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Περίληψη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η δυναμική εξέλιξη των φωτοφυσικών 
ιδιοτήτων των φλαβινών: Φλαβινομονονουκλεοτίδιο (Flavin Mononucleotide - FMN) 
και του Φλαβινοαδενινοδινουκλεοτίδιο (Flavin Adeninedinucleotide - FAD). Οι 
φλαβίνες λειτουργούν ως συμπαράγοντες σε πολλά ένζυμα (φλαβοένζυμα), τα 
οποία καταλύουν πληθώρα βιολογικών διαδικασιών, όπως ο αερόβιος 
μεταβολισμός. Τα φλαβοένζυμα πραγματοποιούν οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις 
ενός ή δυο ηλεκτρονίων και η ιδιότητα τους αυτή προέρχεται από την ύπαρξη των 
φλαβινών στην δομή τους. 

Η μελέτη των φωτοφυσικών διαδικασιών των συγκεκριμένων φλαβινών οδηγεί στην 
απόδοση μηχανιστικών πληροφοριών, που συμβάλλουν στην κατανόηση και στην 
αποσαφήνιση των μηχανισμών λειτουργίας των φλαβοενζύμων που δεν έχει γίνει 
αποκρυπτογράφηση του μηχανισμού δράσης τους. 

Η διεξαγωγή των πειραμάτων βασίστηκε στην τεχνική της Υπερταχείας 
Χρονοαναλυόμενης Φασματοσκοπίας Λέιζερ (Ultrafast Time – Resolved Laser 
Spectroscopy). Χαρακτηριστικό της τεχνικής είναι η χρήση υπερβραχέων παλμών 
άντλησης (pump) χρονικής διάρκειας τ = 50 fs (φεμτοδευτερολέπτων, femtosecond - 
fs). Οι παλμοί αυτοί προκαλούν την διαταραχή του συστήματος (διέγερση μορίων). 
Η σύντομη διάρκεια την διαδικασίας διέγερσης του υπό μελέτη δείγματος επιτρέπει 
την ανίχνευση των υπερταχείων διαδικασιών, που πραγματοποιούνται μεταξύ των 
διεγερμένων καταστάσεων αλλά και της θεμελιώδης κατάστασης. Η 
φασματοσκοπική παρακολούθηση επιτυγχάνεται μέσω της καταγραφής μεταβολών 
της απορρόφησης του συστήματος. Η διέγερση των χρωμοφόρων FMN και 
FADεπιτεύχθηκε με την χρήση παλμού άντλησης μήκους κύματος 395,5 nm, ο 
οποίος μεταφέρει τον ηλεκτρονιακό πληθυσμό στις ηλεκτρονιακές καταστάσεις 
S1και S2. 

Στα χρονοαναλυόμενα φάσματα απορρόφησης του FMN, που λήφθηκα μετά την 
διέγερση του παρατηρούνται τέσσερις χαρακτηριστικές ταινίες, δυο με αρνητική 
μεταβολή οπτικής πυκνότητας και δυο με θετική. Οι μεταβάσεις που αποδίδονται 
στις κορυφές με αρνητική μεταβολή της οπτικής πυκνότητας είναι η S0→S1 (450 nm) 
και η εξαναγκασμένη εκπομπή S1→S0 (575 nm), ενώ οι κορυφές με θετική μεταβολή 
της οπτικής πυκνότητας είναι μεταβάσεις απορρόφησης από την διεγερμένη 
κατάσταση S1 (S1→Sn,500 και 690 nm). Πληροφορίες λήφθηκαν και από τις κινητικές 
καμπύλες τουFMN, οι οποίες αποτυπώνουν την δυναμική εξέλιξη των καταστάσεων 
S0και S1.Οι χρόνοι ζωής που προέκυψαν από την ανάλυση των κινητικών καμπυλών 
ήταν τ = 1,79±0,05 ps, τ ≈ 112 ps και τ ≈ 1 ns. Ο πρώτος χρόνος αποδόθηκε στην 
διαδικασία της εσωτερικής μετατροπής από την κατάσταση S2στην κατάσταση S1. Ο 
δεύτερος χρόνος περιγράφει την φωτοεπαγώμενη μεταφορά ηλεκτρονίου από το 
σκελετό του σακχάρου στον δακτύλιο ισοαλλοξαζίνης. Η αντίδραση αυτή οδηγεί 
στην παραγωγή του Lumichrome, το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία (εξαναγκασμένη 
εκπομπή από την S1κατάσταση στην S0)σε εύρος μηκών κύματος 400 – 600nm. Στην 
κινητική καμπύλη μήκους κύματος 575 nm εντοπίζεται ο σχηματισμός του 
Lumichrome, καθώς σε αυτό το εύρος μηκών κύματος παρατηρείται η 
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εξαναγκασμένη εκπομπή του μορίου. Ο τελευταίος χρόνος αποδίδεται στην 
διαδικασία της διασυστηματικής διασταύρωσης, δηλαδή στην μετάβαση του 
ηλεκτρονιακού πληθυσμού από την S1 κατάσταση στην T1. Τα συγκεκριμένα 
δεδομένα βρίσκονται σε συμφωνία με την βιβλιογραφία. 

Η ανάλυση των χρονοαναλυώμενων φασμάτων του FAD απέδωσε παρόμοια 

φασματικά χαρακτηριστικά και ηλεκτρονικές μεταβάσεις με το FMN. Η διαφορά των 

δυο μορίων εντοπίστηκε στην ανάλυση των κινητικών καμπυλών. Από την μελέτη 

των χρονικών καμπυλών του FADπροέκυψαν τρεις χρόνοι ζωής: τ1 = 1 ps, τ1 = 5 ps 

και τ1 = 5 ns. Η πρώτη διεργασία που αντιστοιχείτε με τον χρόνο 1 ps είναι η 

διαδικασία της εσωτερικής μετατροπής από την κατάσταση S2στην κατάσταση S1. Ο 

χρόνος 5 ps αποδίδεται στην «κλειστή» διαμόρφωση του FAD (ο δακτύλιος 

ισοαλλοξαζίνης βρίσκεται σε εγκύτητα με τον δακτύλιο της αδενίνης) και στην 

διαδικασία μεταφοράς φορτίου από τον δακτύλιο της αδενίνης στον δακτύλιο της 

ισοαλλοξαζίνης. Τέλος, η «ανοιχτή» διαμόρφωση του FAD (βρίσκονται σε απόσταση 

οι δυο δακτύλιοι) χαρακτηρίζεται από τον χρόνο ζωής 5 ns, ο οποίος προκύπτει από 

την μετάβαση της διασυστηματικής διασταύρωσης (S1→T1).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Υπερταχεία Χρονοαναλυόμενη Φασματοσκοπία Laser 

Η τεχνική της χρονοαναλυομένης φασματοσκοπίας λέιζερ (Ultrafast Time – Resolved 
Laser Spectroscopy)παρέχει πληροφορίες σχετικά με την χρονική εξέλιξη των 
φωτοφυσικών διαδικασιών, που πραγματοποιούνται στο υπό μελέτη σύστημα. Η 
χρονική εξέλιξη των φωτοφυσικών φαινομένων ποικίλει από μερικά 
φεμτοδευτερόλεπτα (femtosecond - fs)έως μερικά δευτερόλεπτα(seconds – sec).Η 
ανίχνευση των διαδικασιών αυτών επιτυγχάνεται με την χρήση παλμών διέγερσης 
(pump pulses) μικρότερης χρονικής διάρκειας από το συνολικό χρόνο 
πραγματοποίησης των φαινομένων. 
Η μέθοδος βασίζεται στην χρήση δυο παλμών, του παλμού άντλησης (pump) που 
προκαλεί την διαταραχή του δείγματος (διέγερση των μορίων) και του παλμού 
ανίχνευσης (probe), που καταγράφει την μεταβολή της απορροφητικότητας που 
προκλήθηκε από την διέγερση. Η ηλεκτρονική διέγερση που επάγεται από τον 
παλμό άντλησης προκαλεί μείωση της συγκέντρωσης της θεμελιώδους κατάστασης 
και κατ’ επέκταση μείωση του σήματος στο φάσμα απορρόφησης. Επιπλέον, 
επιφέρεται αύξηση του πληθυσμού της διεγερμένης κατάστασης που οδηγεί σε 
αύξηση της απορρόφησης στο φάσμα. Ο παλμός ανίχνευσης καταφθάνει στο 
δείγμα με χρονική καθυστέρηση ως προς τον παλμό άντλησης παρέχοντας την 
δυνατότητα καταγραφής της χρονικής εξέλιξης της μεταβολής της 
απορροφητικότητας. 
Ο παλμός άντλησης είναι ενισχυμένος ώστε να έχει υψηλή ένταση και να 
επιτυγχάνεται επαρκής διέγερση του υπό μελέτη συστήματος. Η μετάβαση υψηλού 
ποσοστού μορίων στην διεγερμένη κατάσταση διευκολύνει την παρακολούθηση 
των φωτοφυσικών διαδικασιών. Σε αντίθεση ο παλμός ανίχνευσης έχει χαμηλότερη 
ένταση, καθώς πριν την έλευση του παλμού άντλησης δεν είναι επιθυμητή η 
διαταραχή του δείγματος. Η επίδραση του παλμού Pump στο δείγμα μπορεί να 
μελετηθεί με δυο τρόπους: πρώτον, παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του παλμού 
Probe (ένταση, φάση, διάνυσμα κύματος),μόλις διέλθει από το δείγμα, πριν και 
μετά την εφαρμογή του παλμού Pump(τεχνική χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας 
απορρόφησης) ή δεύτερον, παρατηρώντας την επίδραση του παλμού Probeστο 
δείγμα πριν και μετά την εφαρμογή του παλμού Pump(φασματοσκοπία σκέδασης 
Ramanή τεχνική φθορισμού επαγόμενο από λέιζερ (LIF)-τεχνική σκέδασης 
Raman)[1]. 
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Εικόνα 1. Εικονική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης της τεχνικής Pump-probe[1]. 

Στην μέθοδο της χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας απορρόφησης το αδιάστατο 
φυσικό μέγεθος που καταγράφεται είναι η οπτική πυκνότητα (Optical Density – OD, 
ισοδύναμη της χρονοανεξάρτητης απορρόφησης). Το μέγεθος αυτό καταδεικνύει 
αλλαγές στο φάσμα απορρόφησης (αύξηση ή μείωση της οπτικής πυκνότητας) που 
αντιστοιχίζονται στην εμφάνιση νέων μεταβάσεων ή στην εξαφάνιση 
προϋπαρχουσών. Η εξάρτηση της οπτικής πυκνότητας από το χρόνο παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με την δυναμική εξέλιξη των αλλαγών αυτών. 
Η χρονική στιγμή της διαταραχής του συστήματος από τον παλμό άντλησης ορίζεται 
ως t = 0, ενώ ο παλμός ανίχνευσης προσπίπτει στο δείγμα σε χρόνοt + Δt. Το 
καταγραφόμενο σήμα είναι η ένταση του παλμού probeπριν (Ι0(ν)) και μετά (Ι(ν,Δt)) 
την διέγερση του δείγματος. Από την εφαρμογή του νόμου Beer-Lambert 
προκύπτει: 

𝛪(𝜈,𝛥𝑡) =  𝐼0(𝜈) × 10−𝜀𝜈𝛮(𝛥𝑡)𝑙   (1.1) 

Όπου εν είναι ο συντελεστής απορροφητικότητας του δείγματος σε συχνότητα ν, 
Ν(Δt) είναι ο πληθυσμός που απορροφά σε χρόνο Δt και σε συχνότητα ν και l η 
οπτική διαδρομή του δείγματος. 
Από την σχέση (1.1) προκύπτει ο τύπος της οπτικής πυκνότηταςOD: 

OD(ν,Δt) =  log
Io(ν)

Ι(ν,Δt)
= ενΝ(Δt)l   (1.2) 

Στην εξίσωση (1.2) φαίνεται η εξάρτηση της οπτικής πυκνότητας από την συχνότητα 
(ν) και την χρονική καθυστέρηση (Δt).Η συσχέτιση αυτή δίνει την δυνατότητα 
ταυτόχρονης καταγραφής φασμάτων σε διάφορες χρονικές στιγμές και δυναμικών 
διαδικασιών του πληθυσμού σε διάφορα μήκη κύματος. 
Για μια δεδομένη συχνότητα (ν) η μεταβολή του Δt αποδίδει μια ανάλογη τιμή για 
τον πληθυσμό Ν (Δt). Αν ο πληθυσμός Ν αποσυντίθεται με εκθετικό ρυθμό, τότε, ο 
χρόνος διάσπασης του πληθυσμού (τ) προκύπτει από την μεταβολή Δt, βάσει της 
ακόλουθης εξίσωσης [1]: 

ln OD (Δt)=ln N(0)ενl-
Δt

τ
   (1.3) 

