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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες ενός συνθετικού πολυμερικού υλικού 

εξαρτώνται από παράγοντες όπως η χημική σύσταση, η δομή και η δυναμική της 

πολυμερικής αλυσίδας. Η μελέτη των παραμέτρων αυτών συμβάλλει στη διευκρίνηση 

της σχέσης μεταξύ των ιδιοτήτων του πολυμερούς και της δομής του. Η διευκρίνηση 

αυτής της σχέσης επιτρέπει την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων ενός πολυμερούς 

ή/και το σχεδιασμό νέων πολυμερικών υλικών με τις επιθυμητές ιδιότητες. 

Το συνθετικό πολυμερές το οποίο εξετάζεται στην παρούσα μελέτη είναι το 

πολυ(Ν-βινυλοκαρβαζόλιο), (PNVC), πολυμερές μεγάλης βιομηχανικής 

σπουδαιότητας (σχήμα 1). Λόγω της ιδιαίτερης θερμικής και μηχανικής αντοχής του 

χρησιμοποιείται ευρύτατα σε κατασκευές (π.χ καλώδια) οι οποίες βρίσκονται σε 

υπαίθριους χώρους. Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί μεγάλο επιστημονικό 

ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πολυμερές εξ’αιτίας των φωτοαγώγιμων και 

φωτοφυσικών ιδιοτήτων του. Οι φωτοφυσικές διαδικασίες που συμβαίνουν στο 

PNVC δεν απαντώνται σε κανένα από τα γνωστά βινυλικά συνθετικά πολυμερή που 

φέρουν αρωματικό δακτύλιο στην πλευρική τους αλυσίδα. Συγκεκριμένα, η 

μεταφορά φωτεινής ενέργειας  κατά μήκος της αλυσίδας του PNVC μέσω των 

καρβαζολικών του δακτυλίων, έχει βρεθεί ότι διακόπτεται από το σχηματισμό δυο 

διαφορετικών διεγερμένων καταστάσεων (excimers). Στόχο αυτής της εργασίας 

αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της δομής και της δυναμικής στο σχηματισμό 

των excimers αυτού του εμπορικά σημαντικού πολυμερούς. 
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Σχήμα 1: Το συνθετικό πολυμερές PNVC 

 

Η μελέτη της δυναμικής του PNVC στην παρούσα μελέτη αναφέρεται στη 

διερεύνηση των περιστροφικών κινήσεων που συμβαίνουν στην πολυμερική αλυσίδα 
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σε χρονική κλίμακα από 10-9 έως 10-12s. Η επιλογή της μελέτης περιστροφικών 

κινήσεων μικρής σχετικά χρονικής διάρκειας στηρίζεται σε τρεις κυρίως λόγους: 

(α) Οι περιστροφικές κινήσεις συνδέονται άμεσα με τη δομή του πολυμερούς. 

(β) Οι περιστροφικές κινήσεις είναι ανεξάρτητες του μοριακού βάρους όταν 

αυτό κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 daltons. Στη συγκεκριμένη περιοχή μοριακού 

βάρους βρίσκονται τα βιομηχανικά πολυμερή. 

(γ) Τα ενδομοριακά δυναμικά φράγματα των περιστροφικών κινήσεων δεν 

επηρρεάζονται από υδροδυναμικές αλληλεπιδράσεις. 

 Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση της δυναμικής 

συμπεριφοράς και τη μελέτη των διαμορφώσεων του PNVC είναι η φασματοσκοπία 

του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Ιδιαίτερα, για τη διερεύνηση της 

δυναμικής συμπεριφοράς του πολυμερούς χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πυρηνικής 

μαγνητικής αποδιέγερσης του πυρήνα 13C. Η μέτρηση των παραμέτρων αποδιέγερσης 

για μαγνητικά μη ισοδύναμους πυρήνες 13C σε ένα μακρομόριο σε συνδυασμό με 

κατάλληλες θεωρητικές συναρτήσεις συσχέτισης, δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για 

τη φύση και το είδος των μοριακών κινήσεων που συμβαίνουν στην μακρομοριακή 

αλυσίδα. 

 Η παρούσα εργασία έχει διαιρεθεί σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η πλήρης και αναμφίβολη ταυτοποίηση των μονοδιάστατων 

φασμάτων NMR του PNVC η οποία έγινε με τη βοήθεια τεχνικών της δισδιάστατης 

φασματοσκοπίας NMR. Επίσης παρουσιάζονται ημιποσοτικοί υπολογισμοί της 

επίδρασης του ρεύματος δακτυλίου, οι οποίοι διενεργήθηκαν προκειμένου να 

εξηγηθεί η μαγνητική ανισοδυναμία των δυο καρβαζολικών δακτυλίων της πλευρικής 

ομάδας του πολυμερούς. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του 

θεωρητικού υποβάθρου της αποδιέγερσης του πυρήνα 13C. Επίσης περιγράφονται 

αναλυτικά οι θεωρητικές συναρτήσεις συσχέτισης που χρησιμοποιούνται για τη 

ποιοτική και ποσοτική περιγραφή της συνολικής, τμηματικής και πλευρικής κίνησης 

της αλυσίδας. Στη συνέχεια εξετάζεται η δυναμική συμπεριφορά του PNVC σε αραιά 

διαλύματα, η επίδραση του διαλύτη στις τμηματικές κινήσεις της πολυμερικής 

αλυσίδας και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την ισχύ της θεωρίας του Kramers 

στην περιγραφή της δυναμικής του πολυμερούς. Επίσης η μελέτη αυτή οδηγεί σε 

μερικά γενικά συμπεράσματα για την επίδραση της δυναμικής του πολυμερούς στο 

σχηματισμό excimers. 
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 Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

θεωρητικών υπολογισμών για τις διαμορφώσεις της πολυμερικής αλυσίδας του 

PNVC, τα οποία συγκρίνονται με πειραματικά δεδομένα δισδιάστατης 

φασματοσκοπίας NMR. Ο προσδιορισμός των διαμορφώσεων χαμηλότερης ενέργειας 

του PNVC, οδηγεί σε μια πρώτη προσέγγιση της επίδρασης τους στο σχηματισμό 

excimers. 
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2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 1Η ΚΑΙ 13C NMR ΤΟΥ 

ΠΟΛΥ(Ν-ΒΙΝΥΛΟΚΑΡΒΑΖΟΛΙΟΥ) PNVC 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Το πολυ(Ν-βινυλοκαρβαζόλιο), (PNVC), αποτελεί αντικείμενο 

εκτεταμένης έρευνας τα τελευταία είκοσι χρόνια κυρίως λόγω των φωτοαγώγιμων και 
φωτοφυσικών ιδιοτήτων του. Ωστόσο το πρωτονιακό και το ανθρακικό φάσμα του 
δεν έχει προσδιορισθεί πλήρως. Αν και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στον τομέα 
αυτό1-3, παραμένουν αμφιβολίες για τον προσδιορισμό των τεταρτοταγών ατόμων 
άνθρακα καθώς επίσης και για τη σωστή απόδοση κάποιων σημάτων. 

 Η ύπαρξη πλήρως ταυτοποιημένων μονοδιάστατων φασμάτων NMR 
είναι κρίσιμης σημασίας για τη μελέτη της δυναμικής και της διαμόρφωσης του 
πολυμερούς. Απαραίτητη κρίθηκε, επομένως, η πλήρης και αναμφίβολη ταυτοποίηση 
των μονοδιάστατων φασμάτων του πολυμερούς4. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές δισδιάστατης φασματοσκοπίας ΝΜR  

 
2.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
2.2.1 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Η σημασία της φασματοσκοπίας NMR στη χημεία έγκειται στο γεγονός ότι 

μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη μοριακή δομή. Αυτό συμβαίνει 
διότι η συχνότητα συντονισμού ενός πυρήνα εξαρτάται από το χημικό περιβάλλον 
στο οποίο βρίσκεται. 

Αναλυτικότερα, οι πυρήνες στα άτομα ή στα μόρια περιβάλλονται από 
ηλεκτρόνια τα οποία είναι σε συνεχή κίνηση. Η παρουσία εξωτερικού μαγνητικού 
πεδίου προκαλεί την κυκλοφορία των ηλεκτρονίων που περιβάλλουν το άτομο ή το 
μόριο δημιουργώντας, έτσι, ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία επάγουν δευτερογενές 
μαγνητικό πεδίο σε κάθε πυρήνα (σχήμα 1). Συνεπώς το τοπικό πεδίο που υφίσταται 
κάθε πυρήνας διαφοροποιείται σε μέγεθος από το εξωτερικά εφαρμοζόμενο πεδίο. Το 
μέγεθος του τοπικού πεδίου καθορίζεται από τη συμπεριφορά και τη συνεισφορά των 
ηλεκτρονίων στο περιβάλλον του πυρήνα. Όταν το τοπικό πεδίο αντιτίθεται στο 
εξωτερικό πεδίο τότε έχουμε το φαινόμενο της προστασίας, ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση το φαινόμενο της αποπροστασίας. Το τοπικό πεδίο, Bloc, το οποίο 
υφίσταται ένας πυρήνας μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει του εξωτερικού πεδίου B0 
και του επαγόμενου πεδίου Βεπ σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz ως εξής: 
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B0 B0

Bεπ
 

Σχήμα 2. Ηλεκτρονική προστασία: (α) περιστροφή του ηλεκτρονικού φορτίου 
υπό την επίδραση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, (β) επαγόμενο μαγνητικό 
πεδίο, Bεπ. 

Βloc=Β0-Βεπ     (1) 
 

Καθώς όμως η ένταση του επαγόμενου πεδίου είναι ευθέως ανάλογη εκείνης του 
εξωτερικού πεδίου, μπορούμε να ορίσουμε μια σταθερά προστασίας σ, η οποία 
αποτελεί μέτρο της επίδρασης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στο συντονισμό του 
πυρήνα. 

 
Βεπ=σΒ0     (2) 

 
Η σταθερά προστασίας σ είναι αδιάστατο μέγεθος και ανεξάρτητη του 

εξωτερικού πεδίου. 
Συνδυάζοντας τις δυο παραπάνω εξισώσεις προκύπτει η σχέση : 
 
  Βloc=(1-σ)Β0      (3) 

  
Η συχνότητα συντονισμού νi ενός πυρήνα i εξαρτάται από τη σταθερά 

προστασίας, σi, και εκφράζεται από την εξίσωση: 
 

)1(
2 0 ii σ
π
γν −Β=     (4) 
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Μεταβολές στη σταθερά προστασίας προκαλούν μεταβολές στη συχνότητα 
συντονισμού και αποτελούν την αιτία εμφάνισης της χημικής μετατόπισης. Επειδή η 
σταθερά προστασίας δεν μπορεί να ανιχνευθεί άμεσα, αυτό που εξετάζεται είναι οι 
μεταβολές στη σταθερά προστασίας μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους πυρήνα σε 
διαφορετικές ενώσεις και όχι οι απόλυτες τιμές της σ. Τέτοιες διαφορές, οι οποίες 
αναμένεται να είναι πολύ μικρά κλάσματα του συνολικού φαινομένου προστασίας,  
μπορούν να υπολογιστούν από την συνολική κλίμακα χημικών μετατοπίσεων ενός 
πυρήνα, η οποία εκφράζει την ευαισθησία της προστασίας. Η χημική μετατόπιση ενός 
συγκεκριμένου πυρήνα ορίζεται ως εξής: 
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όπου Βref και νref αναφέρονται στην ουσία αναφοράς (συνήθως το TMS). 

Επειδή, οι χημικές μετατοπίσεις είναι μικρές (μερικά Hz), η νref στην εξίσωση (5) 
αντικαθίσταται από τη λειτουργική συχνότητα του φασματόμετρου, ν0, οπότε έχουμε:  
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 όταν η ν0 εκφράζεται σε Hz, ή 
 

0
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νδ Δ

=ppm ,    (7) 

όταν η ν0 εκφράζεται σε MHz. 
Επίσης, από την εξίσωση (4), η εξίσωση (6) μπορεί να γραφεί ως συνάρτηση των 

σταθερών προστασίας του πυρήνα, σi, και της ουσίας αναφοράς, σref: 
 

610)()( ⋅−= irefppm σσδ     (8) 

 
2.2.2 ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί η εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 

προκαλεί την κίνηση των ηλεκτρονίων στο μόριο, έτσι ώστε να παράγεται ένα 
δευτερογενές μαγνητικό πεδίο που αντιτίθεται στο εφαρμοζόμενο πεδίο 
(διαμαγνητικό αποτέλεσμα) και συνεπώς να μειώνει τη συχνότητα που απαιτείται για 
το συντονισμό.  

 H διαμαγνητική συνεισφορά, σd, στη σταθερά προστασίας δίνεται από την 
εξίσωση του Lamb: 
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όπου μ0 είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού, me είναι η μάζα του 

ηλεκτρονίου, r είναι η απόσταση του ηλεκτρονίου από τον πυρήνα ή το μέγεθος του 
ηλεκτρονικού νέφους που περιβάλλει τον πυρήνα και ρe είναι η πυκνότητα του 
ηλεκτρονικού νέφους. 

