadania 

molekúl dochádzka k užšej distribúcii energií, ktoré sú vyžarované fluorescenciou. 
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Obrázok 10 Excitačné a emisné spektrá v tuhej fáze pre látky s difenylstilbénovým mostíkom, kde pre 

látku -DCV existujú dva polymorfy, R a IR 

Emisné a excitačné spektrá v pevnej fáze látok, s mostíkom tvoreným xylilmi dopovaným 

stilbénom, sa však od látok s difenylstilbénovým mostíkom líšia. Na túto skutočnosť poukazuje 

jednak Obrázok 11, ktorý znázorňuje závislosť normalizovanej intenzity vyžarovania na vlnovej 

dĺžke pre látky s dixylilstilbénovým mostíkom, a jednak Obrázok 12, Obrázok 13 a Obrázok 14, 

kde sú zachytené emisné a excitačné spektrá pre látky s oboma typmi mostíkov. 

Rozdiel, medzi týmito skupinami molekúl, je podľa týchto grafov v pozícii excitačných, ako 

aj emisných maxím. Pre látky s dixylilstilbénovým mostíkom evidujeme nie taký významný 

posun k IR oblasti spektra ako v prípade predchádzajúcich látok. Čo sa týka bathochromného 

posunu medzi maximami emisie a excitácie, jeho zmena je nepostrehnuteľná. 

 

Obrázok 11 Excitačné a emisné spektrá fluorescencie v pevnej fáze pre látky s dixylilstilbénovým 

mostíkom 
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Obrázok 12 Excitačné a emisné spektrá vinylových látok s oboma typmi mostíkov 

 

Obrázok 13 Excitačné a emisné spektrá pre látky s aldehydovou skupinou a oboma typmi mostíkov 

Všetky tieto zmeny má za následok zmena skupenstva vzorky, keďže mechanizmus 

fluorescencie v pevnej fáze, kde sú molekuly naskladané na sebe a ovplyvňujú sa, je rozdielny 

ako pri fluorescencii v roztoku, kde sú jednotlivé molekuly izolované. 

Príčinou tejto zmeny sú práve metylové zvyšky naviazané na fenylových zvyškoch, ktoré sa 

nachádzajú na stilbénovom mostíku. Ony zapríčiňujú miernu zmenu v kryštalickej štruktúre 

látky. Takýto nepatrný rozdiel sa odzrkadlí na spôsobe, v akom daná látka kryštalizuje, teda do 

akej kryštalickej mriežky kryštalizuje a ako sa do nej naukladajú jednotlivé molekuly. Záleží 

na vzdialenosti jednotlivých častí molekúl, ako sú k sebe natočené a ktoré časti sa prekrývajú. 

Všetky tieto vlastnosti ovplyvňujú elektrónové vibračné hladiny, do ktorých sa excitovaný 

elektrón môže dostať a z ktorých potom vzchádza pri deexcitácii fluorescencia. Každá z týchto 
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hladín má iný energetický rozdiel medzi HOMO a LUMO orbitálmi, ktorý určuje, akú energiu 

vyžiari elektrón pri deexcitácii. 

 

Obrázok 14 Emisné a excitačné spektrá -DCV látok s oboma typmi mostíkov, kde R a IR su dva rôzne 

polymorfy látky DPA-DPS-DCV 

Môžeme povedať, že v tomto prípade Obrázok 12, Obrázok 13 a Obrázok 14 ukazujú ako sa 

oproti látkam s difenylstilbénovým mostíkom posunulo maximum emisie aj excitácie látok 

s dixylilstilbénovým mostíkom smerom ku kratším vlnovým dĺžkam. Tento hypsochrómny 

posun je spôsobený naviazanými metylovými zvyškami, ktoré môžu viesť k usporiadaniu 

v pevnej fáze so skrátenou efektívnou dĺžkou konjugovaného systému, čo sa prejaví práve 

zvýšením energie fluorescenčného žiarenia a teda skrátením jej vlnovej dĺžky. 

Látka DPA-DPS-DCV vykazuje v kryštalickej forme dva polymorfy, teda dve formy 

kryštalickej mriežky, ktoré sú natoľko odlišné, že majú vplyv na pozíciu maxima 

fluorescenčného spektra. Tento jav nastáva, keď sa vďaka rôznym podmienkam pri 

kryštalizácii, či už ide o tlak, teplotu alebo rozpúšťadlo, kryštalizuje látka v rôznych 

kryštalických podobách, a teda molekuly sú na seba naskladané rôznym spôsobom. Pre 

polymorf IR predpokladáme, že za jeho veľký bathochrómny posun môže práve rozdielne 

usporiadanie molekúl, kedy ide o fluorescenciu exciméru. 

