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Köszönetnyilvánítás 

 

 

Mindenekelőtt hálával tartozom témavezetőmnek, Keszei Ernő tanár úrnak segítségéért és 

tanácsaiért, valamint azért, hogy mindig készségesen állt elébe nem mindig értelmes kérdéseim 

megválaszolásának. Köszönettel tartozom azért is, hogy a femtokémiai mérések elméleti 

hátterével, a jelfeldolgozás kérdéseivel, nehézségeivel és szépségével megismertetett. 

Hasonlóképp föltétlen köszönettel tartozom Bányász Ákosnak és Thomas 

Gustavssonnak, amiért az 5-aminouracil nagy időfelbontású fluoreszcencia-méréseinek 

eredményét rendelkezésem bocsátották, s a mérésekkel kapcsolatos kérdéseket megválaszolták. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani Kovács Balázsnak és 

Bezdek Máténak, akikkel a dekonvolúciós genetikus algoritmus fejlesztésében együtt 

dolgozhattam. 
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I. Bevezetés 

 

 

A kinetikai mérések időfelbontása az elmúlt egy évszázadban igen jelentősen növekedett. Az 

1980-as évek végére alakult ki a femtokémia, amely – mint neve is jelzi – azokat a kinetikai 

folyamatokat is mérhetővé tette, amelyek karakterisztikus ideje leginkább 

femtoszekundumokban fejezhető ki. Mindez természetesen komoly műszerezettséget igénylő 

kísérleti módszerek kifejlesztését jelentette, és a mérési adatok földolgozásának bonyolult 

eljárásait feltételezte [1, 2, 3]. 

A kísérleti módszerek bővülése és finomodása, az időfelbontás növelése az elmúlt 25 

évben sem szakadt meg – olyannyira, hogy ma már az attoszekundumok tartományában zajló 

folyamatok megfigyelésére is nyílik lehetőség, aminek nyomán a femtokémia mintájára alkotott 

attokémia kifejezés is megjelent [4, 5]. Ezzel ellentétben a mérési eredmények kiértékelését 

tekintve nem minden téren sikerült komolyabb előrelépést elérni. A femtokémiai kísérletek 

ugyanis a mérési elrendezésből adódóan konvolvált, vagyis az effektív impulzus és a vizsgált 

kinetikai folyamat konvolúciójaként előálló adatsorokhoz vezetnek, amelyek kiértékelése így 

értelemszerűen az adatok dekonvolúcióját teszi szükségessé. Ez matematikailag 

integrálegyenletek megoldását jelenti, ami – legalábbis általános esetben – messze nem triviális 

feladat, s a kísérletekből származó adatsorok esetében csak numerikus módszerekkel végezhető 

el. Szakdolgozatomban két ilyen módszer tárgyalására teszek kísérletet, rámutatva azok 

eredményeire és alkalmazásuk nehézségeire. 

A szakdolgozat bevezetését követő fejezetben röviden bemutatom a femtokémiai 

mérések két gyakran alkalmazott típusát, amelyek leírása a későbbi részek megalapozásához 

éppúgy szükséges, mint annak megértéséhez, hogy a mérési eredmények konvolvált jellege 

miként adódik a kísérleti elrendezésből. A konvolúció hatását vizsgálva szólok a dekonvolúció 

szükségességéről és néhány alkalmazott módszeréről. 

A harmadik fejezetben az 5-aminouracil nagy időfelbontással fölvett fluoreszcencia-

spektrumainak és különböző hullámhosszakhoz tartozó kinetikai görbéinek együttes 

kiértékelését mutatom be rekonvolúciós módszerrel. Az ennek során alkalmazott numerikus 

közelítő eljárás önmagában nem új, a spektrális és a kinetikai paraméterek illesztése azonban 

közös eljárás keretében, együttesen történik. Ez fölveti annak lehetőségét, hogy a mért adatokra 

ne fenomenologikus modell illesztése történjék meg, hanem a föltételezett mechanizmus 
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analitikusan megoldott kinetikai egyenleteié. Az eredmények arra mutatnak, hogy a 

legegyszerűbb fotokémiai modell önmagában nem elegendő a kísérleti adatok magyarázatához, 

hanem további föltételezések is szükségesek. Ezek természetének földerítése azonban pusztán 

a rekonvolúciós módszert alkalmazó illesztés alapján nem végezhető el megalapozottan. A 

rekonvolúció eljárása tehát korlátozott teljesítőképességű, amely részben előtérbe helyezi a 

nagy időfelbontású kinetikai mérések és a pontos kvantumkémiai számítások együttes 

szükségességét, részben pedig indokolja a dekonvolúció hatékonyabb módszereinek keresésére 

irányuló igényt. 

A szakdolgozat negyedik fejezete annak lehetőségét vizsgálja, hogy a modern 

számítástudomány egyik hatékony módszerének, a genetikus algoritmusok családjának a 

kinetikai problémákhoz szabott alkalmazása mennyiben nyit új lehetőségeket a mérési 

eredmények dekonvolúciójában. Ebben a részben nem valós, hanem szimulált adatsorokat 

vizsgálok, hogy a genetikus algoritmus teljesítőképessége világosan megítélhető legyen. A 

módszer természetesen nem oldja meg egy csapásra a dekonvolúció problémáját: a még 

megoldatlan feladatokra éppúgy igyekszem rámutatni, mint az előnyökre és az eljárásban rejlő 

lehetőségekre. 

A dolgozatot az eredmények rövid összefoglalása zárja. 



6 

 

 

II. Konvolúció, dekonvolúció, rekonvolúció 

 

 

A nagy időfelbontású kinetikai mérések a kísérleti módszerből adódóan konvolvált adatokat 

szolgáltatnak. Ennek megértéséhez elsőként a femtokémiai kísérletek alapelrendezését, 

pontosabban ennek két alapvető – a későbbiek számára fontos – változatát mutatom be. Ezt 

követően ismertetem a konvolúció matematikai fogalmát és annak a kísérleti eredmények 

leírásában betöltött szerepét. Végül arról szólok, hogy a konvolvált adatokból hogyan 

következtethetünk vissza a keresett függvények még konvolválatlan értékeire. A dekonvolúciós 

eljárások itt említett lehetőségei közül a rekonvolúciót emelem ki. A következő két fejezetben 

bemutatott módszerek ugyanis egyaránt tartalmazzák a rekonvolúció műveletét, azonban 

egymástól radikálisan eltérő összefüggésben és szemlélettel. 

 

 

II.1. A femtokémiai kísérletek általános mérési elrendezése 

 

A femtoszekundumos mérési tartomány elérésének alapvető feltétele volt, hogy lehetővé vált 

pikoszekundumnál rövidebb lézerimpulzusok előállítása [2, 3]. A femtokémiában használt 

mérőberendezések általában két ilyen impulzust használnak, azaz kétimpulzusos 

méréstechnikát alkalmaznak. A kísérletek során sarkalatos követelmény a két impulzus 

egymáshoz mért időbeli különbségének pontos rögzítése és ismerete. Mivel két egymástól 

függetlenül létrehozott impulzus esetében ez kísérletileg csak nagyon nehezen megvalósítható, 

ezért a gyakorlatban egy impulzust generálnak, amelyet legtöbbször megfelelő optikai 

eszközzel – például féligáteresztő tükör segítségével – kettéosztanak. 

A nyalábosztást követően a két impulzust általában további optikai eszközökön vezetik 

keresztül, például a kiszélesedő impulzus ismételt „összenyomása” céljából. Minden esetben 

alapvető különbség azonban a két impulzus további sorsa között, hogy az egyik útjába igen 

pontosan beállított hosszúságú kitérőt iktatnak: az egyik impulzust késleltetik a másikhoz 

képest. Méghozzá úgy, hogy a fény sebessége folytán az igen csekély – hozzávetőleg 0,1 μm-

es pontossággal beállított – útkülönbség igen kicsi, a femtoszekundumos méréstartományba eső 

időkülönbséget eredményez a két lézerimpulzus között. 
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Az első impulzust a mérendő rendszerbe vezetik, ahol az beindítja a vizsgálni kívánt 

kémiai folyamatokat, vagy legalábbis gerjesztett állapotú molekulákat hoz létre. Ezt az első, 

gerjesztő impulzust angolul pumpnak nevezik. A második, időben ismert mértékben késleltetett 

impulzust használják a gerjesztett rendszer állapotának vizsgálatára. Ezt a mérő impulzust 

hívják angolul probe-nak. Az angol kifejezések nyomán a vázlatosan ismertetett kísérleti 

elrendezést gyakorta mint pum-and-probe módszert is emlegetik. A továbbiakban ennek a 

magyarításával kapott pumpa-próba kifejezést használom. 

A mérő impulzus által megtett optikai úthossz változtatásával a késleltetés mértéke 

ellenőrzött módon változtatható. A kísérletet ennek megfelelően változó késleltetésekkel 

ismételve a kísérlet során mért mennyiségek a mérő impulzus időbeli késleltetésének 

függvényében vehetők föl és ábrázolhatók. Ez pedig megmutatja a kémiai rendszer gerjesztést 

követő viselkedésének femtoszekundumos skálán történő alakulását, a reakció előre haladását 

vagy a rendszer relaxációját. 

A fenti elrendezés alapvetően megfelel az abszorbanciamérések támasztotta 

elvárásoknak. Ez esetben a mérő impulzus intenzitásának változását detektálják, illetve 

általában a gerjesztés nélküli és a gerjesztett minta optikai denzitásának arányát. Más a helyzet 

azonban, amikor a gerjesztett molekulák fluoreszcencs viselkedését kívánják mérni. Az eddig 

elmondott vázlat alapján még az is kérdéses lehetne, mi szükség egyáltalán ez esetben mérő 

impulzusra, hiszen a gerjesztést követően minden további nélkül detektálható a fluoreszcencs 

sugárzás. Ez elméletben ugyan így van, csakhogy közbejön a detektálás „tehetetlensége”: a 

detektorok válaszideje általában jelentősen meghaladja a femtokémiai kísérletekben 

megcélzott, az ultrarövid lézerimpulzusok időbeli szélessége által lehetővé tett időfelbontást. 

Meg kell tehát oldani azt a feladatot, hogy a vizsgált rendszerből származó fluoreszcens 

sugárzás csak a mérő impulzussal együtt, annak időtartama alatt jusson a detektorba. 

A nagy időfelbontású fluoreszcencia-spektroszkópiás mérésekben a fenti kihívásra adott 

leginkább elterjedt megoldás az úgynevezett összegfrekvencia-keltésen alapuló módszer, 

angolul fluorescence up-conversion method. Ebben a mérési elrendezésben a minta gerjesztő 

impulzus által kiváltott fluoreszcenciáját egy parabolikus tükör segítségével összegyűjtik, és 

egy nemlineáris optikai tulajdonságokkal rendelkező kristályba (például I-típusú BBO- 

kristály) irányítják. A késleltetett mérő vagy kapuzó impulzus szintén ebbe a kristályba érkezik. 

Amikor a fluoreszcens sugárzás és a mérő impulzus egyszerre esik a kristályba – tehát kizárólag 

a mérő impulzus időtartama alatt –, tapasztalható az összegfrekvencia-keltés nemlineáris 

optikai jelensége. 
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A detektálási körülményeket úgy alakítják ki, hogy a detektorba csak a fluoreszcencia 

és a mérő impulzus összegzett frekvenciájának megfelelő fotonok érkeznek. Legegyszerűbb 

esetben az összegfrekvenciás sugárzást egy monokromátor segítéségével spektrálisan szűrik, 

majd erősítés után detektálják (fotoelektron-sokszorozó és egyfoton számláló). Így különböző 

késleltetések mellett egyetlen hullámhosszon vehető föl a gerjesztés által kiváltott 

fluoreszcencia időbeli változása. A monokromátor beállításának változtatásával természetesen 

a mérés több hullámhosszon is megismételhető. Egy másik lehetőséget kínál a sugárzás 

spektrális fölbontása, majd a teljes – összegfrekvenciás tartományba eső – spektrum 

regisztrálása (CCD-kamerával), ismét különböző késleltetési idők mellett. 

A kétimpulzusos, abszopciós pumpa-próba módszerhez képest az utóbb ismertetett 

módszer előnyének tartják ennek szelektivitását: a gerjesztés által kiváltott fluoreszcens 

sugárzás összegfrekvencia-keltésen alapuló különválasztása lehetővé teszi, hogy a fluoreszcens 

gerjesztett állapotok dinamikája elkülönítetten, önmagában váljék vizsgálhatóvá, a (gerjesztett) 

alapállapotú molekulák abszorpciójának zavarása nélkül [1, 6]. 

 

 

II.2. A mérési eredmények konvolúciója 

 

Értelemszerűen vetődik föl a kérdés, hogy a femtokémiai mérések vázolt alapelrendezése 

milyen következményekkel jár a mérési eredmények (matematikai) kiértékelését tekintve. Ha 

az idealizált esetet tekintjük, vagyis mind a gerjesztő, mind a mérő impulzust ideálisan 

pillanatszerűnek gondoljuk, akkor nagy, sőt tetszőlegesen nagy időfelbontás esetén sem lép föl 

semmilyen nehézség. Ekkor a gerjesztett rendszer időbeli viselkedését a pillanatszerűen induló 

vagy ugrásszerűen megváltozó f(t) függvény írja le, amely általánosságban éppúgy magában 

foglalhatja egy vagy több komponens koncentrációjának változását, mint egy gerjesztett 

állapotú molekulának a reakciókoordináta mentén való mozgását. Legegyszerűbb esetben az 

f(t) függvény arányos a gerjesztő impulzus intenzitásával, miként a mért jel is az f(t) 

függvénnyel. Mindez egy közös C arányossági tényezőbe vonható össze, amely esetben a mért 

i*(t’) függvény: 

 𝑖∗(𝑡′) = 𝐶 ∙ 𝑓(𝑡) ∙ 𝛿(𝑡′ − 𝑡) = 𝐶 ∙ 𝑓(𝑡′) (1) 

Az i után fölső indexbe tett csillag azt kívánja jelezni, a kísérlet olyannyira idealizált, hogy a 

mérési hibát is kiküszöbölhetőnek feltételezzük. A képletben δ a Dirac-féle egységimpulzust 

jelöli, amely csak t = t’ (azaz 0 argumentum) esetén vesz föl 0-tól különböző értéket, miközben 

integrálja – adott esetben a mérő impulzus integrált intenzitása – egységnyi. Ezért a mért és a 
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keresett függvény csupán egy konstans szorzótényező erejéig különbözik egymástól. A keresett 

f(t) függvény ugyanakkor lehet igen egyszerű, de jócskán bonyolult alakú is, ami a vizsgált 

folyamat természetétől függ. 

A fenti idealizált kép azonban csak rendkívül erős megszorításokkal alkalmazható, a 

kísérletileg elérhető nagy időfelbontásnak köszönhetően detektálhatóvá vált igen gyors 

folyamatok esetében egyáltalán nem. A mérési adatok kiértékelésének alapvető matematikai 

nehézségét az adja ugyanis, hogy sem a gerjesztő, sem a mérő impulzus nem tekinthető 

pillanatszerűnek a vizsgált jelenségek karakterisztikus idejéhez képest, hanem véges időbeli 

kiterjedéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált folyamat során detektált mennyiség – 

amelyet továbbra is arányosnak lehet tekinteni a gerjesztő impulzus immár időben változó Ig(t) 

intenzitásával – nem pillanatszerű hatás eredménye. A mintába érkező gerjesztő impulzus 

intenzitása először kicsi, majd növekedve eléri maximumát, végül, miközben a fényimpulzus 

elhagyja a mintát, folyamatosan csökken. Ezzel együtt a gerjesztés hatására beinduló 

folyamatok sem egyszerre történnek az időben. Ezért a gerjesztett rendszert alkotó molekulák 

az adott időbeli késleltetéssel történő vizsgálatkor sincsenek azonos állapotban: a gerjesztő 

impulzus időtartama alatt korábban vagy később indult folyamatok a mérő impulzus mintába 

érkezéséig értelemszerűen különböző mértékben haladtak előre. 

Matematikailag ezt fejezi ki, illetve írja le a konvolúció művelete. Az f1 és f2 függvények 

konvolúciójának általános matematikai definícióját a következő képlet adja meg: 

 (𝑓1 ∗ 𝑓2)(𝑥) = ∫𝑓1(𝑥 − 𝑦)𝑓2(𝑦)𝑑𝜇(𝑦) (2) 

A matematikai megfogalmazás általánossága megköveteli a μ mérték szerinti Lebesgue-integrál 

szerepeltetését. Ugyanakkor a femtokémiai kísérletek eredményeinek értelmezéséhez elegendő 

a konvolúció egyszerűbb, időben zajló folyamatokra alkalmazott megfogalmazása is: 

 (𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡 − 𝜏)𝑔(𝜏)𝑑𝜏

∞

−∞

 (3) 

Érdemes lehet megemlíteni, hogy az f függvénnyel való konvolúciót kifejező �̂�𝑓 operátor 

kommutál a transzláció, vagyis eltolás �̂�𝑎 operátorával: 

 

�̂�𝑎�̂�𝑓𝑔 = (𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡 + 𝑎) = ∫ 𝑓(𝑡 + 𝑎 − 𝜏)𝑔(𝜏)𝑑𝜏

∞

−∞

= 

= ∫ 𝑓(𝑡 − 𝑡′)𝑔(𝑡′ + 𝑎)𝑑𝑡′

∞

−∞

= �̂�𝑓�̂�𝑎𝑔 

(4) 
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Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy a két konvolváladó függvény egymáshoz képest 

vett helyzetének megváltoztatása nem befolyásolja a konvolvált függvény alakját, pusztán 

eltolja ezt időben. Ez az összefüggés jelentősen egyszerűbbé teheti két függvény ismert (például 

mért) és számított konvolúciójának összevetését. 

A konvolúció matematikai formuláját az Ig(t) gerjesztő impulzus hatására bekövetkező 

folyamatokra vonatkoztatva adódik: 

 (𝐼g ∗ 𝑓)(𝑡) = ∫ 𝐼g(𝑡 − 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏

∞

−∞

 (5) 

Az integrálás határait a matematikai kezelés egyszerűsége végett célszerű a fönti alakban 

meghagyni. A gyakorlati numerikus számítások terén ennek nincs jelentősége, hiszen a 

gerjesztő impulzus adott – véges – időbeli szélességén kívül eltűnik, és így – a nullával való 

szorzás folytán – nem ad járulékot az integrálhoz, pontosabban az azt numerikusan közelítő 

összegzéshez. 

Jóllehet evidens, a szemléletesség végett érdemes lehet fölhívni a figyelmet arra, hogy 

a konvolúció során a két konvolválandó függvény argumentumában az integrálási változó 

ellentett előjellel szerepel. Konkrétan f nagyobb t-nél vett értékének Ig kisebb argumentumnál 

vett értéke felel meg a függvények pontonkénti szorzásakor. Ez egyszerűbben fogalmazva azzal 

a fizikailag természetes képpel esik egybe, hogy az impulzus nagyobb t értékekhez tartozó része 

van időben „később”. Ennek nincs jelentősége akkor, ha az impulzus időbeli alakja a 

maximumra nézve szimmetrikus – dolgozatomban kizárólag ilyen impulzusokkal dolgozom –, 

azonban lényegessé válik aszimmetrikus időbeli alak esetén. 

A gerjesztést késleltetve követő mérő impulzus hasonlóképpen nem pillanatszerű, 

ahogy a gerjesztő impulzus sem. Ezért – az előbbi gondolatmenethez hasonlóan – a 

femtokémiai mérések során a detektálás sem egyetlen pillanatban történik. Csakhogy az 

Im mérő impulzus időtengelyét – szemben a gerjesztő impulzuséval – nem kell tükrözni: 

Im kisebb függvényargumentumú, azaz korábbi értékei a rendszer gerjesztő impulzussal 

konvolvált f válaszfüggvényének időben szintén korábbi szakaszát „mérik”, vagyis annak 

kisebb t-nél vett értékeivel szorzódnak. Ekként adódik: 

 ∫ 𝐼m(𝑡 − 𝑡′)(𝐼g ∗ 𝑓)(𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞

 (6) 

A (6) egyenletben a gerjesztést leíró konvolúciót az (5) egyenlet szerint kifejtve, majd 𝑡′′ = 𝑡 −

𝑡′ változócserét végrehajtva kapjuk: 
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∫ 𝐼m(𝑡 − 𝑡′) ∫ 𝐼g(𝑡 − 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏

∞

−∞

𝑑𝑡

∞

−∞

= 

= ∬𝐼m(𝑡 − 𝑡′)𝐼g(𝑡 − 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝑡𝑑𝜏

∞

−∞

= 

= ∫ ( ∫ 𝐼m(𝑡′′)𝐼g(𝑡
′′ + 𝑡′ − 𝜏)𝑑𝑡′′

∞

−∞

)

∞

−∞

𝑓(𝜏)𝑑𝜏 

(7) 

A fenti átalakítással nyert egyenletben a belső integrál a mérő és a gerjesztő impulzus 

kapcsolatát mint a két impulzus korrelációját írj le: 

 ∫ 𝐼m(𝑡′′)𝐼g(𝑡
′′ + [𝑡′ − 𝜏])𝑑𝑡′′

∞

−∞

= corr(𝐼m, 𝐼g)(𝑡
′ − 𝜏) (8) 

Amint a (3) és (8) egyenletek hasonlósága is jelezheti, a konvolúció és a korreláció szorosan 

összefüggenek egymással. Előbbi mégis egyszerűbb matematikai tárgyalást tesz lehetővé, lévén 

a korreláció – a konvolúcióval ellentétben – nem-kommutatív és nem-asszociatív művelet [7]. 

