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Santrauka 

Nepaprastai didelis biologinių sistemų našumas, patikimumas ir universalumas įkvepia 
vis naujas taikomųjų ir fundamentaliųjų tyrimų kryptis. Iš daugybės sričių kaip pavyzdžius 
galima paminėti gamtines sistemas imituojančius saulės elementus, beigi organinę optiką ir 
elektroniką [1-6]. Vienas įstabiausių procesų gamtoje yra fotosintezė. Šio proceso metu 
saulės šviesa, beveik vienintelis visos biosferos energijos šaltinis, verčiama gyvybiškai 
svarbia visiems gyviesiems organizmams chemine energija. Šviesos surinkimo, energijos 
pernašos ir virsmų sekos įvairiose gaminėse sistemose gali, iš pirmo žvilgsnio, labai skirtis, 
nors pagrindiniai mechanizmai išlieka tokie patys – šviesa yra sugeriama šviesą surenkančios 
antenos, tam tikrų pigmentų rinkinio, tada sužadinimo energija yra pernešama į reakcinį 
centrą, kuriame vyksta krūvio atskyrimas, reikalingas tolimesnėms biocheminėms 
reakcijoms. Nors apskritai šie procesai atrodo gana paprasti, detalus kiekvieno jų žingsnio 
tyrimas yra gana komplikuotas dėl biologinių sistemų sudėtingumo. Iš kitos pusės, jei 
pakanka tik kokybiškai suprasti fundamentaliuosius šių procesų principus, nėra būtina 
nagrinėti natūralias sistemas arba tikslias jų kopijas. Nagrinėjant iš teorinės pusės arba 
bandant praktiškai pritaikyti tam tikrą procesą, vietoje natūraliųjų sistemų gali būti naudojami 
daug paprastesni ribotų funkcijų modeliai, kurių norimos savybės yra daug lengviau 
pasiekiamos, nei sistemose, kurios funkcionuoja tik, pavyzdžiui, gyvose ląstelėse. Taigi, tokie 
sudėtingi žingsniai kaip dauginimasis biologinėse sistemose gali būti pakeisti savitvarka 
dirbtiniuose molekuliniuose dariniuose. Žinoma, šiuo atveju dirbtinės sistemos iš dalies arba 
visiškai praranda tokias savybes kaip, pavyzdžiui, universalumas ir savaiminis pažeidimų 
taisymas. 

Šioje disertacijoje nagrinėjamos kelios dirbtinės modelinės sistemos, vienokiu ar kitokiu 
būdu imituojančios natūralias. Pagrindiniai naudojami eksperimentiniai metodai yra 
nuostovioji ir laikinės skyros optinė spektroskopija, nors gana daug dėmesio skiriama 
matavimų rezultatų lyginimui su duomenimis, gautais teorinių modelių pagalba. 

Primoji šioje disertacijoje aptariama modelinių sistemų grupė yra dendrimerai. 
Dendrimeras yra molekulė, sudaryta iš keleto pigmentų, sužadinimo energijos donorų, 
kovalentiškai sujungtų su dažniausiai vienu kitokio tipo pigmentu, kuris veikia kaip energijos 
akceptorius. Šviesa sugerta donorų, sužadinimo energijos pavidalu migruoja į akceptorių, 
tokiu būdu dendrimerai gali būti panaudoti kaip šviesą sugeriančios antenos modeliai arba 
šviesos energijos surinktuvai organiniuose saulės elementuose, beigi kaip sistemos 
fundamentaliesiems sužadinimo energijos perdavimo, sąveikų ir virsmų procesams tirti [7-
14]. Vienas iš didžiausių dendrimerų privalumų yra tai, kad šie dariniai yra chemiškai 
sintetinami. Cheminė sintezė leidžia pasirinkti ir tiksliai derinti norimas dendrimerų savybes 
daug tiksliau, nei tai įmanoma padaryti, pavyzdžiui, savitvarkiuose dariniuose. Antrajame 
šios disertacijos skyriuje yra nagrinėjami energijos pernašos mechanizmai nedideliame 
pirmosios kartos perileno-kumarinų dendrimere [15-16]. Laikinės skyros fluorescencijos ir 
sugerties eksperimentai ne tik atskleidžia energijos pernašos procesų trukmes, bet ir leidžia 
tirti keleto sužadinimų sąveiką toje pačioje molekulėje. Šiuo tikslu, naudojant didelius 
sužadinimo tankius, buvo pasiektas netiesinis energijos pernašos režimas. Energijos pernašos 
dinamika buvo sėkmingai modeliuojama naudojant gana paprastą modelį – dipolinės-
dipolinės energijos pernašos (Försterio) mechanizmą įskaitant tam tikras dendrimero 
geometrijos fliuktuacijas. Matavimų duomenų palyginimas su modeliavimo rezultatais leidžia 
įvertinti dendrimero geometrijos kitimo ribas. Pabaigai, gerokai sudėtingesnis žadinimo-
zondavimo eksperimentas su papildomu išankstiniu žadinimu ne tik patikslina energijos 