 Η διαμαγνητική προστασία είναι ισχυρή για άτομα με σφαιρική κατανομή της 
ηλεκτρονικής πυκνότητας γύρω από τον πυρήνα. Επομένως, αν και μικρή, αποτελεί 
τη κυριότερη συνεισφορά για το άτομο του υδρογόνου. Στα μόρια, όπου τα άτομα του 
υδρογόνου συνδέονται με άλλα άτομα με ομοιοπολικούς δεσμούς, η ηλεκτρονική 
πυκνότητα αποκλίνει από τη σφαιρική κατανομή. Σ’αυτήν την περίπτωση, 
αναφερόμαστε στην τοπική διαμαγνητική προστασία, η οποία επηρρεάζεται 
σημαντικά από την παρουσία υποκαταστατών. Η διαμαγνητική προστασία αυξάνει με 
τον ατομικό αριθμό των πυρήνων. Στην περίπτωση όμως πολυηλεκτρονικών ατόμων, 
η σταθερά προστασίας περιλαμβάνει μια δεύτερη συνεισφορά, την παραμαγνητική 
προστασία. 

2.2.3 ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Στα μόρια, η παρουσία άλλων πυρήνων παρεμποδίζει την ελεύθερη 

κυκλοφορία των ηλεκτρονίων. Η κατανομή του ηλεκτρονικού νέφους γύρω από τον 
πυρήνα δεν είναι πλέον σφαιρική. Αποτέλεσμα της μη σφαιρικής διάταξης των 
ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα είναι η εμφάνιση μιας άλλης συνεισφοράς στην 
προστασία, η οποία αντιτίθεται στην διαμαγνητική προστασία και ονομάζεται 
παραμαγνητική προστασία, σp. 

Κατά την κλασσική ερμηνεία, ο περιορισμός στην κυκλοφορία των 
ηλεκτρονίων έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία ενός ατομικού ρεύματος το οποίο 
κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με το ελεύθερο ατόμο. Το 
επαγόμενο μαγνητικό πεδίο χαρακτηρίζεται από μαγνητική ροπή, η οποία ενισχύει το 
εξωτερικό πεδίο και γι’αυτό οδηγεί σε φαινόμενα αποπροστασίας. 

Η παραμαγνητική προστασία εξαρτάται από μεταπτώσεις των ηλεκτρονίων 
σθένους και επομένως από τις ενεργειακές διαφορές μεταξύ θεμελιωδών και 
διεγερμένων ηλεκτρονικών σταθμών. Οι θεωρητικοί υπολογισμοί της σp βασίζονται 
σε μεθόδους LCAO και λαμβάνονται υπ’όψη κυρίως μεταπτώσεις p και d 
ηλεκτρονίων. Μια απλή σχετικά εξίσωση, υπολογισμού της σp είναι η παρακάτω: 

 

σp ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

ΔΕ
∝ ∑

≠
ΑΑ

−

BA
ABQQr 13

   (10) 
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όπου 3−r , είναι η μέση τιμή του αντίστροφου του κύβου της απόστασης των 

ηλεκτρονίων σθένους από τον πυρήνα και ΔΕ είναι η χαμηλότερη ενεργειακή 
διαφορά μεταξύ θεμελιώδους και διεγερμένης κατάστασης. Οι παράμετροι Q ΑΑ  και 

ορίζονται με όρους στοιχείων πυκνότητας φορτίου και κλάσματος δεσμού 

αντίστοιχα. Επομένως εκφράζουν την πολλαπλότητα δεσμού στην οποία συμμετέχει 
ο εξεταζόμενος πυρήνας. 

∑
≠Α

ΑΒ
B
Q

Πρέπει να τονισθεί ότι τα s ηλεκτρόνια δεν συνεισφέρουν στον 
παραμαγνητικό όρο προστασίας, καθώς συνοδεύονται από σφαιρική συμμετρία του 
ηλεκτρονικού νέφους, όπως επίσης και οι π→π* μεταβάσεις. Αντίθετα, η 
παραμαγνητική προστασία είναι μεγάλη για πυρήνες με p και d ηλεκτρόνια τα οποία 
χαρακτηρίζονται από ασύμμετρη κατανομή. 

 Συνολικά, η σταθερά προστασίας πυρήνων σε μοριακά συστήματα 
εκφράζεται ως το άθροισμα της διαμαγνητικής και παραμαγνητικής συνεισφοράς: 

 
pd σσσ +=      (11) 

 
2.2.4 ΡΕΥΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
 
Το λεγόμενο ρεύμα δακτυλίου, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται σε 

μοριακά συστήματα τα οποία φέρουν βενζολικούς ή πολυπυρηνικούς αρωματικούς 
δακτυλίους. Το ρεύμα δακτυλίου διαδίδεται στο χώρο και επηρεάζει τη χημική 
μετατόπιση γειτονικών πυρήνων μεταβάλλοντας τη διαμαγνητική προστασία τους. 
Οφείλεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των ηλεκτρονίων τα οποία δημιουργούν ένα 
τοπικό ανισοτροπικό, μαγνητικό πεδίο όπως φαίνεται στο σχήμα 2 για το βενζόλιο. 

 

B

i

Σ

H

r

θ

μ

 
Σχήμα 3: Ρεύμα δακτυλίου στο βενζόλιο. Ο πυρήνας Σ βρίσκεται σε 

απόσταση r από το κέντρο του δακτυλίου. θ είναι η γωνία που σχηματίζει η απόσταση 
r με το εξωτερικό πεδίο Β0.  
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Η ελεύθερη περιστροφή των π ηλεκτρονίων πάνω και κάτω από το επίπεδο 
του βενζολίου (ρεύμα δακτυλίου) δημιουργεί (επάγει) ένα τοπικό μαγνητικό πεδίο, το 
οποίο αντιτίθεται στο εξωτερικό πεδίο Β0 κατά μήκος του άξονα περιστροφής C6, ενώ 
ενισχύει το πεδίο Β0 στη θέση των βενζολικών πρωτονίων (σχήμα 3). Συνεπώς τα 
πρωτόνια του βενζολίου εμφανίζονται αποπροστατευμένα , συντονίζονται σε 
υψηλότερες συχνότητες και εμφανίζονται σε μεγαλύτερες χημικές μετατοπίσεις. 
Αντίθετα, γειτονικά πρωτόνια, τα οποία θα βρεθούν πάνω από το επίπεδο του 
δακτυλίου αναμένεται να προστατεύονται και να εμφανίζονται σε μικρότερες χημικές 
μετατοπίσεις. Το τοπικό μαγνητικό πεδίο επάγεται μόνον όταν το εφαρμοζόμενο 
μαγνητικό πεδίο, Β0, είναι κάθετο στον βενζολικό δακτύλιο. Στην πραγματικότητα 
όμως τα μόρια του βενζολίου περιστρέφονται γρήγορα όταν βρίσκονται σε διάλυμα 
και η παρατηρούμενη χημική μετατόπιση στο φάσμα NMR αποτελεί το μέσο όρο του 
αθροίσματος όλων των προσανατολισμών του δακτυλίου ως προς το Β0. Αυτό οδηγεί 
σε μια μετατόπιση ίση με το 1/3 της τιμής που αντιστοιχεί στον κάθετο 
προσανατολισμό δακτυλίων ως προς το Β0. 

 Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 
επίδρασης στη μεταβολή της χημικής μετατόπισης Δδ ενός πυρήνα υποθέτοντας το 
μοντέλο του ισοδύναμου διπόλου. Αυτή δίνεται από την εξίσωση: 

 
Δδ(ppm) = μ(1-3cos2θ)/r3    (12) 

 
όπου μ είναι η μαγνητική ροπή του επαγόμενου τοπικού πεδίου και θ είναι η 

γωνία, την οποία σχηματίζει το πεδίο Β0 με την απόσταση του πυρήνα Σ από το 
κέντρο του δακτυλίου (σχήμα 3). Από την εξίσωση (12) συνάγουμε το συμπέρασμα 
ότι για θ=0ο δηλαδή πάνω από το επίπεδο του βενζολικού δακτυλίου, η μεταβολή της 
χημικής μετατόπισης Δδ, είναι αρνητική και επομένως έχουμε μετατόπιση σε 
υψηλότερα πεδία. Για θ=90ο, η μεταβολή της μετατόπισης Δδ είναι θετική και 
συνεπώς έχουμε μετατόπιση στα χαμηλότερα πεδία. Υπάρχει επίσης μια γωνία (1-
3cos2θ=1/3) για την οποία η χημική μετατόπιση έχει μηδενική τιμή. 

Το μέγεθος της προστασίας που υφίσταται ένας πυρήνας λόγω του ρεύματος 
δακτυλίου μπορεί να εκτιμηθεί με τη βοήθεια ενός απλού μοντέλου (Johnson και 
Bovey5) που περιγράφει την κυκλοφορία των π ηλεκτρονίων υπό τη μορφή δυο 
κυκλικών ρευμάτων που βρίσκονται πάνω και κάτω από το επίπεδο του δακτυλίου. 
Δηλαδή το ρεύμα δακτυλίου αποκτά χωρική οντότητα. Κατά τους υπολογισμούς του 
ρεύματος δακτυλίου λαμβάνεται υπ’όψη ο μέσος όρος όλων των προσανατολισμών 
του αρωματικού δακτυλίου ως προς το Β0, και όχι μόνο ένας εξ’αυτών όπως φαίνεται 
στο σχήμα 3. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών των Johnson και Bovey 
συνοψίζονται στο διάγραμμα του σχήματος 4. 
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Σχήμα 4: Επίδραση στη χημική μετατόπιση ενός πυρήνα σε διάφορες θέσεις 

λόγω του ρεύματος δακτυλίου στο βενζόλιο σε διάφορες αποστάσεις από το 
δακτύλιο. Το σχήμα αναπαριστά ένα τεταρτημόριο ενός επιπέδου που διαπερνά το 
κέντρο του δακτυλίου, ο οποίος βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Θετικό πρόσημο 
υποδηλώνει μετατόπιση του σήματος προς υψηλότερα πεδία. Οι ρ και z είναι 
κυλινδρικές συντεταγμένες και εκφράζονται σε μονάδες δεσμού C-C  (1.39 Å) στον 
βενζολικό δακτύλιο. 

 
2.2.5 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ NMR ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 Τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά  του πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού στη μελέτη της δομής πολυμερικών συστημάτων είναι σημαντική. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως σε δυο λόγους:  

(α) Στην ανάπτυξη υπεραγώγιμων μαγνητών με πολύ μεγάλες εντάσεις 
μαγνητικού πεδίου οι οποίοι οδηγούν στη λήψη φασμάτων NMR με μεγαλύτερη 
ευαισθησία και διακριτική ικανότητα, γεγονός που επιτρέπει την αποσαφήνιση και τη 
λεπτομερή διερεύνηση της δομής ενός μορίου σε βαθμό που δεν μπορούσαν να 
προσεγγίσουν παλαιότερα οι μόνιμοι μαγνήτες ή ηλεκτρομαγνήτες. 

(β) Στη χρησιμοποίηση νέων ακολουθιών παλμών και κυρίως η διάδοση της 
δισδιάστατης φασματοσκοπίας NMR (2D NMR)6. H δισδιάστατη φασματοσκοπία 
NMR έχει αποκαλύψει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προοπτικές στη διερεύνηση της 
δομής και της διαμόρφωσης βιολογικών πολυμερών τα τελευταία χρόνια.  

Τα δισδιάστατα φάσματα NMR συνίστανται στην καταγραφή μιας σειράς 
μονοδιάστατων NMR φασμάτων, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους στην διάρκεια 
μόνο μιας χρονικής περιόδου. Προκειμένου να κατανοηθούν οι γενικές αρχές που 
διέπουν την 2D NMR φασματοσκοπία, χρήσιμη είναι η διάκριση τεσσάρων χρονικών 
περιόδων που απαντώνται στα δισδιάστατα πειράματα (σχήμα 5). Στη περίοδο 
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προετοιμασίας (preparation period), το σύστημα βρίσκεται στην κατάσταση θερμικής 
ισορροπίας, έπειτα από κάποιο μεγάλο χρόνο αναμονής. Στη συνέχεια η θερμική 
ισορροπία διαταράσσεται με την εφαρμογή κάποιου παλμού στην περιοχή των 
ραδιοσυχνοτήτων. Στην περίοδο εξέλιξης (evolution period) t1, που έπεται, 
αναπτύσσονται οι χημικές μετατοπίσεις και οι σπιν-σπιν συζεύξεις. Η διάρκεια αυτής 
της χρονικής περιόδου είναι διαφορετική για κάθε μονοδιάστατο NMR φάσμα που 
καταγράφεται. Ακολούθως, στην περίοδο ανάμιξης (mixing period), εφαρμόζονται 
ένας ή περισσότεροι παλμοί στη περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων που σκοπό έχουν να 
δημιουργήσουν μια παρατηρούμενη εγκάρσια μαγνήτιση (transverse magnetization).  
Η καταγραφή της μαγνήτισης λαμβάνει χώρα στην περίοδο ανίχνευσης (detection 
period) t2.  Επομένως, η αρχική δισδιάστατη μήτρα περιλαμβάνει μια σειρά από FID. 
Μετασχηματισμός Fourier ως προς το χρόνο t1, οδηγεί σε ένα σετ μονοδιάστατων 
φασμάτων NMR. Ένας δεύτερος μετασχηματισμός Fourier ως προς το χρόνο t2, 
οδηγεί στην τελική δισδιάστατη μήτρα συχνοτήτων.  