A mérő impulzus szimmetriája esetében ennek újfent nincs jelentősége – a konvolúció és a 

korreláció azonos eredményre vezet –, aszimmetrikus függvényalakot föltételezve pedig a 

korreláció konvolúcióvá alakítható a mérő impulzus időtengelyének előzetes tükrözése révén. 

A (7) egyenlet lehetőséget ad arra, hogy a gerjesztő és mérő impulzust ne külön-külön, 

hanem együttesen, mint a mérőberendezés ún. Ieff effektív impulzusát vegyük tekintetbe: 

 
∫ 𝐼m(𝑡 − 𝑡

′)(𝐼g ∗ 𝑓)(𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞

= (corr(𝐼m, 𝐼g) ∗ 𝑓)(𝑡
′) = 

= (𝐼eff ∗ 𝑓)(𝑡
′) 

(9) 

A mérhető mennyiségek értékét modelláló függvény tehát úgy áll elő, mint a vizsgált rendszer 

válaszfüggvényének a két impulzus korrelációjával mint effektív impulzussal képzett 

konvolúciója. Ez két okból is célszerű közelítés. 1. Az effektív impulzus alakját kísérletileg 

több módszerrel is meg lehet határozni [2]. Ráadásul ezáltal a mérési elrendezésből következő 

olyan hatások is implicit módon figyelembe vehetők, amelyeket az effektív impulzust leíró 

modell nem tartalmaz. 2. Minthogy a mérő és gerjesztő impulzust leíró függvényeket a 

késleltetéstől függetlennek tekintjük, így a mérési eredmények kiértékelése során egy rögzített 

hullámhosszon nincs szükség az effektív impulzus ismételt kiszámítására sem, ami lényegesen 

növeli a numerikus konvolúció számítási sebességét. 

Végül fölvethető az az általános kérdés, hogy az impulzustechnikát alkalmazó 

kísérletekben miért nem jelentkezik minden alkalommal a konvolúció problémája. Egyik 
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esetben a válasz inkább elvi jellegű: a pillanatszerű impulzusokat feltételező idealizált határeset 

is leírható a fenti egyenletekkel. Ekkor a vizsgált rendszer f válaszfüggvénye Dirac-féle 

egységimpulzusokkal konvolválódik. Ha az egyszerűség kedvéért eltekintünk az impulzusok 

intenzitásától, pontosabban azt egyre normáltnak vesszük (aminthogy δ integrálja definíció 

szerint egységnyi), akkor a konvolúció után visszakapjuk f-et: 

 

(𝛿m ∗ 𝛿g ∗ 𝑓)(𝑡
′) = ∫ 𝛿m(𝑡′ − 𝑡) ∫ 𝛿g(𝑡 − 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏

∞

−∞

𝑑𝑡

∞

−∞

=

= ∫ 𝛿m(𝑡
′ − 𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞

= 𝑓(𝑡′) 

(10) 

Ennek nyomán csábító lenne úgy fogalmazni, hogy az L1 teret a konvolúcióval mint 

szorzásművelettel ellátva kapott (konvolúciós) algebra egységeleme a Dirac-féle 

egységimpulzus. Csakhogy utóbbi szigorúan véve nem függvény, legföljebb ún. általánosított 

függvény, s korrekt matematikai tárgyalása a függvényanalízis disztribúcióelméleti kibővítését 

követeli meg. 

Jóval fontosabb, a valódi mérések során igen általános eset, amikor a vizsgált 

folyamatok időbeli változása az impulzusok időtartama alatt a kísérleti hibán belül 

elhanyagolható. Ez azt jelenti, hogy a rendszer f(t) válaszfüggvénye adott A időtartományban 

az effektív impulzus időbeli szélessége alatt konstansnak vehető, azaz a t’ késleltetési 

időpillanatban fölvett értékével helyettesíthető, és így az integrál elé kiemelhető: 

 

(𝐼eff ∗ 𝑓)(𝑡
′) = ∫ 𝐼eff(𝑡

′ − 𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝐴

≈ 

≈ 𝑓(𝑡′) ∫ 𝐼eff(𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞

= 𝐼eff
int ∙ 𝑓(𝑡′) 

(11) 

A második egyenlőségnél kihasználtam azt a föltevést, hogy az effektív impulzus időbeli 

kiterjedése kisebb, mint az A időintervallum hossza – egyébként a probléma megfogalmazása 

eleve értelmetlen lenne –, így az impulzus 𝐼eff
int integrált intenzitásának kiszámításakor az 

integrálási határ megszorítása elhagyható. 

Impulzusok alkalmazása során tehát a konvolúció mindenkor föllép, csak éppen hatása 

bizonyos feltételek között nem vagy alig észrevehető. Nem kell figyelembe venni a konvolúciót 

ott, ahol a mérhető változások olyan időskálán mennek végbe, amelyen elhanyagolható a mért 

mennyiségeknek az impulzus időtartama alatt bekövetkező megváltozása. Ez nem föltétlen 

jellemzi a folyamat egészét. Különösen a nagy időfelbontású spektroszkópiai kísérletekben 
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tapasztalható, hogy a gerjesztés által kiváltott gyors folyamatok – nagy sebességükből adódóan 

– gyorsan lezajlanak, illetve – a reakció előre haladásával vagy a rendszer relaxációjával – 

lelassulnak. Nagyobb késleltetési időknél tehát a mért folyamatok változása egyre kisebb, és 

így a konvolúció hatása is egyre kevésbé érvényesül. Ezzel szemben a gerjesztést követően 

nagy sebességgel zajló folyamatok karakterisztikus ideje összemérhető az effektív impulzus 

időbeli szélességével, így az ekkor bekövetkező változások tanulmányozása nem lehetséges a 

konvolúció figyelmen kívül hagyásával. 

A (11) egyenlet nyomán joggal vetődhet föl a kérdés, hogy az effektív impulzus időbeli 

szélességének csökkentése és így a kísérleti berendezések időfelbontásának javítása révén nem 

küszöbölhető-e ki a konvolúció torzító hatásának jelentős része – legalábbis a vizsgálni kívánt 

folyamatok időskáláján? Bizonyos mértékben természetesen van erre lehetőség, de a kérdés 

második része legalább olyan fontos, mint az első. Eddig a konvolúciót úgy írtam le, mint amely 

időben történik, vagyis az integrálási változó az idő volt. Ez azonban maga is közelítés, és azt 

az igen erős előfeltevést rejti magában, hogy az alkalmazott impulzus időbeli kiterjedéséhez 

képest hullámhossz szerinti profilját nem szükséges külön figyelembe venni. 

Ha a mérést szűk hullámhossztartományban végzik, amelyen belül a molekula 

spektrumának változása elhanyagolható, akkor azt valóban elegendő lehet konstans 

szorzótényezőként figyelembe venni, amely így a konvolúciós integrál elé kiemelhető. Az 

effektív impulzus intenzitása pedig hullámhossz szerint integrálható, és az impulzusnak ekként 

már csak időtől függő intenzitásprofiljával kell számolni. Amennyiben erre az egyszerűsítésre 

nincs mód, akkor az integrálást két változó – az idő és hullámhossz – szerint kell végezni. 

A fénygerjesztés hatására bekövetkező – kémiai vagy relaxációs – folyamatok 

sokfélesége és összetettsége általában komoly kihívássá teszi a mérési eredmények 

értelmezését. Az impulzus spektrális szélességének növekedésével a lejátszódó folyamatok 

köre tovább bővülhet és bonyolultabbá válhat, jelentékenyen fokozva az adatok kiértékelésének 

nehézségét. Ezért a femtokémiai kísérletekben gyakori igény a gerjesztés minél nagyobb 

szelektivitása és az impulzusok olyan spektrális szélessége, amely kiküszöbölhetővé teszi a 

hullámhossz szerinti integrálást. Ez viszont az időbeli és spektrális felbontás terén kötött 

kompromisszum révén érhető csak el, ugyanis az impulzus mint hullámcsomag időbeli 

szélességének (Δt) és hullámhosszra átváltható energiaintervallumának (ΔE) szorzata – a 

Heisenberg-féle határozatlansági reláció értelmében – a Planck-állandóval (ℏ = h/2π) arányos 

alsó korláttal bír [32]: 

 ∆𝑡 ∙ ∆𝐸 ≥
ℏ

2
 (12) 
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Amennyiben az egyenlőség teljesül, transzformáció-korlátozott impulzusról szokás beszélni. 

Az időbeli és spektrális félértékszélesség ennek megfelelő értékei függenek az impulzus 

alakjától és maximumához tartozó hullámhosszától. Csak a nagyságrendeket érzékeltetendő: a 

látható tartományban 10 nm-nél keskenyebb félértékszélesség elérése hozzávetőleg 100 fs-os 

időbeli félértékszélesség mellett lehetséges. Emiatt a gyakorlatban alkalmazott impulzusok 

szélessége legtöbbször 100 fs közelében van. 

 

 

II.3. A dekonvolúció problémája és néhány módszere 

 

Az előző alfejezetben bemutattam, hogy a femtokémiai kísérletek mérési eredményeinek 

függvényalakját legáltalánosabb esetben a vizsgált rendszer válaszfüggvényének és az effektív 

impulzusnak – másképpen a mérőberendezés IRF-ként (Instrument Response Function) 

rövidített válaszfüggvényének – a konvolúciója írja le. A mért és ekként leírt adatok csak a 

kísérlet elvétől és módszerétől függő állandók erejéig különböznek, amelyek abszolút értéke 

lényegtelen is lehet a mérések gyakori relatív volta miatt. Ugyanakkor érdemes ismételten is 

hangsúlyozni, hogy kezdettől fogva lineáris közelítéssel éltem, amely szerint a gerjesztésre 

adott válasz a gerjesztő impulzus intenzitásával arányos, a mért jelé pedig a mérő impulzuséval. 

Mindezt figyelembe véve a konvolúció matematikai művelete egy olyan inhomogén, 

elsőfajú – és a konvolúció-operátor tulajdonságai folytán lineáris – integrálegyenletet határoz 

meg, amelyben a konvolvált függvényt és az effektív impulzust (a konvolúció ún. 

magfüggvényét) mérés folytán ismertnek tételezzük föl, míg a rendszer konvolválatlan 

válaszfüggvényét az integrálegyenlet megoldásaként keressük: 

 𝑖∗(𝑡′) = 𝐶 ∙ (𝐼eff ∗ 𝑓)(𝑡′) = 𝐶 ∙ ∫ 𝐼eff(𝑡′ − 𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞

 (13) 

A (4) egyenletben már bevezetett operátorjelölést alkalmazva még áttekinthetőbb alakban: 

 𝑖∗ = 𝐶 ∙ �̂�eff𝑓 (14) 

Ennek a matematikailag egyszerűen megfogalmazható problémának a megoldása azonban 

valódi mérési adatok esetén – és így a femtokémiai mérések kiértékelése során – sajnos több 

okból sem triviális. 

1. Eleve óvatosságra inthet, hogy általános esetben a (14) alakú elsőfajú 

integrálegyenletnek sem megoldhatósága nem garantált, sem a megoldás létezése esetén annak 

egyértelműsége. Az elsőfajú integrálegyenletek ezért matematikailag sokkal nehezebben 
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kezelhetőek, mint a másodfajúak (röviden említi [8, 9], bővebben tárgyalja [10, 11]). Igaz 

ugyanakkor, hogy a femtokémiai mérések valóban lezajló folyamatokat követnek nyomon, így 

az ezeket leíró integrálegyenleteknek bizonyosan létezik megoldása. Ekként a dekonvolúció 

sikeres végrehajtását – jóllehet az továbbra is komoly körültekintést követel meg – nagyban 

segíthetik az abból következő feltételek vagy gyengébb esetben föltevések, hogy a 

konvolúcióban szereplő f nem tetszőleges matematikai objektum, hanem a vizsgált rendszer 

fizikailag értelmezhető válaszfüggvénye. A dekonvolúció során alkalmazott algoritmusok 

hatékonysága ezért nagyban függhet attól, hogy mennyire képesek az előzetes feltételeket a 

megoldás keresése során érvényesíteni, illetve hogy az a priori adott feltételek elég általánosak-

e ahhoz, hogy ne szabjanak túl szigorú korlátot a megoldás számára. Ennek a két szempontnak 

mindkét általam alkalmazott módszernél kitüntetett jelentősége van. 

2. Amint arra az i után tett csillag utal, mindezidáig nem vettem figyelembe a minden 

mérést terhelő kísérleti hibát. Az egyenletet ezzel kiegészítve: 

 𝑖 = 𝑖∗ + 𝜂 = 𝐶 ∙ �̂�eff𝑓 + 𝜂 (15) 

Ennek megoldása formálisan: 

 𝑓 + 𝜂′ =
1

𝐶
∙ �̂�eff

−1𝑖 , (16) 

ahol 𝜂′ =
1

𝐶
∙ �̂�eff

−1𝜂. Az önmagában nem baj – aligha várható más –, hogy a zajos mérési 

eredményekből meghatározott konvolválatlan válaszfüggvény szintén zajos, vagyis hibával 

terhelt. A zaj mértéke, pontosabban a dekonvolvált függvény jel/zaj aránya azonban közel sem 

mellékes probléma. Márpedig az elsőfajú integrálegyenletek többek közt azért kezelhetőek 

matematikailag nehezen, mert instabilak. Ahogy az elsőfajú integrálegyenletek inverz 

operátora, ha létezik, általában nem korlátos, úgy a konvolvált függvény kis változása – éppen 

mint amilyet a kísérleti hiba okoz – a dekonvolvált függvény jelentős mértékű módosulásával 

járhat együtt. Más szavakkal: a dekonvolúció művelete a hibát szinte tetszőleges mértékben 

megnövelheti [10], a mérési eredményeknél jelentősen rosszabb jel–zaj arányhoz vezetve. 

3. Végezetül mindeddig a függvények folytonos és lineáris közelítésével éltem. A 

válaszfüggvény nemlineáris járulékai a femtokémiai mérések körülményeinek gondos 

megválasztása révén általában elhanyagolhatóvá tehetőek, a célzottan nemlineáris 

spektroszkópiai módszerek pedig nem képezik szakdolgozatom tárgyát. A vizsgált folyamatok 

fizikai természete a femtoszekundumos időskálán ugyan a folytonos modellel történő 

közelítésnek nem mond ellent, ám ez kísérletileg nyilvánvalóan megvalósíthatatlan. Mind a 

mérési adatok rögzítése, mind számítógépes feldolgozás a modell diszkretizálását teszi 

szükségessé. A diszkrét adatok numerikus kezelése nem triviális feladat, és – már csak a 
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kerekítés, azaz a digitális csonkítás folytán is – könnyen tovább növelheti a kísérleti hibát, ami 

a fönt említett kedvezőtlen következményekkel járhat. 

Az elsőfajú integrálegyenletek és ezen belül a dekonvolúció jelentette kihívás 

megválaszolására – minthogy a természettudományok számos területén megjelenik – többféle 

módszert is kidolgoztak, amelyek különbözősége részben a fölmerülő problémák eltérő 

sajátosságaiból adódik. Általánosan sikeres módszer nem létezik [11]. A módszercsoportok 

teljes körű bemutatása itt sem nem célszerű, sem nem szükséges (számos, a spektroszkópiában 

is alkalmazott numerikus eljárást említ [12, 13], elsősorban a képfeldolgozás szempontjából ad 

áttekintést [14, 15]). Az alábbiakban azokat a módszereket emelem ki, amelyek a 

szakdolgozatban alkalmazott megoldáskereső eljárások szempontjából is fontosak. 

A Fourier-transzformáción alapuló dekonvolúciós módszer a hiba nélküli, analitikusan 

kezelhető esetekben szinte kézenfekvő matematikai eljárásnak tekinthető. Ismert ugyanis az az 

alapvető összefüggés, mely szerint a konvolúció eredményének Fourier-transzformáltja előáll 

a konvolvált függvények Fourier-transzformáltjainak (pontonkénti) szorzataként is. Azaz a már 

alkalmazott operátorjelölést használva: 

 �̂�(𝑓 ∗ 𝑔) = �̂�(𝑓) ∙ �̂�(𝑔) (17) 

Ebből az adódnék, hogy a rendszer keresett válaszfüggvényét megkaphatjuk oly módon, hogy 

inverz Fourier-transzformációt alkalmazunk a mért (konvolvált) függvény, illetve az effektív 

impulzus Fourier-transzformáltjainak hányadosaként képzett függvényre. A fentiek alapján 

azonban gyanítható, hogy e célravezetőnek tetsző – a jelkezelés területén inverz szűrésnek is 

nevezett – módszer implementálása a femtokémiai mérési eredmények kiértékelésekor nem 

akadálytalan. 

Mind a kísérleti hiba, mind az elkerülhetetlen diszkretizálás, mind a numerikus 

transzformáció révén adott Fourier-komponensek igen korlátozott száma erősen torzíthatja a 

megoldást. Ráadásul a frekvenciatérben jelentkező vagy elkövetett (lokális) hiba az inverz 

Fourier-transzformáció következtében a megoldás egészének időbeli alakját befolyásolja, 

hiszen az előálló függvény egy adott frekvenciájú komponensét határozza meg. Ezeknek a 

problémáknak a kezelése további szűrők alkalmazását teszi szükségessé, amelyek paramétereit 

általában optimalizálni kell, illetve amelyek maguk is hibák forrásai lehetnek [16, 17]. 

A módszer eredményeként kapott dekonvolvált függvény természetesen nem pótolja a 

vizsgált folyamatok fizikai-kémiai értelmezését, de ez immár a dekonvolúciót követően, attól 

függetlenül hajtható végre. Ennek több előnye is van: túl azon, hogy – egyéb fizikai 

megfontolások hiányában – a modell megalkotása során nem kell a konvolúció által torzított 

mérési eredményekből kiindulni, a dekonvolvált függvények kiértékelése a kinetikai 
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paramétereknek is jobb becslését adja [17]. Ez esetben ugyanis kevesebb és kevésbé korrelált 

paraméter illesztésére van szükség, mint azok konvolúcióval egyidejű – például az alább 

ismertetett parametrikus rekonvolúcióval történő – meghatározása során. 

Azokhoz a szűrőkhöz hasonlóan, amelyeket a Fourier-transzformációra épülő direkt 

dekonvolúció során alkalmaznak, számos egyéb regularizációs és iteratív módszert is úgy 

dolgoztak ki, hogy lehetőség szerint ellensúlyozza az elsőfajú integrálegyenletek instabilitását 

[11, 12]. Ennek a célnak az elérése végett ugyan a módszerek mindegyike hol erősebb, hol 

gyengébb előfeltevésekkel él, a rekonvolúció eljárása egészen odáig megy el, hogy explicit 

módon megszabja a dekonvolúciós probléma megoldásának alakját: előzetes ismeretek (vagy 

sejtések) alapján eleve rögzíti a vizsgált jelenség modelljét. A rekonvolúció szigorúan véve 

megkerüli a dekonvolúciót, amennyiben azt nemlineáris paraméterbecslési feladattá alakítja át. 

Az előfeltételezett modell optimalizálása a paramétertérben történő keresés révén valósítható 

meg, minimalizálva a paraméterek aktuális értékeivel számított és a kísérleti adatok közötti 

eltérést. A számított értékek természetesen magukban foglalják az effektív impulzussal való 

konvolúciót – ebből adódik a rekonvolúció elnevezés. (Az impulzus alakját a rekonvolúció 

során ismertnek feltételezik, viszont a félértékszélesség – a kísérleti körülményeknek megfelelő 

határok között – lehet illesztett paraméter. Hasonlóan szokás eljárni a zérus időpont 

meghatározásakor is: a gerjesztő és mérő impulzusok pontos átfedésének időbeli 

elhelyezkedését a modellben szereplő időskálán szintén becsült paraméternek tekintik.) 

