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Az oldatok fluoreszcenciájának fontos jellemzője, hogy ez a fény 

a gerjesztő fény polárosságától függetlenül -parciálisan poláros, A 

polárosság mértékét a polarizációs fok rnéi i : 
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ahol I ill„ I , a fluoreszcencia fénynek a gerjesztő fény elektromos vek--
torával párhuzamos ill. arra merőleges komponense intenzitását jelentik, 

/Ha a gerjesztés természetes fénnyel történik, a polarizációs fokot más--
ként definiálják./ A polárosság fő oka a sugárzó anizotrópiája, de a po-

larizációs fok ezen kívül még függ a gerjesztő fény jellegétől és htillám-

hosszától. az abszorbeáló és emittáló oszcillátorok kölcsönös helyzetét;! 

és a me gfigyelés irányától. 

Vannak bizonyos tényezők, amelyek a polarizációs fok csökkenésé-
re  vezetnek, ilyenek pl. az oldatok fluoreszcenciájánál vizsgált polarizáci-

ós fok esetén : a nagy koncentráció, a magas hőmérséklet és a kis visz-. 
ko zitás. Ezek miatt a polarizációs fok tárgyalásé nál beszélni kell az un. ha-
tárpolarizációról. amelyen azt  a maximális polrizációs fokot érijük, amelyet 

akkor észlelnénk, ha a depolarizációs tényezőket kiküszöbölnénk, és ha 
a megfigyelés iránya merőleges lenne a lineárisan poláros gerjesztő fény 
terjedési irányára és annak elektromos vektorára. Ennek mérésélcez szük. 
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séges ősszel kisérleti körülményekét nem lehet megteremteni, ezért  

a határpolarizációt extrapolálással határozzák me . Erre a polarizá-

ciós fok és az oldott anyag, valamint az oldószer néhány fontos jel-.  

lemzője között talált PE ARIN--LJOVSIN összefüggés nyujt módot. a-

mely sze ri nt  
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ahol a mért polarizációs fok P o  a határpolarizáció, T az abszolut hő--

mérséklet. ', az oldószer viszkozitása. V az oldott anyag molek u--

latérfog.Aa't az emisszió csillapodási ideje, R az egyetemes gázállan-

dó. Az egyenlet szerint p az lI  függvényében ábrázolva e- 
V 

g yenest eredményez, feltéve, hogy ' -- va 1 egyidejűleg T. V és  ~J 

nem változnak. (1.)  

• A PERRIN-I,JOVSIN összefüggés érvényességét már sok szerző  

vizsgálta. A kis viszkozitások tartományában, ah:i a kis polarizációs  

fok miatt a mérés viszonylag nehezebb, kevés kisérleti adat áll rendel-

kezésre. Ezért méréseink során különböző alkoholokban vizsgáltuk meg  

a trypaflavin fluoreszcenciájának polarizációs fokát az oldat viszkozitá •-  

sónak függvényében. A polarizációs fok mérése a Szegédi Tudomány.  

egyetem Kisérleti Fizikai Intézetében kifejlesztett fotoelektromos beren-

dezéssel történt (2.) A viszkozitást l-töppler--féle viszkoziméterrel mér- 

tük, A polarizációs fok és a viszkozitás mérés közben is a hőmérsék-

letet termosztáttal tartottuk 30 7  0, 1°  C-on, A hőmérsékletet a mérés  

kezdetén és végén terrnisztor segitségével észlelteik, ez tette lehető-

vé, Hogy a leolvasott hőmérsékletet a legmegbizhatóbban a preparátum  

Hőmérsékleteként tekintsük.  
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Méréseink eredményé . az ábrán lát ható'. ahol p t:. agy.. V függ+. 

vényében rajzoltuk fei A vizsgálatokat három rétegvas tagság 	vér • 

geztük el. Az oldószereket az ábrán a következőként jelölt.iik : I metil .- 
alkohol," 2 etilalkohiol, 3 propilalkohol, 4 .izopropilalkoltok 5 buti.larlko kol.;: 

6 izoamilalkohol: Az ábrából ugy tűnik, mintha a PEtrtZIN=!i LJOVSIN 
összefüggés a legnagyobb rétegvastagságnál teljesülne.. a.ltöbbinél .  pedig 

nem. A PERRIN-- LJOVSIN formulában a rétegvastagság nem szerepel. 

ettől az emisszió polarizációs foka nem függhet Minthogy .a polarizációs 
fok mégsem minden rétegvastagságnál ugyanakkora, ebből arra lehet k b -. 

vetkezetetni, hogy a szekundér fluoreszcenciának az általunk vizsgált ré  

tegvastagságoknál még szerepe van. A polarizációs fok minden oldószer 

esetén a legvékonyabb ré:tcg ó+ a legnagyobb. Ez azzal magyarázható, 

hogy a legvékonyabb réce tioi a primer fluoreszcencia fény nagyobb liá-. 

nyada jut megfigyelésre, mint vastagabb rétegeknél. amelyekben ez a 
fény elnyelődik és másodlagos gerjesztést hoz létre, amelynek polarizációs 
foka kisebb mint a priméré. Az utobbi azzal magyarázható, 	gy a polá- 

rosság mértéke függ a gerjesztő fény jellegétől, és a lineárisan poláros 

gerjesztő fény hatására keletkezett p rimer fvorisz cencia tény nagyobb 
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mértékben lesz poláros, mint' a j)arci. lisan polár os primér luminesz cenria  

fénnyel gerjesztett szekundér lumineszcencia:  

A szekundér lumineszcencia depolarizáló hatása miatt a valódi po  

larizációs foknak megfelelő viszonyokat legjobban a legaltsó görbe közeliti  
meg, amely a legkisebb rétegvastagságnál mért adatok alapján készült, 

Ha ezt a görbét a szekundér lumineszcencia fi,yelembevételéve ( korrig.ói--.  
pCink, akkor az előbb mondottak alapján még konkávabb lenne,  tehát még  
jobban eltérne az egyenest:":`. A try pallavin oldatokra nézve a PERRIN ---

LJOVSIIN féle lineáris összefüggés ugy látszik. nem teljesül. Ez össze-

függhet azzal, hogy esetleg az egyik oldószerrel a másikra való áttérés--

kor - azaz a viszkozitás változtatásakor - megváltozik a csillapodási  i-

dő, vagy a molekulatérfogat, vagy esetleg mindkettő, A PERRIN--- I:JO\'S.IN  
egyenlet ugyanis exakt módon akkor adna egyenest, ha az p  nem  

hanem l • 	függvényében ábrázolnánk, Az a körülmény,  hogy  egy 

rétegvastagságnál az összefüggés a most alkalmazott ábrázolási módnál  

lineáris volt, megtévesztő, és arra figyelmeztet, hogy mielőtt a PER IN -

LJOVS IN összefüggés teljesülését kimondhatnánk és abból a határpolari-

zációra, vagy a molekulatérfogatra következtethetnénk, feltétlenül meg  

kell vizsgálni a rétegvastagságtól való f.iggéut, illetve ei kell végezni a sze-

kundér lu:nineszeenciára ivaj,ó korrekciót és azuián mo gvizsgálni azt. bogy  

a lineáris összefüggés teljesül -e,  

A rétegvastagságtól független polarizációs fok. aiudyet a szekundér  

lumineszcencia figyelembevételével lehet kis zámitani . me gh atározható és  

az ilyen irányu vizsgálataink a Szegedi Tudományegyetem Kisérleti Fizikai  

Intézetében folyamatban is vannak.  

~ 
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