 
Προετοιμασία Εξέλιξη-Ανάμιξη Ανίχνευση

t1

t1+Δt

t1+2Δt

t1 t2

Σήμα

S1 (t1,t2)

S2 (t1+Δt,t2)

S3 (t1+2Δt,t2)

 
Σχήμα 5: Η γενική μορφή ενός δισδιάστατου πειράματος NMR. 
  
Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στη δισδιάστατη φασματοσκοπία αποτελεί η 

μέθοδος των βαθμωτών πεδίων (gradients)7. Ανάλογα με το είδος της πληροφορίας 
που επιθυμεί κανείς να συλλέξει από ένα δισδιάστατο πείραμα NMR, κατευθύνει τη 
μεταφορά της μαγνήτισης προς μια συγκεκριμένη οδό. Μεταφορά της μαγνήτισης 
μέσω άλλων εναλλακτικών οδών οδηγεί σε ανεπιθύμητα σήματα (artifacts) που 
διαστρεβλώνουν την τελική εικόνα του δισδιάστατου φάσματος. Παρόλο που δεν 
είναι δυνατόν να περιοριστεί η μεταφορά της μαγνήτισης προς την επιθυμητή οδό, 
υπάρχει τρόπος να αναιρεθούν οι δυσάρεστες συνέπειες της μεταφοράς μέσω 
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παράπλευρων οδών, στο δισδιάστατο φάσμα. Τούτο επιτυγχάνεται με την μέθοδο των 
gradients. Η αρχή της μεθόδου των gradients βασίζεται στη γραμμική εξάρτηση της 
έντασης του πεδίου που αισθάνεται ένας πυρήνας από τη θέση του στο δείγμα. Τα 
gradients λειτουργούν ως φίλτρα που ξεχωρίζουν τα ανεπιθύμητα σήματα από τα 
επιθυμητά και στη συνέχεια ελαχιστοποιούν την επίδραση των πρώτων στο φάσμα. 
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των gradients μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

(α) καταστολή των ανεπιθύμητων μαγνητίσεων (artefacts) 
(β) περιορισμός του χρόνου μέτρησης και κατά συνέπεια αύξηση της 

αναλογίας σήματος – θορύβου, και 
(γ) λήψη αποκλειστικά φασμάτων απορρόφησης, κάτι που έχει σαν 

αποτέλεσμα καλύτερη διακριτική ικανότητα των σημάτων που βρίσκονται σε 
συνωστισμένες φασματικές περιοχές8 . 

 Η φασματοσκοπία συσχέτισης (correlation spectroscopy) αποτελεί μια 
μεγάλη κατηγορία δισδιάστατων πειραμάτων. Στα πειράματα αυτής της κατηγορίας 
οι δυο άξονες  του δισδιάστατου φάσματος περιέχουν πληροφορίες χημικής 
μετατόπισης. Η σύνδεση των χημικών μετατοπίσεων αποκαλύπτει την ύπαρξη 
βαθμωτής σύζευξης σπιν-σπιν ή σύζευξης δίπολο-δίπολο μεταξύ γειτονικών 
πρωτονίων. 

Η φασματοσκοπία συσχέτισης εφαρμόζεται σε ομοπυρηνικά (homonuclear 
spectroscopy) και σε ετεροπυρηνικά (heteronuclear spectroscopy) συστήματα σπιν.  

 Η πιο διαδεδομένη από τις τεχνικές της δισδιάστατης φασματοσκοπίας 
συσχέτισης είναι η ομοπυρηνική φασματοσκοπία συσχέτισης6 (COrrelated 
SpectroscopY, COSY). Το πείραμα COSY βασίζεται στη μεταφορά (κατανομή) της 
μαγνήτισης (coherence transfer) μεταξύ των πυρήνων που εμφανίζουν ομοπυρηνική 
σύζευξη. Η παλμική ακολουθία του πειράματος COSY είναι η ακόλουθη: 

 
(90ο)x-t1-(90o)x-t2. 

 
Το πείραμα συνίσταται από δυο παλμούς 90ο μεταξύ των οποίων μεσολαβεί 

μια χρονική περίοδος εξέλιξης t1. Οι παλμοί εφαρμόζονται κατά τον άξονα x. 
Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της ακολουθίας COSY στο 
σύστημα των όμοιων πυρήνων ΑΧ. Θεωρούμε τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 
σύζευξη (JAX=0) και όταν υπάρχει ασθενής σύζευξη (JAX≠ 0, Δν/νj>>1). Και για τις 
δυο περιπτώσεις το αποτέλεσμα του αρχικού παλμού (90ο)x είναι το ίδιο, δηλαδή η 
μαγνήτιση αποκλίνει στο επίπεδο xy. 

 Όταν  J(A,X)=0 τα διανύσματα της μαγνήτισης μετά την παύση του πρώτου 
παλμού (90ο)x αρχίζουν να περιστρέφονται επί του επιπέδου (xy) εκτός φάσεως  (fan 
out) λόγω των διαφορετικών συχνοτήτων Larmor νΑ και νΧ των δυο πυρήνων. Ο 
δεύτερος παλμός , (90ο)x,  ο οποίος ονομάζεται παλμός ανάμιξης αναμιγνύει τις 
συνιστώσες της μαγνήτισης, οι οποίες βρίσκονται κατά μήκος του άξονα z. Όταν 
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J(A,X)=0, ο παλμός ανάμιξης μεταφέρει ή αναμιγνύει τη μαγνήτιση μεταξύ πυρήνων 
με την ίδια συχνότητα Larmor (ισοδύναμοι πυρήνες) και δεν προσφέρει πληροφορίες 
σύζευξης σπιν-σπιν αλλά μόνο χημικής μετατόπισης. Στο λαμβανόμενο δισδιάστατο 
φάσμα παρατηρείται  μια κορυφή με συντεταγμένες τη χημική μετατόπιση του κάθε 
πυρήνα, Α (δΑ,δΑ) και Χ (δΧ,δΧ). Η κορυφή βρίσκεται ακριβώς στη διαγώνιο του 
φάσματος και ονομάζεται διαγώνιος κορυφή (diagonal peak) . Όταν J(A,X) 0, 
παρατηρούνται κορυφές εκτός της διαγωνίου (cross peaks), οι οποίες έχουν 
συντεταγμένες τις χημικές μετατοπίσεις των σπιν-σπιν συζευγμένων πυρήνων (δ

≠

Α,δΧ). 
Οι επιπλέον αυτές κορυφές εμπεριέχουν όλη την πληροφορία που μπορεί να 
αποκαλύψει ένα COSY φάσμα, δηλαδή ποιοι πυρήνες εμφανίζουν μεταξύ τους 
σύζευξη σπιν-σπιν. Ένα τυπικό πείραμα COSY  παρουσιάζεται στο σχήμα 5. 
  Μια από τις πιο δημοφιλείς παραλλαγές του πειράματος COSY, είναι η 
ομοπυρηνική φασματοσκοπία ολικής συσχέτισης (Total Correlation 
SpectroscopY, TOCSY). Η βασική ακολουθία ενός TOCSY πειράματος είναι6: 

 

(90ο)x-t1-spin lock-t2 

 
Η διαφορά του TOCSY πειράματος από το COSY είναι η αντικατάσταση του 

δεύτερου παλμού 90ο από ένα σύνολο παλμών 180ο στη περιοχή των 
ραδιοσυχνοτήτων (spin lock), το οποίο σκοπό έχει την εξέλιξη του συστήματος σπιν 
υπό την επίδραση μόνο της σύζευξης σπιν-σπιν. Το πείραμα TOCSY αποκαλύπτει 
συζεύξεις 1Η/1Η  μακράς εμβέλειας . 

Το πείραμα ετεροπυρηνικής συσχέτισης σύζευξης ενός δεσμού (Heteronuclear 

Multiple Quantum Coherence correlation Spectroscopy, HMQC), ειδικά για 

συζευγμένα συστήματα 13C/1H είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Το πείραμα HMQC 

αποκαλύπτει με ποιους άνθρακες είναι απ’ευθείας συνδεδεμένα τα πρωτόνια της υπό 

εξέταση ένωσης. Η παλμική ακολουθία του πειράματος απεικονίζεται παρακάτω6: 

 
90ο(1Η)-t΄/2-180ο(13C)-t΄/2-t1-[90o(1H), 90o(13C)]-Ανίχνευση(t2)BB(1H) 

 
Η πειραματική διαδικασία είναι ανάλογη αυτής που ακολουθείται για το 

πείραμα COSY με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται αποσύζευξη ευρείας περιοχής 
συχνοτήτων κατά τη διάρκεια ανίχνευσης του σήματος.  

Το πείραμα HMQC αποτελεί την πιο απλή μορφή της τεχνικής της 
αντίστροφης ανίχνευσης (inverse detection).  Στην κλασσική ετεροπυρηνική 
φασματοσκοπία, η μεταφορά της μαγνήτισης ξεκινά από τον πυρήνα του πρωτονίου 
1Η και καταλήγει στον ετεροπυρήνα Χ, όπου και ανιχνεύεται. Εξ’αιτίας όμως της 
χαμηλής φυσικής αφθονίας του ετεροπυρήνα, η ευαισθησία του πειράματος είναι 
ιδιαίτερα μειωμένη. Η δυσκολία αυτή παρακάμπτεται με την εφαρμογή της τεχνικής 
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της αντίστροφης ανίχνευσης, κατά την οποία η διαταραχή που προκαλείται στον 
ετεροπυρήνα μεταφέρεται στον πυρήνα πρωτονίου. Η παρατήρηση της διαταραχής 
στον ετεροπυρήνα γίνεται έμμεσα από τον πυρήνα πρωτονίου , γεγονός που αυξάνει 
σημαντικά την ευαισθησία του πειράματος.  

Τέλος, το πείραμα πολλαπλής ετεροπυρηνικής συσχέτισης (Heteronuclear 
Multiple Bond Correlation spectroscopy, HMBC) αποκαλύπτει συζεύξεις μακράς 
εμβέλειας 1Η/13C (μέσω δυο ή τριών δεσμών). Η παλμική ακολουθία του πειράματος 
προκαλεί την καταστολή των συζεύξεων ενός δεσμού, που ενδεχομένως να 
επικαλύπτουν τις πιο απομακρυσμένες συνδέσεις. Η παλμική ακολουθία του HMBC 
πειράματος είναι η εξής6: 

90ο(1Η)-t΄/2-180ο(13C)-t΄/2-t1-[90o(1H), 90o(13C)]-Ανίχνευση(t2)BB(1H) 
 
2.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
2.3.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 Τα πειράματα NMR δυο διαστάσεων πραγματοποιήθηκαν στον 

φασματογράφο Bruker AMX500 λειτουργικής συχνότητας 500.1 και 125.7 MHz για 
τους πυρήνες πρωτονίου και άνθρακα, αντίστοιχα. Ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε 
χλωροφόρμιο-d και τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες δωματίου. Οι 
φασματικές παράμετροι των δισδιάστατων πειραμάτων περιγράφονται συνοπτικά ως 
εξής: 

Το πρωτονιακό πείραμα COSY με βαθμωτά πεδία (gradient COSY ή gCOSY) 
πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 128 increments 2K πραγματικών δεδομένων 
(data points) με 32 σαρώσεις (scans) για κάθε FID. Ο χρόνος αναμονής πριν την 
εφαρμογή της επόμενης ακολουθίας (relaxation delay) ήταν 1.0s. Πριν το 
μετασχηματισμό  Fourier τα δεδομένα αυξήθηκαν με την προσθήκη μηδενικών στη 
μνήμη του υπολογιστή (zero filling), ώστε να ληφθεί τελική μήτρα δεδομένων 
2Κ×2Κ. Η αύξηση της ευαισθησίας του πειράματος (S/N) επιτεύχθηκε με τον 
πολλαπλασιασμό των δεδομένων και των δυο διαστάσεων με κατάλληλη μαθηματική 
συνάρτηση (sinebell weighting function). 

 Το πρωτονιακό πείραμα TOCSY πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 128 
increments 2K πραγματικών δεδομένων με 32 σαρώσεις για κάθε FID και χρόνο 
αναμονής 1.0s. Το μήκος του παλμού spin-lock ελήφθη ίσο με 45ms. Πριν το 
μετασχηματισμό Fourier έγινε το zero filling ώστε να ληφθεί μια μήτρα δεδομένων 
2Κ×2Κ. Και στις δυο διαστάσεις χρησιμοποιήθηκαν sinebell weighting functions. 

 Το πείραμα phase-sensitive gradient selected hydrogen-carbon Heteronuclear 
Multiple Quantum Coherence (gHMQC) πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 128 
increments 2K πραγματικών δεδομένων με 64 σαρώσεις. Ο χρόνος αποδιέγερσης 
ήταν 2.0s και ο χρόνος καθυστέρησης ήταν τ=3.52ms (1JC,H=142Hz). Πριν το 
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μετασχηματισμό Fourier πραγματοποιήθηκαν two-fold linear prediction, zero-filling 
ώστε να ληφθεί μια μήτρα δεδομένων 2K×2K, και sine multiplication. Η 
επεξεργασία του φάσματος με τη μέθοδο forward linear prediction συνέβαλλε στην 
ποιοτική αναβάθμιση του φάσματος αυξάνοντας την ευαισθησία και την διακριτική 
του ικανότητα. 