Természetesen előfordul, hogy bizonyos paraméterekre a modell rögzített alakja ellenére is 

fizikailag értelmetlen érték adódik, például negatívnak adódó koncentrációk vagy 

abszorptivitások esetében. Ez vagy a paramétertér fölött értelmezett célfüggvény egy lokális 

minimumából következhet – az illesztés sikertelenségét jelezve –, vagy az előfeltételezett 

modell hibájára vethet – nagyon is jelentéses módon – fényt. 

Amennyiben több hullámhosszon vagy eltérő koncentrációviszonyok mellett fölvett 

adatsorok állnak rendelkezésre, a rekonvolúció hatékonyságát jelentősen növelheti az adatokra 

alkalmazott globális paraméterbecslés [18, 19]. Ennek során a paraméterek becslése nem egyes 

adatsorokra külön-külön, egymástól függetlenül történik, hanem egyszerre, az azonos 

paramétereknek – például élettartamoknak – értelemszerűen azonos értékeket tulajdonítva. Az 

adatsorok globális elemzése a mai számítási kapacitás mellett általában nem túl időigényes, 

lehetősége pedig a modellfüggő módszerek előnye. Hátránya viszont a modellfüggetlen direkt 

dekonvolúciós eljárásokhoz képest, hogy abban az esetben nem alkalmazhatóak, ha a vizsgált 

folyamatokról nem alkotható előzetesen megalapozott modell, hanem magának a modellnek a 

természete (is) kérdéses. Természetesen lehetséges – bár körülményes – több modell egymástól 



18 

 

független kipróbálása, illetve fenomenologikus modellek alkalmazása, ám utóbbi esetben az 

eredmények akár igen félrevezetőek is lehetnek: az elsőfajú integrálegyenletek instabilitása 

miatt a rekonvolúció során alkalmazott modell jó illeszkedése sem jelent garanciát a modell 

helyességére. Így a rekonvolúció során becsült paraméterek fizikai értelmezése közel sem 

magától értetődő feladat. 

A természettudományok területén egyre gyakrabban veszik hasznát a genetikus 

algoritmusoknak (kifejezetten kémiai felhasználásait tekinti át, elsősorban a szerkezetvizsgálat 

köréből [20]), a dekonvolúciós probléma megoldására azonban csak az utóbbi időben kerültek 

alkalmazásra [21, 22]. A módszer ötvözni igyekszik a modellfüggetlen iteratív és a 

rekonvolúciós eljárások előnyeit: a kezdeti populáció létrehozása során minél inkább 

érvényesíteni igyekszik a konvolúció kinetikai görbékre gyakorolt hatásáról való tudásunkat, 

de nem előfeltételez konkrét, zárt alakban megadható modellt. A kezdeti populáció egyedeit az 

algoritmus iteratív módon – nemzedékek során át – közelíti a konvolúciós egyenlet 

megoldásához. Minthogy a módszer fejlesztésével kapcsolatos eredmények szakdolgozatom 

egyik lényegi részét képezik, a genetikus algoritmusok részletesebb bemutatására a negyedik 

fejezetben kerítek sort. 
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III. Kinetikai mechanizmus vizsgálata rekonvolúciós módszerrel 

 

 

Szakdolgozatom előző fejezetében bemutattam, hogy a femtokémiai kísérleti módszerek 

miképpen vezetnek a mérési adatoknak az effektív impulzussal történő konvolúciójához, majd 

átfogóan szóltam a dekonvolúció ebből adódó feladatának nehézségéről és módszereiről. Ebben 

a fejezetben az említett módszerek közül a mindmáig talán leggyakrabban alkalmazott 

rekonvolúciós eljárásnak a hatékonyságát és korlátait vizsgálom. Ezt valódi mérési adatok 

kiértékelésével mutatom be, az 5-aminouracil (1. ábra) kinetikai görbéinek és nagy 

időfelbontással fölvett fluoreszcencia-spektrumainak együttes, globális elemzése révén. 

 

1. ábra. Az 5-aminouracil szerkezeti képlete 

A nukleinsavaknak az öröklődésben és a sejtműködések szabályozásában játszott 

biológiai szerepe érthetővé teszi, hogy a természetes nukleinsavak és építőköveik fotokémiai 

tulajdonságai kitüntetett jelentőséggel bírnak az élő szervezetek számára. Különösen igaz ez, 

ha arra gondolunk, hogy egyfelől az élet kialakulásakor az élőlények a mainál sokkal erősebb 

UV-sugárzásnak voltak kitéve, másfelől a földfelszínre jutó napfény UV összetevője 

napjainkban is fontos mutagén és karcinogén tényező. Az élet létrejötte és fennmaradása 

szempontjából közel sem elhanyagolható tehát, hogy a nukleinsav-bázisok gerjesztésüket 

követően – nagy mértékben elkerülve a gerjesztés kiváltotta kémiai reakciókat és az ebből 

következő fotokárosodást – igen gyorsan deaktiválódnak, azaz gerjesztett állapotaik élettartama 

igen csekély, 1 ps-nál is rövidebb. Ennek megfelelően a természetes bázisok fluoreszcenciás 

kvantumhatásfoka – szokásos fiziológiai körülmények közepette – elenyészően alacsony (10–4 

körüli, sőt annál is kisebb érték): az elektronikus alapállapotba való visszatérés igen hatékony 

és gyors nem-sugárzásos csatornái ahhoz vezetnek, hogy az ezekhez képest jellemzően 

hosszabb időskálán jelentkező és kisebb átmeneti valószínűséggel jellemezhető fluoreszcens 

fotonemisszió a gerjesztett állapotú molekulák többségénél nem következik be. Ezért – 
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egyszerűsítve a helyzetet – e molekulákra sokáig úgy tekintettek, mint amelyek nem 

fluoreszkálnak. A gerjesztés kiváltotta fluoreszcencia igen alacsony intenzitása és nagyon gyors 

időbeli lecsengése érthetővé teszi, hogy a nukleinsav-bázisok időfüggő fluoreszcenciájának 

vizsgálata az ezredfordulót követően kapott lendületet, és azóta is mind a kísérleti, mind az 

elméleti kutatások terén számos nyitott, vitatott kérdés megfogalmazásához vezetett [23, 24]. 

Az uracilszármazékok, köztük az 5-aminouracil gerjesztett állapotainak kutatása szintén 

azért bír jelentőséggel, mert a nukleinsav-bázisok – és így közvetetten a nukleozidok, 

nukleotidok és nukleinsavak – deaktivációs mechanizmusainak jobb megértéséhez vezethet. A 

nagy időfelbontású fluoreszcenciás méréseket nem én végeztem, feladatom az adatsorok 

kiértékeléséhez használt program fejlesztése és ennek segítségével néhány lehetséges (egzakt, 

illetve fenomenologikus) kinetikai modell vizsgálata volt. Ennek megfelelően az 5-aminouracil 

összegfrekvencia-keltésen alapuló fluoreszcenciamérésének kísérleti technikájáról csak rövid 

összefoglalást adok. A hangsúlyt ezt követően a kísérleti adatok kiértékeléséhez használt 

program bemutatására, valamint az eredmények ismertetésére helyezem. Végül ezek értékelése 

és a következtetések megfogalmazása során eredményeimet összevetem azokkal a 

szakirodalomban szereplő föltevésekkel és megállapításokkal, amelyek a nukleinsav-

bázisoknak, különösen az uracilnak és származékainak a fénygerjesztést követő rövid 

időskálájú viselkedésével kapcsolatosak. 

 

 

III.1. Kísérleti adatok 

 

Ahogy a fejezet bevezetőjében is hangsúlyoztam, a fluoreszcenciás összegfrekvencia-keltésen 

alapuló méréseket nem én végeztem. A saclay-i Francis Perrin Laboratóriumban, Thomas 

Gustavsson csoportjában Bányász Ákos vette föl az alábbiakban elemzett kinetikai görbéket és 

spektrumokat. A kísérleti módszert és körülményeket ezért csak röviden ismertetem, amennyire 

az a mérési eredmények kiértékelésének megértéséhez szükséges. [25–27] 

A mérések során a gerjesztés egy Ti-zafír módusszinkronizált lézer harmadik 

felharmonikusával történt. A frekvenciaháromszorozáshoz két 0,5 mm-es, I-típusú BBO-

kristályt alkalmaztak. Az UV-tartományba eső gerjesztő impulzus hullámhossza így 267 nm 

volt, átlagos teljesítménye kb. 40 mW. A minta gerjesztő impulzus által kiváltott 

fluoreszcenciáját egy parabolikus tükör segítségével összegyűjtötték, majd a gerjesztő 

hullámhossz kiszűrésére egy színszűrőn vezették keresztül, végül szintén egy 0,5 mm-es 

vékonyságú, I-típusú BBO-kristályba fókuszálták. A mintából származó fluoreszcens sugárzás 
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itt találkozott össze a Ti-zafír lézer 802 nm-es alapharmonikusából leválasztott, késleltetett 

mérő – pontosabban kapuzó – impulzussal, aminek eredményeként a nemlineáris kristályban 

200 és 300 nm hullámhossztartományon belüli összegfrekvenciás sugárzás jött létre. A kinetika 

vizsgálata során ezt monokromátor segítéségével spektrálisan szűrték, majd egy 

egyfotonszámlálóhoz kapcsolt fotoelektron-sokszorozóra irányították. A spektrumok rögzítése 

során pedig az összegfrekvenciás sugárzást spektrális fölbontás után CCD-kamerával vették 

föl. 

A gerjesztő lézersugár polarizációjának beállításával a detektálás párhuzamos (Ipar) és 

merőleges (Iper) konfigurációban is elvégezhető, a teljes fluoreszcens intenzitás (Itot) ezek 

összegéből származtatható: 

 Itot(t) = Ipar(t) + 2Iper(t) (18) 

A leírt elrendezésben a készülék időfelbontása a mérés hullámhosszával változik, mivel a 

kapuzó alapharmonikus és a fluoreszcens sugárzás csoportsebesség-diszperziója a hullámhossz 

növekedésével csökken. Ennek megfelelően az effektív impulzus félérték-szélessége a növekvő 

hullámhosszak felé haladva szintén csökken. Az effektív impulzus alakja Gauss-függvénnyel 

közelíthető, amit a víz indukált Raman-szórásának mérése is igazolt. Gondos dekonvolúciót 

követően az időfelbontása hozzávetőleg 100 fs. (Az időfelbontás praktikus korlátjáról lásd a 

II.2. alfejezet zárlatát.) 

Az 5-aminouracilt a Sigma Aldrich cégtől szerezték be, és további tisztítás nélkül 

használták. A méréseket 20 °C-on, 3∙10–4 és 3∙10–3 mol/dm3 koncentrációtartományban, 

semleges pH-n, 0,4 mm-es átfolyó kvarcküvettában végezték. [27] 

A fluoreszcens sugárzás lecsengését hat hullámhosszon rögzítették (360, 385, 420, 450 

és 465 nm), 1 és 16 ps között változó időablakban, 0,02 és 0,2 ps között változó időlépésekkel. 

A spektrumokat 31 250 és 21 505 cm–1 hullámszám-tartományban, összesen 27 hullámszámon 

vették föl, 0,1 ps-os, valamint 1 ps-os lépésközzel. Előbbi esetben 11, utóbbiban 7 spektrumot 

rögzítettek. 

 

 

III.2. A kísérleti adatok kiértékelése során alkalmazott módszer 

 

A kísérleti adatok kiértékelése során kitűzött cél a mért kinetikai görbék és időfüggő 

spektrumok együttes földolgozása volt. Az így végrehajtott modellfüggő illesztés újdonsága a 

globális analízis olyan kiterjesztése, amelynek révén a kinetikai és spektrális mérések adatait 

nem egymástól függetlenként kezeljük, hanem egy közös modellben egyesítve hajtjuk végre a 
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paraméterbecslést. Az optimalizálandó változók egy része természetesen ebben az esetben is 

csak az egyes adatsorokra jellemző, elsősorban azok sajátos mérési körülményeit határozva 

meg. A kinetikai és a spektrális tulajdonságokat leíró paraméterek azonban az egységes modell 

révén jórészt közösek. 

A bemutatott módszer nem föltétlen helyettesíti a paraméterbecslés szokásos eljárását. 

Nem egy ismeretlen probléma esetében szerencsés lehet az adatsorok egyenként történő 

elemzésével kezdeni a kiértékelést, majd ennek eredményeit hasznosítva áttérni a mérési 

eredmények globális vizsgálatára [28]. Ez az 5-aminouracil eltérő hullámhosszokon rögzített 

fluoreszcencia-görbéi esetében is így történt [27]. Ebbe a folyamatba illeszkedvén, egy további 

lépést tesz meg a kinetikai és spektrális paraméterek közös modellben való összekapcsolása a 

nemlineáris paraméterbecslés során. Így bizonyos keretek között tovább növelhető a 

dekonvolúció végrehajtására kidolgozott rekonvolúciós módszer teljesítőképessége: az eljárás 

alkalmassá tehető arra, hogy – a konkrét feladatnak is megfelelve – minél biztosabb alapul 

szolgáljon valamely modell alkalmazhatóságának megítéléséhez, egyúttal pedig a becsült 

paraméterek fizikai jelentéssel bíró értelmezéséhez is közelebb vigyen. 

Az 5-aminouracil fluoreszcenciájának méréséből származó adatsorok kiértékeléséhez 

egy Fortran nyelvű programot használtam. Ennek fejlesztése során konkrét feladatom a 

kinetikai és spektrális modellek választhatóvá tétele, valamint egy újabb nemlineáris illesztési 

algoritmus, a szimplex eljárás implementálása volt. A program funkcionálisan négy 

részegységre tagolható: (1) adatbeolvasás; (2) a vizsgált rendszer modellje; (3) a nemlineáris 

illesztő motor; (4) az eredmények kiírása és mentése.  

 

 

III.2.1. Adatbevitel 

 

Az adatbeolvasás két fő részre tagolódik. Egy felhasználó által módosítható, kötött formájú 

inputfájlban adhatók meg a program futásához és a paraméterbecsléshez szükséges 

információk: az alkalmazni kívánt (kinetikai és spektrális) modellek, a nemlineáris 

optimalizálás eljárása és befejezésének kritériumai, a rendelkezésre álló kísérleti 

adatállományok jellemzői (számuk és méretük a tömbök kezeléséhez, illetve a fájlnevek a 

kísérleti adatsorok beolvasásához), valamint a kiválasztott modellekhez és az adatsorokhoz 

tartozó paraméterek kezdőértékei. Ezek száma és kötött sorrendje természetesen a kívánt 

modell matematikai formája, az adatsorok száma és jellege szerint változik. 
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A megadott paraméterek esetében a felhasználónak mindenütt jeleznie kell, hogy az 

indítandó futás során szabad vagy rögzített paraméterről van-e szó: a program csak azokat a 

paramétereket változtatja (illeszti, illetve becsli), amelyeknél ezt a fölhasználó a kiindulásként 

megadott érték alá írt 1-es számmal engedélyezte. Az inputfájlban meg lehet adni a paraméter 

nevét is, ezt azonban a program nem veszi figyelembe, csak a felhasználó informálását 

szolgálja; a strukturált adatbeolvasás során a fájlbeli értékeknek és a program változóinak 

megfeleltetése kizárólag a sorrend alapján történik. Az eredmények nyomtatásakor és a 

kimeneti fájlokban is megjelenített tetszőleges elnevezések az eredmények könnyebb 

értelmezését szolgálják. 

Az adatbeolvasás második része a kiértékelendő, szükség szerinti előzetes 

adatföldolgozáson átesett mérési eredmények betöltése az inputfájlban megadott fájlnevek 

alapján. Ez az általam vizsgált esetben a különböző hullámhosszakon mért kinetikai görbéket 

és az idő függvényében fölvett spektrumsorozatokat tartalmazó, mindösszesen 11 adatfájlt 

jelentett. 

 

 

III.2.2. A modell általános szerkezete 

 

A mérési eredmények első közelítésben úgy gondolhatók el, mint amelyek a fluoreszcens 

intenzitás „elméleti”, azaz kísérleti hiba nélkül vett értékei (Ielm) körül szórnak. Ezek az értékek 

az idő (t) és a hullámszám (ν) – vagy az ezzel kölcsönösen egyértelmű megfelelésben lévő 

hullámhossz – által kifeszített kétdimenziós tér fölött egy felületet határoznak meg: Ielm(t, ν). 

Az alkalmazott modell, amennyiben helyes, ezt a felületet írja le. A leírás részben vagy akár 

egészében fenomenologikusnak tekinthető, amennyiben olyan függvényekből áll, amelyek az 

idő és a hullámszám változóin túl fizikailag nem okvetlenül értelmezhető paramétereket (is) 

tartalmaznak. 

A mérések kinetikai (és spektrális) modellre való visszavezetése nagyban segítheti a 

becsült paraméterek fizikai jelentésének tisztázását. Ebben az esetben az intenzitásfelületet leíró 

paraméterek közé kinetikai változókat is be kell vezetni, amelyekről szokásos megszorítással 

föltehető, hogy nem függenek az időtől és a hullámszámtól: Ielm(t, ν, {ki
n}…), ahol i az egyes 

gerjesztett állapotokat jelöli, n pedig azokat a folyamatokat, amelyekben az adott állapotú 

molekula részt vesz. 

Ahhoz, hogy a kinetikai modell által meghatározott koncentrációviszonyokat az emittált 

fluoreszcens sugárzás intenzitásával összefüggésbe lehessen hozni, további paraméterekre van 



24 

 

szükség: kvantitatívan viszonyt kell teremteni az állapotok koncentrációinak kinetikai 

egyenletek által leírt időbeli változása, valamint az ezen állapotokhoz tartozó fluoreszcencia-

spektrum között. Ez legegyszerűbben úgy érhető el, hogy a gerjesztett állapotok alapállapotba 

történő sugárzásos átmenetéhez egy-egy spektrális sávalakot rendelünk, amelyet m számú 

további paraméter határoz meg a hullámszám függvényében: Ielm(t, ν, {ki
n}, {si

m(t)}). Ezzel 

implicit módon föltételeztük, hogy a koncentráció és az intenzitás között lineáris 

függvénykapcsolat áll fönn, valamint hogy a teljes spektrum a gerjesztett állapotokhoz tartozó 

sávok összegeként áll elő. Azonban nem-egyensúlyi mérések és különösen nagy időfelbontás 

esetén az már nem feltételezhető, hogy a fluoreszcencia-spektrum alakja föltétlen független 

lenne az időtől. (Amennyiben ez fönnáll, az jelentősen szűkíti a modellfüggetlen módszerek 

alkalmazási lehetőségét. Például az időben változó spektrumok elemzésére adaptált MCR 

[multivariate curve resolution] eljárás, illetve az ennek alkalmazásával kidolgozott ún. vegyes 

vagy hibrid módszerek elsőként a komponensek konvovált kinetikai görbéinek és a 

komponensek szerint fölbontott spektrumoknak a modellfüggetlen szétválasztására tesznek 

kísérletet: az időben fölvett spektrumok sora által alkotott mátrixot egy koncentrációmátrix és 

egy komponensenkénti spektrumalakokat tartalmazó mátrix szorzatára bontják szét [38]. Ez 

akkor lehetséges, ha az utóbbi mátrix elemei – mint például a kromatográfiás eljárásokban – 

nem függenek az időtől, és ezért a konvolúciós integrál elé „kiemelhetőek”. A módszer hibrid 

jellegét a hivatkozott közleményben az adja, hogy az MCR eredményeként komponensekre 

szétválasztott konvolvált koncentrációprofilokat modellfüggő, rekonvolúciós módszert 

alkalmazó paraméterbecsléssel elemezték.) 

Ezzel a modell szerkezete – legalábbis egy részben fenomenologikus közelítés keretei 

között – látszólag teljessé vált. Azonban az így számolható intenzitásfelület mégsem vethető 

össze közvetlenül a kísérleti adatokkal. Részint azok előzetes földolgozásán is múlik, milyen 

tényezőket kell még figyelembe venni. Amennyiben az adatsorok dekonvolúciója még nem 

történt meg (például modellfüggetlen módszerek alkalmazásával), akkor a modell alapján 

számított értékeket (re)konvolválni kell az effektív impulzussal. A modell paramétereit ezért 

bővíteni kell a Gauss-függvénnyel leírt effektív impulzus félértékszélességével: 

Ielm(t, ν, {ki
n}, {si

m(t)}, {wr
imp(ν)}). Mint a kísérlet ismertetése során jeleztem, a 

félértékszélesség függ a mérés hullámszámától. Továbbá meghatározásának – részben 

szisztematikus – kísérleti hibája miatt értékét a kísérleti körülményekből következtetett határok 

között célszerű paraméterbecsléssel megállapítani, majd esetleg ezt követően rögzíteni. A 

kinetikai mérések hullámszámán ezt az eljárást követtük (a w után álló r index fejezi ezt ki), 
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míg az ezek közé eső hullámszám-tartományban a félértékszélesség értékének – a spektrumok 

rekonvolúciójához szükséges – számítása lineáris interpolációval történt. 