Χαρακτηριστικά της δέσμης ανίχνευσης 

Το μήκος κύματος της δέσμης ανίχνευσης ποικίλει από ευρύ φασματικό σε 
μονοχρωματικό. Σε κάθε περίπτωση το φασματικό εύρος (Δν) της δέσμης μπορεί να 
προσδιοριστεί από την σχέση Δν·Δt = σταθερό σε ορισμένο χρόνο Δt. Οι παλμοί 
Probe με στενόφασματικό εύρος (μονοχρωματικοί παλμοί) προέρχονται από 
συνεχές λέιζερ (DyeLaser), από λέιζερ στερεάς κατάστασης (Ti3+:sapphire), από 
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λέιζερ οπτικής παραμετρικής παραγωγής φωτός (Optical Parametric Amplifier, OPA), 
κλπ. Το εύρος μηκών κύματος της δέσμης Probe θα πρέπει να είναι ένα εκτενές 
φάσμα ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση των ηλεκτρονιακών μεταβάσεων του υπό 
μελέτη συστήματος. 
Οι στενά φασματικοί παλμοί ανίχνευσης χρησιμοποιούνται σε συστήματα γνωστού 
φασματικού αποτυπώματος, με στόχο την επίτευξη μετρήσεων υψηλής ακρίβειας. 
Αντιθέτως, τα φάσματα των παλμών probeαπαιτούνται να είναι εκτενής στην 
περίπτωση ενός άγνωστου συστήματος ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση των 
ηλακτρονιακών του μεταβάσεων[1]. 
Η παραγωγή παλμών ανίχνευσης με εκτενές φάσμα πραγματοποιείται με δυο 
τρόπους 1) την παραγωγή συνεχούς φωτός και 2) την χρήση της ενισχυμένης 
αυθόρμητης εκπομπής για την παραγωγή ευρυφασματικών παλμών λέιζερ 
χρωστικών. 
Στην μέθοδο παραγωγής συνεχούς φωτός, ένας παλμός λέιζερ υψηλής ισχύος 
εστιάζεται σε ένα μέσο και παράγει συνεχές ευρυφασματικό λευκό φώς (White 
Light Generation). Στην διαδικασία αυτή πραγματοποιούνται το κύριο φαινόμενο 
που λαμβάνει χώρα είναι η αυτοδιαμόρφωση φάσης και ως δευτερεύον διεργασία 
πραγματοποιείται η εξαναγκασμένη εκπομπή Raman[1].  
Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του λευκού φωτός ενδέχεται να 
είναι στερεό ή υγρό. Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα στερεά είναι το γυαλί και 
ο χαλαζίας, ενώ υγρά είναι το δευτεριομένο νερό (D2O), το νερό, η γλυκολική 
αιθανόλη και το φωσφορικό οξύ. 
Οι συνθήκες παραγωγής του λευκού φωτός (μέσο, μήκος κύματος και ισχύς του 
παλμού) καθορίζουν το φίλτρο (υγρό ή στερεό), που πρέπει να τοποθετηθεί στην 
διάταξη για να επιτευχθεί η διόρθωση του φασματικού προφίλ της δέσμης. 
Οι παλμοί probeπου προέρχονται από την ενισχυμένη αυθόρμητη εκπομπή λέιζερ 
(Amplified Spontaneous Emission – ASE) στα λέιζερ χρωστικών έχουν μικρότερο 
φασματικό εύρος από το συνεχές φως αλλά υψηλότερη ένταση. Μειονέκτημα, της 
συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ότι το σχήμα και η χρονική διάρκεια των παλμών 
εξαρτώνται από τις συνθήκες διέγερσης του υπό μελέτη συστήματος και υπάρχει η 
απαίτηση να ελέγχονται αυστηρά [1]. 

Χαρακτηριστικά της δέσμης άντλησης 

Ο παλμός pump απαιτείται να έχει υψηλή ένταση και μεταβλητό μήκος κύματος, 
ώστε να είναι αποδοτικότερη η διέγερση των υπό μελέτη συστημάτων. Η 
διαδικασία γένεσης λευκού φωτός δεν ενδείκνυται για την παραγωγή παλμών 
άντλησης, καθώς η ένταση της παραγόμενης ακτινοβολίας είναι ασθενής.Οι 
πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την γένεση παλμών άντληση 
βασίζονται στην χρήση μη γραμμικών κρυστάλλων (π.χ. BBOcrystal)και τα 
φαινόμενα που πραγματοποιούνται σχετίζονται με την μη γραμμική οπτική. Το 
φαινόμενο που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία για την δημιουργία παλμών 
άντλησης είναι η γένεση 2ης αρμονικής συχνότητας [1]. 

Γένεση Δεύτερης Αρμονικής 

Τα λέιζερ έχουν την ιδιότητα να παράγουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής 
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ισχύος, το οποίο βοηθά στην παρατήρηση αρκετών φαινομένων. Η παρατήρηση 
των μη – γραμμικών φαινομένων απορρέει από τον τρόπο διάδοσης της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέσω ενός στερεού υλικού. Οι πυρήνες και τα 
σχετιζόμενα με αυτούς ηλεκτρόνια των ατόμων στο στερεό δημιουργούν ηλεκτρικά 
δίπολα. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλληλεπιδρά με τα δίπολα προκαλώντας 
την ταλάντωσης τους, όπου βάσει των κλασικών νόμων ηλεκτρομαγνητισμού τα 
ίδια τα δίπολα δρουν ως πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Σε περίπτωση που 
το πλάτος της ταλάντωσης είναι μικρό, τα δίπολα εκπέμπουν ακτινοβολία στην ίδια 
συχνότητα με την προσπίπτουσα. Όσο η ένταση της ακτινοβολίας αυξάνεται, η 
σχέση μεταξύ της έντασης ακτινοβολίας και του πλάτους της ταλάντωσης γίνεται μη 
– γραμμική, γεγονός που συντελεί στην παραγωγή αρμονικών συχνοτήτων 
ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το ταλαντούμενα δίπολα. Ως εκ τούτου, 
διπλασιασμός συχνότητας ή παραγωγή δεύτερης αρμονικής και κυρίως φαινόμενα 
υψηλότερης τάξης συχνοτήτων λαμβάνουν χώρα όσο η προσπίπτουσα ένταση 
ακτινοβολίας αυξάνεται[2].  

Η ηλεκτρική πόλωση ή διπολική ροπή ανα μονάδα όγκου Ρ μπορεί να αναπτυχθεί 
σε μορφή μια σειράς όρων του εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου Ε[2]: 

P =  ε0(χΕ +χ2Ε
2 +  χ3Ε

3 + ⋯ )   (1.8) 

Όπου χ είναι η γραμμική επιδεκτικότητα και χ2, χ3,… είναι οι μη – γραμμικοί οπτικοί 
συντελεστές. 

Εάν το εφαρμοζόμενο πεδίο είναι της μορφής Ε = Ε0 sinωt, όπως αυτό που 
παράγεται από ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, τότε η αντικατάσταση στην εξίσωση 
(1.8) δίνει[2]: 

𝛲 =  𝜀0(𝜒𝛦0 sin 𝜔𝑡 + 𝜒2𝛦0
2𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 + 𝜒3𝛦0

3𝑠𝑖𝑛3𝜔𝑡 + ⋯ ) = 𝜀0 (𝜒𝛦0 sin 𝜔𝑡 +
1

2
𝜒2𝛦0

2(1 − cos 2𝜔𝑡) + ⋯ )   (1.9) 

Ο όρος 2ω που περιέχεται στην εξίσωση 1.9 αντιστοιχεί σε ένα ηλεκτρομαγνητικό 
κύμα που έχει διπλάσια συχνότητα από την συχνότητα του προσπίπτοντος κύματος.  

Η παραγωγή δεύτερης αρμονικής παρατηρείται μόνο στα στερεά που δεν 
διαθέτουν ένα κέντρο συμμετρίας. Στα συμμετρικά υλικά, ένα εφαρμοσμένο 
ηλεκτρικό πεδίο παράγει πολώσεις της ίδιας έντασης, αλλά αντίθετου πρόσημου, οι 
οποίες εξαρτώνται από το εάν το ηλεκτρικό πεδίο είναι θετικό ή αρνητικό και από 
το εάν δεν υπάρχει καθαρή πόλωση. 

Η παραγωγή δεύτερης αρμονικής επιτρέπει την επέκταση των μηκών κύματος των 
λέιζερ στην μπλε και υπεριώδη περιοχή του φάσματος που δεν είναι πλούσιες σε 
φυσικά προκύπτουσες γραμμές λέιζερ. 

Οι μη – γραμμικές διαδικασίες μπορούν να περιγραφούν χρησιμοποιώντας ένα 
φωτονικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε την παραγωγή 
της δεύτερης αρμονικής ως την εκμηδένιση δυο φωτονίων γωνιακής συχνότητας ω 
και την ταυτόχρονη δημιουργία ενός φωτονίου συχνότητας 2ω. Η διατήρηση της 
ενέργειας απαιτεί[2]: 

ℏω+  ℏω =  ℏ(2ω)   (1.10) 

όπως και η διατήρηση της ορμής[2]: 
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ℏkω +  ℏkω =  ℏk2ωή 2kω =  k2ω   (1.11) 

 

Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της γένεσης δεύτερης αρμονικής[3].  

Καταγραφόμενο Σήμα  

Στην μέθοδο της χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας λέιζερ καταγράφεται το 
αδιάστατο φυσικό μέγεθος της οπτικής πυκνότητας (optical density–OD),που 
ορίζεται από την σχέση (1.2). Η αύξηση της ευαισθησίας των μετρήσεων 
επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη καταγραφή της φασματικής κατανομής του 
παλμού probeαφού διέλθει από τμήμα του δείγματος που έχει διαταραχθεί και από 
τμήμα του δείγματος που παραμένει αμετάβλητο. Η συνθήκη αυτή διασφαλίζεται 
με την διαίρεση της δέσμης probeσε δυο δέσμες. Η δέσμη που περνάει από το 
διαταραγμένο δείγμα ονομάζεται δέσμης ανίχνευσης (probe–signal), ενώ η δεύτερη 
που περνά από αμετάβλητο σημείο του δείγματος ονομάζεται δέσμη αναφοράς 
(reference). Οι εντάσεις των δυο παλμών καταγράφονται από μια κάμερα CCD 
(Charged Coupled Devices). 
Η καταγραφή επιπλέον μη επιθυμητών σημάτων οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση της 
οπτικής πυκνότητας, οπότε είναι αναγκαία η διόρθωση των δεδομένων ως προς 
αυτές τις παραμέτρους. Η διόρθωση αυτή επιτυγχάνεται με την καταγραφή της 
παράσιτης ακτινοβολίας, του ηλεκτρονικού θορύβου, του φθορισμού κ.α. 

 

Εικόνα 3. (a) Καταγραφή των σημάτων της δέσμης probe και της δέσμης αναφοράς 
(reference) παρουσία της δέσμης pump. (b) Καταγραφή του σήματος εκπομπής φθορισμού 
μετά την διέγερση του δείγματος[1]. 
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Οι εικόνες 3 και 4 αποτυπώνουν τα επιπλέον σήματα που καταγράφονται σε 
πειράματα Pump– Probe: 

➢ Ι(ν) και Ι0(ν) που αντιστοιχούν στην φασματική κατανομή των 
καταγεγραμμένων σημάτων παρουσία των παλμών Pump, Probe και 
αναφοράς στο δείγμα 

➢ ΙF(ν) και Ι0F(ν) που αντιστοιχούν στις φασματικές κατανομές των 
καταγεγραμμένων σημάτων απουσία του παλμού Pump και παρουσία των 
παλμών Probe και αναφοράς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση από τον 
ανιχνευτή καταγράφεται η εκπομπή του δείγματος και ο θόρυβος. 

➢ ΙA(ν) και ΙB(ν) που αντιστοιχούν στις φασματικές κατανομές των 
καταγεγραμμένων σημάτων παρουσία του παλμού Pump και απουσία των 
παλμών Probe και αναφοράς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση από τον 
ανιχνευτή καταγράφονται οι φασματικές κατανομές της δέσμης Probe και 
της δέσμης αναφοράς οι οποίες υπερκαλύπτονται από το θόρυβο. 

➢ Ιn1(ν) και Ιn2(ν) που αντιστοιχούν στα καταγεγραμμένα σήματα απουσία όλων 
των παλμών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση από τον ανιχνευτή 
καταγράφονται ηλεκτρομαγνητικός και περιβαλλοντικός θόρυβος. 

Η εξίσωση της οπτικής πυκνότητας αναδιαμορφώνεται και υπολογίζεται από τον 
εξής τύπο, για συγκεκριμένη χρονική καθυστέρηση μεταξύ της δέσμης pumpκαι 
probe[1]: 

OD(v,Δt) = log (
I0(ν)−Ι0F(ν)

Ι(ν)−ΙF(n)
) (

IB(ν)−Ιn2(ν)

ΙΑ(ν)−Ιn1(ν)
)   (1.10) 

Η παραγόμενη τιμή της οπτική πυκνότητα είναι διορθωμένη ως προς την παράσιτη 
ακτινοβολία και τις αλλαγές των φασματικών κατανομών του παλμού ανίχνευσης 
και του παλμού αναφοράς. 
 