 Το πείραμα phase-sensitive gradient selected hydrogen-carbon Heteronuclear 
Multiple Bond Correlation (gHMBC) για την παρατήρηση συζεύξεων C-H μακράς 
εμβέλειας πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 128 increments 2K πραγματικών 
δεδομένων με 64 σαρώσεις. Ο χρόνος αποδιέγερσης ήταν 2.0s και οι χρόνοι 
καθυστέρησης ήταν τ1=3.52ms και τ2=65ms, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σταθερές 
σύζευξης 1JC,H=142Hz και 2/3JC,H≅ 8Hz. Πριν το μετασχηματισμό Fourier 
πραγματοποιήθηκαν zero-filling ώστε να ληφθεί μια μήτρα δεδομένων 2K×2K και 
sine multiplication 

 
2.3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 
 
 Οι θεωρητικοί υπολογισμοί διαμορφώσεων ισοτακτικών και 

συνδιοτακτικών ολιγομερών του Ν-βινυλοκαρβαζολίου έγιναν με την ημιεμπειρική 
μέθοδο PM3 χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό πακέτο GAUSSIAN 94 σε 
προσωπικούς υπολογιστές Pentium 450MHz με το λειτουργικό πρόγραμμα LINUX. 
Η βελτιστοποίηση των γεωμετρικών παραμέτρων (μήκη δεσμών, γωνίες δεσμών, 
κ.λ.π) των μονομερών έγιναν με την ημιεμπειρική μέθοδο PM3. 

 
2.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 1Η ΚΑΙ 13C ΤΟΥ PNVC 
 
2.4.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Πριν την ανάλυση των δισδιάστατων φασμάτων NMR, είναι απαραίτητο να 

γίνει αναφορά στην μαγνητική ανισοδυναμία την οποία παρουσιάζουν οι δυο 
καρβαζολικοί δακτύλιοι της πλευρικής ομάδας του PNVC. Αποτέλεσμα αυτής της 
μαγνητικής ανισοδυναμίας είναι ένα ασύμμετρο φάσμα NMR, παρόλο που ο 
καρβαζολικός υποκαταστάτης ανήκει στην ομάδα συμμετρίας C2v. Έτσι, τα πρωτόνια 
και οι άνθρακες του ενός βενζολικού δακτυλίου εμφανίζονται σε διαφορετικές 
χημικές μετατοπίσεις από τα πρωτόνια και τους άνθρακες του άλλου βενζολικού 
δακτυλίου στα αντίστοιχα φάσματα. Αν και αυτή η ανισοδυναμία των καρβαζολικών 
δακτυλίων αντανακλάται τόσο στο φάσμα 13C όσο και στου 1Η, η επίδραση είναι 
περισσότερο εμφανής στο πρωτονιακό φάσμα. Τούτο αποδίδεται αφ’ενός στο 
γεγονός ότι η επίδραση της χημικής ανισοτροπίας είναι μεγαλύτερη στο πρωτονιακό 
φάσμα και αφ’ετέρου στη διαπίστωση ότι τα πρωτόνια Η-1 και Η-2 υφίστανται σε 
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μεγαλύτερο βαθμό την επίδραση του ρεύματος δακτυλίου απ’ότι οι αντίστοιχοι 
άνθρακες.  Σε πρότυπες ουσίες (model compounds) δεν παρατηρείται  



 33

Σχήμα 6: 1H-1H gCOSY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 27οC 
και σε πεδίο έντασης 500 MHz 
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Σχήμα 7: TOCSY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 27οC και σε 
πεδίο έντασης 500 MHz 
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Σχήμα 8: 1H-13C gHMQC φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 27οC 
και σε πεδίο έντασης 500 MHz 
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Σχήμα 9 : 1H-13C gHMΒC φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 27οC 
και σε πεδίο έντασης 500 MHz 
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αυτή η ανισοδυναμία, εμφανίζεται όμως σε όλα τα φάσματα του πολυμερούς 
ανεξαρτήτως τακτικότητας. Η μη ισοδυναμία των δυο βενζολικών δακτυλίων έχει 
αποδοθεί σε περιορισμένου εύρους περιστροφή της ιδιαίτερα ογκώδους πλευρικής 
ομάδας σε συνδυασμό με φαινόμενα ρεύματος δακτυλίου που προέρχονται από τους 
γειτονικούς καρβαζολικούς δακτυλίους3,4 όπως θα περιγράψουμε παρακάτω. 

Το gCOSY φάσμα του PNVC φαίνεται στο σχήμα 6. Για την ερμηνεία του 
φάσματος χρησιμοποιήθηκε ως σημείο εισόδου το περισσότερο προστατευμένο 
πρωτόνιο Η-1. Το πρωτόνιο Η-1 αντιστοιχεί σε μια ευρεία, μη αλληλεπικαλυπτόμενη 
κορυφή στα 4.94 ppm, και ο προσδιορισμός του υποστηρίζεται ομόφωνα από πολλές 
προηγούμενες μελέτες1,3. Στο COSY φάσμα εμφανίζει μια κορυφή εκτός διαγωνίου η 
οποία συνδέει το πρωτόνιο Η-1 με το πρωτόνιο Η-2 στα 6.18 ppm. Με τη σειρά του 
το Η-2 παρουσιάζει σύνδεση με ένα πρωτόνιο στα 6.44 ppm, το οποίο πρέπει να είναι 
το πρωτόνιο Η-3 και όχι το Η-7 όπως είχε προσδιοριστεί σε προηγούμενη μελέτη1. 
Ακολουθώντας την δεύτερη εκτός διαγωνίου κορυφή στην οποία συμμετέχει το Η-3 
αποκαλύπτεται η κορυφή, η οποία αντιστοιχεί στο πρωτόνιο Η-4. Ο προσδιορισμός  
των πρωτονίων του λιγότερο προστατευμένου δακτυλίου επιτυγχάνεται ξεκινώντας 
από τον Η-5 που με επιτυχία έχει προσδιοριστεί στα πειράματα που θα περιγραφούν 
πιο κάτω και ακολουθώντας τις κορυφές εκτός διαγωνίου μέχρι το πρωτόνιο Η-8. Το 
σήμα του Η-7 εμφανίζεται τελικά στα 6.95 ppm. 

 Το πείραμα TOCSY ενισχύει και επαληθεύει τον παραπάνω 
προσδιορισμό. Στο πείραμα αυτό παρατηρούνται συζεύξεις μακράς εμβέλειας.  Το 
φάσμα TOCSY φαίνεται στο σχήμα 7. Στο φάσμα παρατηρούνται αρκετές 
απομακρυσμένες συνδέσεις μεταξύ των πρωτονίων του καρβαζολίου. Οι 
σπουδαιότερες συνδέσεις εμφανίζονται μεταξύ των πρωτονίων Η-1 και Η-3 του 
περισσότερο προστατευμένου δακτυλίου και μεταξύ των πρωτονίων Η-5 και Η-7 του 
λιγότερο προστατευμένου καρβαζολικού δακτυλίου, οι οποίες επαληθεύουν τον 
προσδιορισμό των πρωτονίων Η-3 και Η-7. Επίσης στο φάσμα του σχήματος 6 
εμφανίζονται κι άλλες συνδέσεις λιγότερο αποκαλυπτικές. 

Ο προσδιορισμός του φάσματος 13C ξεκίνησε με τη πραγματοποίηση του 
πειράματος gHMQC. Το πείραμα αυτό ανιχνεύει συνδέσεις 13C-1H ενός δεσμού.  Το 
φάσμα gHMQC φαίνεται στο σχήμα 8. Αν και οι κορυφές των ανθράκων C-2 και C-7 
είναι αλληλεπικαλυπτόμενες, όπως επίσης και οι κορυφές των ανθράκων C-3, C-4 και 
C-6, η διακριτική ικανότητα του φάσματος gHMQC επιτρέπει τον προσδιορισμό της 
σειράς συντονισμού τους. Ο άνθρακας C-7 συντονίζεται σε χαμηλότερα πεδία απ’ότι 
ο άνθρακας C-2, ενώ ο άνθρακας C-6 σε υψηλότερα πεδία απ’ότι ο άνθρακας C-4. O 
προσδιορισμός των δυο τελευταίων σημάτων είναι διαφορετικός από αυτούς των 
προηγούμενων μελετών. 
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Πίνακας I: Χημικές μετατοπίσεις δ( ppm) των πυρήνων 13C και 1H του 
PNVC, σε διάλυμα χλωροφορμίου στους 27οC. 

 

Άνθρακ
ας 

δ(
ppm) 

Πρωτόνιο 
δ(

ppm) 

C-1 
10

8.46 
H-1 

4.

94 

C-2 
12

5.41 
Η-2 

6.

18 

C-3 
11

9.18 
Η-3 

6.

44 

C-4 
11

9.18 
Η-4 

7.

59 

C-5 
12

0.55 
Η-5 

7.

72 

C-6 
11

9.18 
Η-6 

6.

95 

C-7 
12

5.41 
Η-7 

6.

95 

C-8 
11

0.76 
Η-8 

6.

21 

C-1a 
14

0.44 

μεθινικό 

πρωτόνιο 

3.

23 

C-4a 
12

2.41 

μεθυλενικά 

πρωτόνια 

1.

84 

C-5a 
12

4.25 
  

C-8a 
13

7.91 
  

μεθινικός 

άνθρακας 

49

.74 
  

μεθυλενικός 

άνθρακας 

36

.00 
  

 
 
Με το πείραμα gHMBC επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός των σημάτων των 

τεταρτοταγών ανθράκων. Το πείραμα αυτό συσχετίζει πυρήνες άνθρακα και 
πρωτονίου που εμφανίζουν σύζευξη μακράς εμβέλειας. Το φάσμα και οι συσχετισμοί 
που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των τεταρτοταγών ανθράκων φαίνεται στο σχήμα 
9. Είναι προφανές ότι κάθε μη πρωτονιωμένος άνθρακας συσχετίζεται με πρωτόνια 
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μέσω 3JC,H (ή/και 2JC,H) σύζευξης. Το σήμα το οποίο εμφανίζεται στα 140.44 ppm 
αποδίδεται στον C-1α εφόσον εμφανίζει κορυφές με τα πρωτόνια Η-2 και Η-4. Ο 
δεύτερος άνθρακας ο οποίος εμφανίζεται στα 137.91 ppm παρουσιάζει κορυφές με τα 
πρωτόνια Η-5 και Η-7 και ως εκ τούτου αποδίδεται στον άνθρακα C-8α.  Τα σήματα 
στα 122.41 ppm και 124.25 ppm αποδίδονται κατά σειρά στον άνθρακα C-4α, ο 
οποίος συνδέεται με τα πρωτόνια Η-1, Η-3 και το Η-5, και στον άνθρακα C-5α, ο 
οποίος συνδέεται με τα πρωτόνια Η-4 και Η-6. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί 
ότι η κορυφή μεταξύ του τεταρτοταγούς άνθρακα C-4α και του  Η-5 πρωτονίου 
αποκαλύπτει τη θέση του τελευταίου, ο προσδιορισμός του οποίου χρησιμοποιήθηκε 
για τη διερεύνηση των φασμάτων COSY και TOCSY. Μεταξύ των άλλων συνδέσεων 
C-H μακράς εμβέλειας που εμφανίζονται στο φάσμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι συνδέσεις μεταξύ του C-1 και του πρωτονίου Η-3 και μεταξύ του 
άνθρακα C-7 και Η-5 που επαληθεύουν εκ νέου τον προσδιορισμό των πρωτονίων Η-
3 και Η-7 αντίστοιχα. Στον πίνακα I συνοψίζονται οι χημικές μετατοπίσεις των 
πυρήνων άνθρακα 13C και πρωτονίου 1H του πολυμερούς PNVC. 

 
 
 
2.4.2 ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
 
 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η μαγνητική ανισοδυναμία των 

δυο καρβαζολικών δακτυλίων η οποία αντανακλάται στις διαφορετικές χημικές 
μετατοπίσεις τόσο των πρωτονίων όσο και των ανθράκων των δυο δακτυλίων 
οφείλεται σε φαινόμενα ρεύματος δακτυλίου που προέρχονται από γειτονικούς 
καρβαζολικούς δακτυλίους. Στο παρελθόν διενεργήθηκαν μελέτες μοριακής 
προσομοίωσης σε συνδιοτακτικά τριμερή και ισοτακτικά πενταμερή1, οι οποίες 
έδειξαν ότι πράγματι είναι η επίδραση του ρεύματος δακτυλίου υπεύθυνη για τις 
παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις στις χημικές μετατοπίσεις των ανθράκων C-1 και 
C-8 και των αντίστοιχων πρωτονίων.  