SANTRAUKA 

 122 

pernašos mechanizmo šiame dendrimere modelį, bet ir atskleidžia galimybę šviesos pagalba 
ultrasparčiai valdyti energijos pernašos greitį ir efektyvumą [16].   

Nors dendrimerai turi didžiulį potencialą kaip dirbtinės šviesą surenkančios antenos, jų 
sintezė greitai sudėtingėja augant jų dydžiui. Norint sužadinimo energiją pernešti didesniais 
atstumais, didesnių darinių savitvarka iš daugelio smulkių elementų tampa gerokai 
patrauklesniu gamybos būdu. Tokiose savitvarkėse sistemose chromoforus tarpusavyje laiko 
nekovalentinės jungtys – van der Valso, joninės arba hidrofobinės sąveikos, taip pat 
vandenilinės jungtys. Taigi, tolesnieji šios disertacijos skyriai, pradedant trečiuoju ir baigiant 
septintuoju, skirti įvairioms molekulinių agregatų savybėms nagrinėti. Sąvoka agregatas 
dažniausiai apibūdina savitvarkį nanodarinį, sudarytą iš didelio kiekio tvarkingai surikiuotų 
molekulių. Iš fundamentaliosios pusės agregatai yra įdomūs kaip modelinės medžiagos ribotų 
laisvės laipsnių eksitonams molekulinėse sistemose nagrinėti. Be to, kai kurie agregatai savo 
struktūra yra labai panašūs į gamtines šviesą surenkančias sistemas, dėl šios savybės jie yra 
patrauklūs kaip modeliai gyvojoje gamtoje stebimiems fotofizikiniams procesams nagrinėti. 
Iš taikomosios pusės, jie gali būti potencialiai pritaikyti dirbtinėse šviesos surinkimo ir 
energijos transporto sistemose [17-19]. Pagrindiniai veiksniai lemiantys neįprastas agregatų 
optines savybes yra eksitonų delokalizacija, pernaša ir relaksacija [20-26]. 

Trečiasis skyrius yra skirtas bendrosioms dvisienių cilindrinių cianino darinio agregatų 
optinėms savybėms aptarti [27]. Visų nagrinėjamų agregatų sugerties ir tiesinio dichroizmo 
spektrai turi panašią struktūrą –  yra sudaryti iš keleto siaurų, gana stipriai poliarizuotų juostų, 
nors juostų padėtys ir intensyvumai gana stipriai priklauso nuo nedidelių cheminių 
monomerų modifikacijų ir priemaišų tirpale. Remiantis nuostoviosios ir laikinės skyros 
duomenimis, agregatų sugerties spektro juostos yra priskiriamos tam tikriems eksitoniniams 
šuoliams vidinėje ir išorinėje agregato sienelėje. Be to, žadinimo-zondavimo eksperimentai 
atskleidžia ultrasparčią (šimtų femtosekundžių laiko skalėje) sužadinimo energijos pernašą iš 
išorinės į vidinę agregato sienelę. Energijos pernaša iš vidinės į išorinę sienelę taip pat 
stebima, nors šiuo atveju ji lėtesnė – kambario temperatūroje pernašos trukmė siekia keletą 
pikosekundžių. 