 
 

Εικόνα 4. (a) Καταγραφή σημάτων που επιτρέπουν την διόρθωση φασματικών διαφορών 
μεταξύ της δέσμης probe και της δέσμης αναφοράς απουσία διέγερσης. (b) Καταγραφή 
θορύβου (φως περιβάλλοντος και ηλεκτρονικός θόρυβος)[1]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Φλαβίνες  

Ο όρος «φλαβίνη» προσδιορίζει μια ομάδα χρωμοφόρων ενώσεων, κίτρινου 
χρώματος και χαμηλού μοριακού βάρους. Οι φλαβίνες λειτουργούν ως 
συμπαράγοντες ενζύμων τα οποία καλούνται φλαβοένζυμα και συνδέονται με τις 
αποπρωτεΐνες. Τα φλαβοένζυμα έχουν την ικανότητα να καταλύουν αντιδράσεις 
οξειδοαναγωγής, λόγω της παρουσίας της φλαβίνης που δρα ως οξειδοαναγωγικό 
μέσο και μπορεί να υπάρξει σε διαφορετικά στάδια οξείδωσης. Η οξειδοαναγωγική 
δράση των φλαβινών, καθιστά τα φλαβοένζυμα ικανά να συμμετέχουν σε 
αντιδράσεις κατάλυσης σε πληθώρα βιολογικών διεργασιών. Ένα παράδειγμα από 
την δράση των φλαβοενζύμων είναι η χρήση των απορροφημένων φωτονίων τους 
σε αντιδράσεις κατάλυσης με σκοπό την επισκευή του κατεστραμμένου DNA σε μια 
διαδικασία φωτολεύκανσης[4][5]. 

Η μοριακή δομή των συμπαραγόντων φλαβίνης είναι ένας ετεροκυκλικός δακτύλιος 
ισοαλλοξαζίνης ο οποίος λειτουργεί ως δότης ή δέκτης ηλεκτρονίων. Η πρώτη 
μοριακή δομή συμπαράγοντα ενζύμου που διασαφηνίστηκε ήταν αυτή του 
οξειδωτικού NADPH. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε σε δυο πιο συνηθισμένες 
μορφές συμπαραγόντων φλαβοενζύμων το φλαβινο – μονονουκλεοτίδιο FMN 
(flavin mononucleotide) και το φλαβινο – αδενινο – δινουκλεοτίδιο FAD (flavin 
adenine dinucleotide). Οι μοριακές δομές των συμπαραγόντων FAD και FMN 
υστερούν σε ένα γλυκοζιτικό δεσμό μεταξύ του σακχάρου ριβόζης και του αζώτου Ν 
- 10 στο δακτύλιο ισοαλλοξαζίνης, πράγμα που παρομοιάζει τα μόρια με δομή 
νουκλεοτιδίου. Η επίδραση του φωτός στις υπό μελέτη φλαβίνες έχει ως 
αποτέλεσμα την μετακίνηση ηλεκτρονίων μεταξύ δακτυλίου ισοαλλοξαζίνης και των 
πρόσθετων ομάδων που εμπεριέχουν[5]. 

Εικόνα 5. Σχηματική αναπαράσταση των μοριακών δομών των φλαβινών και του 
συστήματος αρίθμησης του δακτυλίου ισοαλλοξαζίνης[5]. 
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Η Εικόνα 6 αναπαριστά τα διαφορετικά στάδια οξείδωσης της φλαβίνης, την 
οξειδωμένη μορφή, την ημικινόνη (ανοιγμένη κατάσταση ενός ηλεκτρονίου) και την 
πλήρως ανοιγμένη μορφή (ανοιγμένη κατάσταση δυο ηλεκτρονίων). Καθένα από τα 
τρία οξειδωμένα στάδια μπορεί να υπάρχει στην πρωτονιομένη, αποπρωτονιομένη 
και ανιονική μορφή του[4][5][6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω Εικόνα δίνονται οι εννέα μορφές στις οποίες απαντάται ο 

ετεροκυκλικός δακτύλιος ισοαλλοξαζίνης και εντός του πλαισίου με τις 

διακεκομένες γραμμές απεικονίζονται οι πιο σταθερές δομές με βάση τη τιμή του 

pKa. Οι διάφορες μορφές φλαβίνης μπορεί να συμμετέχουν σε αντιδράσεις 

μεταφοράς φορτίου που συμβαίνουν μεταξύ της κατιοντικής ή ανιοντικής μορφής 

φλαβίνης και του υποστρώματος. Η διεργασία αυτή προσδίδει αλλαγή στο χρώμα 

της φλαβίνης. Η μεταφορά φορτίου σημειώνεται μεταξύ του υψηλότερου 

κατειλημμένου ηλεκτρονιακά τροχιακού (HOMO) και του χαμηλότερου μη 

κατειλημμένου μοριακού τροχιακού (LUMO)[5]. 

 

Εικόνα 6. Οξειδοαναγωγικές και οξεο - βασικές ισορροπίες της φλαβίνης[5]. 
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Η Εικόνα 7 απεικονίζει τα φάσματα απορρόφησης ορατού του συμπαράγοντα 
φλαβίνης στις διάφορες οξειδωτικές καταστάσεις και στα στάδια μεταφοράς 
φορτίου της κάθε οξειδωτικής κατάστασης Η ερμηνεία των φασμάτων 
απορρόφησης βοηθάει στην κατανόηση των διαφορετικών χημικών ιδιοτήτων κάθε 
μορφής φλαβίνης και της λειτουργικότητας των δυναμικών οξειδοαναγωγής τους. 

Κατάταξη φλαβοενζύμων  

Η κατάταξη των φλαβοενζύμων γίνεται βάσει του τύπου της αντίδρασης την οποία 
καταλύουν ή του υποστρώματος που υποβάλλεται σε κατάλυση ή του αριθμού 
ηλεκτρονίων που συμμετέχουν στο καταλυτικό κύκλο. Η πλειονότητα των 
συνενζύμων συμμετέχουν στην κατάλυση αντιδράσεων είτε ενός είτε δυο 
ηλεκτρονίων. Τα νουκλεοτίδια πυριδίνης (π.χ νουκλεοτίδιο νικοτιναμιδίου) 
εντοπίζεται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις δυο ηλεκτρονίων, ενώ τα 
περισσότερα μεταλλοένζυμα εμφανίζονται μόνο σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις 
ενός ηλεκτρονίου. Το πλεονέκτημα αυτό αποδίδεται στη φύση του δακτυλίου 
ισοαλλοξαζίνης[5]. 

Τα φλαβοένζυμα συμμετέχουν σε δυο ημι - αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την ανάκτηση τους και την ολοκλήρωση της 
λειτουργίας που επιτελούν, δηλαδή, την μεταφορά ηλεκτρονίων από μια ένωση σε 
άλλη. Η κατηγοριοποίηση των φλαβοενζύμων γίνεται με βάση τον λόγο m / n όπου 

Εικόνα 7. Φάσματα απορρόφησης ορατού του συμπαράγοντα φλαβίνης σε καταστάσεις 
διαφορετικής οξείδωσης.[5] 
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m και n αντιπροσωπεύουν τους αριθμούς των ηλεκτρονίων στις ημι - αντιδράσεις 
αναγωγής και οξείδωσης, αντίστοιχα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις 
τέσσερις κατηγορίες κατάταξης των φλαβοενζύμων, τις 1/1, 1/2, 2/1, 2/2. Ωστόσο, 
υπολείπετε η καταγραφή των φλαβοενζύμων της κατηγορίας 1/2 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κινητική του Φλαβινο-μονονουκλεοτίδιο (FMN) και του 

Φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (FAD) 

Με σκοπό την κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των φωτουποδοχεών των 
υπο μελετη φλαβινών, είναι απαραίτητη η διαλεύκανση των φωτοφυσικών 
ιδιοτήτων των φλαβινών FMN και FAD. Σύμφωνα με τα φάσματα φθορισμού και 
απορρόφησης και με την βοήθεια υπολογιστικών μελετών, η χαμηλότερη 
διεγερμένη κατάσταση των φλαβινών εντοπίζεται στο δακτύλιο ισοαλλοξαζίνης. 
Όσον αφορά το Φλάβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (FAD), ο χρόνος ζωής της 
κατάστασης π,π* είναι σημαντικά μικρός και αυτό οφείλεται στην διαμόρφωση που 
παρατηρείται μεταξύ του δακτυλίου ισοαλλοξαζίνης και του δακτυλίου αδενίνης, 
στο μόριο. Η ιδιαίτερη αυτή διαμόρφωση προτάθηκε από τον Weber, οποίος 
παρατήρησε τον μειωμένο σε ένταση φθορισμό στην περίπτωση του FAD σε σχέση 
με το FMN. Tο Φλάβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (FAD)σε υδατικά διαλύματα 
βρίσκεται σε δυο διαμορφώσεις, οι οποίες φαίνονται στην Εικόνα 8. Η πρώτη 
διαμόρφωση ονομάζεται «open» και ο δακτύλιος ισοαλλοξαζίνης βρίσκεται σε 

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση με βάση τον λόγο m/n και αναδιάταξη της 
κατηγοριοποίησης με βάση τα υποστρώματα και τις αντιδράσεις[5]. 
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μεγάλη απόσταση από τον δακτύλιο της αδενίνης. Η δεύτερη διαμόρφωση καλείται 
«stacked» και στην περίπτωση αυτή οι δυο αρωματικοί δακτύλιοι βρίσκονται πολύ 
κοντά μεταξύ τους. Πειράματα NMR και ακτινών Χ αποκάλυψαν ότι η 
σταθεροποίηση της ‘stacked’ διαμόρφωσης προέρχεται από π-π αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των αρωματικών δακτυλίων και από ενδομοριακούς δεσμούς υδρογόνου 
κατά μήκος της αλυσίδας του φωσφορικού σακχάρου.[6][8][9] 

 

 

 

 

 

Σε ουδέτερα υδατικά διαλύματα η κυρίαρχη διαμόρφωση του Φλάβινο-αδενινο-
δινουκλεοτίδιο (FAD) είναι η«stacked» (βρίσκεται σε ποσοστό 80%) και 
οποιαδήποτε αλλαγή στο pH ή στην πολικότητα του διαλύτη επηρεάζει την 
συγκέντρωση της διαμόρφωσης. Ο χρόνος ζωής της διεγερμένης φλαβίνης FAD στην 
διαμόρφωση «open» είναι ίσος με 2,6 ns ενώ στην διαμόρφωση «stacked» είναι 
ίσος με 10 ps. Η γρήγορη κινητική της κλειστής διαμόρφωσης του FAD αποδίδεται 
στην φωτοεπαγόμενη ενδομοριακή μεταφορά ηλεκτρονίου από τον δακτύλιο 
ισοαλλοξαζίνης προς τον δακτύλιο αδενίνης. Ωστόσο δεν έχει παρατηρηθεί η 
ύπαρξη ενδιάμεσης ρίζας φλαβίνης FAD κατά την διέγερση singlet ενεργειακού 
επιπέδου. Αν και βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι σε μετρήσεις απορρόφησης της 
χρονικής κλίμακας ns, εμφανίζεται η ενδιάμεση ρίζα του FAD σε triplet διεγερμένο 
επίπεδο.[7] 

Στην Εικόνα 9 αποτυπώνονται οι πιθανές δυναμικές διεργασίες που 
πραγματοποιούνται σε κάθε μορφή φλαβίνης FAD, συσχετιζόμενες με τις εναλλαγές 
στην τιμή του pH. Σε περιοχή pH μεταξύ 5 - 10 η κλειστή διαμόρφωση του FAD 
βρίσκεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση έναντι της ανοιχτής διαμόρφωσης 
Καταλήγοντας προκύπτει ότι η διαδικασία που ευνοείται στην συγκεκριμένη 
περιοχή pH είναι η μεταφορά ηλεκτρονίου με την ταυτόχρονη μεταφορά 
πρωτονίου[7]. 

Εικόνα 8. Σχηματική αναπαράσταση της 'open' και 'stacked' διαμόρφωσης του FAD[8]. 
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Η Εικόνα 10 αναπαριστά τις αντιδράσεις ποπρωτονίωσης, τις τρεις φάσεις 
πρωτονιωμένης και ουδέτερης μορφής του δακτυλίου ισοαλλοξαζίνης καθώς και 
της αντίδραση αποπρωτονίωσης του αδενινικού δακτυλίου, των φλαβινών FAD και 
FMN. Ωστόσο με περαιτέρω μελέτη προκύπτει ότι η πρωτονίωση της διεγερμένης 
φαβίνης FMN πραγματοποιείται περίπου σε pH = 2, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 
11[8]. 

  

 

 

 

 

Εικόνα 9. Σχηματική αναπαράσταση των μορφών του διεγερμένου μορίου FAD σε 
διάφορες τιμές pH[7]. 

Εικόνα 10. Όξεο-βασικές ιδιότητες των FAD και FMN[7]. 