 Σε μια προσπάθεια να εκτιμηθεί ημιποσοτικά η συνεισφορά του 
ρεύματος δακτυλίου στις παρατηρούμενες διαφορές των χημικών μετατοπίσεων 
μεταξύ αυτών των πρωτονίων, πραγματοποιήθηκαν ημιεμπειρικοί υπολογισμοί PM3 
σε συνδιοτακτικές και ισοτακτικές ακολουθίες με περισσότερες μονομερείς μονάδες. 
Στα σχήματα 10 και 11 παρουσιάζονται οι δομές ελάχιστης ενέργειας για μια 
συνδιοτακτική πεντάδα και μια ισοτακτική επτάδα, αντίστοιχα. Η συνδιοτακτική 
πεντάδα υιοθετεί μια ελικοειδή διαμόρφωση, η οποία είναι ανάλογη της 2/1 έλικας 
όπως έχει παρατηρηθεί στην κρυσταλλική δομή της συνδιοτακτικής ακολουθίας9.  Η 
ισοτακτική επτάδα προσεγγίζει τη διαμόρφωση μιας 3/1 έλικας9,10. Προκειμένου να 
φανούν πιο καθαρά οι θέσεις των πρωτονίων στην πλευρική ομάδα του καρβαζολίου, 
οι παραπάνω δομές περιστράφηκαν κατάλληλα και παρουσιάζονται στα σχήματα 
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10(β) και 11(β). Στις δομές αυτές φαίνεται πολύ καθαρά ότι όχι μόνο το πρωτόνιο Η-
1 αλλά και το Η-2 βρίσκονται επί των επιπέδων των βενζολικών δακτυλίων 
γειτονικών καρβαζολικών μονάδων.  

 Στη συνδιοτακτική ακολουθία τα πρωτόνια Η-1 και Η-2 απέχουν από 
το κέντρο του γειτονικού βενζολικού δακτυλίου 4.65 Å και 4.9 Å, αντίστοιχα. Στην 
ισοτακτική ακολουθία, η μικρότερη απόσταση των πρωτονίων Η-1 και Η-2 από το 
κέντρο του γειτονικού φαινολικού δακτυλίου βρέθηκε ότι είναι ίση με 3.4 Å και 5.2 
Å, αντίστοιχα. Προκειμένου να εκτιμηθεί η συνεισφορά του ρεύματος δακτυλίου στις 
χημικές μετατοπίσεις των πρωτονίων Η-1 και Η-2, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο 
ρεύματος δακτυλίου των Johnson και Bovey (σχήμα 4). Χρησιμοποιώντας τις 
κυλινδρικές συντεταγμένες των πρωτονίων στις δομές που παρουσιάζονται στα 
σχήματα 10 και 11 σε συνδυασμό με το παραπάνω μοντέλο έγινε η εξής πρόβλεψη: 
Το πρωτόνιο Η-1 μετατοπίζεται προς μεγαλύτερα πεδία κατά ~0.3 ppm στη 
συνδιοτακτική και ~1.0 ppm στην ισοτακτική ακολουθία. Το πρωτόνιο Η-2 
μετατοπίζεται προς μεγαλύτερα πεδία κατά ~0.5 ppm και ~0.3 ppm στην 
συνδιοτακτική και ισοτακτική ακολουθία, αντίστοιχα. Αν και οι τιμές αυτές δεν είναι 
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Σχήμα 10: Δομή ελάχιστης ενέργειας του συνδιοτακτικού πενταμερούς του 
PNVC. 
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Σχήμα 11: Δομή ελάχιστης ενέργειας  του ισοτακτικού επταμερούς του 

PNVC. 
 
 
παρά προσεγγίσεις, δείχνουν ότι η συνεισφορά του ρεύματος δακτυλίου είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στις διαφοροποιήσεις των πειραματικών χημικών μετατοπίσεων 
(Δδ) οι οποίες παρατηρούνται μεταξύ των πρωτονίων Η-1 και Η-8 (Δδ = 1.27 ppm) 
και μεταξύ των πρωτονίων Η-2 και Η-7 (Δδ = 0.77 ppm). 
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3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ PNVC 
ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Το πολυμερές πολυ(Ν-βινυλοκαρβαζόλιο) PNVC αποτελεί, 

αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το αυξημένο 
ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πολυμερές εστιάζεται στις ασυνήθιστες  
φωτοαγώγιμες και φωτοφυσικές του ιδιότητες11,12. Ιδιαίτερα , οι φωτοφυσικές 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο PNVC δεν απαντώνται σε κανένα από τα 
γνωστά βινυλικά συνθετικά πολυμερή που φέρουν αρωματικό δακτύλιο στην 
πλευρική τους αλυσίδα. Συγκεκριμένα, η μελέτη των φωτοφυσικών ιδιοτήτων του 
PNVC οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μεταφορά φωτεινής ενέργειας κατά μήκος της 
αλυσίδας του πολυμερούς μέσω των καρβαζολικών δακτυλίων διακόπτεται από το 
σχηματισμό δυο διαφορετικών διεγερμένων καταστάσεων (excimers), οι οποίες 
εξαρτώνται από τη στερεοχημική διαμόρφωση (τακτικότητα) του πολυμερούς13. 
Πάντως, δεν έχει διερευνηθεί ακόμα η επίδραση, την οποία έχουν οι περιστροφικές 
κινήσεις της κύριας αλυσίδας του πολυμερούς και της πλευρικής καρβαζολικής 
ομάδας στο σχηματισμό των excimers. Η παράλληλη διάταξη των χρωμοφόρων 
ομάδων του καρβαζολίου και ο σχηματισμός των excimers εξαρτώνται από τις 
κινήσεις της κύριας αλυσίδας και από την ενδομοριακή περιστροφή της πλευρικής 
ομάδας γύρω από το δεσμό της με την κύρια αλυσίδα. Η διερεύνηση της επίδρασης 
των κινήσεων αυτών στο σχηματισμό των excimers αυτού του εμπορικά σημαντικού 
πολυμερούς, αποτελεί το στόχο αυτής της παραγράφου. 

 Μελέτες για την επίδραση των τμηματικών κινήσεων της αλυσίδας και 
της ενδομοριακής περιστροφής της πλευρικής ομάδας καθώς επίσης και της 
τακτικότητας στη φωτοφυσική συμπεριφορά συνθετικών πολυμερών, έχουν 
διενεργηθεί παλαιότερα στο εργαστήριο μας14-16. Συγκεκριμένα έχουν μελετηθεί μια 
σειρά πολυμερών που περιέχουν ως πλευρική ομάδα το ναφθαλίνιο, όπως ο 
πολυεστέρας του ναφθυλικού οξέος (PNA), ο πολυεστέρας του μεθυλοναφθυλικού 
οξέος (PNMA) και ο πολυεστέρας του αιθυλοναφθυλικού οξέος (PNEA). Η 
διερεύνηση έγινε με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου 13C πυρηνικής μαγνητικής 
αποδιέγερσης σε συνδυασμό με θεωρητικούς υπολογισμούς. Ανάλογα με το μήκος 
της πλευρικής αλυσίδας, βρέθηκε ότι ο σχηματισμός των excimers αφορά στη 
συμμετοχή μόνο αμέσως γειτονικών ναφθυλικών ομάδων όπως στο PNA και στο 
PNMA ή επεκτείνεται και στη συμμετοχή των επόμενων γειτονικών ναφθυλικών 
ομάδων, όπως στο PNEA. Επίσης μελετήθηκε και η επίδραση του διαλύτη στις 
φωτοφυσικές ιδιότητες αυτών των πολυμερικών συστημάτων17. 
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3.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στη φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού του πυρήνα 13C 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία αποδιέγερσης (ή αποκατάστασης) 
των πυρήνων 13C, από τη διεγερμένη στη βασική κατάσταση. Η μελέτη της 
αποδιέγερσης του 13C δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη 
δυναμική μοριακών συστημάτων σε διάλυμα. Επιπλέον, η αύξηση της ευαισθησίας 
του πειράματος λόγω της αποδιέγερσης των πυρήνων (φαινόμενο ΝΟΕ) καθιστά την 
τεχνική αυτή ιδιαίτερα αξιόπιστη και αποτελεσματική για τη διερεύνηση 
προβλημάτων δομής και δυναμικής18. 

Η χαμηλή φυσική αφθονία του πυρήνα 13C εμφανίζει το μειονέκτημα της 
μειωμένης ευαισθησίας αλλά και το πλεονέκτημα της απουσίας φαινομένων 
αλληλεπίδρασης δίπολο-δίπολο μεταξύ των γειτονικών πυρήνων. Η απλοποίηση του 
φάσματος με αυτόν τον τρόπο καθώς και η καλύτερη ανάλυσή του λόγω της πολύ 
μεγάλης περιοχής χημικών μετατοπίσεων (200 ppm) βελτιώνει σημαντικά τόσο την 
ποιότητα του φάσματος όσο και την ευκολία ερμηνείας του.  

Η εισαγωγή ενός πυρήνα εντός μαγνητικού πεδίου, άρει τον εκφυλισμό των 
ενεργειακών καταστάσεων και εξαναγκάζει τους πυρήνες σε σύνθετη μεταπτωτική 
κίνηση. Η επαναφορά των πυρήνων στη βασική κατάσταση με ταυτόχρονη 
αποκατάσταση της κατανομής Boltzmann (κατάσταση θερμικής ισορροπίας), 
πραγματοποιείται στη Φασματοσκοπία ΝΜR με δυο πορείες αποδιέγερσης18, την 
αποδιέγερση σπιν-πλέγμα (spin-lattice) και την αποδιέγερση σπιν-σπιν (spin-spin). 

Η μαθηματική περιγραφή της επαναφοράς των συνιστωσών της μαγνήτισης 
Μz και Μxy στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας κατά τη διαδικασία της 
αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα και της αποδιέγερσης σπιν-σπιν, αντίστοιχα, γίνεται με τη 
λύση των εξισώσεων του Bloch19. Κατά την επίλυση των εξισώσεων αυτών, 
αποδεικνύεται ότι η επαναφορά των συνιστωσών Μz και Μxy ακολουθεί εκθετική 
συνάρτηση με χρονικές σταθερές το χρόνο αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα, Τ1, και το 
χρόνο αποδιέγερσης σπιν-σπιν, Τ2. 

 
)1()( 1/

0
Tt

z eMtM −−=     (13) 
2/

0)( Tt
xy eMtM −=      (14) 

 
 
 
 
 



 45

 
3.2.2 ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
3.2.2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 
 
Κατά την αποδιέγερση σπιν-πλέγμα οι πυρήνες αποδιεγείρονται μέσω της 

αλληλεπίδρασης τους με το μοριακό περιβάλλον τους (πλέγμα), με χρονική σταθερά 
το χρόνο αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα Τ1. Κατά την αποδιέγερση σπιν-σπιν, οι 
γειτονικοί μαγνητικοί πυρήνες αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν ενέργεια μεταξύ 
τους, με χρονική σταθερά το χρόνο αποδιέγερσης σπιν-σπιν, Τ2. 

Ο όρος ¨πλέγμα¨ στη Φασματοσκοπία ΝΜR αντιπροσωπεύει παλλόμενα 
τοπικά μαγνητικά πεδία, Βloc, τα οποία δημιουργούνται από το ατομικό και 
ηλεκτρονικό περιβάλλον των πυρηνικών σπιν. Λόγω της μοριακής κίνησης τα τοπικά 
αυτά πεδία είναι χρονικά εξαρτημένα. Αν αυτά τα τοπικά πεδία έχουν συνιστώσες 
συχνότητας ανάλογες με τη συχνότητα Larmor των πυρηνικών σπιν, τότε μπορεί να 
μεταφερθεί η πλεονάζουσα ενέργεια των διεγερμένων πυρηνικών σπιν στο πλέγμα 
και έτσι να λάβει χώρα η αποδιέγερση. Η χρονική εξάρτηση των τοπικών πεδίων Βloc, 
σχετίζεται με την κίνηση του μοριακού συστήματος, συνδέοντας έτσι τη  μοριακή 
δυναμική και το χρόνο αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα. Για τη μαθηματική περιγραφή της 
σχέσης τοπικών πεδίων και του χρόνου αποδιέγερσης Τ1, είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν πληροφορίες για την προέλευση και τις ιδιότητες αυτών των τοπικών 
πεδίων. 

H αποδιέγερση σπιν-σπιν συμβαίνει επίσης μέσω των τοπικών μαγνητικών 
πεδίων Bloc, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Αν ένας πυρήνας πραγματοποιεί μετάπτωση 
από μια ενεργειακή κατάσταση σε μια άλλη, τότε τα Βloc, αποκτούν ακριβώς την 
κατάλληλη συχνότητα για να προκαλέσουν μετάπτωση ενός δεύτερου πυρήνα. Αν τη 
χρονική αυτή στιγμή, ένας δεύτερος πυρήνας ίδιου τύπου αλλά με αντιπαράλληλο 
σπιν, είναι αρκετά κοντά στον πρώτο πυρήνα, οι δυο πυρήνες μπορούν ουσιαστικά να 
ανταλλάξουν ενέργεια. Μια τέτοια διαδικασία δεν είναι του τύπου σπιν-πλέγμα, γιατί 
η ολική ενέργεια του συστήματος των δυο σπιν διατηρείται σταθερή (conservation of 
energy). Η αποδιέγερση σπιν-σπιν είναι εντροπική διαδικασία σε αντίθεση με την 
αποδιέγερση σπιν-πλέγμα, η οποία είναι ενθαλπική διαδικασία. Η πορεία 
αποδιέγερσης σπιν-σπιν, επηρεάζει το χρόνο ζωής του σπιν στην διεγερμένη 
κατάσταση και συνεπώς και το εύρος του φασματικού σήματος του πυρήνα.  