Az ekként rekonvolvált intenzitásfelületet adott t, illetve ν értékeknél elmetszve az 

azokhoz tartozó spektrumok alakját, illetve kinetikai görbék lefutását kapjuk. A mérési 

adatsorokkal való közvetlen összevetésre azonban még mindig nem adódik mód. A bonyolult 

kísérleti elrendezésből és összetett körülményekből következően az adatok igen gyakran relatív, 

önkényes egységekben kifejezett vagy normált értékekként adottak. Egyfelől számolni kell a 

t0 = 0 időpont kijelölésének bizonytalanságával, miáltal a kísérleti adatsorokhoz tartozó 

időskála elmozdulhat a valódi időskálához képest: a konvolúció műveletének időeltolással 

szembeni invarianciája folytán a mért görbék és spektrumok az időtengellyel párhuzamosan – 

adatcsoportonként egy további illesztendő paraméter erejéig – eltolhatóak (lásd a (4) egyenletet 

az előző fejezetben). Másfelől a nagy időfelbontású fluoreszcencia-mérések esetében célszerű 

az intenzitások normálása: mind a kinetikai görbék, mind a spektrumsorozatok maximális 

értékét véve egységnyinek. Ennek hatását mérésenként eltérő ún. effektív detektálási hatásfok 

(q) meghatározásával lehet figyelembe venni. A fenti kiegészítésekkel: 

 Ielm’ = Ielm’(t, ν, {ki
n}, {si

m(t)}, {wr
imp(ν)}, {t0

p}, {qp}) (19) 

A kifejezésben a p index az egyes méréseken – egyszerűbben: bemenő adatfájlokon – fut végig. 

Az Ielm után tett vessző azt fejezi ki, hogy logikailag az utóbb beépített két paramétercsoport 

nem a modell elméletileg fölépített szerkezetéhez tartozik, hanem a modell alapján jósolt 

értékek átskálázását, hozzáigazítását végzi el a mérési adatokhoz. Az így számított 

intenzitásfelület immár közvetlenül összevethető a kísérleti eredményekkel. 

 

 

III.2.3. Az alkalmazott kinetikai modellek 

 

A választható kinetikai és spektrális modellek körének bővítése a programkód szintjén 

lehetséges, a modell adott paraméterértékek mellett történő kiértékelését végző algoritmus, 

illetve az adatbeviteli lehetőségek módjának ennek megfelelő változtatásával. Az 5-aminouracil 

vizsgálata során – figyelembe véve a fluoreszcencia erős hullámhosszfüggését – olyan kinetikai 

modellek alkalmazása mutatkozott megalapozottnak, amelyek két, egyaránt fluoreszkáló 

gerjesztett állapotot föltételeznek. A magasabb energiájú állapot emellett belső konverzió révén 

hozzájárul az alacsonyabb energiájú állapotban lévő molekulák számának gerjesztést követő 

növeléséhez. A deaktiválódás valódi mechanizmusát tekintve természetesen további 

folyamatokkal is szükséges számolni (például vibrációs relaxáció, nem-sugárzásos 
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deaktiválódás), amelyeket azonban vagy a spektrális modell megfogalmazásakor vehetünk 

figyelembe, vagy – a becsülendő paraméterek számának indokolatlan növelését elkerülendő – 

kénytelenek vagyunk elhanyagolni. A gerjesztett állapotú molekulák alapállapotba történő 

visszatérésének a vizsgálatok alapján valószínűsíthető dinamikájáról az eredmények és 

következtetések ismertetése során szólok. 

A legegyszerűbb kinetikai modell két exponenciális függvény kombinációjával 

fenomenologikus leírását nyújtja a két fluoreszkáló gerjesztett állapot koncentrációprofiljának. 

Eszerint a magasabb energiájú gerjesztett állapot betöltöttsége exponenciálisan csökken. A 

modell nem tesz különbséget az eltérő, egymással versengő relaxációs csatornák között, azok 

hatását együttesen veszi figyelembe: 

 {

𝑐2 = 0                          (𝑡 < 0)

𝑐2 =  exp (−
𝑡

𝜏2
)       (𝑡 ≥ 0)

 (20) 

Az első egyenlet csupán azt fejezi ki, hogy a gerjesztést megelőzően a mintában nincsenek jelen 

gerjesztett elektronikus állapotú molekulák. Minthogy ezt általában evidensnek vesszük, a 

továbbiakban én sem jelzem, ugyanakkor a rekonvolúció numerikus megvalósítása során erre 

tekintettel kell lenni. 

Az alacsonyabb energiájú gerjesztett állapot szintén exponenciálisan relaxálódik, azaz 

tér vissza az alapállapotba. Míg e folyamat ennek az állapotnak a betöltöttségét csökkenti, azt 

másik oldalról növeli a magasabb energiájú gerjesztett állapot belső konverziója. Ezt a 

mechanizmust mímelve a koncentráció változása két exponenciális taggal írható le: 

 

𝑐1 =  exp (−
𝑡

𝜏1
) − 𝜅 ∙ 𝑐2 = 

= exp (−
𝑡

𝜏1
) ∙ {1 − 𝜅 ∙ exp [−𝑡 ∙ (

𝜏1 − 𝜏2
𝜏1 ∙ 𝜏2

)]} 

(21) 

A κ paraméter a fölírt fenomenologikus modellben kettős szerepet tölt be: egyfelől 

meghatározza a két állapot betöltöttségének közvetlen a gerjesztés követő arányát, másfelől 

pedig a magasabb energiájú állapot belső konverziójának valószínűségét a többi relaxációs 

csatornához képest. Ugyanakkor, amennyiben 0 ≤ κ ≤ 1, a (20) és (21) egyenletek révén 

megalkotott fenomenologikus kinetikai modell teljesíti azt a elvárást, hogy a gerjesztést 

követően a magasabb energiájú állapotok teljes koncentrációja az időben szigorúan monoton 

csökkenést mutat. 

A fenti mechanizmushoz tartozó kinetikai differenciálegyenlet-rendszer ugyanakkor 

analitikusan is megoldható. Az egyszerűbb forma végett bevezetve a szokásos ki = 1/τi jelölést, 

továbbá a gerjesztett állapotok egységnyi kezdeti koncentrációját feltételezve kapjuk: 
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 𝑐2 = (1 − 𝛾)exp(−(𝑘2 + 𝑘IC) ∙ 𝑡) (22) 

 

𝑐1 = [(1 − 𝛾) ∙
𝑘IC

𝑘2 + 𝑘IC − 𝑘1
+ 𝛾] exp(−𝑘1 ∙ 𝑡) − 

−
𝑘IC

𝑘2 + 𝑘IC − 𝑘1
∙ 𝑐2 

(23) 

A (22) és (23) egyenletek a (20) és (21) egyenletekhez képest eggyel több paramétert 

tartalmaznak: feloldva a κ-t jellemző ambiguitást, γ a két gerjesztett állapot kezdeti 

koncentrációjának arányát, míg kIC a két állapot között kinetikai kapcsolatot teremtő belső 

konverzió sebességi állandóját adja meg. A k2 és k1 paraméterek vagy az ennek megfelelő 

élettartamok a deaktiválódás sugárzásos és nem-sugárzásos csatornáiról együttesen adnak 

számot – leszámítva a két gerjesztett állapot közötti belső konverziót, amely az egyenletekben 

önállóan is megjelenik –, egybehangzóan azzal, hogy a fluoreszcencia mérhető intenzitása a 

fluoreszkáló molekulák teljes pillanatnyi koncentrációjával arányos, függetlenül a lehetséges 

relaxációs csatornáktól. (Az ún. radiatív élettartam közvetlenül nem mérhető, de a 

fluoreszcencia kvantumhasznosítási tényezőjének ismeretében számítható, vagy az egyensúlyi 

abszorpciós és fluoreszcencia-spektrumokból a Strickler–Berg összefüggés alapján becsülhető 

[29].) Az, hogy a két gerjesztett állapot esetében a fluoreszcencia (relatív) valószínűsége eltérő, 

az állapotokhoz rendelt spektrumsávok intenzitásaránya révén vehető tekintetbe. 

 

 

III.2.3. Alkalmazott spektrumalakok 

 

A spektrumok illesztett függvényekkel való közelítése során rendre visszatérő probléma a 

szükséges paraméterek nagy száma. Erre különösen tekintettel kell lenni a nagy időfelbontású 

mérések globális kiértékelése során, amikor is a becsülendő paraméterek száma eleve magas, 

ráadásul oly módon, hogy a paraméterek nem egy esetben korreláltak. Ezért az egyes 

spektrumsávok alakjának leírására alkalmazott függvények minél kevesebb paramétert 

tartalmazó, alapjában fenomenologikus leírásnak tekinthetők. 

A fluoreszcencia-spektrumok elemezése során alkalmas választásnak bizonyult 

lognormális függvények – részben egyszerűsített alakjának – használata [30]: 

 𝑆 =  𝜎 ∙ exp {− [𝑐 ∙ ln (
𝑎 − 𝜈

𝑏
)]
2

} (24) 

Az egyenletben a, b és c a sávot meghatározó paraméterek, ν a hullámszám, S az emittivitás, 

míg σ eredetileg a fluoreszcencia intenzitásának maximumát meghatározó – az előző háromhoz 
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hasonló – paraméter. Ebből adódik, hogy ha a fluoreszcencia-spektrum maximuma egyre 

normált, akkor σ =1. Mivel azonban a kinetikai modell két, egyaránt fluoreszkáló gerjesztett 

állapottal számol, és ennek megfelelően a teljes spektrum a két, hozzájuk tartozó sáv 

összegeként áll elő, σ szerepe megváltozott módon értelmezhető: a két sáv relatív intenzitását 

adja meg. A lognormális függvény alkalmazásakor a sáv maximumának helye (azaz a 

maximumhoz tartozó hullámszám, νmax) és a sáv félértékszélessége (w) a három paraméter 

kombinációit tartalmazó képletekkel számítható: 

 𝜈max = 𝑎 + 𝑏 (25) 

 𝑤 = 2𝑏 ∙ sinh(
√ln2

𝑐
) (26) 

Minthogy az 5-aminouracil spektrumát jellemző paraméterek becslése igen érzékenynek 

mutatkozott a megadott kezdeti értékre, nehézséget okozott, hogy a lognormális függvény 

paramétereinek nincs az illesztés során közvetlen értelmezhető jelentése. Ezért célszerűnek 

mutatkozott olyan függvényalak alkalmazása a spektrumot alkotó sávok közelítésére, amely 

egyfelől jól le tudja írni a sávok aszimmetriáját, másfelől könnyen kezelhető, közvetlen 

értelmezhető paramétereket tartalmaz. 

A spektrumok kiértékelésének gyakorlatában a fenti elvárásokat teljesítő leírást biztosít 

az a modell, amely a sáv nagy energiájú oldalát Gauss-, kis energiájú oldalát Lorentz-

függvénnyel írja le [31]: 

 

{
 
 

 
 𝑆G =  𝜎 ∙ exp [−(

𝜈 − 𝜈max
𝑤G

)
2

]        (𝜈 ≥ 𝜈max)

𝑆L =  𝜎 ∙
1

1 + (
𝜈 − 𝜈max
𝑤L

)
2                  (𝜈 < 𝜈max)

 (27) 

Az egyenletben ν a hullámszámot, νmax pedig a sáv maximumának – egyúttal a két függvényrész 

találkozásának – a helyét jelöli, w az adott oldal félértékszélességét, míg σ itt is a spektrumot 

alkotó sávok relatív intenzitását írja le. Látható, hogy egy sáv illesztése Gauss–Lorentz, illetve 

lognormális függvénnyel ugyanannyi paramétert igényel. Viszont érdemes hangsúlyozni, hogy 

bár az előbbit meghatározó paraméterek hatása a sávalakra nézve közvetlenül adódik, ez nem 

jelenti azt, hogy a két függvénytípus közül bármelyik fizikailag egyértelműen megalapozottabb 

volna. 

Ahogy az alkalmazott modell általános logikájának leírásakor jeleztem, szükség lehet a 

spektrumsávokat leíró paramétereknek – vagyis a sáv maximumhelyének, relatív 

intenzitásának, alakjának – időbeli változtatására. A Gauss–Lorentz függvény alkalmazása 

azzal az előnnyel jár, hogy paraméterei időben könnyen mozgathatóak. Ugyanakkor ezzel 
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jelentősen nőhet a becsülendő paraméterek száma: már egyszerű függvénykapcsolat 

föltételezése esetében is szükség van a kiindulási és végtelen idejű értékekre, valamint a 

változás időbeli előrehaladását leíró paraméterre. Ezért – bár numerikus programozási akadálya 

nincsen – általában csak egy időfüggő spektrumparaméter bevezetése indokolt. 

Valamely tetszőleges p spektrális paraméter időbeli változása például az alábbi egyszerű 

összefüggéssel írható le (a szolvatációs relaxáció hatásának leírására alkalmazza [31]): 

 𝑝(𝑡)  =  𝑝0 − [1 − exp(−
𝑡

𝜏p
)] ∙ (𝑝0 − 𝑝∞) (28) 

Eszerint p paraméter aktuális értéke exponenciálisan változik a p0 kiindulási és a p∞ végtelen 

idejű érték tartományában, τp karakterisztikus idővel. A kiértékelés során a két sáv relatív 

intenzitását megadó σ paraméternek, valamint a két sáv maximumhelyének (külön-külön 

történő) időbeli változtatásával kísérleteztem, mert az adatok vizsgálata alapján ezektől lehetett 

leginkább a modell illeszkedésének javulását várni. 

 

 

III.2.4. Nemlineáris optimalizáló algoritmusok 

 

A nagy időfelbontású mérési adatok (modellfüggő) rekonvolúciója nemlineáris 

paraméterbecslési feladatnak tekinthető. Az aktuális paraméterekkel a választott modell alapján 

jósolt, majd az effektív impulzussal konvolvált intenzitásértékek vethetők össze a mért 

adatokkal, majd ennek ismeretében hajtható végre a paraméterek értékeinek módosítása. Ez 

akkor sikeres, ha az új paraméterkészlettel számított modellfelület jobban illeszkedik a mért 

adatokra, mint a korábbiak. Az eljárás iteratív módon folytatódik vagy a konvergenciaküszöb, 

vagy a maximális lépésszám eléréséig, melyet követően az eredmények kiírásával, a kimeneti 

fájlok mentésével a program futása befejeződik. 

A paraméterbecslés végrehajtásakor – a modell megválasztásának problémáján túl – 

több kérdésre kell megoldást találni. Meg kell adni azt a kritériumot, amely a különböző 

paraméterértékek számszerű összevetését, a paraméterbecslő algoritmus konvergenciájának 

megítélését lehetővé teszi. Ez általában a becsülendő paraméterek tere fölött értelmezett 

célfüggvény alkalmas megválasztását jelenti, az illesztés optimalizálását a célfüggvény 

minimalizálásával tartván elérhetőnek. Emellett meg kell határozni a konvergencia kritériumát. 

Végezetül olyan eljárást kell találni a paraméterek iterációs lépésenkénti módosítására, amely 

a célfüggvény értékének csökkenését – ideális esetben konvergenciáját – eredményezi. A 

célfüggvény minimalizálása ugyanakkor nem teszi feleslegessé az eredmények további 
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statisztikai elemzését – például a reziduális eltérések vizsgálatát, a korrelációk elemzését –, 

amelyek jelentősen befolyásolhatják a paraméterbecslés sikerességének mérlegelését. 

Minimalizálandó célfüggvényként általánosan elterjedt a mért és számított adatok 

különbségéből származtatott eltérés-négyzetösszeg függvény használata. Ebben implicit 

módon a kísérleti adatokkal és azok hibájával kapcsolatos több előfeltevés is rejlik, amelyek 

nem minden esetben teljesülnek, bár a mérések jelentős része esetében közelítőleg érvényesnek 

tekinthetőek [35, 36]. Többek közt ilyen előfeltevés az adatok függetlensége és a hiba normális 

eloszlása. A konvergencia kritériuma algoritmustól és feladattól függően eltérő lehet. Bonyolult 

problémák és összetett paramétertér esetében a konvergencia gyakran nem érhető el, s az 

optimalizálás általában nagy reziduális eltérések mellett hajtandó végre. 

A Levenberg–Marquardt típusú algoritmusok [33, 35] a leggyakrabban alkalmazott 

nemlineáris paraméterbecslő eljárások közé tartoznak. Az illesztendő paraméterek változtatása 

az optimalizálandó függvény paraméterek szerinti parciális deriváltjainak, azaz a Jacobi-

mátrixnak a segítségével kerül végrehajtásra. Ugyanakkor a módszer nem alkalmas globális 

szélsőérték-keresésre, így nem megfelelően választott kiindulási értékek esetében könnyen 

lokális minimumba fut. 

A szimplex módszer – amelyet megkülönböztetendő a lineáris algebrában alkalmazott 

eljárástól, Nelder–Mead-féle vagy downhill simplex módszernek is neveznek [34, 35] – a 

célfüggvény minimalizálását pusztán a függvényértékek számításával hajtja végre, a parciális 

deriváltak ismerete nélkül. Ez a Levenberg–Marquardt algoritmus által jól kezelhető problémák 

esetében annál lassabb konvergenciához vezet. Viszont olyan esetekben is hatékony – és nem 

túl számításigényes – optimalizálást tesz lehetővé, amelyekben az előbbi algoritmus csak akkor 

vezet kielégítő eredményre, ha a kezdő paraméterértékekre eleve jó közelítés adható. A 

szimplex algoritmus – konstrukciójából adódóan – a paramétertér jóval tágabb földerítését teszi 

lehetővé, mint a Levenberg–Marquardt eljárás. 

A szimplex módszer az n dimenziós paramétertérben fölvett n + 1 számú pontból – 

illetve egy, ezek mint csúcsok által meghatározott poliéderből, azaz a módszer nevét adó 

szimplexből – indul ki. A gyakorlatban elegendő egyetlen kiindulási pont megadása, a többi 

pontot az algoritmus változtatható mértékű, az n paraméteren végigfutó ellépegetéssel is 

meghatározhatja. Minden egyes pontban szükséges a célfüggvény kiértékelése, amely az n 

paraméter fölött értelmezett hiperfelületen szintén n + 1 pontot jelöl ki. A módszer úgy hajtja 

végre a minimumkeresést, hogy a szimplexet a legrosszabb értéket adó csúccsal ellentett 

irányba mozdítja el: a szimplex súlypontjára – kedvező esetben többszörösen – tükrözi, és ezzel 

helyettesíti a korábbi csúcsot. Amikor ez már nem vezet eredményre, az algoritmus csökkenti 
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a szimplex térfogatát, a paramétertér befogott minimuma felé közelítve azt. Az eljárás ugyan 

nem garantálja a globális minimum megtalálását, de – egyszerű, gyors és hatékony szélsőérték-

keresést téve lehetővé – az összetett modellek által meghatározott, bonyolult paramétertérben 

is jó esélyt kínál a kedvező optimalizálási irány és így a globális minimum megtalálására. 

 

 

III.3. Eredmények 

 

Az 5-aminouracil gerjesztést követő femto- és pikoszekundumos relaxációja mind az uracilétól, 

mind más uracilszármazékokétól eltérő, összetettebb dinamikával jellemezhető. Fluoreszcencia 

élettartama az uracilénál hosszabb, és erős hullámhosszfüggést mutat (lásd később a 3–

6. ábrákat). Ebből adódik a mérési adatok kiértékelésének fontossága és nehézsége egyaránt. A 

kinetikai görbék és spektrumok együttes illesztése a kísérleti eredmények biztosabb 

értelmezéséhez vezethet el. Utóbbira a következő alfejezetben térek ki, az alábbiakban az 

adatok kiértékelése során szerzett tapasztalatokat és elért eredményeket ismertetem. 