Εικόνα 11. Παράγωγα φλαβίνης FMN σε διάφορα στάδια πρωτονίωσης[7].  
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Ο χρόνος ζωής της διεγερμένης κατάστασης του FMN ισοδυναμεί με  5,4 ns και 
αποδίδεται στο φαινόμενο της διασυστηματικής διασταύρωσης. Η διασυστηματική 
διασταύρωση είναι η μεταφορά του ηλεκτρονίου από μια << singlet >> σε μια  
<< triplet >> ενεργειακή κατάσταση. Η φωτοεπαγώμενη μεταφορά ηλεκτρονίου από 
την αλυσίδα του σακχάρου στον δακτύλιο ισοαλλοξαζίνης συνοδεύτεται με  
ταυτόχρονη πρωτονίωση του ατόμου του αζώτου (Ν1) της φλαβίνης. Επιπλέον, 
παρατηρείται ένα δεύτερο φαινόμενο, ο σχηματισμός του προϊόντος Lumichrome 
(Lm), το οποίο αναπαρίσταται στην Εικόνα 12[4][6][7][8]. 

 

 

 

 

 

 

 

Από τις βιβλιογραφικές αναφορές γίνεται αντιληπτό ότι οι φλαβίνες έχουν 
μελετηθεί εκτενώς με φασματοσκοπικές τεχνικές παροδικής απορρόφησης και 
φθορισμού. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για την κατανόηση της 
δυναμικής των μορίων FMN και FAD στη χρονική κλίμακα των φεμτοδευτερολέπτων 
(femtosecond, fs). Η παρούσα μελέτη επεκτείνεται στην κατανόηση της κινητικής 
συμπεριφοράς των δυο συμπαραγόντων, βασιζόμενοι στη τεχνική της υπερταχείας 
χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας λέιζερ.

Εικόνα 12. Σχηματική αναπαράσταση της αντίδρασης φωτοαναγωγής του FMN σε 
Lumichrome.[7] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πειραματική Διαδικασία  

Τα αντιδραστήρια και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία 
του ρυθμιστικού διαλύματος και των προς μελέτη δειγμάτων είναι τα ακόλουθα: 

➢ Tris (hydromathyl) - aminomethane (≥99%), από την Merck (Darmstadt, 
Germany) 

➢ HCl (η αραίωση έγινε σε αρχικό διάλυμα HCl 0.5 Μ) 
➢ Flavin Mononucleotide (FMN), από τηνSigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 
➢ Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate (FAD) (≥95%, HPLC), ), από 

τηνSigma - Aldrich (St. Louis, MO, USA) 
➢ Υπερκάθαρο νερό (nanopure) 
➢ Πεχάμετρο 
➢ Ζυγός ακριβείας τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων 
➢ Ζυγός ακριβείας πέντε δεκαδικών ψηφίων 

Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος/ Buffer: Tris-HCl 

Η παρασκευή του ρυθμιστικού διαλύματος πραγματοποιήθηκε με διάλυση 24 mg 
Tris σε 200 ml υπερκάθαρου νερού, με τελική συγκέντρωση ρυθμιστικού 
διαλύματοςC=1 mM. Στη συνέχεια ρυθμίστηκε το pH του διαλύματος, προσθέτοντας 
στάγδην μικρή ποσότητα διαλύματος HCl συγκέντρωσης C=0.05 M, έως ότου η τιμή 
pH του τελικού διαλύματος να κυμαίνονταν μεταξύ 7-8. 

Παρασκευή Διαλυμάτων FMNκαι FAD 

Η παρασκευή του διαλύματος FMN έγινε με διάλυση 1.2 mg στερεού δείγματος 
FMN σε 15 ml ρυθμιστικού διαλύματος. Η τελική συγκέντρωση του διαλύματος ήταν 
ίση με C=0.18 mM. Η παρασκευή του διαλύματος FAD πραγματοποιήθηκε με 
διάλυση 1.2 mg στερεού δείγματος FAD σε 15 mlρυθμιστικού διαλύματος, με τελική 
συγκέντρωση διαλύματοςC=0.10 mM. Τα στερεά δείγματα των φλαβινών 
ζυγίστηκαν σε ζυγό ακριβείας πέντε δεκαδικών ψηφίων. Τέλος, ελέγχθηκε το pH των 
δυο διαλυμάτων ώστε να βρίσκεται σταθερό μεταξύ των τιμών 7-8.  

Πειραματική Διάταξη της Τεχνικής «Υπερταχεία  
Χρονοαναλυόμενη  Φασματοκσοπία  Laser» 

Η πειραματική διάταξη της Υπερταχείας Χρονοαναλυόμενης Φασματοσκοπίας 
Laser, με την οποία πραγματοποιήθηκε η μελέτη της δυναμικής των φλαβινών, 
αποτελείται από τα εξής μέρη: ένα παλμικό laser Ti:sapphire, με χρονική διάρκεια 
παλμών της κλίμακας των fs, ένα φασματογράφο SR - 303i για την ανάλυση του 
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φάσματος του φωτός και έναν ανιχνευτή CCD Newton για την μετατροπή του 
αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. 

Το παλμικό λέιζερ τίθεται σε λειτουργία, ορίζεται η τιμή της έντασης του ρεύματος 
με το οποίο ακτινοβολείται ο κρύσταλλος και η θερμοκρασία ψύξης του 
κρυστάλλου. Η δέσμη φωτός που παράγεται χρησιμοποιείται στη πειραματική 
διάταξη pump – probe. Αρχικά, η δέσμη ευθυγραμμίζεται από δυο σετ ιρίδων τα 
οποία είναι τοποθετημένα πριν την πειραματική διάταξη pump – probe. Στη 
συνέχεια, η δέσμη προσπίπτει σε διαχωριστή δέσμης (Beam Splitter) με 
αποτέλεσμα την παραγωγή δύο δεσμών (90 : 10). Η μια από τις δύο δέσμες που 
προέκυψαν είναι η δέσμη άντλησης (pump)και η δεύτερη είναι η δέσμη ανίχνευσης 
(probe). Η δέσμη άντλησης περνά μέσω μιας κατόπτρων και τελικά προσπίπτει σε 
ένα κρύσταλλο BBO (Beta Barium Borate Crystal - BBO) για την γένεση δεύτερης 
αρμονικής. Η νέα παραγόμενη δέσμη εστιάζεται μέσω μιας σειράς κατόπτρων στο 
δείγμα, έτσι ώστε να συμπίπτει χωρικά με την δέσμη του αναλύτη. Η δέσμη 
ανίχνευσης ακολουθεί και διαπερνά κυψελίδα που περιέχει απιονισμένο νερό, με 
αποτέλεσμα την δημιουργία λευκού φωτός. Ακολούθως, το υπερσυνεχές λευκό φώς 
προσπίπτει σε έναν οπισθοανακλαστή (Back Reflector), τοποθετημένο σε κινούμενο 
μοτέρ. Η κίνηση του οπισθοανακλαστή προκαλεί την χρονική καθυστέρηση της 
δέσμης ανίχνευσης ως προς την δέσμη άντλησης. Έπειτα, η χρονικά καθυστερημένη 
δέσμη ανίχνευσης περνά μέσω ενός δεύτερου διαχωριστή δέσμης και διασπάται εκ’ 
νέου. Έτσι, οι δύο νέες δέσμες είναι αυτές του αναλύτη και της αναφοράς. Οι 
δέσμες εστιάζονται μέσω μιας σειράς φακών στο δείγμα, το διαπερνούν, φτάνουν 
στον φασματογράφο και τέλος ανιχνεύονται μέσω μίας κάμερας CCD[9][10].  

 

Λέιζερ  

Το παλμικό λέιζερ Ti:sapphire, Femtopower Compact Pro, εκπέμπει 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε περιοχή μήκους κύματος λ = 795 ± 40 nm. Τα 
χαρακτηριστικά του παραγόμενου παλμού είναι η σύντομη διάρκεια του τ = 50 fs, η 

Εικόνα 13. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης Pump-Probe[10]. 
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ενέργεια εξόδου Ε ≥ 0.8 mJ/pulse, η συχνότητα επανάληψης των παλμών (pulse 
repetition rate) 1 KHz ± 5%, η διάμετρος της δέσμης  
15 mmκαι η οριζόντια πόλωση[11]. 

Το σύστημα Femtopower Compact Pro αποτελείται από ένα λέιζερ Nd:YLF και ένα 
λέιζερ υτρίου βαναδίου με ιόντα νεοδιμίου (Nd: YVO4) τα οποία χρησιμοποιούνται 
ως πηγή άντλησης (2η αρμονική συχνότητα λemit = 532 nm) του οπτικού αντηχείου 
Ti: sapphire. Ο παλμός λέιζερ παράγεται από το οπτικό αντηχείο Ti: sapphire μέσω 
της διαδικασίας εγκλείδωσης ρυθμών, κατά την οποία η δέσμη ακολουθεί μια 
πορεία περνώντας μέσω ενός ταλαντωτή (oscillator), ενός διαπλατυντή (stretcher), 
ενός ενισχυτή (amplifier) και ενός συμπιεστή (compressor). Τα παραπάνω τμήματα 
αποτελούν τα βασικά μέρη του λέιζερ και περιγράφονται εκτενώς στην 
συνέχεια[11]. 

Nd: YLF 

Ο κρύσταλλος Nd: YLF (Neodymium doped Lithium Yttrium Fluoride) αποτελεί το 
ενεργό υλικό που διεγείρεται μέσω μιας εξωτερικής πηγής άντλησης του 
κρυστάλλου (π.χ λέιζερ ημιαγωγού). Τα λέιζερ στερεάς κατάστασης διεγείρονται 
από λέιζερ ημιαγωγών τα οποία είναι ικανά να αποθηκεύουν ενέργεια την οποία 
στην συνέχεια την προσφέρουν στο σύστημα με σκοπό να διεγερθεί. Ένα λέιζερ 
ημιαγωγού με εκπεμπόμενη ακτινοβολία  
(λ = 800 nm) βρίσκεται εντός της ζώνης απορρόφησης του λέιζερ στερεά 
κατάστασης Nd: YLF με αποτέλεσμα την άντληση του πληθυσμού στα υψηλοτέρα 
ενεργειακά επίπεδα. Ο μεγάλος χρόνος ζωής των διεγερμένων ιόντων στερεάς 
κατάστασης δηλώνει την αποθήκευση μεγάλου ποσού ενέργειας στα υψηλότερα 
ενεργειακά διεγερμένα επίπεδα. Το υψηλό ποσό ενέργειας εκπέμπεται ταχύτατα 
μια δεδομένη στιγμή με αποτέλεσμα η διεργασία αυτή να αποδίδει υψηλή ισχύ στα 
λέιζερ στερεάς κατάστασης[1][12][13][14][15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14. Φάσμα απορρόφησης του Nd3+[13]. 
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Με βάση το ενεργειακό διάγραμμα που παρατίθεται στην εικόνα 15 προκύπτουν 
συμπεράσματα για τις μεταβάσεις που συμβαίνουν σε ένα κρύσταλλο Nd: YLF όταν 
αντλείται από πηγή. Από το φάσμα απορρόφησης του Nd3+ της εικόνας 14, 
προκύπτουν τρία μέγιστα απορρόφησης, με υψηλότερη τιμή στα 792 nm. Ο 
κρύσταλλος Nd: YLF αντλείται από ένα λέιζερ ημιαγωγού με ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία μήκους κύματος λ = 800 nm. Επομένως, πραγματοποιείται η μετάβαση 
του  πληθυσμού των ηλεκτρονίων από το 4I9/2→ 4F5/2. Με εσωτερική μετατροπή ο 
πληθυσμός μεταπίπτει στο 4F3/2 διεγερμένο επίπεδο και από εκεί παρατηρούνται 
τρείς μεταβάσεις 4F3/2→

4I13/2 (λ=1350 nm), 4F3/2→
4I11/2 (λ=1060nm), και 4F3/2→

4I9/2 
(λ=870nm)[12][14]. 

Ti:sapphire  

Οι κρύσταλλοι Ti:sapphire σχηματίζονται κατά την αντικατάσταση ιόντων Al3+ με 
ιόντα Ti3+στο πλέγμα Al2O3. Τα ιόντα τιτανίου είναι κατά 26% μεγαλύτερα σε 
μέγεθος από τα ιόντα αργιλίου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ισχυρό τοπικό 
ηλεκτρικό πεδίο γύρω από τα μεγαλύτερα ιόντα Ti3+. Τα λέιζερ που διαθέτουν 
ενεργό υλικό αυτού του τύπου παράγουν παλμούς χαμηλής συχνότητας. Η περιοχή 
απορρόφησης των ιόντων τιτανίου είναι η κυανό πράσινη περιοχή (λ = 500 – 600 
nm) στο φάσμα του ορατού. Η άντληση του κρυστάλλου προκαλεί διέγερση 
ηλεκτρονίων από το θεμελιώδες επίπεδο 2Τgστο διεγερμένο επίπεδο 2Εg. H δέσμη 
εκπομπής φωτός του κρυστάλλου παρατηρείται να έχει χαμηλή ενέργεια και μήκος 
κύματος λ≈750 nm. Ωστόσο, αναμένεται ένα εύρος εκπομπής περίπου 200 nm 
(FWHM), το οποίο πιστοποιείται από το φάσμα φθορισμού της Εικόνας 
16[1][16][17]. 