Στα ρευστά τυπικές πηγές τοπικών πεδίων Βloc είναι πυρηνικά και ηλεκτρικά 
δίπολα, ηλεκτρικά τετράπολα, η ανισοτροπία της χημικής μετατόπισης (chemical 
shift anisotropy), η μεταβολή της βαθμωτής σύζευξης (scalar coupling) και η 
περιστροφή του ίδιου του μορίου (στην περίπτωση μορίων μικρού μεγέθους) ή ενός 
ευέλικτου τμήματός του (spin rotation). Η αποτελεσματικότητα όλων των παραπάνω 
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πηγών Βloc  στην αποδιέγερση ενός πυρήνα εξαρτάται από τη συχνότητα των Βloc η 
οποία προσδιορίζεται από τη χρονική κλίμακα της μοριακής κίνησης. 

Η μαθηματική περιγραφή της αλληλεπίδρασης του πυρηνικού σπιν με τα 
τοπικά πεδία Bloc είναι παρόμοια για όλους τους μηχανισμούς δημιουργίας τοπικών 
πεδίων18. Στο μακρομόριο της παρούσης εργασίας κύρια πηγή αποδιέγερσης είναι η 
αλληλεπίδραση ενός πυρήνα 13C με το τοπικό πεδίο, το οποίο δημιουργείται από το 
απ’εύθειας συνδεδεμένο (με χημικό δεσμό) πυρήνα πρωτονίου (13C-1Η 
αλληλεπίδραση δίπολο- δίπολο). Σημαντική είναι επίσης και η συνεισφορά της 
ανισοτροπίας της χημικής μετατόπισης. Αμφότεροι οι παραπάνω μηχανισμοί θα 
συζητηθούν διεξοδικότερα αμέσως παρακάτω. 

 
3.2.2.2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΔΙΠΟΛΟ – ΔΙΠΟΛΟ 
 
Στα περισσότερα διαμαγνητικά υγρά η κυριότερη πηγή αποδιέγερσης των 

πρωτονιωμένων πυρήνων είναι η ενδομοριακή αλληλεπίδραση δίπολο-δίπολο με τα 
απ’ευθείας συνδεδεμένα πρωτόνια. Μια απλή εικόνα του μηχανισμού αυτού 
απεικονίζεται στο σχήμα 12. Ένα ζεύγος πυρήνων 13C και 1Η συνδεδεμένων με 
χημικό δεσμό βρίσκεται σε ένα συμπαγές μόριο το οποίο εκτελεί στο διάλυμα την 
πολύπλοκη περιστροφική κίνηση Brown, υπό την επίδραση εξωτερικού μαγνητικού 
πεδίου έντασης Β0. Το άνυσμα της έντασης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 
εφαρμόζεται στον άξονα z του περιστρεφόμενου συστήματος αναφοράς. Επειδή οι 
δυο αυτοί μαγνήτες δρουν ως μαγνητικά δίπολα,  χαρακτηρίζονται από μαγνητικές 
διπολικές ροπές. 

Η μαγνητική ροπή του 1Η δημιουργεί ένα τοπικό μαγνητικό πεδίο, Βloc, στη 
θέση που βρίσκεται ο πυρήνας  13C. H ένταση του τοπικού πεδίου Βloc δίνεται από 
την εξίσωση20: 
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όπου rCH είναι η απόσταση μεταξύ των πυρήνων, ίση με το μήκος δεσμού C-

H, θ είναι η γωνία που σχηματίζει το άνυσμα του δεσμού C-H με την κατεύθυνση της 
έντασης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου (σχήμα 12). Η απόσταση rCH θεωρείται 
σταθερή. Το πρόσημο σημαίνει επαύξηση ή εξασθένιση του πεδίου Β± 0 λόγω του 
Βloc ανάλογα με την κατάσταση του σπιν του πρωτονίου (παράλληλος ή 
αντιπαράλληλος προσανατολισμός των μαγνητικών ροπών των 1Η και 13C 
αντίστοιχα). 

Καθώς το μόριο περιστρέφεται, το τοπικό πεδίο Βloc μεταβάλλεται χρονικά 
λόγω της χρονικής μεταβολής της γωνίας θ, η οποία μεταβάλλεται συνεχώς καθώς 
μεταβάλλεται ο προσανατολισμός του ανύσματος C-H. Εάν η διαπυρηνική απόσταση 
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rCH δεν είναι σταθερή, όπως συμβαίνει στις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις, ή όταν 
λαμβάνουν χώρα ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πυρήνων 13C και πρωτονίων 
ενός εύκαμπτου τμήματος του μορίου, τότε το χρονικό πεδίο εξαρτάται και από τη 
χρονική μεταβολή του ανύσματος rCH. Η διαφοροποίηση της γωνίας θ κατά τη 
μοριακή κίνηση αναπαρίσταται σχηματικά στο σχήμα 13. Ο πυρήνας 13C θεωρείται 
ότι βρίσκεται στο κέντρο σφαίρας ακτίνας rCH ( η οποία εδώ θεωρείται σταθερή), 
στην επιφάνεια της οποίας κινείται ο πυρήνας 1Η, ακολουθώντας τυχαία τροχιά, 
εξ’αιτίας της περιστροφικής κίνησης του μορίου στο διάλυμα. Η γωνία θ 
μεταβάλλεται καθ’όλο το μήκος της τροχιάς. 
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Σχήμα 12: Μηχανισμός της αλληλεπίδρασης δίπολο-δίπολο ενός ζεύγους 

πυρήνων 13C-1H τοποθετημένων σε ένα συμπαγές μόριο, το οποίο εκτελεί την 
περιστροφική κίνηση Brown σε διάλυμα. x,y z είναι το καρτεσιανό σύστημα 
συντεταγμένων του εργαστηρίου, ενώ το καρτεσιανό σύστημα x΄,y΄,z΄ είναι 
τοποθετημένο στο μόριο. 

 
Υπό την προϋπόθεση ότι η μοριακή κίνηση είναι αρκετά γρήγορη, η χρονική 

μέση τιμή του γωνιακού παράγοντα <3·cos2θ-1> στην εξίσωση (15), γίνεται ίση με το 
μηδέν, οπότε μηδενίζεται και η μέση τιμή του Bloc

 
<Bloc(t)> = 0     (16) 
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Oι αγκύλες υποδηλώνουν χρονικό μέσο όρο. Οι γρήγορες κινήσεις των 

μορίων σε διαλύματα, έχουν ως αποτέλεσμα το γρήγορο μηδενισμό της μέσης τιμής 
του Βloc, σε χρόνο μικρότερο από τη χρονική κλίμακα του φαινομένου ΝΜR. 
Αντίθετα, οι κινήσεις των μορίων στη στερεά φάση συμβαίνουν σε μεγαλύτερη 
χρονική κλίμακα και προκαλούν πιο αργό ή καθόλου μηδενισμό της μέσης τιμής του 
Βloc. Στην λειτουργία αυτή αποδίδονται και οι λεπτές κορυφές των φασμάτων στα 
υγρά, σε αντίθεση με τις ευρείες κορυφές, οι οποίες παρατηρούνται στα φάσματα των 
στερεών. Το χρονικό διάστημα λήψης του χρονικού μέσου όρου <3·cos2θ-1>, πρέπει 
να είναι αρκετά μεγάλο σε σύγκριση με το χρόνο που απαιτείται για να μεταβληθεί το 
Βloc, ώστε να εξασφαλίζεται μια μαθηματικά αξιόπιστη τιμή αυτού του μέσου όρου. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι μικρότερο σε σύγκριση με το χρόνο αποδιέγερσης των 
πυρήνων, ώστε να μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
αποδιέγερσής τους. 

 
 

θ

φ

13C

1H
Z

 
 
Σχήμα 13: Μεταβολή της γωνίας θ η οποία σχηματίζεται από το άνυσμα C-H με την 
κατεύθυνση της έντασης του εξωτερικού πεδίου B0 (εφαρμόζεται στον άξονα z), 
λόγω της περιστροφικής κίνησης Brown του μορίου σε διάλυμα. 
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Σε αντίθεση με τη μέση τιμή, η τιμή του τετραγώνου του πεδίου Bloc στο ίδιο χρονικό 
διάστημα, είναι διαφορετική από το μηδέν εξαιτίας του στατιστικά τυχαίου 
χαρακτήρα της μοριακής κίνησης19: 

0)(2 ≠Β tloc   (17) 

 
Mια τρίτη ιδιότητα που ισχύει για τα τοπικά πεδία Bloc δίνεται από την εξίσωση: 

 
0)()( =+⋅ τtBtB locloc     (18) 

 
για μεγάλους χρόνους τ. Η εξίσωση (18) περιγράφει τη συσχέτιση των τοπικών 
πεδίων σε χρόνους t και t+τ. Από την εξίσωση αυτή γίνεται φανερό ότι οι τιμές του 
τοπικού πεδίου Bloc που απέχουν πολύ χρονικά (μεγάλο τ), χάνουν τη μεταξύ τους 
συσχέτιση. 

 
3.2.2.3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ    
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

 
Η αποτελεσματικότητα των Bloc να προκαλέσουν αποδιέγερση, εξαρτάται από 

τη χρονική διάρκεια ύπαρξής τους πριν αυτά μηδενιστούν κατά μέσο όρο από την 
τυχαία περιστροφική κίνηση του μορίου. Μέτρο αυτής της χρονικής διάρκειας των 
BBloc, αποτελεί η συνάρτηση χρονικής συσχέτισης (time correlation function, TCF), η 
οποία συσχετίζει την τιμή του Bloc σε χρόνους t και t+τ και δίνεται από τη μέση τιμή: 

 

tlocloc tBtBtG )()()( τ+⋅=      (19) 

 
Η χρονική εξάρτηση αναφέρεται στη χρονική μεταβολή των τοπικών πεδίων 

λόγω της μοριακής κίνησης. Η συνάρτηση G(t) είναι ανεξάρτητη του t και 
ταυτόχρονα πραγματική και άρτια συνάρτηση του τ, δηλαδή ισχύει: 

 
)()()( * ττ GGtG =−=      (20) 

 
Εάν θέσουμε ως αρχή του χρόνου t=0 στην εξίσωση (19), τότε 
 

0
)()0()( ττ locloc BBG ⋅=      (21) 

 
Όπως γίνεται φανερό από τον ορισμό της, η συνάρτηση συσχέτισης, G(t), 

μηδενίζεται για μεγάλους χρόνους t, καθώς δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των Bloc(0) 
και Bloc(t). Η συνάρτηση συσχέτισης είναι σημαντική στη φασματοσκοπία NMR γιατί 
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περιέχει όλες τις πληροφορίες για τους μηχανισμούς και τις ταχύτητες περιστροφής 
ενός μορίου. Ο προσδιορισμός της επιτρέπει την ποσοτική περιγραφή της δυναμικής 
του μορίου. 

Οι συναρτήσεις συσχέτισης, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον πυρηνικό 
μαγνητικό συντονισμό, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν δυο συστήματα είναι ασθενώς 
συζευγμένα, όπως στην περίπτωση των πυρηνικών σπιν με το πλέγμα. 

 Για ισοτροπική κίνηση σφαιρικών ή περίπου σφαιρικών μορίων, η G(t) 
φθίνει εκθετικά με μια χρονική σταθερά, το μοριακό χρόνο συσχέτισης, τC (molecular 
correlation time). Ο μοριακός χρόνος συσχέτισης περιγράφει την ταχύτητα με την 
οποία τα τοπικά πεδία χάνουν την μεταξύ τους συσχέτιση20. Σε αυτήν την περίπτωση 
η G(t) γράφεται ως: 

 
Ct

loc eBtG τ/

0

2 )0()( −⋅=      (22) 

 
Ο μοριακός χρόνος συσχέτισης τC είναι ένα μικροσκοπικό μέτρο της 

ταχύτητας της περιστροφικής κίνησης των μορίων στα υγρά21 και θεωρείται ως ο 
μέσος χρόνος των μοριακών συγκρούσεων, ή ως ο μέσος χρόνος που χρειάζεται ένα 
μόριο για να περιστραφεί γύρω από έναν μοριακό άξονα κατά γωνία ίση με ένα 
ακτίνιο. Από τις εξισώσεις (21) και (22) γίνεται φανερό, ότι όσο πιο γρήγορη είναι η 
περιστροφική κίνηση (μικρό τC), τόσο πιο μικρή είναι η συσχέτιση των Bloc και 
επομένως λιγότερο αποτελεσματική αναμένεται να είναι η αποδιέγερση. Έτσι μικρά 
μόρια τα οποία χαρακτηρίζονται από μικρούς χρόνους τC, αποδιεγείρονται πιο αργά 
σε σχέση με μεγαλύτερα μόρια παρόμοιου σχήματος, στην ίδια θερμοκρασία και τον 
ίδιο διαλύτη. 

Όπως είναι γνωστό, με τη Φασματοσκοπία NMR μελετάμε συχνότητες. 
Επομένως, για να μελετήσουμε τη G(t), η οποία μεταβάλλεται στο χώρο των χρόνων, 
θα πρέπει να βρούμε μια συζυγή συνάρτηση, η οποία να μεταβάλλεται στο χώρο των 
συχνοτήτων. Αυτή η μετατροπή γίνεται με το γνωστό μετασχηματισμό Fourier. H 
μαθηματική διαδικασία περιγράφεται από την εξίσωση (23). Η συζυγής συνάρτηση 
της G(t), η J(ω), ονομάζεται φασματική πυκνότητα, (spectral density)18 των τοπικών 
πεδίων Bloc. 