Elsőként érdemes megemlíteni, hogy az alkalmazott nemlineáris paraméterbecslő 

módszernek nem csekély hatása van a kiértékelés folyamatára. A Levenberg–Marquardt 

algoritmus kizárólagos használata rendkívül nehézkes, mert a paramétertérbeli keresés néhány 

tucat iterációs lépés után rendszeresen lokális minimumba fut, jóllehet az illesztés eredménye 

mind kvantitatívan, mind vizuálisan messze nem kielégítő. Jobb illeszkedés a kiindulási értékek 

részint intuitív – ekként könnyen rossz irányba mozduló – megváltoztatását követeli meg, 

részint a becsülendő és kötött paraméterek váltogatásával bizonyul elérhetőnek, ami viszont a 

paraméterek erős korreláltsága folytán vezet nemegyszer zsákutcába. A szimplex algoritmus 

alkalmazása jelentősen oldja a kezdeti értékekre való nagyfokú érzékenységből adód 

nehézséget. Ugyanakkor a két eljárás nem annyira egymás vetélytársának, mint inkább egymást 

kiegészítő módszernek bizonyul. Amikor a szimplex algoritmus a kinetikai és spektrális 

paraméterekre fizikailag kevéssé valószínű becslést ad, a Levenberg–Marquardt algoritmus 

néhány rövid futtatásával általában javul a problémás paraméterek értéke. Továbbá a szimplex 

algoritmus hátránya, hogy minimalizálja ugyan a célfüggvényt, de nem ad statisztikailag is 

releváns becslést az illesztett paraméterekre, például nem becsüli azok szórásnégyzetét. 

Az algoritmusok eltérő teljesítőképességének nem pusztán numerikus és gyakorlati 

(időtakarékossági) jelentősége van, hanem kvalitatív képet ad az eltérés-négyzetösszeg 

függvény által meghatározott hiperfelület geometriájáról. A tapasztalatok alapján ennek 

meredeksége általában csekély, s számos sekély minimumhely található rajta. Ezek a lokális 
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minimumok magyarázhatják a Levenberg–Marquardt algoritmus nehézkes működését. Más 

esetekben az eltérésnégyzetösszeg-felület viselkedése az egyes irányokban jelentősen eltérhet, 

azaz az egyes illesztendő paraméterek szerinti deriváltak között nagyságrendnyi különbségek 

is lehetnek, ami egy paraméter optimalizálásával könnyen rossz irányba viheti el a többi értékét. 

Ez a jelenség – szoros összefüggésben a paraméterek korreláltságával – általában korlátozza az 

egy futás alatt becsülhető paraméterek számát és körét. Végül a paramétertér fölött értelmezett 

hibafelület lokálisan strukturált, de globálisan inkább lapos jellege az 5-aminouracil 

fluoreszcenciájának leírására alkalmazott modell korlátaiból is következhet. 

A spektrumsávok alakját leíró lognormális függvény helyett alkalmazott Gauss–Lorentz 

függvény valamelyest javítja az illeszkedést, de önmagában nincs jelentős hatása. A kedvező, 

bár csekély változás föltehetőleg az utóbbi függvényalak nagyobb rugalmasságából következik. 

A feltételezett két fluoreszcencia-sáv átfedése miatt azonban paramétereik erősen korreláltak, 

aminek hatása a legjobb illeszkedésű eredményekre is rányomja a bélyegét, jelentősen tágítva 

a szóban forgó paraméterek konfidencia-intervallumát. 

Az 5-aminouracil gerjesztett állapotainak deaktiválódásáról a legtöbb információt az 

alkalmazott kinetikai modell tartalmazhatja. Ennek megalkotásához a lehetséges fizikai 

folyamatok és a kísérleti adatok közös értelmezése szükséges. A korábbi vizsgálatok során úgy 

találták, hogy a kinetikai görbék leírásához három exponenciális függvényre van szükség [27]. 

Ennek számos magyarázata lehet, és nem következik belőle három gerjesztett állapot és 

fluoreszcens sáv föltételezése [24, 25, 37]. A paraméterek számának növelésével alapjában 

egyre jobb illeszkedés érhető el. Ezért mind bonyolultabb modellt föltételezve az eredmények 

javulása nem föltétlen jelenti a modell igazolását, illetve – fenomenologikus modell esetében – 

mindinkább elhomályosíthatja a becsült paraméterek fizikai jelentését. Hiába érhető el tehát jó 

illeszkedés egy összetett modell révén, ha kevesebb paraméter hasonlóan jó eredményre vezet. 

Ebből következően a mérési adatok kiértékelése során olyan kinetikai modellek 

alkalmazásával próbálkoztam, amelyek két gerjesztett (szingulett) állapotot feltételeznek. 

Mindkét gerjesztett állapot betöltődik a gerjesztés hatására, és fluoreszcens fotonkibocsátás, 

illetve nem-sugárzásos relaxáció révén deaktiválódik. A magasabb energiájú szingulett állapot 

belső konverzió révén az alacsonyabb gerjesztett állapotba juthat. (2. ábra) Ezt a kinetikai 

föltevést két módon igyekeztem megerősíteni, illetve ellenőrizni. 

Egyfelől tesztjellegű illesztéseket végeztem egyetlen gerjesztett állapot és spektrumsáv 

föltételezésével, fenomenologikus biexponenciális kinetikai modellt alkalmazva. Mivel az 

illesztés ekként nem vezetett elfogadható eredményre, megpróbálkoztam azzal is, hogy a csúcs 

vörös irányú eltolódását föltételeztem, majd ezután még a csúcs szélességét is – 
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aszimmetrikusan, de az elmozdulással azonos karakterisztikus idővel – változni engedtem. A 

tesztjellegű illesztéseket – jóllehet közben a paraméterek számát jelentősen növeltem – így sem 

kísérte siker. 

 

2. ábra. Az 5-aminouracil feltételezett elektronátmeneteit bemutató sematikus Jablonski-

diagramja. S0 az elektronikus alapállapotot, míg S1 és S2 az első két gerjesztett szingulett 

állapotot jelöli. Az egyenes nyilak a fotonabszorpciós, illetve a fluoreszcencia-átmeneteket 

mutatják. A hullámos nyilak a sugárzásmentes belső konverziós átmeneteket jelképezik. Az 

ábra sematikus jellegénél fogva az egyes állapotokhoz tartozó vibrációs szinteket és a vibrációs 

relaxációt nem tartalmazza. 

Másrészről megvizsgáltam, hogy a két – 100 fs, illetve 1 ps lépésközzel fölvett – 

spektrumsorozat leírásához hány komponens szükséges, ha – a fentebb említett MCR-módszer 

mintájára [38] – feltételezem, hogy a spektrumokból alkotott mátrixok fölbonthatók egy 

koncentrációmátrix és egy spektrumsáv-mátrix szorzatára. Előbbi az egyes komponensek 

külön-külön figyelembe veendő koncentrációértékeit tartalmazza a két impulzus időbeli 

késleltetése szerint, az utóbbi az egyes komponensekhez rendelhető spektrumsávok relatív 

intenzitásaiból áll a mérési hullámhosszokon. A fölbontáshoz tudni kell tehát a komponensek 

számát, amelynek meghatározására több módszer is létezik [39]. Ezek közül a legegyszerűbb a 

mérési adatokból álló mátrix szingulárisérték-felbontás során kapott szinguláris értékeit veszi 

alapul [40], amelyeket az 5-aminouracil két spektrumsorozatából alkotott két mátrix esetében a 

Mathematica program segítségével számítottam ki. Az 1 ps-os lépésközzel fölvett spektrumok 

mátrixának két legnagyobb szinguláris értéke 4,3 és 0,77. Az ezt követő szinguláris érték ismét 

egy nagyságrenddel kisebb: 0,078. A 100 fs-os lépésközzel mért spektrumok esetében a két 
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legnagyobb érték: 8,4 és 1,5. Ezután a szinguláris értékek 0,1-től indulva lassan csökkennek. 

Jóllehet fontos kiemelni, hogy ez a módszer a konkrét faladatra alkalmazva csak hozzávetőleges 

képet adhat, azt jelzik, hogy a spektrumot domináló állapot mellett egy másik, kisebb súlyú 

állapotot is szükséges föltételezni. Az sem véletlen, hogy ez a rövidebb időkben felvett 

spektrumok alapján mondható egyértelműnek, hiszen a magasabb energiájú gerjesztett állapot 

deaktiválódását gyors folyamatnak sejthetjük. Végül három oka is lehet annak, hogy bár a 

mérési adatok három karakterisztikus idővel bizonyultak leírhatónak, a szinguláris értékek csak 

kettő feltételezésére adnak alapot: 1. rámutathat arra, hogy a harmadik exponenciális tag nem 

egy további állapot következtében lép föl, hanem valamiképp a két gerjesztett állapot 

kinetikáját módosítja; 2. a legkisebb élettartam közelítőleg a mérés becsült időfelbontásának 

határára esik; 3. a konvolúció torzító hatása következtében, az adatok dekonvolválása nélkül a 

leggyorsabb folyamat vagy akár folyamatok nem választhatók el egyértelműen a kísérleti 

hibától. 

A (20) és (21) egyenletek egyszerűsítve, fenomenologikus módon foglalják magukba a 

föltételezett átmeneteket. A két exponenciális tag a hozzájuk rendelt egy-egy Gauss–Lorentz 

alakú sávval a nagy hullámhosszokon tapasztalt kinetikát jól írja le, azonban a számított 

spektrumok – különösen a rövidebb időknél – viszonylag következetes vörös eltolódást 

mutatnak, és a kis hullámszámokon mért kinetikai görbék illeszkedése sem kielégítő. Ehhez 

képest a vázolt séma alapján fölírható kinetikai differenciálegyenlet-rendszer egzakt (22) és 

(23) megoldása – jóllehet a (20) és (21) egyenletekhez képest a becsült paraméterek száma 

eggyel nő – egyáltalán nem vezet elfogadható illeszkedéshez, és ebben a modell alább 

részletezett bővítése sem hoz lényeges változást. Ez mégsem jelenti föltétlen az 5-aminouracil 

gerjesztést követő deaktiválódásáról alkotott kép hibás voltát. 

A fenomenologikus leírás előnye az egzakt megoldással szemben több okból fakadhat. 

Az elektronállapotok közötti átmenetek tisztán kinetikai szempontú modellezése az egyes 

állapotokat élesen definiáltnak tekinti, és nem veszi figyelembe a gerjesztést követően kialakuló 

korai populációk erősen nem-egyensúlyi jellegét. Márpedig az ultragyors folyamatok 

leírásában döntő szerepen van a potenciálfelületen való mozgásnak, és ezen keresztül a 

potenciálfelületek sokszor föltehetően bonyolult szerkezetének. Ez a gerjesztett állapotú 

molekulaegyüttesek olyan viselkedéséhez vezet, amelyet egyszerű kinetikai 

egyenletrendszerek nem tudnak leírni. A (22) és (23) egyenletek egymással jól definiált 

kapcsolatban lévő paraméterei ezért bizonyulhatnak túl merevnek az 5-aminouracil 

fluoreszcenciájának magyarázatakor. 
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A fenomenologikus kinetikai modell alkalmazása kapcsán tapasztalható problémák 

valójában nem meglepőek, hiszen a korábbi vizsgálatok alapján a kinetikai görbék leírása 

három exponenciális tagot tesz szükségessé [27]. Az egzakt kinetikai modell határozott hibája 

is arra enged következtetni, hogy a két – egymással is kapcsolatban álló – gerjesztett állapot 

deaktivációja olyan komplex folyamatokat foglal magában, amelyek valamilyen módon szintén 

figyelembe kell venni. Hasonlóképp erre utalhat, hogy a modell illesztése során nem egy 

esetben a paraméterek fizikailag értelmetlen értéket vesznek föl. A két állapot betöltöttségének 

kezdeti arányát és a két sáv relatív intenzitását leíró κ és a σ paraméterek szélsőséges, illetve 

negatív értékekre vezető becslései azt jelzik, hogy a teljes spektrumot alkotó két sáv viszonya 

időben bonyolultabban változik, minthogy az pusztán a feltételezett két állapothoz tartozó 

kinetikai görbék lecsengése alapján magyarázható lenne. Ez vezet a spektrális paraméterek 

időbeli változtatásának igényéhez. 

Elvileg a spektrumot leíró összes paraméter időbeli mozgatása lehetséges és bizonyos 

értelemben indokolt is, csakhogy ez a paraméterek számának megugrásával járna: a (28) 

egyenlet a paraméter kezdeti és végtelen idejű értékét, valamint az eme határok közti változást 

leíró exponenciális tagot tartalmaz. Ezért egynél több időfüggő spektrumparaméter bevezetése 

megkérdőjelezhető. A spektrumok értelmezésekor három választás tűnt föl célszerűnek: a 

relatív intenzitást, illetve a két sáv maximumhelyét meghatározó paraméterek időfüggésének 

vizsgálata. Ezt nehezíti, hogy a két átfedő sáv paramétereinek korreláltsága, valamint hogy a 

paraméterek időbeli változása jórészt abba az időtartományba esik, amikor a konvolúció hatása 

erősen érvényesül, és ezért jelentősen eltér a dekonvolvált és a mért/rekonvolvált spektrum 

alakja. Ami azonban nehézséget jelent a nagy energiájú sáv illesztésekor, egy másik lehetőségre 

ad alapot a kisebb energiájú, hosszabb fluoreszcencia élettartammal jellemezhető sáv esetében. 

A „kései”, 2–4 ps késleltetésnél rögzített spektrumokhoz a magasabb energiájú sáv már 

lényegesen nem járul hozzá, ugyanis az S2 állapot élettartamára 0,5 ps alatti érték adódik. Ezzel 

azonos nagyságrendű a sávok időbeli változásának karakterisztikus ideje. Továbbá a (11) 

egyenlet értelmében ekkor a konvolúció függvényalakot torzító hatása is elhanyagolható, mert 

az effektív impulzussal összemérhető időskálájú folyamatok már lényegében lezajlottak. Ezért 

ezeket a spektrumokat egyre normálva és átlagolva, az így illesztett Lorenz–Gauss függvény 

paraméterei megbecsülhetők (lásd az 1. táblázatban), és a további kiértékelés során 

rögzíthetőek, ezzel is csökkentve a becsülendő paraméterek számát. 

Valamely spektrumparaméter időbeli mozgatásával több, hasonlóan jó 

paraméteregyüttest lehet találni. Ezek közül kettőt mutatok be az 1. táblázatban. Az első esetben 

a kisebb hullámszámoknál található sáv paramétereit is becsültem, a másodikban a fenti módon 
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meghatározott értékeken rögzítettem. Az első esetben a spektrumot alkotó sávok relatív 

intenzitását engedtem időben változni, a másodikban a nagyobb hullámszámoknál található sáv 

maximumának helyét. A 3–6. ábrákon az első modell szerinti kiértékelést szemléltetem 

jellemző példákon keresztül. A két paraméterkészlettel elért eredmények között lényeges 

statisztikai vagy vizuális különbségek nincsenek – a legrosszabb illeszkedést mindkét esetben 

a 385 nm-en fölvett kinetikai lecsengés és a legkorábbi spektrumok esetében találjuk –, 

ugyanakkor a két paraméteregyüttes összevetése érdekes különbségekre és hasonlóságokra 

vethet fényt. 

 

 

Kinetikai és spektrumadatok együttes 

meghatározása 
Kinetikai görbék 

globális analízise 

[27] alapján időfüggő σ-val időfüggő ν2-vel 

τ1 / ps      2,60 ± 0,03      2,89 ± 0,02 2,78 ± 0,05a 

τ2 / ps      0,29 ± 0,01      0,56 ± 0,01 0,66 ± 0,07a 

τ3 / ps – – 0,15 ± 0,01a 

κ      0,41 ± 0,03      0,82 ± 0,02  

ν1 / cm–1 23918 ± 25    23506 ± 160b  

w1,G / cm–1   2169 ± 35      2359 ± 170b  

w1,L / cm–1     3596 ± 130      2814 ± 340b  

ν2
0 / cm–1 25990 ± 69 26958 ± 34  

ν2
∞ / cm–1 – 24301 ± 67  

τν,2 / ps –       0,22 ± 0,01  

w2,G / cm–1   2846 ± 55    2835 ± 63  

w2,L / cm–1   2286 ± 82      3455 ± 150  

σ0       0,87 ± 0,04      0,536 ± 0,01  

σ∞       0,47 ± 0,01 –  

στ / ps 0,1 c –  

1. táblázat. Az 5-aminouracil fluoreszcencia-lecsengési görbéinek és spektrumainak együttes 

illesztésével kapott paraméterek két eltérő modell alapján (részleteit lásd a szövegben). A 

paraméterek 1-es indexe az alacsonyabb energiájú S1 állapotra, a 2-es pedig a feltételezett 

magasabb energiájú S2 állapotra utal mind az élettartamok, mind a spektrumparaméterek 

esetében. Az utolsó oszlop a könnyebb összevethetőség végett a kinetikai görbék spektrumok 

nélküli globális elemzésével korábban kapott élettartamokat mutatja. A harmadik 

karakterisztikus idő (τ3) a három oszlopban más-más szerepben fordul elő, ezeket dőlt szedés 

emeli ki. A félkövér betűk a modell illesztése során rögzített paramétereket jelzik. a A [27]-ből 

átvett értékek. b A kései spektrumokra előzetesen illesztett, a globális paraméterbecslés során 

rögzített értékek. c A paraméterbecslés végső szakaszában 100 fs, vagyis a mérés becsült 

időfelbontása alá süllyedő paraméter, amit ezért utóbbinak megfelelően rögzítettem. 
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3–4. ábra. Az 5-aminouracil fluoreszcenciájának lecsengési görbéi 267 nm-es gerjesztést 

követően több hullámhosszon, nagy időfelbontással detektálva. A szimbólumok a mérési 

adatokat, a folytonos vonalak az illesztés eredményét, a pontozott vonalak pedig az illesztés 

reziduális hibáját mutatják. 
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5–6. ábra. Az 5-aminouracil fluoreszcencia-spektrumának időfelbontásos mérése 267 nm-es 

gerjesztést követően. A szimbólumok a mérési adatokat, a folytonos vonalak az illesztés 

eredményét jelzik. A késleltetés idejét a grafikonon tüntettem föl. 

30000 28000 26000 24000 22000 20000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

in
te

n
z
it
á

s
 (

ö
n

k
é

n
y
e

s
 e

g
y
s
é

g
e

k
b

e
n

)

hullámszám / cm
-1

0 ps

–0,1 ps

–0,2 ps

–0,3 ps

–0,4 ps

0,2 ps

0,4 ps

32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

5 ps

6 ps

4 ps

3 ps

2 ps

1 ps

0 ps

in
te

n
z
it
á

s
 (

ö
n

k
é

n
y
e

s
 e

g
y
s
é

g
e

k
b

e
n

)

hullámszám / cm
-1



39 

 

A sávok relatív intenzitásának időbeli változását föltételező modell rendre rövidebb – 

adott esetben a mérés időfelbontásán kívül eső – élettartamokat jósol, mint akár a nagyobb 

hullámszámoknál megjelenő sáv időfüggésével, akár a kinetikai görbék spektrumok nélkül 

történt globális elemzésével becsült értékek. Utóbbi két eljárás egymáshoz közel eső 

élettartamokat feltételez. 

Az első modell alkalmazása során nem sikerült föloldani azt a furcsaságot, hogy a 

spektrumsáv alakját leíró Gauss- és Lorentz-görbék szélességének aránya a két sáv esetében 

eltérő: az illesztés szempontjából problémásabb, nagyobb hullámszámoknál jelentkező sáv 

esetében a Gauss-oldal szélessége nagyobb, mint a kisebb energiák felé eső Lorentz-oldalé. A 

kései spektrumokat domináló másik sáv esetében a két oldal szélességének aránya a várt módon 

alakul. (Az első modell szerint dekonvolvált spektrumokra és az azt alkotó két sávra ad példát 

a 7. és 8. ábra, amelyek összevetése révén a konvolúció korai spektrumokra gyakorolt hatása is 

megfigyelhető.) Ez az ellentmondás fölveti annak kérdését, hogy mennyiben jogos a relatív 

intenzitás gyors exponenciális változtatása, miközben a sávok pozícióját és félértékszélességét 

állandónak tekintjük. Bár szigorúan véve nem zárható ki, hogy egy spektrumsávhoz tartozó 

oszcillátorerősség anélkül változik, hogy közben a sáv többi paramétere, mindenekelőtt a 

maximumához tartozó átmenet hullámszáma jelentősen nem módosul, a tapasztalt 

ellentmondás inkább az ebben rejlő egyszerűsítő előfeltevésre enged következtetni. 