 

 

 

Εικόνα 15. Ενεργειακό διάγραμμα μεταβάσεων του ενεργού υλικού Nd:YLF[27]. 
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Από το παραπάνω φάσμα προκύπτει ότι η καμπύλη απορρόφησης έχει μέγιστο 
απορρόφησης λ≈500 nm και η καμπύλη φθορισμού ότι έχει μέγιστο εκπομπής 
λ≈780nm. Η άντληση του Ti:sapphire πραγματοποιείται με την πρόσπτωση της 
δεύτερης αρμονικής δέσμης φωτός του κρυστάλλου Nd: YLF με λ≈650 nm. Το 
ενεργειακό διάγραμμα Ti3+ της Εικόνας 17 αποτυπώνει τις μεταβάσεις που 
συμβαίνουν ύστερα από την άντληση του κρυστάλλου[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από το ενεργειακό διάγραμμα, η οπτική άντληση του 
κρυστάλλου του λέιζερ οδηγεί τον πληθυσμό στα υψηλότερα δονητικά επίπεδα της 
διεγερμένης κατάστασης 2Εg. Μέσω δονητικής χαλάρωσης ο πληθυσμός μεταπίπτει 

Εικόνα 16. Φάσμα απορρόφησης και φθορισμού Ti3+.Αριστερά του φάσματος είναι η 
καμπύλη απορρόφησης και δεξιά του φάσματος η καμπύλη φθορισμού[17].  

Εικόνα 17. Ενεργειακό διάγραμμα μεταβάσεων του ενεργού υλικού Ti:sapphire[17]. 
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στα χαμηλότερα δονητικά επίπεδατης2Εg. Από εκεί πραγματοποιείται μετάβαση 
λέιζερ στα κατώτερα δονητικά επίπεδα της θεμελιώδους κατάστασης 2Tg [16][17]. 

Ταλαντωτής (Oscillator) 

Ο ταλαντωτής του λέιζερ είναι συνδυασμός δυο βασικών τμημάτων, ενός οπτικού 
ενισχυτή και ενός οπτικού συντονιστή / αντηχείου. Το οπτικό αντηχείο εμπεριέχει 
δυο αντίθετα παράλληλα επίπεδα ή κυρτούς καθρέφτες σε σωστή γωνία με τον 
άξονα του ενεργού υλικού του λέιζερ. Ο ρόλος του οπτικού αντηχείου είναι να 
συζευγνύει την φάση του σήματος που προκύπτει από το ενισχυμένο μέσο. 

Μέσω πηγής άντλησης ο ηλεκτρονιακός πληθυσμός του ενεργού υλικού λέιζερ 
οδηγείται σε υψηλότερο ενεργειακά επίπεδο όπου συσσωρεύεται για κάποιο 
χρονικό διάστημα αποθηκεύοντας την ενέργειας της στάθμης. Το αποθηκευμένο 
ποσό ενέργειας μπορεί να απελευθερωθεί μέσω εξαναγκασμένη εκπομπής φωτός, 
με ταυτόχρονη συμβολή του φαινομένου της ενίσχυσης. Η ταλάντωση προκαλείται 
μόνο όταν η ανάδραση είναι επαρκείς ούτος ώστε να αντισταθμιστούν οι 
εσωτερικές απώλειες του συστήματος. Το ποσό της ανάδρασης καθορίζεται από την 
ανακλαστικότητα των καθρεπτών. Ο καθρέπτης στο τέλος της εξόδου του λέιζερ 
πρέπει να είναι μερικώς διαφανής, για ένα κλάσμα της ακτινοβολίας, ώστε να 
διαφεύγει η ακτινοβολία από τον ταλαντωτή. 

Ο ρόλος του οπτικού αντηχείου είναι να διατηρεί την διαμόρφωση του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, του οποίου οι απώλειες αναπληρώνονται από το μέσο 
ενίσχυσης κατά την εξαναγκασμένη εκπομπή. Έτσι, το αντηχείο ορίζει τα 
φασματικά, κατευθυντήρια και χωρικά χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας λέιζερ και 
το μέσο ενίσχυσης λειτουργεί ως πηγή ενέργειας[9][18][19]. 

Διαπλατυντής (Stretcher)  

Την στιγμή που η δέσμη φωτός εξέρχεται από τον ταλαντωτή οδηγείται απευθείας 
στον διαπλατυντή, που είναι ένας ύαλος SF57 με γωνία Brewster. Ο ρόλος του 
διαπλατυντή είναι να διαχωρίζει, χωρικά και χρονικά, τα διάφορα μήκη κύματος της 
φωτεινής δέσμης που προσπίπτει σε αυτόν. Το αποτέλεσμα της δράσης του 
διαπλτυντή είναι, η ακτινοβολία με μικρότερο μήκος κύματος (μικρότερη ταχύτητα) 
να διανύει μεγαλύτερη οπτική διαδρομή σε αντίθεση με την ακτινοβολία 
μεγαλύτερου μήκους κύματος. Στην συνέχεια, η δέσμη παιρνά μέσω του 
ενισχυτή[11]. 

Οπτικός ενισχυτής (Optical Amplifier)  

Ο ενισχυτής που χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη πειραματικής διάταξη είναι 
ένας ενισχυτής πολλαπλών διελεύσεων (multi pass amplifier). Τα βασικά μέρη του 
ενισχυτή είναι δυο φακοί, το μέσο ενίσχυσης και δυο ζεύγη οπισθοανακλαστών 
(retroreflectors). Ο ρόλος του ενισχυτή είναι να παράγει ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία υψηλότερης πυκνότητας φωτονίων καθώς η δέσμη λέιζερ διαπερνά το 
μέσο ενίσχυσης (gain medium). Το μέσο ενίσχυσης είναι ο κρύσταλλος Ti:sapphire 
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οποίος είναι τοποθετημένος σε θάλαμο κενού με ταυτόχρονη ψύξη μέσω 
συστήματος Peltier. Καθώς η δέσμη περνά μέσω του ενεργού υλικού, καταλήγει 
στους οπισθοανακλαστές όπου μετατοπίζεται οριζόντια με σκοπό να 
πραγματοποιηθεί το επόμενο πείραμα. Η ενίσχυση της δέσμης φωτός 
πραγματοποιείται μέσω δυο βημάτων[11]: 

1) Η δέσμη, αρχικά, διαπερνά τον κρύσταλλο τέσσερις φορές και στην συνέχεια 
καταλήγει στην κυψελίδα Pockels (Pockels Cell). 

2) Στην κυψελίδα Pockels επιλέγεται μόνο ένας παλμός, από το τρένο παλμών 
που παράγεται από τον ταλαντωτή, για περεταίρω ενίσχυση. Ο επιλεγμένος 
παλμός διαπερνά τέσσερις φορές το μέσο ενίσχυσης και έπειτα καταλήγει 
στους φακούς mode-matching, ώστε να ρυθμιστεί το μέγεθος της δέσμης και 
να πραγματοποιηθεί το τελευταίο πέρασμα από το μέσο ενίσχυσης. 

Συμπιεστής (Compressor) 

Η ενισχυμένη δέσμη προσπίπτει σε οπτικά μέσα που την οδηγούν σε δυο ζεύγη 
πρισμάτων Brewster. Ο ρόλος των πρισμάτων Brewsterείναι η μείωση της χωρικής 
και χρονικής διαφοράς των διαφόρων μηκών κύματος της δέσμης. Πιο 
συγκεκριμένα, η ακτινοβολία μικρότερου μήκους κύματος (μικρότερη ταχύτητα) 
διανύει μικρότερη οπτική διαδρομή σε σχέση με την ακτινοβολία μεγαλύτερου 
μήκους κύματος (μεγαλύτερη ταχύτητα) [11]. 

Εγκλείδωση Ρυθμών (Mode-Locking) 

Η εγκλείδωση ρυθμών είναι μια τεχνική για την παραγωγή περιοδικών, υψηλής 
ισχύος, μικρής χρονικής διάρκειας παλμών λέιζερ. Μια τυπική μη ομογενώς 
διευρυμένη κοιλότητα λέιζερ μπορεί να υποστηρίξει ταλαντώσεις σε πολλούς 
ρυθμούς ταυτόχρονα. Η έξοδος ενός τέτοιου λέιζερ, ως συνάρτηση του χρόνου, 
εξαρτάται από τις σχετικές φάσεις, τις συχνότητες και τα πλάτη των ρυθμών. Το 
ολικό ηλεκτρικό πεδίο ως συνάρτηση του χρόνου μπορεί να γραφτεί ως: 

E(t)=∑ (E0)n exp[i(ωnt + δn)]N−1
n=0    (3.1) 

Όπου (Ε0)n, ωnt και δn, είναι το πλάτος, η γωνιακή συχνότητα και η φάση του 
νιοστού ρυθμού, αντίστοιχα. Συνήθως οι παράμετροι μεταβάλλονται συνεχώς με 
αποτέλεσμα οι ρυθμοί να είναι ασύμφωνοι και η ολική ένταση ακτινοβολίας να 
είναι το άθροισμα των εντάσεων ακτινοβολίας των ανεξάρτητων ρυθμών (Εικόνα 
18).  
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Η ολική ένταση της ακτινοβολίας προκύπτει από την σχέση (3.2): 

I=NE0
2    (3.2) 

Θεωρείται ότι όλοι οι ρυθμοί Ν έχουν το ίδιο πλάτος Ε0. Η ένταση ακτινοβολίας 
μπορεί να παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις αν δύο ή τρείς ρυθμοί τυχαίνει να 
είναι σε φάση σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Αν οι διάφοροι ρυθμοί αναγκαστούν να διατηρήσουν την ίδια σχετική φάση δ, 
δηλαδή να κλειδώσουν οι παλμοί του λέιζερ, έτσι ώστε δn=δ, η ολική ένταση 
ακτινοβολίας μπορεί να βρεθεί προσθέτοντας τα ανεξάρτητα ηλεκτρικά πεδία. Η 
νέα ολική ένταση της ακτινοβολίας δίνεται από τον τύπο: 

E(t)=E0exp (iδ) ∑ exp (iωnt)N−1
n=0    (3.3) 

Η γωνιακή συχνότητα ωn αντικαθίσταται από την σχέση ωn=ω-nδω, όπου ω η 
γωνιακή συχνότητα του παλμού με την μεγαλύτερη συχνότητα και δω η διαφορά 
της γωνιακής συχνότητας μεταξύ των ρυθμών. Ο υπολογισμός του δω 
πραγματοποιείται με την παρακάτω σχέση: 

Δω = πc/L   (3.4) 

Η τοποθέτηση της σχέσης ωn=ω-nδω στην εξίσωση (3.3) δίνει την σχέση: 

E(t)=E0 exp(iδ) ∑ ex p[i(ω − nδω)τ] =N−1
n=0 E0exp [i(ωt + δ) ∑ ex p(−

πinct

L
)]N−1

n=0  

ή 

E(t) = E0 exp[i(ωt + δ)] {1 + exp(−iφ) + exp(−2iφ) + ⋯ + exp[−(N − 1)iφ]}
   (3.5) 

Εικόνα 18. Μη εγκλειδωμένοι ρυθμοί όπου η ένταση ακτινοβολίας δείχνει τυχαίες 
διακυμάνσεις[21]. 
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Όπου φ = πct/L. Ο όρος στην αγκύλη της εξίσωσης 3.5 είναι γεωμετρική πρόοδος και 
η εξίσωση μετατρέπεται στην σχέση (3.6): 

E(t) = E0 exp[i(ωt + δ)] sin (
Νφ

2
) / sin (

φ

2
)   (3.6) 

Η ένταση ακτινοβολίας Ι δίνεται από τον τύπο: 

I = E0
2 sin(

Νφ

2
) / sin(

φ

2
)   (3.7) 

Η μορφή της εξίσωσης 3.7 για Ν=3, απεικονίζεται στην Εικόνα 19: 

 

 

 

 

 

Η ένταση ακτινοβολίας I(t) είναι περιοδική (Δφ=2π) για το χρονικό διάστημα t=2L/c, 
που ισοδυναμεί με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η ακτινοβολία για να 
πραγματοποιήσει ένα πλήρη κύκλο μέσα στη κοιλότητα. Η μέγιστη τιμή της έντασης 
ακτινοβολίας είναι Ν2Ε0

2, όταν ισχύει φ=0 ή ρπ, όπου ρ είναι ένας ακέραιος, για τον 
οποίο η τιμή της συνάρτησης sin2(Nφ/2)/sin2(φ/2) ισούται με Ν2. 

Παρομοίως, η ένταση της ακτινοβολίας λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της, μηδέν, όταν 
Νφ/2=ρπ, όπου ρ είναι ένας μη μηδενικός ακέραιος και προκύπτει όταν φ=2ρπ/Ν ή 
t=(1/N)(2L/c)ρ. Έτσι, η χρονική διάρκεια των μεγίστων, που είναι ο χρόνος που 
απαιτείται για να πέσει η ένταση ακτινοβολίας από την μέγιστη τιμή της σε μια 
σχεδόν μηδενική (ρ=1), είναι (1/Ν)(2L/c). Η έξοδος ενός λέιζερ εγκλειδωμένων 
ρυθμών αποτελείται από μια σειρά παλμών μικρής χρονικής διάρκειας, που 
απέχουν χρονικά μεταξύ τους 2L/c και καθένας από αυτούς έχει ισχύς κορυφής ίση 
με Ν φορές την μέση ισχύ. Ο λόγος της χρονικής απόστασης των παλμών ως προς το 
εύρος του παλμού είναι προσεγγιστικά ίσος με τον αριθμό των ρυθμών, δηλαδή 
(2L/c)/[(2L/c)(1/Ν)]=Ν. Οπότε, για να προκύψουν υψηλής ισχύος, μικρής χρονικής 
διάρκειας παλμοί, απαιτείται μεγάλος αριθμός παλμών. Η συνθήκη αυτή 
επιτυγχάνεται με μια διευρυμένη μετάβαση λέιζερ και μια κοιλότητα μεγάλου 
μήκους[2]. 