∫∫
∞+∞

∞−

⋅=⋅=
0

)(
2
1)()( dtetGdtetGJ titi ωωω     (23) 

 
Η J(ω) εκφράζει την κατανομή και το μέγεθος των διακυμάνσεων των Bloc 

στην περιοχή των συχνοτήτων. Επίσης, η συνάρτηση J(ω) αντιπροσωπεύει την 
ενεργειακή ισχύ των Bloc, η οποία είναι διαθέσιμη στη συχνότητα ω, για την 
αποδιέγερση του πυρηνικού συστήματος. Συνεπώς, αποτελεί μέτρο της ικανότητας 
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των Βloc να προκαλέσουν αποδιέγερση ή όχι στη συχνότητα ω. Αντικατάσταση της 
εξίσωσης (22) στην εξίσωση (23) δίνει 

 

22220

2

1
2

)0(
1

2
)0()(

C
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C
loc GJ

τω
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ω
⋅+

⋅
=
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⋅

Β=    (24) 

 
Στο σχήμα 14 απεικονίζεται η γραφική παράσταση της μεταβολής της J(ω) 

συναρτήσει της συχνότητας ω, για τρεις διαφορετικές τιμές του τC. Σύμφωνα με τις 
ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier19, η επιφάνεια κάτω από κάθε καμπύλη είναι 

σταθερή και ίση με την τιμή της G(t) για t=0, δηλαδή ίση με 
0

2 )0(locΒ . Η τιμή αυτή 

αντιστοιχεί στη συνολική ενέργεια που διατίθεται από τη μοριακή κίνηση για την 
αποδιέγερση. 

 
 

ù  

J(
ù

) 

ù  0

  
            

 

         

 

         

Μεγάλος χρόνος τC 
(τC>1/ω0) 

Ενδιάμεσος χρόνος τC 
(τC~1/ω0) 
 

Μικρός χρόνος τC 
(τC<<1/ω0) 

 
 
Σχήμα 14: Μεταβολή της φασματικής πυκνότητας J(ω), συναρτήσει της συχνότητας 
ω για μικρούς, ενδιάμεσους και μεγάλους χρόνους συσχέτισης τC. 
 
Όταν ο χρόνος τC είναι μικρός (τC<<1/ω0), οι μοριακές κινήσεις κατανέμονται σε μια 
ευρεία περιοχή συχνοτήτων (από 0 έως 1/τC) και η ισχύς των Βloc ως συνάρτηση της 
συχνότητας ω είναι σταθερή και ίση με CG τ⋅⋅ )0(2  . Όταν ο χρόνος τC είναι μεγάλος 

(τC>1/ω0), η τιμή της J(ω) είναι μεγάλη στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων αλλά 
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μηδενίζεται γρήγορα με την αύξηση της συχνότητας. Τόσο στην πρώτη όσο και στη 
δεύτερη περίπτωση, η τιμή της J(ω) είναι μικρή για ω=ω0, τη συχνότητα Larmor του 
πυρήνα. Η τιμή της J(ω) παίρνει τη μέγιστη τιμή της, όταν ο χρόνος τC ικανοποιεί τη 
συνθήκη τC~1/ω0, οπότε και η αποδιέγερση του υπό εξέταση πυρήνα γίνεται μέγιστη. 
 Το επίπεδο τμήμα της καμπύλης της J(ω) για τC<<1/ω0 είναι γνωστό ως 
περιοχή κινητικής στένωσης (motional narrowing region). Περιέχει συχνότητες, οι 
οποίες ικανοποιούν τη λεγόμενη συνθήκη κινητικής στένωσης (extreme narrowing 
limit)20,22, ω<<1/τC. Σε αυτή την περιοχή η φασματική πυκνότητα είναι ανεξάρτητη 
της έντασης του εξωτερικού πεδίου Β0, αρκεί η συχνότητα Larmor του πυρήνα 
(ω0=γΒ0) να είναι τέτοια, ώστε να ισχύει η συνθήκη: ω0<<1/τC. Στις συνηθισμένες 
εντάσεις πεδίων, η συνθήκη κινητικής στένωσης ισχύει για μικρά και μεσαίου 
μεγέθους μόρια σε διαλύτες σχετικά  μικρού ιξώδους, τα οποία χαρακτηρίζονται από 
μικρούς χρόνους τC (γρήγορη συνολική περιστροφική κίνηση). Τέτοια είναι τα 
περισσότερα οργανικά μόρια σε κανονική ή μεγαλύτερες θερμοκρασίες , καθώς 
επίσης και τα πολυπεπτίδια και συνθετικά πολυμερή μικρού μοριακού βάρους. Στα 
πολυμερή υψηλού μοριακού βάρους18 και ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες δεν 
ισχύει η συνθήκη της κινητικής στένωσης. 
 

 
3.2.2.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΙΕΓΕΣΗΣ 
 

 Η αποδιέγερση των πυρήνων οφείλεται σε μεταπτώσεις μεταξύ των 
διαφόρων ενεργειακών σταθμών. Στην περίπτωση της μοριακής δυναμικής, αυτές οι 
μεταπτώσεις οφείλονται στην επενέργεια των τοπικών πεδίων Bloc, τα οποία 
δημιουργούνται από το πλέγμα. Αυτή η ασθενής αλληλεπίδραση των τοπικών πεδίων 
με τα πυρηνικά σπιν περιγράφεται από τη θεωρία των χρονοεξαρτημένων διαταραχών 
(time-dependent perturbation theory), η οποία συνδέει τις πιθανότητες μετάπτωσης με 
τη μοριακή κίνηση. Οι ενεργειακές στάθμες ενός συστήματος δυο πυρήνων 1H και 
13C, καθώς και οι πιθανότητες μετάπτωσης απεικονίζονται στο σχήμα 15. 
 Οι ενεργειακές στάθμες του σχήματος 15 περιγράφονται από το συνδυασμό 
των κυματοσυναρτήσεων α και β, των πυρήνων 1H και 13C.  Οι πιθανότητες W1C και 
W1H χαρακτηρίζουν μεταπτώσεις πυρήνων 13C και 1Η, αντίστοιχα, κατά τις οποίες ο 
συνολικός κβαντικός αριθμός του συστήματος μεταβάλλεται κατά  (επιτρεπτές 
μεταπτώσεις). Οι πιθανότητες W

1±
0 και W2 περιγράφουν μεταπτώσεις, οι οποίες 

επιφέρουν μεταβολή στον συνολικό κβαντικό αριθμό κατά 0 και 2, αντίστοιχα (μη 
επιτρεπτές μεταπτώσεις). 
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Σχήμα 15: Ενεργειακά επίπεδα και πιθανότητες μετάπτωσης ενός συστήματος δύο 
πυρήνων 13C και 1Η. Τα σύμβολα α,  β υποδηλώνουν παράλληλη και αντιπαράλληλη 
κατεύθυνση της μαγνητικής ροπής των πυρηνικών σπιν ως προς την ένταση του 
εξωτερικού πεδίου B0. 
 
 Οι πιθανότητες μεταπτώσεων, W, συνδέονται με τη φασματική πυκνότητα 
με τις εξισώσεις18: 
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γΗ και γC είναι οι γυρομαγνητικοί λόγοι,  ωC και ωH οι συχνότητες Larmor των 

πυρήνων 1Η και 13C, αντίστοιχα και η (h/2π) είναι η σταθερά του Planck. Οι δείκτες 
του W δηλώνουν τη μεταβολή του κβαντικού αριθμού του συνολικού σπιν κατά την 
αντίστοιχη μετάπτωση. Τέλος, rCH είναι το μήκος του δεσμού C-H. 
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Με τη χρήση των παραπάνω εξισώσεων (26)-(28), αποδεικνύεται ότι οι 
παράμετροι αποδιέγερσης, Τ1, Τ2 και ΝΟΕ για το μηχανισμό δίπολο-δίπολο 
συναρτήσει της φασματικής πυκνότητας J(ω), εκφράζονται από τις παρακάτω 
εξισώσεις (σύστημα S.I)18: 
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Ν είναι ο αριθμός των απ’ευθείας συνδεδεμένων πρωτονίων  με το άτομο του 

13C και μ0 η μαγνητική διαπερατότητα του κενού.  
H εξίσωση (30) περιγράφει το γνωστό παράγοντα ΝΟΕ (Nuclear Overhauser 

Enhancement factor)18. 
Όπως φαίνεται από την εξίσωση (31), ο χρόνος Τ1 είναι αντιστρόφως 

ανάλογος της έκτης δύναμης της απόστασης rCH. Για το λόγο αυτό μη δεσμικά 
πρωτόνια, απομακρυσμένα από τον πυρήνα 13C, δεν συνεισφέρουν παρά ελάχιστα 
στην αποδιέγερση του πυρήνα. 

Η αντικατάσταση της φασματικής πυκνότητας από την εξίσωση (24) στις 
εξισώσεις (30)-(32) δίνει την εξάρτηση των παραμέτρων αποδιέγερσης συναρτήσει 
του μοριακού χρόνου συσχέτισης, τC. Στη περιοχή συχνοτήτων όπου ισχύει η 
συνθήκη της κινητικής στένωσης (τC<<1/ωC), η φασματική πυκνότητα γίνεται 
ανεξάρτητη της συχνότητας και οι εξισώσεις (30), (31) και (32) απλοποιούνται 
σημαντικά. 
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Στα σχήματα 16 και 17 δίνεται γραφικά η εξάρτηση των παραμέτρων Τ1, Τ2 

και ΝΟΕ από το μοριακό χρόνο συσχέτισης, τC, σε δύο μαγνητικά πεδία Β0, 
χρησιμοποιώντας τη φασματική πυκνότητα της εξίσωσης (24) και τις εξισώσεις (30), 
(31) και (32). Στο σχήμα 16 φαίνεται ότι ο χρόνος αποδιέγερσης Τ1 μεταβάλλεται με 
το μοριακό χρόνο συσχέτισης τC. Περνά από ένα ελάχιστο (διαφορετικό για κάθε 
πεδίο λόγω διαφορετικού ωC), όπου ωC·τC~1. Σε αυτή την περιοχή η J(ω) έχει τη 
μέγιστη τιμή, και επομένως η αποδιέγερση σπιν-πλέγμα αποκτά τη μέγιστη τιμή της 
(ο χρόνος Τ1 γίνεται ελάχιστος). Για μικρούς χρόνους τC (περιοχή κινητικής 
στένωσης), η παράμετρος Τ1 είναι ανεξάρτητη της έντασης του εξωτερικού πεδίου 
Β0. Για μεγάλους χρόνους τC (περιοχή αργών κινήσεων), ο χρόνος Τ1 εξαρτάται από 
την ένταση του πεδίου και αυξάνει με την αύξηση του πεδίου. 

 Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται η εξάρτηση του χρόνου αποδιέγερσης Τ2 ως 
συνάρτηση του χρόνου τC. Η διαφορετική εξάρτηση του χρόνου Τ2 από τον τC σε 
σύγκριση με εκείνον του Τ1, οφείλεται στην παρουσία του όρου J(0) στην εξίσωση 
(32). Ο χρόνος Τ2 ελαττώνεται μονότονα με την αύξηση του τC και μηδενίζεται 
θεωρητικά στην πλήρη ακινησία του μορίου. Επίσης ο χρόνος Τ2 εξαρτάται από το 
εξωτερικό πεδίο Β0 μόνο στην περιοχή όπου ισχύει ωC·τC~1. 
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Σχήμα 16: Μεταβολή των χρόνων Τ1 και T2 ως συνάρτηση του χρόνου συσχέτισης τc 
για διάφορες τιμές της έντασης του εξωτερικού πεδίου B0. Οι υπολογισμοί έγιναν για 
ισοτροπική κίνηση (εξίσωση (24)).  

 
Τέλος ο παράγοντας ΝΟΕ (Σχήμα 17) για γρήγορες κινήσεις (περιοχή 

υπερβολικής στένωσης) έχει τη μέγιστη τιμή, 2.988. Καθώς η κίνηση γίνεται πιο αργή 
(τC>1/ωC) ο παράγοντας ΝΟΕ ελαττώνεται και φθάνει ασυμπτωτικά στην τιμή 1.115 
για μεγάλους χρόνους τC. Επίσης, στην περιοχή όπου τC~1/ωC, o παράγοντας ΝΟΕ 
εξαρτάται από την ένταση του πεδίου και μάλιστα ελαττώνεται με την αύξηση της 
έντασης του πεδίου. 

Ο χρόνος συσχέτισης τC της συνολικής κίνησης πολυμερών σε διαλύματα 
είναι συνήθως αρκετά μεγάλος, με αποτέλεσμα αυτή να συμβαίνει έξω από την 
περιοχή της κινητικής στένωσης (τC<<1/ωC). Για τα περισσότερα πολυμερή σε 
θερμοκρασία δωματίου, οι χρόνοι αποδιέγερσης Τ1 εξαρτώνται από την ένταση του 
πεδίου Β0, οι χρόνοι Τ2 είναι μικρότεροι των Τ1, ενώ η τιμή του ΝΟΕ είναι μικρότερη 
από τη μέγιστη που μπορεί να πάρει (2.988). 
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Σχήμα 17: Μεταβολή της παραμέτρου ΝΟΕ, ως συνάρτηση του χρόνου συσχέτισης 
τc για διάφορες τιμές της έντασης του εξωτερικού πεδίου B0. Οι υπολογισμοί έγιναν 
για ισοτροπική κίνηση (εξίσωση (24)). 