Excitačné spektrá týchto molekúl sú veľmi zvláštneho tvaru. Tento fenomén môže mať 

pôvod napríklad práve v kryštalickej štruktúre látky, kde dopadajúce žiarenie môže byť 

čiastočne pohlcované látkou ale čiastočne sa môže na plôškach kryštálov odrážať a vytvárať 

tak zubaté a nepravidelné excitačné spektrum. Druhou príčinou, ktorá súvisí s predchádzajúcim 

tvrdením môže byť aj nerovnomerné roznesenie látky na podložnej miske. Priamy odraz svetla 

zo zdroja žiarenia napríklad od krycieho sklíčka, má za následok prítomnosť rozptýleného 

excitačného žiarenia, ktoré sa prejaví ako čiarové spektrum. Keďže sú charakteristické a majú 

rovnakú pozíciu pri všetkých látkach, môžeme usúdiť, že ide o nedokonalosť prístroja, 

respektíve pomôcok a nejde o spektrum látky. 
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Výsledky merania absorbancie a fluorescencie pre dve rôzne rozpúšťadlá 

Vplyv rozpúšťadla na emisiu žiarenia látky je taktiež veľmi významný. V meraní sme sa 

zamerali na roztoky dichlórmetánu a toluénu. Meranou látkou bola látka DPA-DPS-DCV, so 

skráteným názvom DPA-DPS-DCV. Absorpčné spektrum bolo merané na UV-Vis 

spektrometri, zatiaľ čo emisné a excitačné spektrá na spektrofluorometri Edinburgh FS5. 

Obrázok 15, kde máme zobrazené spektrá látky v roztokoch toluénu a dichlórmetánu, 

poukazuje na vplyv rozpúšťadla na emisné spektrum. Ako je zrejmé z grafu, je vidno, že 

absorpčné a excitačné spektrá sú len v nepatrných detailoch odlišné. Ich vlnová dĺžka pri 

maximálnej excitácii, respektíve absorpcii je rovnaká a rovná sa 480 nm. 

Jediným rozdielom je pozícia maxima emisného spektra. V oboch prípadoch nastal 

bathochrómny posun vzhľadom k excitačnému spektru, aj keď je zjavné, že posun v roztoku 

dichlórmetánu bol silnejší.  Pre roztok toluénu je hodnota vlnovej dĺžky maxima emisie 610 

nm, zatiaľ čo pre roztok dichlórmetánu ide o vlnovú dĺžku 757 nm. 

Tento rozdiel je dôsledkom rozdielnej polarity rozpúšťadla, teda rozdielnej solvatácie 

molekúl danej rovnakej látky. Toluén patrí medzi nepolárne rozpúšťadlá. V tejto situácii 

solvatuje molekulu fluoroforu tak, že po excitácii je excitovaný stav molekuly stabilizovaný 

menej ako v dichlórmetáne, čo sa odrazí na energetickom rozdiele medzi HOMO a LUMO 

orbitálmi a tento rozdiel bude väčší ako v prípade dichlórmetánu. Dichlórmetán je polárnejšie 

rozpúšťadlo ako toluén, jeho stabilizácia excitovaného stavu je vyššia. Silnejšou stabilizáciou 

tohto stavu sa zníži aj jeho energia, zúži sa energetický rozdiel medzi HOMO a LUMO, čo 

znamená menšiu energiu vyžiareného fluorescenčného žiarenia, čo sa odzrkadlí na vlnovej 

dĺžke maximálnej emisie vzorky. Obrázok 15 potvrdzuje toto tvrdenie. 

 

 

Obrázok 15 Absorpčné, emisné a excitačné spektrá látky DPA-DPS-DCV v roztokoch toluénu 

a dichlórmetánu 
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Výsledky meraní kvantových výťažkov fluorescencie 

Jedným z hlavných posudzujúcich faktorov fluorescencie je spomínaný kvantový výťažok 

fluorescencie (φ), ktorý udáva schopnosť fluoroforu premeniť absorbované žiarenie na svoje 

vlastné žiarenie, ktoré vyžiari v priebehu niekoľkých nanosekúnd. Meraním výťažkov jednak 

v pevnej fáze a jednak v kvapalnom roztoku boli zistené nasledujúce hodnoty, ktoré zachytáva 

Tabuľka 3. 