Sužadinimo energijos pernašos ir relaksacijos procesų cilindriniuose agregatuose analizė 
toliau tęsiama ketvirtajame skyriuje [28]. Čia aprašyti eksperimentai yra atlikti žemose 
temperatūrose, o tai leidžia stebėti sužadinimų relaksaciją eksitoninių daugdarų viduje. 
Laikinės ir spektrinės skyros fluorescencijos eksperimentiniai duomenys beveik tiesiogiai 
rodo tam tikrų eksitoninių lygmenų užpildą norimu laiko momentu po sužadinimo. 
Matavimai atskleidžia greitą (trunkančią ne daugiau kaip keletą pikosekundžių) energijos 
pernašą iš išorinio į vidinį vamzdelį, po kurios seka taip pat labai greita sužadinimų 
relaksacija iki beveik žemiausiųjų lygmenų eksitoninėje daugdaroje. Toliau tęsiasi gerokai 
lėtesnis procesas, trunkantis dešimtis ir net šimtus pikosekundžių – sužadinimai toliau 
relaksuoja tarp žemiausiųjų eksitoninės daugdaros lygmenų. Matavimų duomenys gana 
tiksliai atitinka skaitmeninių modeliavimų duomenis. Modeliuojant buvo daugiausia remtasi 
ankstesniaisiais C. Didragos ir jo bendraautorių darbais [29-32]. Deja, dėl nepakankamos 
naudotos aparatūros laikinės skyros patys pirmieji relaksacijos proceso etapai kol kas lieka 
neatskleisti. 

Penktajame skyriuje grįžtama prie tų pačių sužadinimų relaksacijos procesų, kaip ir 
ankstesniajame skyriuje, bet šiuo atveju remiamasi laikinės skyros sugerties matavimų 
rezultatais. Nors žadinimo-zondavimo eksperimentų duomenų tiesiogiai sieti su lygmenų 
užpilda nebegalima, dėl daug didesnės laikinės skyros galima sekti pačius pirmuosius 
relaksacijos žingsnius iš karto po sužadinimo. Apibendrinus rezultatus nustatyta, kad per 
pirmuosius kelis šimtus femtosekundžių didžioji dalis sužadinimų pereina iš išorinio į vidinį 
cilindrą, po to per keletą pikosekundžių sužadinimai pasiekia žemiausiuosius eksitoninių 
daugdarų lygmenis. Toliau vyksta procesai jau žinomi iš ankstesniojo skyriaus – dešimtis ir 
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šimtus pikosekundžių trunkanti eksitonų relaksacija tarp žemiausiųjų eksitoninės daugdaros 
lygmenų ir, galų gale, grįžimas į pagrindinį elektroninę būseną [33]. 

Po plačios diskusijos apie cilindrinių cianino agregatų savybes, šeštasis ir septintasis 
skyriai yra skirti dviejų, kiek kitokių, savitvarkių sistemų savybių nagrinėjimui. Šeštajame 
skyriuje analizuojama pseudoizocianino (PIC) eksitoninių lygmenų statistika. Nors iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti, kad sudėtingos netvarkios kvantinės sistemos energetiniai lygmenys 
yra pasiskirstę visiškai atsitiktinai, bet atidžiau analizuojant galima pastebėti, kad maži 
energetiniai atstumai tarp dviejų gretimų lygmenų pasitaiko ypač retai. Ši kvantinės lygmenų 
stūmos savybė būdinga daugeliui sistemų. Šeštajame skyriuje šis efektas pademonstruojamas 
eksperimentiškai – žemoje temperatūroje agregatai yra selektyviai žadinami netoli jų J-
juostos maksimumo. Tokiomis sąlygomis fluorescencijos spektre matoma siaura intensyvi 
linija, sutampanti su žadinimo dažniu, ir nedidelė juosta, pasislinkusi į raudonąją pusę nuo 
šios linijos. Ši juosta turi beveik visą informaciją, reikalingą lygmenų pasiskirstymo 
statistikai nustatyti [34]. Eksperimentinių duomenų analizė rodo, kad žemiausieji šių agregatų 
eksitoninės daugdaros lygmenys iš tiesų stumia vieni kitus ir yra pasiskirstę pagal Vignerio-
Daisono arba jai artimą statistiką [35].  