 

Εικόνα 19. Εγκλειδωμένοι ρυθμοί. Οι σχέσεις των φάσεων των ρυθμών κρατιούνται σταθερές 
και η έξοδος αποτελείται από μικρής χρονικής διάρκειας ισχυρούς παλμούς. Η χρονική 
απόσταση των παλμών είναι 2L/c και η χρονική τους διάρκεια (1/Ν)/(2L/c)[21]. 
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Φασματογράφος Andor Shamrock SR-303i  

Η ανάλυση του πολυχρωματικού φωτός στα διάφορα μήκη κύματος επιτυγχάνεται 
με την βοήθεια κατάλληλων οπτικών μέσων, όπως για παράδειγμα τα περιθλαστικά 
φράγματα. Για την διεξαγωγή των πειραμάτων Υπερταχείας Χρονοαναλυόμενης 
Φασματοσκοπίας Λέιζερ επιλέχθηκε φασματόμετρο με μονοχρωμάτορα τύπου 
Czerny-Turner, εστιακής απόστασης (Focal Length) f = 303 mm. Τα βασικά δομικά 
στοιχεία του φασματογράφου τύπου Czerny-Turner (Andor Technologies) Shamrock 
SR - 303i είναι δύο κοίλα κάτοπτρα και το φράγμα περίθλασης . Η διακριτική 
ικανότητα τουπεριθλαστικούφράγματοςείναι150 grooves/mm[20][21][22][23]. 

 

 

 

 

 

Η αρχή λειτουργίας του φασματογράφου απεικονίζεται στην Εικόνα 24. Η 
διερχόμενη ακτινοβολία από την σχισμή εισόδου ανακλάται σε κοίλο κάτοπτρο, το 
οποίο ευθυγραμμίζει το φως ως προς το φράγμα περίθλασης. Το φώς προβάλλεται 
σε όλο το μήκος του φράγματος περίθλασης με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη δυνατή ανάλυση του. Η ανάλυση της ακτινοβολίας επιτυγχάνεται μέσω του 
φαινομένου της ανάκλασης, καθώς κάθε μήκος κύματος του φωτός θα ανακλαστεί 
σε διαφορετική γωνία από το φράγμα περίθλασης. Η αναλυμένη ακτινοβολίας 
κατευθύνεται σε ένα δεύτερο κοίλο κάτοπτρο, το οποίο την εστιάζει στον ανιχνευτή. 
[20][21][22][23]. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21. Σχηματική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας ενός φασματογράφου με 
μονοχρωμάτορα τύπου Czerny-Turner[20]. 

Εικόνα 20. Φωτογραφία φασματογράφου Andor Shamrock SR-303i[21]. 
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Η διακριτική ικανότητα (Resolution, R) του φασματογράφου επηρεάζει την ποιότητα 
των φασμάτων που προκύπτουν. Οι παράμετροι που επηρεάζουν την διακριτική 
ικανότητα είναι τα χαρακτηριστικά του φράγματος περίθλασης, το εύρος της 
σχισμής εισόδου καθώς και το εστιακό μήκος του κατόπτρου του φασματογράφου 
που στέλνει την δέσμη πάνω στο φράγμα περίθλασης. Η τιμής R ορίζεται από τον 
τύπο[20][21]: 

R=
𝜆

𝛥𝜆
= 𝑛𝑑𝑁   (3.8) 

Όπου λ είναι το μήκος κύματος της δέσμης που αναλύεται, Δλ είναι το εύρος μηκών 
κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ndείναι η τάξη περίθλασης και Ν ο 
αριθμός των αυλακώσεων του φράγματος περίθλασης. 

Ανιχνευτής  σύζευξης  φορτίου  CCD Newton (Charge Coupled 
Device) 

Οι ανιχνευτές χρησιμοποιούνται στην μέτρηση της έντασης του φωτός, της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ένας ανιχνευτή CCD (διάταξη συζεγμένων 
φορτίων) μπορεί να σαρώσει μια φασματική περιοχή, χωρίς την απαραίτητη 
περιστροφή του περιθλαστικού φράγματος, παρέχοντας χωρική 2-d πληροφορία. Οι 
υψηλής ευαισθησίας ανιχνευτές σύζευξης φορτίου, αποτελούνται από μια 
δισδιάστατη επιφάνεια μικροσκοπικών φωτοαισθητήρων (pixel) που έχουν την 
ικανότητα να αποθηκεύουν φορτίο. Τα pixel βρίσκονται σε κατάλληλη διάταξη, 
σχηματίζοντας οριζόντιες σειρές και κατακόρυφες στήλες. 

Οι ανιχνευτές CCD έχουν ως θεμελιώδη λίθο έναν πυκνωτή μετάλλου (αλουμίνιο–
Al) –οξειδίου (διοξείδιο του πυριτίου –SiO2) –ημιαγωγού (πυρίτιο –Si) (Metal–
Oxide–Semiconductor–MOS). Όταν ο πυκνωτής είναι ορθά πολωμένος, 
δημιουργείται ένα πηγάδι δυναμικού Morse κάτω από το ηλεκτρόδιο. Η 
προσπίπτουσα ακτινοβολία δημιουργεί ζεύγη οπών και ηλεκτρονίων στον 
ημιαγωγό. Τα ηλεκτρόνια δεσμεύονται από το πηγάδι δυναμικού και μένουν κοντά 
στην διεπιφάνεια ημιαγωγού-μονωτή[24][25][26]. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22. Σχηματική αναπαράσταση πυκνωτή MOS[26]. 
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Ένας στοιχειώδης ανιχνευτής CCD αποτελείται από τρείς πυκνωτές MOS παράλληλα 
τοποθετημένα μεταξύ τους. Η αρχή λειτουργία του ανιχνευτή βασίζεται στην 
μεταφορά σήματος από τον ένα πυκνωτή στον άλλον. Η πληροφορία μεταφέρεται 
μεταξύ χωρικών θέσεων, pixels, σε πακέτα αρνητικού φορτίου δηλαδή ηλεκτρονίων. 
Αρχικά, πολώνεται μόνο ο πρώτος από τους τρείς πυκνωτές MOS που διατίθενται 
στην διάταξη του ανιχνευτή CCD. Η ποσότητα ηλεκτρονίων συγκεντρώνεται στην 
θέση αυτή και εν συνεχεία, πολώνεται ο δεύτερος πυκνωτής, ενώ μηδενίζεται το 
δυναμικό του πρώτου. Όμοια όταν πολωθεί ο τρίτος πυκνωτής σταματά η 
εφαρμογή δυναμικού στον δεύτερο, και έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος σύζευξης 
φορτίου. Η ποσότητα των ηλεκτρονίων που καταγράφονται είναι ανάλογη με τον 
χρόνο έκθεσης και την ένταση της ακτινοβολίας. Από κάθε σειρά πυκνωτή 
προκύπτει ένα αναλογικό σήμα (τάση) όπου το πλάτος του εξαρτάται από την τιμή 
του πακέτου αρνητικού φορτίου[24][25][26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 23. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας σύζευξης φορτίου με τριπλό 
πυκνωτή MOS[26]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Φάσματα απορρόφησης και φθορισμού των φλαβινών FMN και 
FAD 

Τα φάσματα απορρόφησης και φθορισμού των δυο υπό μελέτη φλαβινών είναι 
απαραίτητα για τον προσδιορισμό των μηκών κύματος που απορροφούν και 
εκπέμπουν οι ενώσεις, έπειτα από την διέγερση τους. Η περιοχή απορρόφησης των 
υπό μελέτη συστημάτων καθορίζει το μήκος κύματος που πρέπει να έχει ο παλμός 
άντλησης (pump). 

Στην Εικόνα 24 φαίνεται ότι η οξειδωμένη φλαβίνη FAD εμφανίζει δύο κορυφές 
απορρόφησης με μήκος κύματος 450 nmκαι 375 nm. Οι κορυφές αυτές 
αντιστοιχούν σε μεταβάσεις ηλεκτρονίων μεταξύ των ενεργειακών επιπέδων S0→S1 
(λ=450 nm) και S0→S2 (λ=375 nm). Το φάσμα απορρόφησης της οξειδωμένης 
φλαβίνης FMN δείχνει περισσότερες κορυφές απορρόφησης με μήκη κύματος 476 
nm, 454 nm, 432 nmκαι 384 nm. Από το φάσμα φθορισμού προκύπτει ότι και οι δυο 
οξειδωμένες φλαβίνες παρουσιάζουν εκπομπή φωτονίου με μήκος κύματος 
περίπου 530 nm. Βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι το σήμα φθορισμού του 
φλαβινοαδενινοδινουκλεοτίδιο (FAD) είναι κατά δέκα φορές ασθενέστερο από το 
αντίστοιχο του φλαβινομονονουκλεοτίδιο (FMN). Η παρατήρηση αυτή 
δικαιολογείται εξαιτίας της ενδομοριακής μεταφοράς ηλεκτρονίου μεταξύ 
τουετεροκυκλικού δακτυλίου ισοαλλοξαζίνης και του δακτυλίουαδενίνηςπου 
βρίσκονται σε κλειστή διαμόρφωση μεταξύ τους στην ένωση FAD[6][8]. 

 

 

Εικόνα 24. Φάσμα απορρόφησης και φθορισμού των FMN και FAD[6]. 
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Η απεικόνιση όλων των φωτοφυσικών διεργασιών που περιεγράφηκαν παραπάνω 
απεικονίζονται σε ένα διάγραμμα Jablonski (Εικόνα 25). Τα διαγράμματα Jablonski 
περιγράφουν όλες τις πιθανές ηλεκτρονιακές μεταβάσεις που μπορούν να συμβούν 
σε ένα μόριο όταν αλληλεπιδράσει με το φως. Το διάγραμμα Jablonski των 
φλαβινών περιλαμβάνει πέντε απλές καταστάσεις (singlet) S0, S1, S2, S3 και S4, που 
αντιστοιχούν στο θεμελιώδες επίπεδο και στις πρώτες τέσσερις διεγερμένες 
καταστάσεις, καθώς και την πρώτη τριπλή κατάσταση T1.Τέλος, απεικονίζονται οι 
ηλεκτρονιακές μεταβάσεις που παρατηρούνται στα φάσματα απορρόφησης και 
φθορισμού της Εικόνας 24. 

Στα πειράματα υπερταχείας χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας λέιζερ το μήκος 
κύματος της δέσμης άντλησης (Pump)ρυθμίστηκε στα 400 nm, καθώς σε αυτή την 
περιοχή απορροφούν και οι δυο υπό μελέτη φλαβίνες. Η διαδικασία παραγωγής 
του συγκεκριμένου μήκους κύματος είναι η γένεση δεύτερης αρμονικής του 
βασικού κύματος εκπομπής του λέιζερ Ti:sapphire. 

Δυσδιάστατες (2D) απεικονίσεις υπερταχείας χρονοαναλυόμενης 
φασματοσκοπίας λέιζερ  

Τα δεδομένα που προκύπτουν από πειράματα της τεχνικής υπερταχεία 
χρονοαναλυόμενη φασματοσκοπία λέιζερ είναι δισδιάστατες (2D) απεικονίσεις. Σε 
μια δυσδιάστατη (2D) απεικόνιση, ο άξονας-yαντιστοιχεί στο εύρος μηκών κύματος 
του παλμού ανίχνευσης (probe) και ο άξονας x αντιστοιχεί στην χρονική διαφορά 
άφιξης των δύο παλμών άντλησης (pump)και ανίχνευσης(probe)στο δείγμα. Η 
ψευοχρωματική απεικόνιση (χρωματική κλίμακα) αποτυπώνει την μεταβολή της 
οπτικής πυκνότητας OD για κάθε μήκος κύματος με την πάροδο του χρόνου. Τα 
διαγράμματα των 2Dαπεικονίσεων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
φωτοφυσικές και φωτοχημικές διαδικασίες των ενώσεων και αποτυπώνουν την 
δυναμική εξέλιξη των φαινομένων αυτών. 