Végül érdemes megemlíteni, hogy a sávok intenzitásarányának időbeli változását 

föltéve a σ paraméter kezdeti értéke igen nagynak, közel 90 %-nak adódik, majd rendkívül 

gyorsan hozzávetőleg 50 %-ra csökken. Ez azzal a hatással jár, hogy a legkorábbi spektrumokat 

a nagyobb energiájú gerjesztett állapotból származó fluoreszcencia dominálja, mintha a másik 

állapot nem vagy alig lenne jelen. A másik modell ezzel szemben a két sáv intenzitását közel 

azonosnak jósolja. Ennek ellenére a két modell által jelzett folyamatok között hasonlóság áll 

fenn: a csúcs időfüggését feltételező leírás nyomán ugyanis κ értéke adódik igen magasnak. Ez 

azt jelzi, hogy a gerjesztést követően sokkal több nagyobb energiájú, azaz S2 állapotú molekula 

keletkezik, mint S1 állapotú, s az utóbbi populációjának növekedéséért elsősorban belső 

konverziós folyamatok felelősek. A két feltételezett koncentrációprofil összevetésére szolgál a 

9. ábra. 
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7–8. ábra. Az 5-aminouracil 267 nm-es gerjesztést követően – 0,1 ps-os, illetve 0,1 ps-os 

késleltetéssel fölvett fluoreszcencia-spektrumának dekonvolúciója. A szimbólumok a mérési 

adatokat jelölik. A rekonvolúció során t0-ra kapott becslés alapján a spektrumokhoz tartozó 

illesztett idő rendre 0,1 és 0,3 ps-nak adódott. A szaggatott vonalak a két föltételezett sáv ezen 

időpontokban számított intenzitását mutatják, míg a vastagabb folytonos vonal a két sáv 

összegeként előálló teljes spektrumot. Megjegyzendő, hogy a mérési eredmények és az illesztett 

spektrum eltérése a 7. ábrán nem a paraméterbecslés hibájából adódik, hanem a mérési adatok 

konvolúciójának következménye. A 8. ábrán bemutatott spektrumon a konvolúció hatása már 

lényegében elhanyagolható. 
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9. ábra. Az 5-aminouracil nagyobb energiájú S2 gerjesztett állapotának dekonvolvált 

koncentrációprofilja a két alkalmazott modell szerint. (A modellek leírását a szövegben adom 

meg, a koncentrációfüggvények paramétereit pedig az 1. táblázatban közlöm.) 

 

A három exponenciális tagot tartalmazó modellek – jóllehet nem mindenütt felelnek 

meg a kísérleti adatoknak – alapvetően jól leírják az 5-aminouracil nagy időfelbontással mért 

fluoreszcenciáját. Kétséges, hogy az adatokból több értelmes paraméter kinyerhető lenne-e. 

Ugyanakkor az is világos, hogy a fluoreszcencia-lecsengés mögött meghúzódó relaxációs 

folyamatok összetettebbek annál, semhogy azokra az alkalmazott modellek egyértelmű 

megoldással szolgálnának. Márpedig a rekonvolúciós módszer esetében a paraméterbecslés 

sikeressége nagyban függ a modellválasztástól. Másfelől – a paraméterek nagy száma és 

részleges korreláltsága, a modellek összetettsége és a kísérleti hiba miatt – a jó illeszkedés sem 

bizonyíték arra, hogy a választott leírás helytálló. Az viszont mérlegelhető, hogy a fizikai 

megfontolások nyomán megfogalmazott javaslatok közül melyek állnak közelebb a 

paraméterbecslés során alkalmasnak bizonyuló modellekhez. 
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III.4. Következtetések 

 

A fejezet záró részében röviden arra szeretnék kitérni, hogy az 5-aminouracil fluoreszcencia-

lecsengésének kiértékelése során elért eredmények milyen összefüggésben vannak azokkal a 

szakirodalomban megfogalmazott feltevésekkel, amelyek a nukleinsav-bázisok, és különösen 

az uracil fotofizikai viselkedését magyarázzák. Célom az összefüggések kvalitatív 

megvilágítása, nem új elméleti modell megalkotása. 

A nukleinsav-bázisok rövid fluoreszcencia élettartama és alacsony kvantumhasznosítási 

tényezője mind a kísérleti eljárások, mind az elméleti megfontolások elé komoly kihívást állít. 

Mivel a bázisok abszorpciója az UV-tartományban jelentős, így hatékony sugárzásmentes 

átmenetek magyarázhatják a gyors deaktiválódást. A rövid idő alatt bekövetkező belső 

konverzióban nagy szerepet játszanak a gerjesztett állapotokhoz és az alapállapothoz tartozó 

potenciálfelületek kónikus átmetszései (továbbiakban CI) [26, 41]. 

A bázisok és nukleinsav-monomerek fluoreszcenciájának nagy időfelbontású 

kísérletekben mért lecsengése általában nem írható le egyetlen exponenciális függvénnyel, 

hanem a görbék megfelelő illesztéséhez két vagy három exponenciális tagra van szükség. Ebből 

azonban nem következik, hogy a fluoreszcencia lecsengés értelmezéséhez több radiatív 

gerjesztett elektronikus állapot föltételezése szükséges [24–26, 37]. Ez ellen szól, hogy a 

megfigyelt fluoreszcencia általában nem függ a hullámhossztól. Igaz, valamilyen mértékű 

hullámhosszfüggés általában az eltérő magyarázatok érvényességének is velejárója lenne. A 

legkisebb – sokszor a mérőberendezés méréshatárán lévő – karakterisztikus idejű exponenciális 

tagot intra- és intermolekuláris folyamatokból is eredeztetik. A gerjesztett állapot vibrációs 

relaxációját kísérő nagy konformációváltozások, vagy annak az oldószer-molekulák 

átrendeződéséből adódó stabilizálódása, a dinamikus Stokes-eltolódás egyaránt szóba jöhet [6], 

miként a gerjesztett állapot magasabb vibrációs szintekről történő gyorsabb, inhomogén 

relaxációja is [37]. 

Amennyiben a magasabban fekvő gerjesztett állapotok deaktiválódása gyorsabb, mint a 

kísérletek időfelbontása, és így azok szerepe a mérés során nem észlelhető vagy nem 

különíthető el, akkor valószínű, hogy a rövid fluoreszcencia élettartam legfőképp az első 

gerjesztett szingulett állapot és az alapállapot közötti hatékony CI-nek köszönhető. Az uracil és 

származékai esetében ez a C5 piramidalizációjával, vagyis sp2-ből sp3 hibridállapotba 

kerülésével jár, ami egyszersmind az 5-hidrogén/szubszituens síkból való kimozdulását vonja 

maga után [26, 27, 41, 42, 43]. Habár az uracil π/π* átmenethez tartozó potenciálfelületének 

pontos alakja vitatott, az újabb elméleti számítások energiagát nélküli reakcióutat 
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valószínűsítenek a Frank–Condon régió és az alapállapottal való CI között, magyarázva a 

sugárzásmentes deaktiválódás kivételes gyorsaságát [42]. 

Ez az egyszerű kép több szempontból is árnyalható. Az izolált uracilra végzett elméleti 

számítások [41, 44] a π/π* átmenettel létrejövő szigulett állapot mellett egy kisebb energiájú, 

tiltott n/π* átmenetet is azonosítottak, amely egy „sötét” gerjesztett szigulett állapothoz köthető. 

Ha ez is szerepet játszik a deaktivációban, akkor eleve összetettebbnek tekinthető a lehetséges 

populációátmenetek sémája, és a gerjesztett állapotú molekulák egy része „beragadhat” a kisebb 

energiájú „sötét” állapotba ([45, 46] és az uraciltól egy metilcsoportban különböző timin 

kapcsán [46, 48]). Zgierski és munkatársai pedig az S2 potenciálfelület Franck-Condon pontja 

és az alapállapot között egy biradikális jellegű állapotot feltételeznek [49]. 

A gerjesztett elektronállapotok energiája egymáshoz közel esik: sorrendjük mind a 

síkalkatú molekulageometria módosulásával, mind kondenzált fázisban, az oldószer hatására 

megváltozhat. Mivel poláris, illetve protikus (vizes) közegben az n/π* átmenettel létrejövő 

gerjesztett állapot destabilizálódása várható a π/π* átmenet energiájának kismértékű 

módosulása mellett, így az energiasorrend változásának lehetőségét – kvalitatív megfontolások 

nyomán – Matiska is jelzi [41], Improta és munkatársai pedig vizes közeget feltételező DFT-

számításaik során kifejezetten ezt az eredményt kapták [26, 46]. Ezért az S1/S2/Sn jelölést 

viszonylagosnak kell tekintenünk [23]. 

Martínez és munkatársai az elméleti következtetéseket gázfázisban végzett nagy 

időfelbontású fotoelektron-spektroszkópiai (TRPES) mérésekkel vetették össze. A rövid 

időskálán döntő szerepet játszó potenciálfelületnek három kitüntetett területét azonosították: a 

Franck–Condon régiót, a potenciálfelület minimumát, valamint az alacsonyabb energiájú 

potenciálfelülettel való CI tartományát. Úgy találták, a jól meghatározott minimum és a CI 

közel degenerált, köztük igen csekély energiakülönbség áll fenn. Ennek ellenére a korai, első 

500 fs időtartományba eső relaxáció a potenciálfelület minimumába történik, mert ebben az 

irányban a gyűrű síkalkatból kitérülő torzulása csekélyebb mértékű. Ugyanakkor a kísérletileg 

megfigyelt élettartam pikoszekundomos összetevőjéért a CI elérése lehet felelős, ami az 

potenciálfelület minimumából egy kis energiájú gáton keresztül valósulhat meg. Ennek során 

Martínezék is a C5 szubsztituens síkból való kimozdulását találták meghatározónak. [44] 

A közeg mellett az uracil gerjesztett állapotainak dinamikáját a gyűrű eltérő 

szubsztituensei is módosíthatják. A kvantumkémiai számítások és a kísérleti tapasztalatok 

egyaránt a C5 szubsztituens hatását mutatják legnagyobbnak, megerősítve az 5-ös szénatom 

alapvető szerepét a molekula nem-sugárzásos deaktiválódásában. Gustavsson és munkatársai 

alaposan vizsgálták az uracil-származékok fluoreszcenciáját, illetve ennek oldószerfüggését 
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mind kísérleti, mind elméleti módszerekkel [26, 27, 42, 43, 45, 50]. Az uracil 5-ös szénatomon 

szubsztituált származékai – mint az 5-fluorouracil és az 5-aminouracil – vizes közegben 

jelentősen hosszabb fluoreszcencia élettartammal jellemezhetőek. Ezt arra vezették vissza, 

hogy a CI-hez tartozó geometria kialakulása a szubsztituens miatt – annak jellegétől is függően 

– gátolt, vagyis az S1 felület minimuma és a CI között potenciálgát található [26, 42, 43]. 

Az 5-aminouracil a C5-szubsztituált uracilszármazékokhoz képest is különleges. 

Fluoreszcenciájának időbeli lecsengése ugyanis erősen függ a hullámhossztól: az UV-

tartományban gyorsabb, míg a láthatóban jelentékenyen lassabb, mint a nem hullámhosszfüggő 

viselkedést mutató 5-fluorouracilé. Az UV-tartományban tapasztalható igen gyors lecsengést a 

látható tartományban fölfutás kíséri. [27, 42] Ez összetett nem-radiatív deaktivációs csatornákat 

sejtet, és arra enged következtetni, hogy nagy időfelbontás mellett a gerjesztett 5-aminouracil 

viselkedése hasonló a nukleinsav-bázisok azon kevés származékához, amelyet kettős 

fluoreszcencia jellemez (a jelenségről általánosan ad alapos áttekintés [51] és [52], egy 

adeninszármazék kapcsán [53], valamint az 5-dimetilaminouracil esetében [43]). A szerzők 

különféle (aggregáció, tautomerizáció, de/protonálódás révén kialakuló) egyensúlyi 

alapállapotokra utaló jelet nem találtak. Ezzel szemben a szolvatációs relaxáció hosszabb 

időskálájú – a spektrum dinamikus Stokes-eltolódását eredményező – mechanizmusainak 

szerepe nem zárható ki, jóllehet ez a bázisok esetében nem számít általános jelenségnek. Végül 

megfontolandónak találták olyan belső átalakulások lehetőségét, mint az amino-csoport és a 

szomszédos karbonil oxigénje között kialakuló gyenge hidrogénkötés által segített 

intramolekuláris protonátadás, vagy a C5 szubsztituens aminocsoport planárissá válásával kísért 

intramolekuláris töltésátvitel (ICT) [27, 43]. Utóbbi föltevés egybehangzik a kettős 

fluoreszcencia kialakulásával, aminek az sem mond egyértelműen ellent, hogy a több 

exponenciális taggal leírható fluoreszcencia-lecsengésnek és a deaktiválódásban részt vevő 

több elektronállapotnak a megfeleltetése – ahogy fentebb említettem – megkérdőjelezhető. 

Ennek egyik alapja ugyanis a kinetikai görbék hullámhossztól való függetlensége, ami az 5-

aminouracil esetében éppen nem áll fenn. Ugyanakkor a spektrum jelentős hullámhosszfüggése 

éppúgy fakadhat két gerjesztett elektronállapot részvételéből a radiatív (és nem-radiatív) 

deaktiválódásban, mint egy állapot potenciálfelületének energiagáttal elválasztott, eltérő 

molekulageometriához tartozó globális és lokális minimumának (vagy széles platójának) 

különbségéből. Például a protonált guanozin-monofoszfát tranziens abszorpciós spektrumát – 

az Lb állapotú molekulák igen gyors, nem megfigyelhető konverziója miatt – az La 

potenciálfelületének ilyen modelljével találták leírhatónak [54]. Ilyen különbségtételre az 

általam elemzett mérési adatok alapján nem nyílt lehetőség. 
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Az 5-aminouracil egyensúlyi abszorpciós és fluoreszcencia-spektrumának leírására 

DFT-számításokat is végeztek, amelyek célja az S0 és S1 potenciálfelületek leírása volt. Az 

eredmények gázfázisban és vízben egyaránt stabil, hajlított geometriával jellemezhető 

minimumot mutatnak az S1 potenciálfelületen, ami kvalitatívan magyarázza mind az uracilhoz 

képest hosszabb fluoreszcencia élettartamot és nagyobb kvatumhasznosítási tényezőt, mind az 

egyensúlyi spektrumokat jellemző nagy Stokes-eltolódást. [42] Az 5-aminouracil 

hullámhosszfüggő fluoreszcencia-lecsengését azonban a számítások nem magyarázzák, mert 

ehhez nem látszik elegendőnek a két legalacsonyabb energiájú potenciálfelület leírása. 

Az 5-aminouracil fluoreszcencia-lecsengésének értelmezése azért is jelentőséggel 

bírhat, mert hozzájárulhat a nukleinsav-bázisok összetett deaktiválódásának megértéséhez, 

olyan folyamatokra vetve fényt, amelyek más esetben nagyon gyorsan vagy kis mértékben 

mennek csak végbe. A fluoreszcencia-spektrumok kiértékelése – bár igazolni természetesen 

nem tudja, de – megerősítette, hogy a molekula gerjesztést követő relaxációját jól leírja két 

elkülöníthető, eltérő energiájú radiatív állapot feltételezése. Ha az S1/S0 belső konverzióhoz 

hasonlóan a magasabb energiájú állapotból az alacsonyabba vezető átmenet – az aminocsoport 

részvétele folytán – szintén több időt vesz igénybe, az magyarázhatja, hogy nemcsak a 

legalacsonyabb energiájú gerjesztett állapot fluoreszkál, hanem a magasabban fekvő is. Ez 

esetben a korábban kapott három fluoreszcens élettartam közül kettő fizikai jelentése 

részlegesen tisztázható. Azért csak részben, mert az alkalmazott modellben foglalt 

fenomenologikus közelítések állapotok és élettartamok között nem tesznek lehetővé teljes, csak 

kvalitatív megfeleltetést. 

A legkisebb karakterisztikus idővel jellemezhető folyamat értelmezésére a használt 

modell csak annyiban képes, amennyiben azt részben elkülöníti a két állapot élettartamától. Az 

egyik sáv kisebb energiák felé történő eltolódása vagy oszcillátorerősségének radikális 

változása – túl azon, hogy a két modell között pusztán a rekonvolúció módszerének alkalmazása 

révén nem lehet megbízhatóan különbséget tenni – éppúgy indokolható intramolekuláris 

átalakulásokkal és geometriai változásokkal, mint igen gyors szolvatációs relaxációval, 

természetesen nem zárva ki más lehetséges magyarázatokat sem. A rekonvolúció modellfüggő 

természete kapcsán további következtetésekre föltehetően csak az 5-aminouracil gerjesztést 

követő időbeli relaxációjának alaposabb elméleti kémiai vizsgálata, vagy eltérő elven alapuló 

kísérleti módszerek eredményeivel való összevetése révén nyílhat mód. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a kinetikai és spektrumparaméterek párhuzamos 

becslésének eljárása – az eljárás teljesítőképességének határai között – sikeresen működött. A 

rekonvolúciós módszer javasolt kiterjesztése, noha nem automatizálható, és komoly kémiai 
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intuíciót igényel, a modell helyes megválasztása esetén a kísérleti adatok értelmezésének 

termékeny és precíz lehetőségét hordja magában. A módszer jelzéssel szolgálhat az alkalmazott 

modellek elégtelenségére vagy túlzott egyszerűsítő jellegére. A rekonvolúció eredményei a 

szóba jöhető fizikai magyarázatokkal összevetve segíthetik a paraméterek értelmezését, ekként 

megerősítve a sikeresen alkalmazott modell legalább részleges érvényességét. Hangsúlyozni 

kell ugyanakkor, hogy a jó eredmények önmagukban nem szavatolják a modell fizikai 

relevanciáját. Ezért a dekonvolúció feladatának rekonvolúciós megoldása a kísérletek kapcsán 

megfogalmazott fizikai-kémiai megfontolásokkal együtt vezethet a mérések kiértékelése során 

fölmerülő kérdések tisztázásához. 
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IV. Nagy időfelbontású kinetikai mérések dekonvolúciója genetikus 

algoritmussal 

 

 

A rekonvolúció előző fejezetben bemutatott alkalmazása azt jelzi, a módszer igen érzékeny az 

értelmezendő megfigyelések előzetes modelljére. Más szavakkal: a rekonvolúció akkor 

hatékony, ha jó a modellünk, tehát előre ismerjük azokat az összefüggéseket, amelyek a kísérleti 

adatokat megfelelőképpen le tudják írni. A módszer ellentmondása abból fakad, hogy annál 

hatékonyabb, minél többet tudunk; annál biztosabb eredményt ad, minél kevesebb kérdésre 

várunk választ. Azonban minél bonyolultabb folyamatokat szeretnénk megérteni, minél több 

bizonytalanság rejlik a föltételezett modellben, a rekonvolúció annál kevésbé vezet 

eredményre. Igaz, a dekonvolvált függvény(ek) ismerete sem feltétlen ad választ a modellt illető 

kérdéseinkre. Mégis jobb modellalkotást tesz lehetővé, hiszen jobban megítélhetővé és 

összevethetővé válnak egy javasolt modell előrejelzései, és könnyebben mérlegelhetőek a 

modellparaméterek változtatásának hatásai, mint mikor még azt is figyelembe kell venni, hogy 

ezeket a hatásokat a konvolúció torzítja, illetve – simító hatása révén – sokszor csökkenti. 

Ráadásul – mint az előző fejezetből szintén látható – az összetett modell paraméterei fölött 

általában olyan hibafelületet kapunk, amely még a modell alkalmas megválasztása esetében is 

komoly kihívást jelenthet a becsülendő paraméterek optimális együttesének keresése során. Ha 

a dekonvolúcióra a modell megalkotását, de legalábbis alkalmazását megelőzően mód nyílik, 

akkor mind a becsülendő paraméterek száma, mind a paraméterek között fennálló korreláció 

mértéke jelentősen csökkenhet, lényegesen egyszerűsítve a probléma által meghatározott 

hibafelületet. 

A számítógépek ár/teljesítmény arányának szinte ugrásszerű javulásával a természetes 

öröklődés példája által ihletett genetikus algoritmusok családja – bevett rövidítése szerint: GA 

– a modern számítástudomány igen kedvelt módszerévé vált. A GA alkalmazási területe 

rendkívül tág, és a kémiában is – leginkább a szerkezetvizsgálat és molekulatervezés területén, 

tehát elsősorban tér- és nem időbeli problémák kezelésére – gyakran alkalmazzák (lásd például 

[20, 55]). Ennek ellenére a GA tág felhasználási körében csak a közelmúltban vetődött föl a – 

mérési módszerből adódóan – konvolvált időfüggő spektroszkópiai adatok értelmezésének, 

pontosabban dekonvolúciójának lehetősége [21, 22], jóllehet a genetikus programozási 

eljárások e feladat megoldására vagy „megszelídítésére” két szempontból is ígéretes jelöltnek 



48 

 

látszanak. A GA mind az optimalizálás nehézségein, mind a modell előzetes ismeretének 

hiányán lényegesen segíthet, noha mechanikus alkalmazása éppúgy téves következtetésekre 

adhat alapot, mint ahogy ez a veszély a rekonvolúció esetében is fönnáll. 