Po prvé, podľa dát môžeme tvrdiť, že látky, ktoré fluoreskovali z roztoku majú väčší 

kvantový výťažok. Vo všetkých šiestich prípadoch je kvantový výťažok v roztoku väčší na 

rozdiel od kvantových výťažkov fluorescencie v pevnej fáze. Tieto rozdiely sa však líšia od 

látky k látke. 

Najvyšší rozdiel medzi kvantovými výťažkami pevnej a kvapalnej fáze zaznamenala látka 

DPA-DPS-CHO, ktorej kvantový výťažok klesol o viac ako 81 percentuálnych bodov, teda 

z celkových 86% v roztoku na 4,8% v pevnej fáze. Jej náprotivok DPA-DXS-V s rovnakou 

elektrón-akceptornou skupinou a rozdielnym π-konjugovaným mostíkom si tiež neviedol 

dobre, pričom jeho kvantový výťažok v pevnej fáze klesol vzhľadom na roztok o zhruba 51 

percentuálnych bodov. Táto dvojica látok však zaznamenala celkovo najvyšší kvantový 

výťažok v roztoku spomedzi všetkých meraných látok (86%, respektíve 89%). 

Naopak najmenší kvantový výťažok v roztokoch dosiahla dvojica látok s dikyanovinylovou 

elektrón-akceptornou skupinou. Hodnoty kvantových výťažkov v okolí 35%, respektíve 5% 

patrili jednoznačne k najmenším v meraní. Pokles intenzity fluorescencie v tuhej vzorke oproti 

vzorke kvapalnej sa prejavil aj na tejto dvojici látok, avšak pokiaľ ide o látku DPA-DXS-DCV 

tak jej pokles nebol až taký markantný. Jej kvantové výťažky budú ešte diskutované nižšie. 

Z nameraných dát je viditeľné, že v prípade kvapalných vzoriek v oboch prípadoch klesal 

kvantový výťažok vzhľadom na silu elektrón-akceptornej skupiny. Taký istý trend bol 

pozorovaný aj v prípade tuhej vzorky s difenylstilbénovým mostíkom. Jedinou výnimkou je 

práve dixylilstilbénový mostík, ktorý sa vymyká ostatným trendom a kvantový výťažok 

vzhľadom na látku DPA-DPX-V rastie. Metylové zvyšky na stilbénovom mostíku v pevnej fáze 

síce zapríčinili menší bathochrómny posun ako v prípade difenylstilbénového mostíku, na 

druhej strane však niekoľkonásobne zvýšili kvantový výťažok. Voľnejšie usporiadanie molekúl 

v kryštalickej forme v prípade dixylilového mostíka teda zvyšuje intenzitu fluorescencie.  

 
Tabuľka 3 Namerané a vypočítané hodnoty kvantových výťažkov fluorescencie v pevnej aj kvapalnej 

fáze pre všetky látky 

Akronym látky 
Štruktúra 

mostíka 

Elektrón-

akceptorná 

skupina 

Φpevná fáza (%) Φroztok (%) 

DPA-DPS-V Difenylstilbén Vinyl 12,6 ± 0,7 83 ± 3 

DPA-DPS-CHO Difenylstilbén Aldehyd 4,8 ± 0,4 86 ± 4 

DPA-DPS-DCV Difenylstilbén Dikyanovinyl 5 ± 0,2 35 ± 3 

DPA-DXS-V Dixylilstilbén Vinyl 12,3 ± 0,5 65,5 ± 1,1 

DPA-DXS-CHO Dixylilstilbén Aldehyd 38 ± 3 89 ± 8 

DPA-DXS-DCV Dixylilstilbén Dikyanovinyl 24,2 ± 0,3 34,3 ± 2,3 
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Výsledky meraní farebností vyžarujúcich fluorescenčných žiarení 

Vlnová dĺžka elektromagnetických žiarení fluorescencie sa vo viditeľnom spektre odráža na 

farbe vyžarovaného svetla. Namerané dáta z merania chromacity jednotlivých látok zachytáva 

Obrázok 16. Označenie od 1 do 12 určuje látky v poradí, ako sú zoradené v Tabuľka 1. Prvé číslo 

z dvojice (napríklad 1 a 6, potom 2 a 7 atď.) charakterizuje fluorescenciu v roztoku, druhé 

v poradí potom fluorescenciu v pevnej fáze. Z diagramu je pekne vyčítateľné, že pokiaľ sa 

zvyšuje hodnota vlnovej dĺžky žiarenia, mení sa farba jej žiarenia postupne z modrej, cez zelenú 

až po výraznú červenú. Práve látka DPA-DPS-DCV má najintenzívnejšiu červenú farbu. 