 

 

Εικόνα 25. Διάγραμμα Jablonski των φλαβινών FMN και FAD[9]. 
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Η Εικόνα 26 απεικονίζει τη δυσδιάστατη (2D)απεικόνιση του FMN σε χρονικό 
παράθυρο μέτρησης από -7.5 έως 17,5 ps περίπου. Από -2.5 ps έως 5ps εμφανίζεται 
μια καμπύλη με παραβολικό σχήμα, η οποία δηλώνει την χρονική στιγμή 
συνάντησης των διαφόρων μηκών κύματος της δέσμης ανίχνευσης με την δέσμη 
άντλησης. Η διαδικασία γένεσης του λευκού φωτός, που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή του παλμού ανίχνευσης (probe), παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση 
ανάλογη του μήκους κύματος εξαιτίας του φαινομένου της διασποράς της 
ταχύτητας της ομάδας (Group Velocity Dispersion - DVG). Η χρονική αυτή 
καθυστέρηση αποτυπώνεται στο χρονικό εύρος της παραβολικής καμπύλης. 
Παρατηρείται ότι, σε αρνητικού χρόνους (αριστερά της καμπύλης)η διαφορά της 
οπτικής πυκνότητας ODισούται με το μηδέν, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί 
διέγερση του δείγματος. Σε θετικούς χρόνους (δεξιά της καμπύλης) εμφανίζονται 
τέσσερις έγχρωμες ζώνες. Η κάθε ζώνη αντιστοιχεί σε μια τιμή της διαφοράς 
οπτικής πυκνότητας, ΔOD η οποία ποσοτικοποιείται βάσει της χρωματικής κλίμακας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26. 2D απεικόνιση του FMN παρουσία του φαινομένου διασποράς ταχύτητας ομάδας 
(GroupVelocityDispersion-GVD). 

Εικόνα 27. 2D απεικόνιση του FMNμε διόρθωση της διασποράς ταχύτητας ομάδας 
(withoutGVD). 
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Η μετατροπή της παραβολοειδούς καμπύλης σε ευθεία διευκολύνει την ανάλυση 
της δυναμικής εξέλιξης των φωτοφυσικών διαδικασιών κάθε μήκους κύματος, αφού 
πλέον ο χρόνος t = 0 είναι ανεξάρτητός από του μήκους κύματος. Η διόρθωση του 
φαινομένου GVDστην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με την χρήση 
αλγόριθμού του προγράμματος MATLAB. 

Μελέτη της ηλεκτρονιακής δυναμικής του 
φλαβινομονονουκλεοτίδοFMN 

Η μελέτη του FMN μέσω της χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας λέιζερ 
πραγματοποιήθηκε με την λήψη 2D απεικονίσεων διαφορετικών χρονικών 
παραθύρων (-12 – 15 psκαι -12 – 900ps). Η ρύθμιση του χρονικού παράθυρου μιας 
μέτρησης πραγματοποιείται για να αυξηθεί η διακριτική ικανότητα. Οι Εικόνες 28 
και 29 απεικονίζουν τις 2D απεικονίσεις των διαφορετικών χρονικών παραθύρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28. Δυσδιάστατη (2D) απεικόνιση μικρού χρονικού παραθύρου του FMN. 

Εικόνα 29. Δυσδιάστατη (2D) απεικόνιση μεγάλου χρονικού παραθύρου του FMN. 
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Οι δύο 2D απεικονίσεις παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Σε αρνητικούς 
χρόνους η οπτική πυκνότητα είναι μηδέν, με εξαίρεση το εύρος μηκών κύματος από 
440 nm έως 475 nmπου παρατηρείται το φαινόμενο της φωτόλυσης.. Σε θετικούς 
χρόνους εντοπίζονται τέσσερις ζώνες, όπου οι δυο παρουσιάζουν αρνητική 
μεταβολή της οπτικής πυκνότητας, ενώ οι εναπομείνασες δυο θετική μεταβολή. Οι 
ζώνες που κυμαίνονται από≈400 nm έως ≈475 nm και από≈550nm έως ≈600nm 
έχουν αρνητική μεταβολή της οπτικής πυκνότητας, ενώ οι ζώνες εύρους μηκών 
κύματος από ≈490 nm έως ≈525 nm και από ≈620 nm έως ≈700 nm έχουν θετική 
μεταβολή. Η επιλογή του στενού χρονικού παραθύρου (-12– 15 ps) συμβάλει στην 
αύξηση της διακριτικής ικανότητας, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη παρακολούθηση 
των υπερταχείων κινητικών διεργασιών. 

Μέσω της ανάλυσης των 2D απεικονίσεων πραγματοποιείται η εξαγωγή φασμάτων 
του FMN σε διάφορες χρονικές στιγμές (λήψη κατακόρυφων τομών – φασματικές 
τομές).Χρησιμοποιώντας την 2D απεικόνιση στενού χρονικά παραθύρου λήφθηκαν 
φασματικές τομές στις χρονικές στιγμές τ=-2 ps, τ=2 ps, τ=8 ps και τ=14 ps (Εικόνα 
30), ενώ από την 2D απεικόνιση του διευρυμένου χρονικά παραθύρου λήφθηκαν 
φασματικές τομές σε χρόνους τ=-2 ps, τ=2 ps, τ=300 ps,  
τ=600 ps και τ=900 ps (Εικόνα 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30. Στιγμιότυπα φασμάτων διαφορικής απορρόφησης του FMN. 
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Τα προκύπτοντα φάσματα σε διάφορες χρονικές στιγμές παρουσιάζουν τέσσερις 
χαρακτηριστικές κορυφές οι οποίες είναι σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα. Η ταινία στα 450 nm αποδίδεται στο bleaching της θεμελιώδους 
κατάστασης, δηλαδή στην μετάβαση S0→S1, όπως αυτή παρατηρείται και στο 
φάσμα απορρόφησης, (Εικόνα 24). Η αρνητική κορυφή με μέγιστο στα ≈560 nm 
αντιστοιχεί σε εξαναγκασμένη εκπομπή από το ενεργειακό επίπεδο S1 στο S0. Οι 
δυο θετικές κορυφές με μέγιστο στα 505 nm και  
650 nm αποδίδονται σε απορροφήσεις διεγερμένου επιπέδου (excited-state 
absorption – ESA), από το ενέργειακό επίπεδο S1σε μια ενεργειακή κατάσταση Sn. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32. Φάσματα διαφορικής απορρόφησης του FMN σε υδατικό διάλυμα 
συγκέντρωσης 250μM[8]. 

Εικόνα 31. Στιγμιότυπα φασμάτων διαφορική απορρόφησης του FMN. 
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Οι ανάλυση των 2Dαπεικονίσεων απέδωσε,επίσης, κινητικές καμπύλες (λήψη 
οριζόντιων τομών – κινητικές τομές) στα μήκη κύματος των διεργασιών που 
αναλύθηκαν παραπάνω, ώστε να καθοριστούν οι χρόνοι ζωής των συγκεκριμένων 
διαδικασιών. Τα μήκη κύματος που επιλέχθηκαν για την λήψη χρονικών τομών ήταν 
λ=450 nm, λ=500 nm, λ=575 nm και λ=690 nm. Οι συγκεκριμένες κινητικές καμπύλες 
παρουσιάζονται στις Εικόνες 36 και 37 ,για το στενό χρονικό παράθυρο και για το 
διευρυμένο, αντίστοιχα. Οι χρονικές τομές σε αρνητικού χρόνους δείχνουν οπτική 
πυκνότητα ίση με το μηδέν (ΔOD = 0), ενώ την χρονική στιγμή που προσπίπτει ο 
παλμός άντλησης στο δείγμα παρατηρείται μεταβολή της οπτικής πυκνότητας. Στα 
μήκη κύματος 450 nmκαι 575 nm, μετά την χρονική στιγμή t = 0 παρατηρείται 
αρνητική τιμή της μεταβολής της οπτικής πυκνότητας, ενώ στα μήκη κύματος 500 
nmκαι 690nmθετική τιμή. 

 

Εικόνα 33. Καμπύλες κινητικής του FMN σε μικρό χρονικό παράθυρο. 
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Οι κινητικές καμπύλες στην Εικόνα 33 παρουσιάζουν την ύπαρξη δυο φαινομένων, 
ενός υπερταχέος που απεικονίζεται στην γρήγορη αύξηση του σήματος και ενός 
βραδύτερου που φαίνεται στην διατήρηση του σήματος. Οι χρόνοι ζωής του 
γρήγορου φαινομένου προσδιορίστηκε μέσω της εξίσωσης: 

𝑦 =  𝑦0 +  𝐴1𝑒
(−𝑥

𝑡1
⁄ )

   (4.1) 

όπου, το y είναι η τιμή της οπτικής πυκνότητας σε διάφορους χρόνους, y0 η τιμή της 
οπτικής πυκνότητας την χρονική στιγμή t=0, t1 ο χρόνος ζωής της υπό μελέτη 
κατάστασης και Α1ένας προεκθετικός παράγοντας. Η εξίσωση (4.1) εφαρμόστηκε 
στο χρονικό εύρος από t = 0 έως το τέλος του παραθύρου. Ο χρόνος ζωής για το 
μήκους κύματος 500 nmείναι ίσος με 1,79 ±0,05 ps και αποδίδεται στο φαινόμενο 
της εσωτερικής μετατροπής από την κατάσταση S2στην S1. 

Στην Εικόνα 34 παρατίθενται οι κινητικές καμπύλες του FMN, οι οποίες διαφέρουν 
ως προς την εξέλιξη τους. Η καμπύλη στα 500 nmαποσβένει με έναν σταθερό 
ρυθμό, και περιγράφει ένα βραδύ φαινόμενο, ενώ η καμπύλη στα 575 nmαρχικά 
παρουσιάζει μείωση του σήματος και έπειτα τείνει με έναν δεύτερο ρυθμό ως προς 
το μηδέν, οπότε παρουσιάζει δυο διαφορετικές διαδικασίες. Ο χρόνος ζωής του 
φαινομένου που περιγράφεται από την καμπύλη 500 nmπροσδιορίστηκε από την 
εξίσωση (4.1), ενώ στην καμπύλη στα 575 nmεφαρμόστηκε η διεκθετική συνάρτηση 
(4.2) για να βρεθούν οι χρόνοι ζωής των δυο διαφορετικών φωτοφυσικών 

διαδικασίων.𝑦 =  𝑦0 +  𝐴1𝑒
(−𝑥

𝑡1
⁄ )

+  𝐴2𝑒
(−𝑥

𝑡2
⁄ )

   (4.2) 

Εικόνα 34. Καμπύλες κινητικής του FMN σε μεγάλο χρονικό παράθυρο. 



Αποτελέσματα και Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

 
40 

όπου, το y είναι η τιμή της οπτικής πυκνότητας σε διάφορους χρόνους, y0 η τιμή της 
οπτικής πυκνότητας την χρονική στιγμή t=0, t1 και t2 οι χρόνοι ζωής των 
φωτοφυσικών διαδικασιών και Α1, Α2 οι προεκθετικοί παράγοντες. Οι εξισώσεις 
εφαμόστηκαν από την χρονική στιγμή t = 0 έως το τέλος του χρονικού παραθύρου. 
Ο χρόνος ζωής για το μήκος κύματος 500nm είναι τ1 = 0,93 ± 0,07 ns και αποδίδεται 
στις διαδικασίες της διασυστηματικής διασταύρωσης (μετάβαση από την 
singletστην tripletκατάσταση). Βιβλιογραφικά,η σταθερά ταχύτητας της διεργασίας 
αυτής (Kisc)βρέθηκε ότι ισούται με 2 108s-1. Η απόκλιση των δυο τιμών οφείλεται στο 
χρονικό παράθυρο της μέτρησης της παρούσας εργασίας, το οποίο δεν προσεγγίζει 
το χαρακτηριστικό χρόνο του φαινομένου, δηλαδή την χρονική στιγμή που η ένταση 
θα ισούται με το 1/e της αρχικές έντασης.Η προσαρμογή της διεκθετικής 
συνάρτησης στην καμπύλη στα 575 nmαπέδωσε δυο χρόνους ζωής: τ1 = 112,79± 
3,72ps και  
τ2 = 1,7± 0,9ns. Ο δεύτερος χρόνος ζωής είναι παρόμοιος με τον χρόνο ζωής της 
καμπύλης των 500 nm,οπότε αποδίδεται στην διασυστηματική διασταύρωση. Ο 
πρώτος χρόνος ζωής αποδίδεται στην διαμόρφωση του FMN, που ο σκελετός του 
σακχάρου βρίσκεται σε εγγύτητα με τον δακτύλιο ισοαλλοξαζίνης. Στην 
διαμόρφωση αυτή υπάρχει πραγματοποιείται ενδομοριακή μεταφορά ηλεκτρονίου 
συζευγμένου με πρωτόνιο (Η+) από το σκελετό του σακχάρου στον δακτύλιο 
ισοαλλοξαζίνης αποδίδοντας ως προϊόν το Lumichrome (Εικόνα 35).Με βάση αυτά 
τα δεδομένα παρατηρείται συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα που 
υποστηρίζουν ότι η σταθερά ταχύτητας της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι k = 5.4 
109s-1 [9][10]. Επιπλέον, στοιχείο που υποδεικνύει τον σχηματισμό του Lumichrome 
είναι το φάσμα απορρόφησης και φθορισμού του (Εικόνα 38) [31]. Στην Εικόνα 38 
φαίνεται ότι το Lumichrome έχει δυο κορυφές απορρόφησης στα 355 nm 
(αντιστοιχεί σε μετάβαση S0→S2) και στα 388–400 nm (αντιστοιχεί σε μετάβαση 
S0→S1), ενώ η κορυφή φθορισμού του έχει μέγιστο στα 460 nm. Σε μήκος κύματος 
510 nmέχει αναφερθεί βιβλιογραφικά ότι το Lumichrome παρουσιάζει 
εξαναγκασμένη εκπομπή από την S1κατάσταση στην S0 [29]. Οπότε η αύξηση του 
αρνητικού σήματος που παρατηρούμε στα 575 nmπιθανώς να οφείλεται στην 
εξαναγκασμένη εκπομπή του Lumichrome. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35. Σχηματική αναπαράσταση της παραγωγή του προϊόντος Lumichrome[8]. 
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Μελέτη της ηλεκτρονιακής δυναμικής του 
φλαβινοαδενινοδινουκλεοτίδιοFAD 

Στην περίπτωση του FADακολουθήθηκε η ίδια πειραματική διαδικασία με το FMN. 
Λήφθηκαν μετρήσεις σε δυο χρονικά παράθυρα με χρόνους -12 έως 23 ps και -12 
έως 900 ps. Οι 2D απεικονίσεις των πειραμάτων αυτών απεικονίζονται στις Εικόνες 
36 και 37, αντίστοιχα. Όπως και στο FMN έτσι και στο FAD υπάρχουν τέσσερις 
ζώνες, όπου οι δυο έχουν αρνητική μεταβολή της οπτικής πυκνότητας και οι άλλες 
δυο θετική. Οι δυο ζώνες με αρνητική μεταβολή της οπτικής πυκνότητας 
κυμαίνονται από τα  
400 nmέως τα 475 nmκαι από τα 550nmέως τα 600nm, ενώ οι ζώνες με θετική 
μεταβολή εκτείνονται από τα 490nmέως τα 525nm και από τα 620 nm έως τα  
700 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 36. Δισδιάστατη (2D) απεικόνιση μικρού χρονικού παραθύρου τουFAD. 