Szakdolgozatom utolsó fejezetében elsőként az algoritmus működését, a módszer 

implementálásának sajátosságait ismertetem. Ezt követően röviden bemutatom azokat a 

szimulált adatsorokat, amelyek a módszer tesztelésére szolgáltak, majd az utolsó alfejezetben 

ennek eredményeit foglalom össze. Látható, hogy ebben a fejezetben fordított sorrendben járok 

el, mint az előzőben: előbb az alkalmazott GA felépítéséről szólok, s csak utána kerítek sort a 

vizsgált adatok ismertetésére. Ez nem véletlen, hanem tudatos döntés eredménye, amely 

szándékom szerint a bemutatott módszerek lényegi különbségére vet fényt. Az előző fejezetben 

a módszer ismertetése során az általános megjegyzések mellett – hol implicit, hol explicit 

módon – mindig tekintettel voltam a konkrét feladatra. Ezért annak körvonalazása logikusan 

megelőzte az ahhoz igazított rekonvolúciós módszer bemutatását. A GA alkalmazott 

változatának modellfüggetlensége viszont feleslegessé teszi a konkrét feladat részleteinek 

előzetes ismeretét, ezzel is hangsúlyozva a módszer általánosságát. 

A GA alkalmazásával végrehajtott dekonvolúció módszerének fejlesztésében feladatom 

a Matlab kódú program szintetikus adatokkal történő tesztelése volt, valamint ennek alapján 

olyan javaslatok megfogalmazása és a GUI-ba (Graphical User Interface) való beépítés előtt – 

a kód módosításával végrehajtott – kipróbálása, amelyek az eljárás teljesítőképességét az 

ígéretes eredményekhez [21] mérten is tovább javíthatták. Ez pedig annak függvénye, hogy a 

kezdeti populáció létrehozása során a felhasználó mennyire hatékonyan építhet arra, amit a 

konvolúció kinetikai görbékre gyakorolt általános hatásáról tud. 

 

 

IV.1. A genetikus algoritmus alkalmazása dekonvolúcióra 

 

Az előző fejezetben szó esett arról, hogy a szimplex módszer a Levenberg–Marquardt 

algoritmusnál könnyebben és hatékonyabban használható az 5-aminouracil összetett modellt 

követelő, számos adatsorral leírt fluoreszcenciájának vizsgálata során: nagyobb eséllyel 

vezetett a célfüggvény minimumhelye felé, s ezzel összefüggően a hibafelület nagyobb területét 

tette a paraméterbecslés számára „hozzáférhetővé”. Röviden hadd tekintsem át ismét, de most 

más szemszögből a szimplex algoritmusnak a működését. 

A szimplex eljárás nem a paramétertér – és a fölötte értelmezett hibafelület ehhez tartozó 

– egyetlen pontjából indul ki, hanem egy n + 1, akár egymástól távoli csúcs által meghatározott 
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geometriai struktúrából, amely ekként a hibafelület topológiájáról is hordoz némi információt. 

A paramétertér n + 1 pontja sokféleképp, például az említett és általam is programozott 

ellépegetéssel, de akár véletlenszerűen is kijelölhető. Ezt a célfüggvény értékének kiszámítása 

követi ezekben a pontokban. A szimplex a következő lépés során megpróbál kedvezőbb 

helyzetet fölvenni. Ez általában egy új csúcs kijelölése és a legrosszabb csúcs elhagyása révén 

következik be, hacsak nem a poliéder egészének zsugorítása történik meg a legkedvezőbb csúcs 

irányában. Így egy új, szintén n + 1 pont által meghatározott szimplex jön létre, amely legalább 

egy pontban eltér a csúcsok ezt megelőző halmazától. Ezzel egy iterációs kör lezárult, s az 

eljárás a kívánt konvergencia eléréséig elölről folytatható. 

A GA sok szempontból hasonlóan működik (általános leírását adja például [56, 57] vagy 

magyar nyelven [58]). A GA szintén adott elemszámú kezdeti populáció – általában bizonyos 

határok között véletlen – előállításával indul, amely lényegében megoldási kísérletek mint 

egyedek halmazát jelenti. Tehát a GA sem egy pontnak a kijelölésével és a hibafelület 

geometriájának e pont szűk környezetében történő (kvadratikus) közelítésével dolgozik. Ezt a 

GA esetében is a populációt alkotó egyedek, vagyis megoldási kísérletek „rátermettségének” 

(fitneszének) meghatározása követi, ami minimalizálási feladat esetén annál nagyobb, minél 

kisebb a célfüggvény adott egyedhez rendelt értéke. Ennek alapján történik meg – az egyedeket 

közel sem evidens módon reprezentáló vektorok, ún. kromoszómák módosítása révén – a 

következő, általában azonos elemszámú populáció létrehozása, vagyis egy új nemzedék 

megszületése, amely alkalmas módon megörökli az előző nemzedék rátermett egyedeinek 

kedvező tulajdonságait. Ezzel be is zárul egy iterációs kör, az algoritmus az új populációval 

elölről folytatható. 

A genetikus és a szimplex algoritmus iterációs sémája nagy vonalakban szinte azonos. 

Melyek azonban a lényegi különbségek, amelyek révén a GA számos esetben messze 

hatékonyabb módszernek bizonyulhatott? Először is, a szimplex módszer – még ha a csúcsok 

első halmazának kijelölése, sőt akár a tükrözés és zsugorítás mértékének meghatározása 

véletlen alapon történik is – alapvetően determinisztikus módszer. Ezzel szemben a GA eddig 

bemutatott formája az ún. véletlen szélsőérték-kereső algoritmusok családjába tartozik, 

amelyek lényege, hogy a paraméterértékek, pontok vagy egyedek megválasztására és 

megváltoztatására egyaránt – legalább részben – véletlenszerű próbálkozások révén kerül sor. 

Ezt az algoritmus genetikus operátorai irányítják, amelyek felelősek a szülők kijelöléséért és 

kromoszómáik rekombinációjáért (keresztezéséért, összekeveréséért vagy átlagolásáért), a 

kromoszómákon végrehajtott véletlen változtatásokért, azaz mutációkért, valamint az új 

nemzedékben fönnmaradó („túlélő”) egyedek kiválasztásáért. Egy egyed annál nagyobb 
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valószínűséggel válhat szülővé, illetve maradhat fenn a következő generációban is, minél 

nagyobb a rátermettsége. Utóbbi önmagában nem garancia a kiválasztásra, bár a konvergencia 

monotonitását biztosítandó a legrátermettebb egyed(ek) túlélését a GA szavatolhatja (ezt 

elitizmusnak is nevezik). A véletlen keresés viszonylag nagy számításigénye folytán mindaddig 

nem előnyös, amíg a klasszikus optimalizáló eljárások jól működnek. Amint azonban ezek már 

nem vagy csak igen nehézkesen birkóznak meg egy bonyolult problémával, a GA bizonyul 

hatékonyabbnak, és ugyan – a véletlen próbálkozások egy részének elkerülhetetlen hibája miatt 

– lassabb konvergencia mellett, de sikeres optimalizálást tesz lehetővé. 

Ehhez hozzájárul az a szimplex algoritmushoz képest megmutatkozó másik igen 

lényeges eltérés is, amely a nemzedékek egymáshoz való viszonyában lelhető fel. A szimplex 

módszer – noha innen nézve n + 1 elemű populációk sorát fölépítő algoritmusként is 

elgondolható – az új csúcsok kijelölésének alapvetően determinisztikus jellege folytán és a 

számítási igény csökkentése végett a paramétertér kijelölt ponthalmazának döntő részét 

változatlanul tartja, így csökkentve a célfüggvény kiértékelésének számát. Ezzel szemben a GA 

működése során – a genetikus operátorok hatása révén – a populáció döntő része minden 

iterációs lépésben, tehát minden újabb nemzedék létrehozásával megváltozik (implementálástól 

és a feladattól függően eltérő lehet, hogy az előző nemzedékből hány egyed marad meg, él 

tovább a következő nemzedékben is). Méghozzá úgy, hogy az új egyedek előállítása vagy 

„kitenyésztése” nem egy irányba eső, hanem véletlen módon szórt elmozdulásokkal történik, 

ami – a genetikus műveletek kritériumainak jó meghatározásával, vagyis az algoritmus 

adaptivitásának sikeres biztosításával – a hibafelület átfogó feltérképezését teszi lehetővé, és a 

szimplex algoritmusnál is jobb eséllyel vezet a globális minimum megtalálására. A GA így 

egyszerre bizonyul flexibilis és robosztus módszernek [56, 58]. 

A föntiek alapján a szimplex módszert többféleképp is lehetséges lenne a sztochasztikus 

keresés elemeivel bővíteni, egyfajta vegyes szélsőérték-kereső algoritmust hozva létre. Adott 

esetben még hatékonyabbnak bizonyulhat a GA mint nemlineáris optimalizáló eljárás direkt 

alkalmazása a rekonvolúció módszerén belül. Ez értelemszerűen nem hoz feloldást a 

rekonvolúció modellfüggéséből fakadó nehézségekre. A GA alkalmazásának azonban 

lehetséges a fentiektől eltérő – a kedvező globális minimumkeresési tulajdonságot továbbra is 

kihasználó, de megvalósításában gyökeresen más utat járó – változata is, amely szakít a kötött 

formájú előzetes modell feltételezésével. Ehhez elsősorban az egyedek reprezentációjának 

eltérő formája szükséges: a populáció elemeit nem valamely modell paraméterei alkotják, 

hanem maguk a megoldási javaslatként előállított dekonvolvált jelsorozatok [21]. A genetikus 

operátorok pedig közvetlenül ezekre a jelsorozatokra hatnak, és nem a paramétertérben fejtik 
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ki hatásukat. A rátermettség az egyedek ismert alakú és szélességű effektív impulzussal történő 

(re)konvolúciójának és a mérési adatoknak az átlagos eltéréséből számítható. Az iterációs 

lépések menete egyebekben egyezik a GA általános sémájával. 

A mutáció operátorát érintő két módosítás jelentősen javíthatja az algoritmus 

konvergenciáját, illetve megerősítheti a legjobb dekonvolvált függvény (azaz a nyertes) 

kedvező tulajdonságait [21]. Egyfelől a pontmutációk könnyen a kísérleti zaj növekedését 

eredményezhetik. Ezért egyes adatpontok független módosítása helyett a mutáció operátora az 

egyedhez egy – adott tartományon belül véletlenül létrehozott – Gauss-függvényt ad hozzá, 

melynek amplitúdója (beleértve ennek előjelét), szélessége és maximumhelye egyaránt 

változhat, miként természetesen az is, az adatsor mely szakaszát érinti a mutáció. Másrészről a 

felhasználó a nemzedékek során át állandó értékű mutációk helyett választhat egy olyan adaptív 

stratégiát is, amely a mutáció mértékét az optimum közelében – azaz a legrátermettebb egyed 

rekonvolváltjának és a mért adatoknak egyre jobb illeszkedése során – csökkenti. 

Az előző fejezetben bemutatott rekonvolúciós paraméterbecslés igen érzékeny a kezdeti 

értékekre, ugyanis az elsőfajú integrálegyenletek instabilitása és a mérési adatok hibája folytán 

a dekonvolúciós feladatnak számos lehetséges, statisztikailag akár egyenrangú közelítő 

megoldása létezik. A GA esetében ezt a problémát a kiindulási populáció összeállításának 

feladata jeleníti meg: hogyan hozhatók létre az első nemzedék egyedei? Az iteratív eljárások 

indításakor gyakran alkalmazott közelítés, hogy első elemként az adott – jelen esetben 

dekonvolválandó – függvényt választják. Itt azonban nem egyetlen kiindulási értékre, hanem 

egy többelemű populációra van szükség. Kézenfekvő példaként szolgálhat a szimplex 

csúcsainak kezdeti meghatározása, amelyet továbbgondolva az első nemzedék egyedei a mérési 

adatok véletlenszerű módosítása révén állíthatók elő. Ez a megoldás egyszerű és 

általánosságban könnyen megvalósítható. Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a dekonvolúció 

sikeressége – hasonlóan a rekonvolúció kiindulási paraméterkészletre való érzékenységéhez – 

nagyban függ a kezdeti populáció „rátermettségétől”. Ez viszont – az optimumkeresés 

többpontos jellegéből is adódóan – nem vagy nem elsősorban a hibafelület minimumához való 

közelséget jelenti – mint a Levenberg–Marquardt algoritmus esetében –, hanem annak az 

altérnek a jó közelítését, amelyben a fizikailag értelmes dekonvolvált függvény megtalálható. 

A korábbi fejezetekben említett és tárgyalt módszerek a maguk módján szintén 

igyekeztek biztosítani, hogy a megoldás – szerencsés esetben a hibafelület globális 

minimumához konvergáló – közelítései bizonyos előzetes elvárásokat vagy föltevéseket 

teljesítsenek. A rekonvolúciós módszer ebben odáig megy, hogy a becsülendő paraméterek 

értékét leszámítva pontosan megszabja a modell alakját, vagyis rögzíti azt a függvényosztályt, 
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amelyen belül a megoldás keresendő. Ha ez téves, az eredmény relevanciája is kétséges. A 

dekonvolúció során alkalmazott digitális szűrés és a regularizáció – jóllehet nem kötött formájú 

modellen alapulnak – szintén olyan előzetes belátásokon nyugszanak, amelyek általános 

matematikai vagy többé-kevésbé intuitív fizikai korlátok érvényesítését vonják maguk után – 

például a mátrixok kvázi-szinguláris jellegének elkerülésére kidolgozott módszerek vagy a 

kísérleti jel és zaj között föltételezett frekvenciakülönbség kiaknázása révén. A GA nagyfokú 

flexibilitása alighanem abból is adódik, hogy célja nem a regularizációs vagy szűrési 

paraméterek iteratív meghatározása, hanem magának a regularizációs – vagy ahogy itt 

nevezzük: genetikus – operátornak az adaptivitás által lehetővé tett, nem zárt alakban történő 

optimalizálása. Ez azonban a kezdeti egyedek megteremtésének problémáját még mindig nem 

oldja meg, sőt talán fokozza is. 

Az első nemzedék létrehozásáért a genetikus operátoroktól különböző ún. teremtő 

operátorok felelősek [21]. Általuk az egyedek megteremtése nem puszta véletlen módosítások 

révén történik, hanem úgy, hogy az első nemzedék egyedien minél inkább tükröződjék a 

konvolúció kinetikai görbékre gyakorolt általános hatásáról való előzetes tudásunk. A teremtő 

operátorok ezért a konvolúcióhoz képest ellentett irányú változtatásokat hajtanak végre a mért 

adatokon. A módosítások mértéke és aránya viszont egyedenként eltérő: felső és alsó korlátját 

a felhasználónak kell megadnia, míg a megadott intervallumon belül az algoritmus – általában 

normális eloszlású – véletlen számok generálásával határozza meg a változtatás eseti értékét. A 

teremtő operátorok általánosan érvényes hatásai közé tartozik az időtengellyel párhuzamos 

összenyomás, az amplitúdó megnövelése, a lecsengés meredekebbé tétele, végül a függvény 

elejének „levágása”, azaz az első értékek zérussá tétele révén egy hirtelen, lépcsőszerű ugrás 

létrehozása. 

Amennyiben a felhasználó az előzetes vizsgálatok alapján úgy dönt, hogy a dekonvovált 

függvény föltehetően reaktáns típusú, amely közvetlenül a lépcsőfüggvény jellegű indulás után 

exponenciálisan csökkenni kezd, akkor a vágás helyétől függően szükséges lehet a vágás és a 

függvény maximuma közötti rövid szakasznak egy (exponenciálisan) lecsengő 

függvénydarabbal való pótlása is. Így a reaktáns jellegű dekonvolváltak kezdeti populációjában 

csak olyan egyedek szerepelnek, amelyek indulásukat követően monoton csökkennek 

(10. ábra). Különösen ebben az esetben jelent kihívást a vágás helyének jó meghatározása. 

Egyik lehetőségként a felhasználó megadhatja ennek várható értékét és szórását, és az 

algoritmus ennek megfelelően hozza létre az egyedeket. A vágás helyének meghatározására 

azonban igénybe veheti magát a GA-t is a teremtés első két fázisában, amelyben az algoritmus 

automatikusan – az inverz szűrés eredményeként kapott kiinduló értéktől indulva – több vágási 
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lehetőséget is megvizsgál, és közülük azt az értéket választja ki helyesként, amely az első 

fázisban a legrátermettebb egyedhez, a másodikban a legfejlődőképesebb populációhoz 

vezetett. Ez a kezdeti próbálkozások során igen hasznos információkat jelent, a dekonvolúció 

későbbi szakaszában pedig – a számításigény és a futás idejének csökkentése végett, a vágás 

várható helyének kiindulási értékként való megadásával – kihagyható. (Az algoritmussal 

kapcsolatos további technikai részletek megtalálhatók a már többször hivatkozott [21, 22] 

közleményekben.) 

 

 

10. ábra. A GA futásának befejezésekor látható képernyő. A bal felső panelen a kezdeti 

populáció egyedei láthatóak, valamint a mért adatsor. Az impulzus, valamint a szimulált adatok 

esetében ismert konvolválatlan függvény a kezdeti populáció egyedei között nem vehető ki. 

Nem szimulált adatsorok esetében a dekonvolvált függvény természetesen nem ismert, és nem 

jelenik meg a panelen. A jobb felső grafikonon a legrátermettebb egyed rekonvolváltjának és a 

mérési adatok eltéréseinek átlagos értéke látható az egymást követő nemzedékek (iterációk) 

során át. Ezek száma az adott esetben 100 volt. Érdemes megfigyelni az eltérések gyors 

csökkenését az első tíz nemzedék alatt. A felső két panelen szereplő egyedeket és értékeket a 

program kimeneti fájlja nem tartalmazza, az alsó két grafikonon szereplő adatokat igen. A bal 

alsó ábra a nyertest, a rekonvolváltat és a mért adatsort, valamint jelen esetben a szimulált 

konvolválatlan adatokat mutatja. A dekonvolúció sikere folytán ezek a grafikonon páronként 

megkülönböztethetetlenek. Végül a jobb alsó grafikon a bal panelen látható adatsorok diszkrét 

Fourier-transzformáltjainak frekvenciaspektrumát ábrázolja. 
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IV.2. Szimulált adatok 

 

A GA alapú dekonvolúció működését és teljesítőképességét egy, már több módszer tesztelése 

során használt szimulált adatsor segítségével vizsgáltam [16, 17, 21, 22]. Ezáltal lehetőség 

nyílik az eredményeknek és a különböző módszerek hatékonyságának összevetésére is. 

A szimulált adatsor alapjául szolgáló egyszerű reakció egy kétlépéses, konszekutív 

folyamat, amelynek során A kiindulási anyagból B köztitermék keletkezik, mely végül C 

végtermékké alakul. A két elsőrendű lépéshez értelemszerűen két élettartam (avagy két 

sebességi együttható) rendelhető, amelyek ez esetben τ1 = 200 fs, illetve τ2 = 500 fs. Az így 

fölépített reakció kinetikai differenciálegyenlet-rendszere analitikusan megoldható; a kezdeti 

feltétel szerint a reakció legelején, azaz a t = 0 pillanatban kizárólag A anyag van jelen, 

praktikus okokból egységnyi koncentrációban ([A]0 = 1 mol/dm3). 

Tranziens abszorpciós mérést feltételezve a három anyag moláris abszorpciós 

együtthatóit εi jelöli, amelyek eltérő hullámszámoknál más-más értéket vesznek föl. Ezt 

figyelembe véve a Lambert–Beer törvény alapján a konvolválatlan differenciális optikai 

denzitás (ΔOD): 

 

∆𝑂𝐷(𝑡, 𝜈) = 𝑙 ∙ {휀A(𝜈)exp (−
𝑡

𝜏1
)

+ 휀B(𝜈)
𝜏2

𝜏1 − 𝜏2
[exp (−

𝑡

𝜏1
) − exp (−

𝑡

𝜏2
)]

+ 휀C(𝜈) [1 +
𝜏2exp (−

𝑡
𝜏1
) − 𝜏1exp (−

𝑡
𝜏2
)

𝜏1 − 𝜏2
]} 

(29) 

Az optikai úthossz (l) a számítások során 1 cm volt; a moláris abszorpciós együtthatók értékeit 

a 2. táblázat tartalmazza. 

kinetikai görbe εA / dm3mol–1cm–1 εB / dm3mol–1cm–1 εC / dm3mol–1cm–1 

1. (ν1) 30 20 0 

2. (ν2) 5 45 10 

3. (ν3) 5 30 – 10 

2. táblázat. A szimulált adatok létrehozásához használt moláris abszorpciós együtthatók értékei 

három különböző hullámszámnál fölvett kinetikai görbe esetén. 