 

 

 
Obrázok 16 CIE 1931 diagram pre dvojstupňového pozorovateľa, kde sú zakreslené farby 

fluorescenčného žiarenia pre všetky látky 

Výsledky doby života fluorescencie 

Posledné výsledky, ktoré je potrebné diskutovať sú výsledky TCSPC („time-corellated 

single photon counting“). Meranie doby života fluorescencie bolo rozdelené do dvoch celkov 

v závislosti na skupenstve látky. Všetky namerané dáta boli skúmané a vyhodnocované 

v softvéri, s ktorým boli merané všetky hodnoty. 

Príkladné výsledné grafy z meraní ukazuje Obrázok 17, pre látku v kvapalnej fáze, zatiaľ čo  

Obrázok 20 pre vzorku v pevnej fáze. Obrázok 18 a Obrázok 19 prezentujú rezíduá preložených 
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funkcií. V prípade roztoku dichlórmetánu je z grafu zrejmé, že pokles danej funkcie je lineárny, 

čo sa odzrkadľuje aj na dobe života fluorescencie. V takomto prípade je premenná preloženej 

funkcie jedna a teda aj výsledná doba života má len jednu hodnotu so 100% zastúpením. 

 

 
Obrázok 17 Doba života fluorescencie pre látku DPA-DPS-V v roztoku dichlórmetánu v logaritmickej 

mierke 

 
Obrázok 18 Rezíduá merania doby života fluorescencie látky DPA-DPS-V v roztoku dichlórmetánu 

 

 

Obrázok 19 Rezíduá doby života fluorescencie pre látku DPA-DPS-V v pevnej fáze 
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Obrázok 20 Doba života fluorescencie pre látku DPA-DPS-V v pevnej fázy s logaritmickou mierkou 

Na druhej strane v práškovej forme bol výsledok merania odlišný a preložením funkciou 

sme zistili, že pokles sa najlepšie prekladá exponenciálnou funkciou s tromi časovými 

konštantami (Obrázok 20). Výsledky týchto meraní, rovnako ako aj percentuálne zastúpenie 

zobrazuje Tabuľka 5. Tri časové konštanty hovoria o tom, že skúmané žiarivé prechody sú 

priveľmi komplikované a nie je možné ich jednoducho vysvetliť. Môže ísť o rozdielne žiarivé 

prechody, migrácie excitónu a iné. 

Ako zachytáva Tabuľka 4, môžeme vidieť, že v každom jednom prípade bola nameraná 

krivka preložená funkciou s jednou premennou, ktorá udáva dobu života. Táto skutočnosť 

hovorí o tom, že v roztoku bola fluorescencia konštantná a všetky namerané hodnoty spadajú 

k jednému rovnakému procesu. 

Čo sa týka závislostí dôb života fluorescencie na štruktúre molekuly, môžeme povedať, že 

v prípade DPA-DPS-V a DPA-DPS-CHO sa spolu s pridaním metylových zvyškov na π-

konjugovaný mostík znížila ich hodnota aj keď len nepatrne. V prípade látky DPA-DPS-DCV 

bola naopak doba života fluorescencie zvýšená, pričom rozdiel medzi týmito hodnotami je 

markantnejší, ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Tento trend je podobný trendu, ktorý 

bol pozorovaný pri kvantových výťažkoch fluorescencie, kde pri látkach s dikyanovinylovou 

skupinou nečakane stúpla hodnota kvantového výťažku a teraz aj doby života. 

 
Tabuľka 4 Namerané hodnoty dôb života fluorescencie pre jednotlivé látky v roztoku dichlórmetánu 

Akronym látky Štruktúra mostíka 
Elektrón-akceptorná 

skupina 
τ1 (ns) χ2 (-) 

DPA-DPS-V Difenylstilbén Vinyl 1,96 0,9453 

DPA-DPS-CHO Difenylstilbén Aldehyd 2,96 0,8850 

DPA-DPS-DCV Difenylstilbén Dikyanovinyl 1,47 1,0044 

DPA-DXS-V Dixylilstilbén Vinyl 1,91 1,0029 

DPA-DXS-CHO Dixylilstilbén Aldehyd 2,77 0,9365 

DPA-DXS-DCV Dixylilstilbén Dikyanovinyl 1,81 1,0773 
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Tabuľka 5 Namerané hodnoty dôb života pre látky v pevnej fáze 