Εικόνα 37. Δισδιάστατη (2D) απεικόνιση μεγάλου χρονικού παραθύρου τουFAD. 
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Η ανάλυση των 2Dαπεικονίσεων του FADαπέδωσε φάσματα σε διάφορες χρονικές 
στιγμές. Οι χρόνοι που επιλέχθηκαν στην περίπτωση του στενού χρονικά 
παραθύρου ήταν τ=-2 ps, τ=2 ps, τ=8 ps και τ=14 ps (Εικόνα 38), ενώ στην 
περίπτωση του διευρυμένου χρονικά παραθύρου ήταν τ=-2 ps, τ=2 ps, τ=300 ps, 
τ=600 ps και τ=900 ps (Εικόνα 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όμοια με το FMN στα φάσματα του FAD παρατηρούνται δυο ταινίες με αρνητική 
οπτική πυκνότητα και δυο με θετική. Οι κορυφές με την αρνητική εντοπίζονται στα 

Εικόνα 38. Στιγμιότυπα φασμάτων διαφορικής απορρόφησης του FAD. 

Εικόνα 39. Στιγμιότυπα φασμάτων διαφορικής απορρόφησης του FAD. 
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450 nmκαι στα 575 nm και αποδίδονται στο bleaching της θεμελιώδης κατάστασης 
(S0→S1) και στην εξαναγκασμένη εκπομπή (S1→S0), αντίστοιχα. Οι θετικές ταινίες 
έχουν μέγιστα στα 500 nm και στα 690 nm και αποδίδονται σε απορροφήσεις 
διεγερμένης κατάστασης (excited-state absorption, ESA, S1→Sn). Οι μεταβάσεις 
αυτές απεικονίζονται στο διάγραμμα Jablonski (Εικόνα 40) και τα αποτελέσματα 
βρίσκονται σε συμφωνία με την βιβλιογραφία (Εικόνα 41). 

 

 

 

 

 

 

 

Πέρα από την λήψη φασμάτων σε διάφορες χρονικές στιγμές λήφθηκαν και 

κινητικές καμπύλες του FAD στα μήκη κύματος των διεργασιών που αναλύθηκαν 

στις Εικόνες 42 και 43, με στόχο τον καθορισμό των χρόνων ζωής των φωτοφυσικών 

διαδικασιών. Οι χρονικές τομές λήφθηκαν στα μήκη κύματος 450 nm, 500 nm,  

575 nm και 690nm. Οι κινητικές καμπύλες του στενού χρονικού παραθύρου 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 42, ενώ αυτές του διευρυμένου παραθύρου φαίνονται 

στην Εικόνα 43. Σε αρνητικούς χρόνους όλες οι χρονικές τομές έχουν ΔOD = 0 και 

Εικόνα 40. Διάγραμμα Jablonski του FAD[10]. 

Εικόνα 41. Στιγμιότυπα φασμάτων  διαφορικής απορρόφησης του FAD σε υδατικό διάλυμα 
συγκέντρωσης 250 μM[8]. 
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την χρονική στιγμή t = 0 παρατηρείται μεταβολή της οπτικής πυκνότητας εξαιτίας 

της πρόπτωσης του παλμού άντλησης στο δείγμα. Η μεταβολή της οπτικής 

πυκνότητας είναι αρνητική για τα μήκη κύματος 450 nmκαι 575 nm, ενώ είναι 

θετική για τα μήκη κύματος 500 nm και 690 nm.Οι κινητικές καμπύλες της Εικόνας 

42 παρουσιάζουν διαφορετική χρονική εξέλιξη. Οι χρονικές τομές στα 450 nmκαι 

στα 575 nmεμφανίζουν μια ταχεία απόσβεση, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ένας 

χρόνος ζωής. Η κινητική στα 500 nmδιαφέρει, καθώς αρχικά η μεταβολή της οπτικής 

πυκνότητας αυξάνεται και έπειτα αποσβένει, φανερώνοντας την ύπαρξη δυο 

χρόνων ζωής. Οι χρονικές τομές στα 450 nmκαι στα 575 nmπροσομοιάστηκαν με 

την εξίσωση (4.1) και προέκυψε ο χρόνος ζωής  

τ1 = 5,30 +/- 0,05 ps. Η κινητική καμπύλη στα 500 nmπροσομοιάστηκε με την 

εξίσωση (4.2) και απέρρευσαν οι χρόνοι ζωής τ1 = 1,11 +/- 0,06 ps και τ2 = 4,87 +/- 

0,26 ps. Η κινητική στα 690 nm δεν αναλύεται, καθώς το σήμα είναι στα πλαίσια του 

θορύβου και δεν μπορεί να γίνει σωστή εκτίμηση των χρόνων ζωής. 

Εικόνα 42. Κινητικές καμπύλες του FAD σε χρονικό παράθυρο από -5 έως 15 ps. 
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Οι χρονικές τομές της Εικόνας 43 έχουν παρόμοια δυναμική εξέλιξη, καθώς 
αποσβένουν με έναν ταχύ χρόνο ζωής και έπειτα το σήμα επαναφέρεται με έναν 
αργό ρυθμό. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι υπάρχουν δυο χρόνοι ζωής, οπότε όλες οι 
καμπύλες προσομοιάστηκαν με την εξίσωση (4.2). Ο ταχύς χρόνος εκτιμήθηκε στα  
~5 ps, ενώ ο χρόνος ζωής της αργής διαδικασίας υπολογίστηκε στα ~5ns. Οι 
συγκεκριμένοι χρόνοι παρατηρήθηκαν σε όλες τις υπό μελέτη κινητικές καμπύλες 
(σε μήκη κύματος 450 nm, 500 nm, 575 nmκαι 690 nm). Τα δεδομένα αυτά είναι σε 
συμφωνία με την βιβλιογραφία [7]. 

Ο χρόνος ζωής του ~1ps αποδίδεται στην εσωτερική μετατροπή από την κατάσταση 
S2στην S1. Το συγκεκριμένο φαινόμενο ανιχνεύθηκε και στο FMNκαι είχε παρόμοιο 
χρόνο ζωής. Η ομοιότητα αυτή έγκειται στο γεγονός ότι τα δυο μόρια έχουν 
παρόμοια μοριακή δομή. Η δεύτερη υπερταχεία διαδικασία με χρόνο ζωής ~5 
psανατίθεται στην «κλειστή» διαμόρφωση του FAD, που ο δακτύλιος της 
ισοαλλοξαζίνης βρίσκεται κοντά με τον δακτύλιο της αδενίνης. Η φωτοφυσική 
διαδικασία που πραγματοποιείται σε αυτή την μορφή είναι η μεταφορά φορτίου 
από τον δακτύλιο της αδενίνης στον δακτύλιο της ισοαλλοξαζίνης. Τέλος, ο χρόνος 
ζωής των ~5nsαντιστοιχεί στην «ανοιχτή» διαμόρφωση του FAD, που οι δυο 
δακτύλιοι του μορίου βρίσκονται σε απόσταση και δεν υπάρχει αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους. Οι διεργασίες που αποδίδουν τον συγκεκριμένο χρόνο ζωής θεωρούμε 
ότι είναι παρόμοιες με του FMN (διασυστηματική διασταύρωση). Η ανάθεση αυτή 
εξήχθη από την βιβλιογραφία καθώς υπάρχει συμφωνία των δεδομένων με τις 
βιβλιογραφικές αναφορές [6][8][7].  

Εικόνα 43. Κινητικές καμπύλες του FADσε χρονικό παράθυρο απο 0 έως 900 ps. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα μελέτη προκύπτουν πληροφορίες της δυναμικής των 
φλαβινών FMN (Flavin Mononucleotide) και FAD (Flavin Adeninedinucleotide). Η 
εφαρμογή της υπερταχείας χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας λέιζερ συντελεί 
στη κατανόηση των φωτοφυσικών διεργασιών που διέπουν οι φλαβίνες. Τα 
δεδομένα κινητικής συμπεριφοράς καθορίζουν τους χρόνους ζωής των 
ακτινοβολικών και μη - ακτινοβολικών διεργασιών που εντοπίζονται στα συστήματα 
των φλαβινών. Συμπερασματικά, το σύνολο των πληροφοριών συμβάλει στην 
εξακρίβωση του μηχανισμού διέγερσης και αποδιέγερσης των μορίων. 

Τα φασματικά δεδομένα της μελέτη του φλαβινο – μονονουκλεοτίδιο FMN 
εμφανίζουν δυο αρνητικές και δυο θετικές κορυφές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 
ανάλογη μεταβολή πρόσημου της οπτικής πυκνότητας. Η πρώτη αρνητική κορυφή 
με λ = 450 nm περιγράφει τη μετάβαση S0→S1 και η δεύτερη με λ = 575 nm 
αποδίδεται σε μετάβαση S1→S0 πραγματοποιώντας εξαναγκασμένη εκπομπή. Οι 
θετικές κορυφές με λ = 500 nm και λ = 690 nm αποδίδονται σε μετάβαση S1→Sn 
περιγράφοντας απορρόφηση διεγερμένου ενεργειακού επιπέδου. 

Η μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς του FMN απέδωσε δυο χρόνους ζωής της 
τάξεως των πικοδευτερολέπτων (ps) και νανοδευτερολέπτων (ns). Η υπερταχεία 
κινητική με χρόνο ζωής τ = 1,79 +/- 0,05 ps περιγράφει εσωτερική μετατροπή από το 
ενεργειακό επίπεδο S2 → S1. Ο χρόνος ζωής τ ≈ 112 ps αντιστοιχεί σε 
φωτοεπαγώμενη μεταφορά ηλεκτρονίου από το σκελετό σακχάρου στον 
ετεροκυκλικό δακτύλιο ισοαλλοξαζίνης. Η φωτοδιάσπαση της φλαβίνης οδηγεί στη 
δημιουργία του προϊόντος Lumichrome το οποίο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία σε εύρος μηκών κύματος λ = 500 – 600 nm. Τέλος, ο χρόνος ζωής τ ≈ 1 
ns αποδίδεται σε διασυστηματική διασταύρωση με Kisc = 2 108 s-1. Η διασυστιματική 
διασταύρωση  περιγράφει τη μετάβαση του ηλεκτρονιακού πληθυσμού από την S1 
ενεργειακή κατάσταση στην Τ1. 

Τα φασματικά δεδομένα της μελέτη του φλαβινο – αδενινο δινουκλεοτίδιο FAD 
είναι όμοια με αυτά που καταγράφηκαν για τη φλαβίνη FMN. Η μελέτη της 
κινητικής συμπεριφοράς του FAD απέδωσε τρείς χρόνους ζωής. Ο πρώτος  χρόνος 
ζωής τ = 1 ps, περιγράφει μια εσωτερική μετατροπή μεταξύ των ενεργειακών 
επιπέδων S2 → S1. Ο δεύτερος χρόνος ζωής τ = 5 ps αποδίδεται σε μεταφορά 
φορτίου από το δακτύλιο αδενίνης στον ετεροκυκλικό δακτύλιο ισοαλλοξαζίνης 
εξαιτίας της << κλειστής >> διαμόρφωσης στην οποία τυγχάνει να βρίσκεται η 
ένωση FAD. Τέλος, ο χρόνος ζωής τ ≈ 5 ns αποδίδεται σε διασυστιματική 
διασταύρωση και περιγράφει μια αργή κινητική εξαιτίας της << ανοιχτής >> 
διαμόρφωσης που βρίσκεται η φλαβίνη και της απόστασης που υπάρχει μεταξύ των 
δακτυλίων αδενίνης και ισοαλλοξαζίνης. 
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