Az első ekként számított görbe reaktáns jellegű. A második olyan tranziens, amelyet 

kezdetben B köztitermék abszorpciója határoz meg, de C hozzájárulása folytán hosszabb 

időknél lényegében állandó pozitív értéket vesz föl. Végül a harmadik kinetikai függvény 
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felfutását követően az ún. kifakulás (bleaching) jelenségét mutatja C anyagnak ebben a 

tartományban negatív abszorpciós együtthatója folytán. 

Egy femtokémiai mérés eredményeinek szimulálása céljából a fenti három kinetikai 

görbe mindegyike konvolválva lett egy 255 fs félértékszélességű Gauss-függvénnyel mint 

effektív impulzussal, 30 fs-os lépésköz feltételezése mellett. A mérési hiba hatását a konvolvált 

adatokhoz hozzáadott normális eloszlású zaj utánozza, amelynek szórása az egyes adatsorok 

maximumának 2 %-a. Annak igazolása végett, hogy az algoritmus nem csak egyetlen szimulált 

mérési eredmény dekonvolúciójára optimalizált, a zajos adatokat több eltérő véletlenszám-

generálással is létrehoztam. Ezekben az esetekben – a várt módon – némileg eltérő 

paraméterekre volt szükség a megfelelő dekonvolúcióhoz, de az eljárás sikerességében az 

azonos típusú kinetikai görbék dekonvolváltjait összevetve nem mutatkozott lényegi 

különbség. 

 

11. ábra. Az első, reaktáns jellegű szimulált adatsor dekonvolúciója. A folytonos piros vonal a 

nyertest mutatja, a piros háromszögek pedig az eredeti, konvolválatlan és hiba nélküli adatokat. 

A zöld négyzetek a mért, dekonvolválandó adatokat, a folytonos zöld vonal a nyertes egyed 

rekonvolváltját ábrázolja. Mindkét esetben a görbék erősen átfednek. A nulla körüli pontozott 

vonal az eredeti szimulált adatok és a nyertes reziduális eltérését jelzi. 
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IV.3. Eredmények és következtetések 

 

Az alkalmazott genetikus eljárás kidolgozása a legnehezebben dekonvolválható reaktáns típusú 

kinetikai görbékre összepontosított. Ennek megfelelően a legjobb eredményeket az első 

szintetikus adatsor dekonvolúciója során sikerült elérni. A nyertes – a kísérleti hibából 

öröklődő, de ahhoz képest nem növekedett zajt leszámítva – szinte tökéletesen reprodukálja az 

eredeti függvényt (11. ábra). A vágás következtében a görbe lépcső jellegű indulását a nyertes 

teljes mértékben visszaadja. Ugyanakkor ehhez az is szükséges, hogy a felhasználó a mért 

folyamatokról való előzetes tudása, intuíciója, illetve a kezdeti próbálkozások nyomán döntsön 

arról, hogy a dekonvolúció eredményeképp pillanatszerű ugrással induló, majd monoton módon 

lecsengő, tehát reaktáns jellegű kinetikai görbét vár. Jóllehet a konvolúció torzító hatása 

legerőteljesebbnek éppen ebben az esetben mutatkozik – pillanatszerű ugrás helyett gyors 

felfutást látni –, a GA alkalmazásával kidolgozott dekonvolúciós módszer éppen itt bizonyul a 

leghatékonyabbnak. 

A másik két adatsor dekonvolúciója a reaktánshoz képest kevésbé sikeres, közülük a 

kifakulás jelenségét mutató görbéé vezet jobb eredményre. A függvény gyors felfutását egyik 

esetben sem sikerült pontosan reprodukálni. A nyertesek általában később indulnak, s 

gyorsabban emelkednek a maximumig, mint a hiba nélküli szimulált adatok, vagy korábban 

indulnak, majd a maximum előtt alulbecsülik az eredeti adatokat. A görbék csúcs utáni, 

exponenciálisan lecsengő, majd egy nagyjából konstans – pozitív, illetve negatív – értéken 

megállapodó szakaszát a GA ezekben az esetekben is igen jól írja le (12–13. ábra). A görbék 

kevés pontból álló első szakaszát a dekonvolúció során nehéz jól közelíteni, így a viszonylag 

gyengébb eredmény a modellfüggetlen módszerek egyik általános hátránya. Mindemellett a 

függvény elejének levágása elsősorban a reaktáns típusú görbék dekonvolúciójára használható 

nagy sikerrel, a lassabb fölfutással, illetve hirtelen ugrásból és lassabb emelkedésből összetett 

szakasszal induló függvények esetén implementálása még további módszerfejlesztést igényel. 

Emellett az algoritmus modellfüggetlenségéből adódik, hogy globális elemzésre nem alkalmas, 

így az eltérő módon detektált vagy időfüggő spektrumokat tartalmazó adatsorok együttes 

dekonvolválására – szemben az előző fejezetben bemutatott rekonvolúciós módszerrel – nem 

használható. 
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12. ábra. A második szimulált adatsor dekonvolúciója. A jelölésmód azonos a 11. ábra 

magyarázatában leírtakkal: piros vonal – nyertes; piros háromszögek – konvolválatlan adatok; 

zöld négyzetek – mérési adatok; zöld vonal – rekonvolvált; fekete pontozott vonal – reziduális 

hiba. 

Minthogy a termék jellegű görbék fölfutását az algoritmus egyelőre nem adja pontosan 

vissza, így csak előzetes vizsgálatok keretében tettem kísérletet arra, hogy a három 

dekonvolvált görbére alkalmazott globális nemlineáris paraméterbecslés segítségével 

meghatározzam a modellfüggvényben szereplő két élettartam és nyolc moláris abszorpciós 

együttható értékét (ezt szemlélteti a 14. ábra). Más paraméter illesztésére nem volt szükség, 

hiszen dekonvolúciót már nem kellett végrehajtani. Az illesztést típusonként több görbével is 

kipróbáltam. Az előzetes eredmények nem cáfoltak rá arra a várakozásra, hogy a 

paraméterbecslés során „öröklődik” a nem megfelelően végrehajtott dekonvolúció hibája. 

Ugyanakkor a jól megválasztott dekonvolváltak révén nemcsak jó, részint kevésbé torzított 

becslések érhetők el, hanem a konfidencia-intervallumok is szűkebbnek mutatkoznak, mint más 

modellfüggetlen módszerek alkalmazása során (utóbbiakról [17] ad átfogó képet). 
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13. ábra. A harmadik szimulált adatsor dekonvolúciója. A jelölésmód azonos a 11. ábra 

magyarázatában leírtakkal: piros vonal – nyertes; piros háromszögek – konvolválatlan adatok; 

zöld négyzetek – mérési adatok; zöld vonal – rekonvolvált; fekete pontozott vonal – reziduális 

hiba. 

Összefoglalva megállapítható, hogy egy megfelelően tervezett és kialakított GA 

hatékonyan alkalmazható a dekonvolúció feladatának előzetes modell ismerete nélkül történő 

végrehajtására. Amennyiben a modellről a felhasználó biztos tudással rendelkezik, a 

rekonvolúció gyorsabb és jobban kezelhető megoldásra vezet. Ugyanakkor a GA távlatosan 

magában hordozza annak lehetőségét, hogy – bonyolultabb folyamatok vizsgálata során 

kiegészítve a rekonvolúciós eljárást – még ebben az esetben is a paraméterek kevésbé korrelált 

és torzított becsléséhez vezessen. Előnye azonban legvilágosabban ott mutatkozhat meg, mikor 

nem áll rendelkezésre megalapozott modell. A GA ekkor a dekonvolúciós feladat megoldásával 

jelentősen segítheti a modellalkotó munkát. Míg a termék jellegű függvények fölfutását az 

algoritmus még nem reprodukálja elvárt pontossággal – így itt még további erőfeszítésekre van 

szükség –, a reaktáns típusú kinetikai görbék dekonvolválását megbízhatóan hatja végre. 

Továbbá már most is látszik, hogy a karakterisztikus idők becslése torzítatlan, és 

megbízhatóságuk is kielégítő. 
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14. ábra. A három szimulált adatsor becsült paramétereinek 95%-os konfidencia-intervalluma 

a paraméterek pontos értékétől való eltérésként ábrázolva. A becslést az ismert modell globális 

illesztésével végeztem el azokra az adatsorokra, amelyek a GA segítségével végrehajtott 

dekonvolúció legrátermettebb (nyertes) egyedeinek bizonyultak. A szimulált adatsor 

előállításához használt pontos értékek a IV.2. alfejezetben találhatók. A vízszintes szaggatott 

vonal fölött a két élettartam látható a felső skála szerint. A moláris abszorpciós együtthatókra 

az alsó skála vonatkozik, az együtthatók ábrán föltüntetett felső indexe a kinetikai görbe 

sorszáma, alsó indexe a megfelelő komponens. A konfidencia-intervallumok becslése előzetes 

eredménynek tekintendő, más módszerekkel való összevetése ezért nem szerepel az ábrán. 
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V. Összefoglalás 

 

Szakdolgozatomban a femtokémiai mérések természetéből adódóan konvolvált adatsorok 

kiértékelésének, dekonvolúciójának lehetőségeit vizsgáltam. Ebben az a cél vezérelt, hogy az 

algoritmusok hatékonyságát és teljesítőképességét javítva olyan összetettebb folyamatok 

fotofizikai és reakciókinetikai tulajdonságai is jobban értelmezhetővé válnak, amelyekről nem 

vagy csak részben tudunk előzetes modellt alkotni. 

Miután röviden bemutattam a konvolúció mérésben rejlő okát és néhány tulajdonságát, 

két dekonvolúciós módszerről írtam részletesebben. Az 5-aminouracil összegfrekvencia-keltés 

alkalmazásával fölvett nagy időfelbontású fluoreszcencia-lecsengési görbéit és spektrumait a 

rekonvolúció klasszikus eljárásával értékeltem ki, úgy azonban, hogy a kinetikai és spektrális 

adatsorokat közös globális illesztés keretébe vonva elemeztem. A módszer kibővítése segítséget 

jelentett ugyan a föltételezett mechanizmus jobb megértésében, de több olyan kérdést is nyitva 

hagyott, amelyek megválaszolása pusztán a rekonvolúciós eljárás hatékonyságának javításától 

nem várható. Ennek oka részben a rekonvolúció modellfüggő voltában kereshető. Ha az 

előfeltételezett modell megalapozatlan vagy hibás, a nemlineáris paraméterbecslés eredménye 

is megbízhatatlan. Így, bár a rekonvolúció igen sikeres módszernek bizonyulhat akkor, ha 

ismert folyamatok mérési eredményeinek dekonvolúciója a feladat, továbbá a szóba jöhető 

kinetikai modellek kipróbálásában is hasznos eszköz lehet, mégis joggal adhat alapot olyan 

módszerek iránti igénynek, amelyek biztos modell előfeltételezése nélkül hajtják végre a 

dekonvolúciót. 

Kutatócsoportunk érdeklődése ebből az okból fordult a genetikus algoritmusok felé, 

amelyek alkalmazásának módját és eredményeit az utolsó fejezetben tárgyalom. Ebben a 

részben nem valódi, hanem szimulált adatsorokat vizsgálok, aminek alapján a genetikus 

algoritmusok igen esélyes jelöltnek mutatkoznak a dekonvolúció modellfüggetlen 

végrehajtására. A fejlesztés alatt álló módszer már most kitűnően reprodukálja azokat a 

kinetikai görbéket, amelyeken a konvolúció torzító hatása a legerőteljesebben érződik. Ez 

annak ígéretét rejti, hogy összetett problémák esetén a genetikus algoritmussal végrehajtott 

dekonvolúció hasznos kiegészítője, de akár versenytársa is lehet az elterjedt rekonvolúciós 

eljárásoknak, jelentős mértékben elősegítve mind a modellalkotás munkáját, mind a 

paraméterbecslés sikerességét. 
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Függelék 

A szakdolgozat elektronikus mellékletében szereplő fájlok 

 

 

A szakdolgozat elektronikus változata a pdf formátumú dolgozat mellett több példa- és adatfájlt 

tartalmaz, amelyek segítik, illetve lehetővé teszik a probléma más módszerekkel vagy akár más 

modell föltételezésével történő kiértékelését. Alább csoportosítva és rövid értelmező 

kommentárral ellátva sorolom föl a fájlokat. 

A bemenő adatokat, kezdeti paraméterértékeket, az adatfájlok neveit tartalmazó input 

vagy paraméterfájl két példája a két legjobbnak bizonyult modellnek megfelelően: 

 TDsigma.par 

 TDpeak.par 

A paraméterfájlhoz fűzött néhány további magyarázó megjegyzés: 

 guide_for_par.pdf 

A kinetikai adatsorokat (idő–relatív intenzitás) tartalmazó fájlok (az első kivételével két 

– eltérő elemszámú és időbeli hosszúságú, kisebb és nagyobb lépésközzel fölvett adatokat 

tartalmazó – fájl tartozik egy hullámhosszhoz): 

 d360-L-07110907fn_r90+1.dat 

 d385-L-07092805fn_r90+1.dat 

 d385-S-07092807fn_r90+1.dat 

 d420-L-07051601fn_r90+1.dat 

 d420-S-07092810fn_r90+1.dat 

 d450-L-07092801fn_r90+1.dat 

 d450-S-07092804fn_r90+1.dat 

 d465-L-07101003fn_r90+1.dat 

 d465-S-07101004fn_r90+1.dat 

Az időfüggő spektrumokat közlő fájlok, amelyek adatait azonos hullámszámoknál, de 

eltérő számú időpontban és más időbeli lépésközzel vették föl (az első oszlop a hullámszámot, 

a további oszlopok az adott késleltetés mellett fölvett spektrumokat tartalmazzák; az első sor 

fejlécként a felhasználó tájékoztatására szolgál csupán): 

 5AU_sp_1ps_090315.dat 

 5AU_sp_100fs_090315.dat 
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Az effektív impulzus alakját leíró fájl, mely az impulzus egyes időszeletekhez tartozó 

intenzitását adja meg, 100-ra normálva azok összegét (minthogy az impulzus félértékszélessége 

függ a hullámhossztól, így a szeletek időbeli szélessége is változik a rekonvolvált számítása 

során; a fájl első négy sorából a program csak a 3. sort használja föl, amely a szeletek számát 

adja meg a beolvasáshoz): 

 pulse.dat 

A Fortran nyelvű programnak a modell kiértékelését és rekonvolúcióját végző részlete 

a két legsikeresebben alkalmazott modell esetében (a kódban a kihagyásokat [...] jelöli): 

 aminouracil_models.f 

Példa a futást követően a paraméterfájllal azonos néven, de más kiterjesztésekkel 

mentett (output) fájlokra, amelyek közül a res („results”) kiterjesztésű a részletes eredményeket 

tartalmazza, az out kiterjesztésű az egyes adatsorok esetén a mért, valamint a számított 

értékeket és a hozzájuk tartozó reziduális hibát, végül a plo kiterjesztésű szintén az utóbbi 

adatokat a grafikus ábrázolást megkönnyítő egységes formában: 

 TDpeak.out 

 TDpeak.res 

 TDpeak.plo 
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Az ultragyors (femtoszekundomos) kémiai folyamatok kutatása szükségessé teszi nagy 

időfelbontású mérések alkalmazását. Az időfelbontás növelése viszont a konvolúció torzító hatásának 

megjelenéséhez vezet: a mért jel az effektív impulzusnak és a rendszer kinetikai válaszfüggvényének a 

konvolúciója révén jön létre. Az ahhoz szükséges időfelbontás, hogy az impulzus hatása és a vele közel 

azonos időskálára eső, igen gyors folyamatok megbízhatóan szétválaszthatóak legyenek, az adatsorok 

minél gondosabb dekonvolúciójával érhető el. Erre a másutt is megjelenő matematikai problémára 

sokféle megoldást javasoltak [1], ennek ellenére a dekonvolúció feladata még mindig alapvető kihívást 

jelent az ultragyors fotokémiai folyamatok értelmezése során. Szakdolgozatomban két dekonvolúciós 

módszert tárgyalok, azt vizsgálva, hogyan és milyen korlátok között növelhető hatékonyságuk. 

Az 5-aminouracil fluoreszcencia-lecsengésének erős hullámhosszfüggése a gerjesztést követő 

bonyolult relaxációs folyamatokat sejtet [2]. A rekonvolúció módszerének kiterjesztése lehetővé teszi, 

hogy a kinetikai görbéket és az időfüggő spektrumokat [3] leíró paraméterek becslése egyidejűleg, közös 

eljárás keretén belül történjék. Ez hatékony eszköznek bizonyul a gerjesztést követő deaktiváció 

lehetséges mechanizmusainak mérlegelésekor. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy az 5-aminouracil 

fluoreszcenciájához két gerjesztett állapot sugárzásos átmenete járul hozzá, a spektrumok pedig ennek 

megfelelően két sávra bonthatók föl. A kinetikai görbék leírásához szükséges harmadik karakterisztikus 

idő a spektrumok időfüggéséből következik. Ezt molekulán belüli gyors változások vagy inhomogén 

relaxációs folyamatok éppúgy indokolhatják, mint az oldószer relaxációjának dinamikus hatása. A 

rekonvolúció globális alkalmazása az ezt leíró fenomenologikus modellek között nem hoz döntést: a 

módszer sikeressége nagyban függ a választott modell megalapozottságától. 

Az összetett folyamatok felderítése során sokszor korlátozott az előzetes modellalkotás lehetősége: 

nem áll rendelkezésre elegendő tudás a femtokémiai reakció pontos mechanizmusáról, amelynek 

tisztázására a mérést szánják. Ebben a helyzetben igen előnyösek lehetnek a modellfüggetlen 

dekonvolúciós módszerek, amennyiben megbízható eljárásoknak bizonyulnak. A genetikus 

algoritmusok alkalmazásával végrehajtott dekonvolúció esélyes jelölt erre [4]. A szintetikus adatok 

elemzése során elért eredmények bizonyítják, hogy a problémához igazított genetikus algoritmus képes 

a legnehezebben dekonvolválható, lépcsőszerű ugrással induló, a konvolúció által jelentősen torzított 

kinetikai görbék pontos reprodukciójára is, és így akár megbízhatóbb paraméterbecslésre is módot 

nyithat, mint a rekonvolúciós módszer [5]. 
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Investigation of ultrafast chemical processes requires the application of experimental methods with 

high time resolution. Increasing the time resolution, distortion caused by convolution is also emerging: 

the detectable signal builds up as a convolution of the effective pulse and the kinetic response function. 

In order to achieve the time resolution necessary to differentiate between distortive effects of pulses and 

ultrafast processes evolving at the same time-scale, a thorough and careful deconvolution of 

experimental data is required. Although there are several methods proposed to solve this mathematical 

problem [1], deconvolution is still a fundamental issue in the interpretation of ultrafast photochemical 

processes. In my thesis, two methods of deconvolution are treated in detail with an emphasis on the 

question how, and with what constraints is it possible to increase the reliability of deconvolution. 

The dependence of the fluorescence decay of 5-aminouracil on the wavelength of measurement [2, 3] 

might indicate complex processes of deactivation. Application of the method of reconvolution for both 

kinetic and spectral measurements offers the possibility of a global analysis where estimation of kinetic 

and spectral parameters is performed in a single procedure. It proved to be a useful method inferring the 

possible mechanisms of deactivation: radiative transitions of two excited states of fluorescence of 5-

aminouracil and their spectra can thus be resolved. The third characteristic time necessary to describe 

the kinetic curves can be attributed to the time dependence of some spectral parameters. Fast 

intramolecular changes, inhomogeneous vibrational relaxation or a dynamic solvent effect can be 

involved in explaining the inferred time- and spectral dependence of the observed data. However, the 

proper mechanism cannot be identified based exclusively on the reconvolution results since they depend 

on a presupposed model of processes which cannot be distinguished safely by deconcolution. 

While investigating complex mechanisms, model building frequently seems to be the crucial 

problem. In many cases, we do not have enough information about the possible chemical reactions based 

on ultrafast measurements. In this situation, the importance of model-free deconvolution methods is of 

great interest. Implementation of genetic algorithms largely adapted to this problem is a promising 

candidate for successful model-free deconvolution [4]. Deconvolution results of synthetic data suggest 

that the implemented genetic algorithm can recover kinetic functions with a step-like rise that is severely 

distorted by convolution, thus providing the possibility of less biased kinetic and photophysical 

parameter estimation [5]. 
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