Akronym látky τ1 (ns) B1 (%) τ2 (ns) B2 (%) τ3 (ns) B3 (%) χ2 (-) 

DPA-DPS-V 0,82 61,35 2,93 18,81 5,77 19,84 1,0701 

DPA-DPS-CHO 0,84 83,11 6,75 16,89 x x 1,1551 

DPA-DPS-DCV 2,76 14,69 4,82 85,31 x x 1,0536 

DPA-DXS-V 0,83 77,67 2,50 18,79 6,68 354 1,0021 

DPA-DXS-CHO 1,04 38,51 2,46 52,31 7,24 9,18 1,0453 

DPA-DXS-DCV 0,12 46,45 1,46 8,11 5,06 45,44 1,0081 
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ZÁVER 

V bakalárskej práce bola diskutovaná problematika spektrálnych vlastností špecifických 

organických molekúl, ktoré boli pripravené práve pre ich možnú fluorescenciu v FR/NIR 

regióne elektromagnetického žiarenia. Štúdiou a praktickými experimentami boli zistené určité 

závislosti na štruktúre molekuly a javoch spojených s vyžarovaním fluorescenčného žiarenia. 

Práve špecifickosť skúmaných molekúl spočívala v ich štruktúre, pretože boli navrhnuté tak, 

aby zahŕňali v rámci  molekule rovnako elektrón-donornú aj elektrón-akceptornú skupinu. Pri 

takomto rozpoložení sa predpokladá, že práve interakcia medzi akceptornou a donornou 

skupinou môžu viesť k fluorescencii s nižšou energiou a teda jej polohou vo FR/NIR regióne. 

Táto skutočnosť bola spektroskopickými meraniami potvrdená. 

Pri meraní absorbancie kvapalných vzoriek boli zaznamenané absorpčné spektrá, ktoré nám 

po prvé povedali, v akých vlnových dĺžkach absorbujú dané látky a po druhé zaručili, že 

následné meranie emisných a excitačných spektier bude podložené znalosťou práve vlnovej 

dĺžky v maxime absorpcie. Zistené absorpčné spektrá taktiež vykazovali určitý posun k dlhším 

vlnovým dĺžkam vzhľadom na silu elektrón-akceptornej skupiny. 

Emisné a excitačné spektrá látok boli zaznamenané prostredníctvom fluorescenčnej 

spektroskopie. Tie potvrdili všetky doteraz potvrdené pravidlá a predpovedané závislosti. 

V prvom rade sa absorpčné a excitačné spektrá v roztokoch zhodovali v takmer všetkých 

bodoch. Na rozdiel od toho boli excitačné spektrá tuhých látok značne odlišné a hlavne 

vykazovali značný bathochrómny posun vzhľadom na silu prenosu náboja v molekule. 

Rovnaký bathochrómny posun v prípade fluorescenčných emisných spektier, či už ide 

o kvapalné alebo tuhé vzorky, bol pozorovaný v súvislosti so zvyšujúcou sa silou elektrón-

akceptornej skupiny. 

Rovnako tak závislosť fluorescencie na prítomnom mostíku bola rozdielna. V prípade 

kvapalných vzoriek nebola táto skutočnosť významne pozorovaná, keďže v roztoku sa rozdiel 

v naviazaných metylových zvyškov nemal ako poriadne prejaviť, keďže molekuly sú plne a 

samostatne solvatované. V tuhej fáze však tento rozdiel bol viditeľný. Metylové zvyšky na 

dixylilstilbénovom mostíku zabránili tesnejšiemu usporiadaniu jednotlivých molekúl a tým 

pádom bathochrómny posun fluorescencie nebol tak významný ako v prípade 

difenylstilbénových mostíkov.  

Výsledkom tejto bakalárskej práce je teda poznatok, ako vplývajú určité štruktúrne zmeny 

v molekulách na ich fluorescenciu. Tieto vedomosti môžu poslúžiť v ďalších vývojárskych 

pokusoch pri tvorbe nových a nových funkčných molekúl, ktoré sa budú dať svojimi 

vlastnosťami ešte jednoduchšie a účinnejšie aplikovať v rôznych odvetviach. Či už je to 

biomedicínsky obor a v ňom napríklad zobrazovacie metódy, alebo rôzne indikátory na 

detegovanie určitých iónov. Alebo pôjde skôr o technickejšie odvetvie optoelektronických 

prístrojov na báze senzorov, displejov alebo tabúl. 
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