Septintasis skyrius yra paskutinis šios disertacijos skyrius apie molekulinius agregatus. 
Skyrius skirtas  vieno iš porfirino darinių (TPPS4) cilindrinių vienasienių agregatų 
mikroskopinei struktūrai. Nors šie agregatai seniai plačiai žinomi dėl jų optinių savybių ir 
potencialų jų pritaikymo galimybių, taip pat dėl jų stabilumo įvairiose aplinkose, bei 
paruošimo paprastumo ir atkartojamumo [36-39], kol kas nėra žinoma jų tiksli mikroskopinė 
struktūra. Tuo labiau, iki šiol nėra vieningos nuomonės netgi dėl paprasto modelio, kuris bent 
apytiksliai paaiškintų šių agregatų struktūrines ir optines savybes. Septintajame skyriuje 
sujungiami šių agregatų elektroninės mikroskopijos beigi optinės sugerties ir tiesinio 
dichroizmo eksperimentų duomenis su teoriniu spektrų modeliavimu [40]. Gautųjų rezultatų 
pagrindu pasiūlomas mikroskopinio monomerų išsidėstymo šiuose agregatuose modelis. 

Po keleto skyrių skirtų sužadinimo energijos pernašos ir relaksacijos procesams 
molekulinėse sistemose paskutiniame, aštuntajame, šios disertacijos skyriuje nagrinėjamas 
kiek kitoks procesas ne mažiau svarbus biologinėse sistemose: šviesos energijos vertimas 
mechanine molekuliniuose varikliuose [41-47]. Gyvuosiuose organizmuose galima rasti 
daugybę tiesinių ir besisukančių variklių pavyzdžių, tokių kaip kinezino-mikrotubulių arba 
miozino-aktino sistemos, ATP-sintazė ar bakterijų žiuželių varikliai [48-51]. Per pastaruosius 
du dešimtmečius pasiekimai sintetinant dirbtinius molekulinius variklius juntamai priartino jų 
galimybes prie natūraliųjų [41-47 ir 52-55], bet pilnai besisukančio molekulinio variklio 
sukūrimas ir sintezė buvo viena sunkiausių užduočių. Nuo pirmojo besisukančiojo šviesa 
varomo molekulinio variklio sukūrimo [41] buvo padaryta didžiulė pažanga didinant jų 
sukimosi greitį ir efektyvumą, nors sukimosi mechanizmo supratimas liko gana ribotas. 
Siekiant pritaikyti šiuos variklius nanotechnologijoje, toliau didinti jų greitį ir efektyvumą 
arba naudoti kitokį energijos šaltinį, būtina kuo tiksliau suprasti jų sukimosi mechanizmą. 
Aštuntajame skyriuje vieno iš šviesa varomų molekulinių variklių sukimosi mechanizmas 
analizuojamas pasitelkiant žadinimo-zondavimo eksperimentus. Iš matavimo rezultatų 
sukonstruojamas variklio elektroninių lygmenų potencialinių paviršių modelis, kuris 
atskleidžia detalų variklio sukimosi mechanizmą [56, 57]. 

Apibendrinant galima teigti, kad ir iš fundamentaliosios, ir iš technologinės pusės, daug 
vertingų kokybinių žinių apie tam tikrą sudėtingos sistemos savybę galima gauti naudojant 
gerokai paprastesnes modelines sistemas. Tą patvirtina keli tokių sistemų pavyzdžiai, šioje 
disertacijoje nagrinėjami šviesos surinkimo, sužadinimo energijos pernašos ir energijos 
virsmų požiūriu. 
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