 
 
3.2.2.5 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ 
 
Μια σχετικά πιο σπάνια πηγή πυρηνικής αποδιέγερσης προέρχεται από την 

ανισοτροπία του διανύσματος της χημικής μετατόπισης σ. Η ανισοτροπία του τοπικού 
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μαγνητικού πεδίου το οποίο αισθάνεται ένας πυρήνας λόγω του ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντός του αντανακλάται στη σταθερά προστασίας, η οποία παύει να είναι 
ισοτροπική. Η σταθερά προστασίας σ είναι ανισοτροπική και εκφράζεται με έναν 
τανυστή του οποίου τα στοιχεία περιγράφουν την τιμή της σταθεράς προστασίας σε 
σχέση με τον προσανατολισμό των μοριακών αξόνων ως προς το Β0. Επειδή το μόριο 
περιστρέφεται στο διάλυμα, οι προσανατολισμοί των μοριακών αξόνων είναι χρονικά 
εξαρτημένοι με συνέπεια και η σταθερά προστασίας να είναι ένα χρονικά εξαρτημένο 
μέγεθος. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός χρονικά εξαρτημένου τοπικού πεδίου 
το οποίο μπορεί να προκαλέσει αποδιέγερση.  

Συνήθως στην υγρή κατάσταση οι μοριακές κινήσεις είναι πολύ γρήγορες και 
έτσι παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο ο μέσος όρος του σ: 
 

)(
3
1

zzyyxx σσσσ ++=     (36) 

 
όπου σxx, σyy και σzz είναι οι διαγώνιες συνιστώσες της σταθεράς προστασίας. 

Ισοτροπική σταθερά προστασίας έχουμε και στην περίπτωση σφαιρικών μορίων 
(σxx=σyy=σzz). Στην περίπτωση αξονικά συμμετρικών μορίων, ισχύει η σχέση: 
σxx=σyy≠ σzz. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ότι οι παράμετροι 
αποδιέγερσης δίνονται από τις εξισώσεις23: 

 

22
2

//
2
0

2

1 1
2

)(
15
11

C

CH
T τω

τ
σσγ

+
−= ⊥      (37) 

 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
+

−= ⊥ C
C

CH
T

τ
τω

τ
σσγ 8

1
6

)(
90
11

22
2

//
2
0

2

2

    (38) 

 
όπου γ είναι ο γυρομαγνητικός λόγος του πυρήνα, τC είναι ο μοριακός χρόνος 

συσχέτισης, ω η συχνότητα του οργάνου και zzσσ =//  και yyxx σσσ ==⊥  

αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες συνιστώσες του τανυστή σ, δηλαδή παράλληλα και 
αντιπαράλληλα προς τον άξονα συμμετρίας. Σε πλήρως μη συμμετρικά μόρια, οι 
παραπάνω εξισώσεις γίνονται περισσότερο πολύπλοκες. Στην περιοχή υπερβολικής 
στένωσης, που είναι η συνηθέστερη κατάσταση για υγρά με μικρό ιξώδες, οι σχέσεις 
απλοποιούνται ως εξής: 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και στην περιοχή υπερβολικής κινητικής 

στένωσης, οι ταχύτητες 
1

1
T

 και 
2

1
T

 δεν είναι ίσες αλλά =
21

1/1
TT

6/7. 

 
3.2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 
 
3.2.3.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τ1

 
Οι χρόνοι Τ1 των πρωτονιωμένων ατόμων άνθρακα ενός πολυμερούς, 

κυμαίνονται μεταξύ 0.05 και 1 sec στην περιοχή θερμοκρασιών όπου γίνονται οι 
πειραματικές μετρήσεις πυρηνικής αποδιέγερσης (-20ο έως 120οC). Για τη μέτρηση 
των χρόνων Τ1 αυτού του μεγέθους χρησιμοποιείται η τεχνική της αντίστροφης 
επαναφοράς της μαγνήτισης και λήψη φασμάτων με μετασχηματισμό Fourier 
(Inversion Recovery Fourier Transform, IRFT)24,25. Η τεχνική IRFT  απεικονίζεται 
στο σχήμα 18. 

Η τεχνική αυτή συνίσταται στην εφαρμογή ενός παλμού 180ο, ο οποίος 
προκαλεί την αναστροφή της μαγνήτισης στη θερμική ισορροπία, Μ0, των πυρήνων 
13C (σχήμα 18β). Η αναστροφή της μαγνήτισης ισοδυναμεί με την ανταλλαγή των 
πληθυσμών στα ενεργειακά επίπεδα του σχήματος 15. Στη συνέχεια, η μαγνήτιση 
επιστρέφει κατά μήκος του άξονα z προς την αρχική της τιμή μέσω της αποδιέγερσης 
σπιν-πλέγμα. Η επαναφορά της μαγνήτισης στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας 
(κατανομή Boltzmann) λαμβάνει χώρα εκθετικά, με χρονική σταθερά το χρόνο 
αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα Τ1 (εξισώσεις (13), (14) και σχήμα 18γ, 18δ και 18ε) . 
Αυτό μπορεί να εκφρασθεί μαθηματικά ως εξής: 
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όπου, ΜZ(t) είναι η συνιστώσα της μαγνήτισης κατά μήκος του άξονα z, μετά 

από χρόνο t από την εφαρμογή του παλμού 180ο. Στο τέλος του χρόνου t εφαρμόζεται 
ένας δεύτερος παλμός 90ο που φέρνει τη μαγνήτιση στο επίπεδο xy όπου και 
ανιχνεύεται. Το πείραμα επαναλαμβάνεται για διάφορες τιμές του χρόνου t, ενώ 
ανάμεσα στις ακολουθίες παλμών μεσολαβεί ένας μεγάλος χρόνος αναμονής (Delay 
Time, DT), ο οποίος εξασφαλίζει την επαναφορά της μαγνήτισης στην τιμή 
ισορροπίας της, Μ0, πριν ακολουθήσει η επόμενη ακολουθία παλμών. Ο χρόνος DT 
είναι συνήθως ίσος ή μεγαλύτερος του πενταπλάσιου μέγιστου χρόνου αποδιέγερσης 
σπιν-πλέγμα που πρόκειται να μετρηθεί (μετά από 5T1

max, ισχύει Μz=0.993M0). 
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Η ακολουθία IRFT επαναλαμβάνεται αρκετές φορές για κάθε χρόνο t ώστε να 
επιτευχθεί ικανοποιητική ευαισθησία του πειράματος. Ο μετασχηματισμός κατά 
Fourier για κάθε ελεύθερη επαγωγική απόσβεση (Free Induction Decay, FID) που 
αντιστοιχεί σε διαφορετική τιμή t, δίνει μια σειρά από φάσματα 13C (μερικώς 
αποδιεγερθέντα φάσματα), στα οποία η ένταση των κορυφών μπορεί να είναι 
αρνητική (σχήμα 18στ), μηδέν (σχήμα 18δ) ή θετική (σχήμα 18η), ανάλογα με το 
χρόνο αναμονής t και το χρόνο Τ1 του πυρήνα 13C . 
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Σχήμα 18: Απεικόνιση της συμπεριφοράς της μαγνήτισης Μz υπό την επίδραση της 
ακολουθίας παλμών IRFT. Η εφαρμογή ενός παλμού 180ο προκαλεί την αντιστροφή 
της μαγνήτισης θερμικής ισορροπίας Μ0 (β). Στη συνέχεια μέσω της αποδιέγερσης 
σπιν-πλέγμα η μαγνήτιση αρχίζει να επιστρέφει στην τιμή ισορροπίας της όπου σε 
κάποια χρονική στιγμή γίνεται μηδέν (δ). 
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Η ένταση της κορυφής S, που προκύπτει από το μετασχηματισμό κατά Fourier 
του σήματος, είναι ανάλογη της τιμής της Μz και επομένως μετά τη αντικατάσταση, η 
εξίσωση (41) παίρνει την μορφή: 
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Όπως προκύπτει από την εξίσωση, για μικρούς χρόνους t οι κορυφές 

εμφανίζονται ανεστραμμένες, ενώ καθώς η τιμή του t αυξάνεται η ένταση των 
αρνητικών κορυφών ελαττώνεται και για t=T1ln2 η ένταση των κορυφών μηδενίζεται. 
Για μεγαλύτερες τιμές t, οι κορυφές έχουν θετική ένταση, ενώ όταν t>T1 πλησιάζουν 
ασυμπτωτικά την τιμή θερμικής ισορροπίας. Το σχήμα 19 απεικονίζει μια σειρά από 
μερικώς αποδιεγερθέντα φάσματα του PNVC σε διαλύτη PCE. 

Εάν η εξίσωση (42) λογαριθμιστεί διαπιστώνεται ότι ο χρόνος αποδιέγερσης 
Τ1, μπορεί να υπολογισθεί από την κλίση του διαγράμματος ln[(S0-St)/S0] ως 
συνάρτηση του χρόνου αναμονής t. 
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0 2lnln
T
t

S
SS t −=

−      (43) 

 
Η εξίσωση (43) δείχνει ότι για τον ακριβή υπολογισμό του Τ1 είναι 

απαραίτητη η γνώση της S0, η οποία προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας t≥ . Ο 
προσδιορισμός της S

max
15T

0 αυξάνει σημαντικά το χρόνο του πειράματος. Εκτός αυτού, η 
μέτρηση της S0 είναι επιρρεπής σε σφάλματα τυχαία ή συστηματικά, τα οποία 
μεταφέρονται στον υπολογισμό των τιμών Τ1. Έχει δειχθεί26,27 ότι το σφάλμα του 
όρου ln[(S0-St)/S0] αυξάνεται με την αύξηση του t. Συνήθως , η τιμή της S0 μετράται 
δυο ή τρεις φορές σε κάθε πείραμα αυξάνοντας παραπέρα τη συνολική διάρκεια του 
πειράματος. 

Μια εναλλακτική λύση η οποία ελαχιστοποιεί τα πειραματικά σφάλματα και 
μειώνει τη διάρκεια του πειράματος, είναι η χρήση μιας εκθετικής συνάρτησης τριών 
παραμέτρων, η οποία περιλαμβάνει εκτός από τα St και Τ1, την ένταση S0 ως 
μεταβλητή παράμετρο27. Έτσι η επίδραση της πιθανής ανακρίβειας της τιμής της S0 
στον υπολογισθέντα χρόνο Τ1 ελαχιστοποιείται. Ένα αντιπροσωπευτικό διάγραμμα 
υπολογισμού του χρόνου Τ1 με τρεις παραμέτρους (three parameter non linear 
regression analysis) δίνεται στο σχήμα 20. Στο σχήμα αυτό απεικονίζονται οι 
εκθετικές καμπύλες προσδιορισμού του χρόνου Τ1 σύμφωνα με την εξίσωση (42). Οι 
εντάσεις των κορυφών προσδιορίζονται από τα μερικώς αποδιεγερθέντα φάσματα του 
σχήματος 19. 
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Για τον υπολογισμό της τιμής ενός χρόνου αποδιέγερσης Τ1 συνίσταται η 
χρησιμοποίηση οκτώ διαφορετικών χρόνων αναμονής t28, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η 
χρησιμοποίηση περισσοτέρων τιμών, επιφέρει πολύ μικρή βελτίωση στην ακρίβεια 
του πειράματος. Στην πραγματικότητα όμως, σε κάθε πείραμα μετρούνται χρόνοι Τ1 
για περισσότερους από έναν πυρήνες 13C και κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η 
χρήση περισσότερο από οκτώ διαφορετικών τιμών t, ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 
οκτώ κατάλληλες τιμές t για τον ακριβή προσδιορισμό κάθε χρόνου Τ1. Η στρατηγική 
επιλογής των χρόνων t, διαφέρει ανάλογα με το εύρος τιμών Τ1 που επιδιώκεται να 
μετρηθούν καθώς και από τον τρόπο κατανομής τους.  

 

 
Σχήμα 19: Μερικώς αποδιεγερμένα 13C NMR φάσματα του πολυμερούς πολυ(Ν-
βινυλοκαρβαζολίου) σε διαλύτη  PCE-d στους 80οC. Χρησιμοποιήθηκε η ακολουθία 
παλμών IRFT σε μαγνητικό πεδίο συχνότητας 125.7 MHz. Οι τιμές σε ms πάνω στις 
κορυφές αντιστοιχούν σε χρόνους t της ακολουθίας IRFT. 
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Σχήμα 20: Ανάλυση των 13C NMR φασμάτων του σχήματος 19 και υπολογισμός του 
χρόνου Τ1 του ατόμου C-1 του PNVC. Η ανάλυση έγινε με μια εκθετική συνάρτηση 
τριών παραμέτρων. 

 
Τα πειράματα πυρηνικής αποδιέγερσης εμφανίζουν ευαισθησία τόσο σε 

τυχαία σφάλματα όσο και σε συστηματικά. Τα συστηματικά σφάλματα οφείλονται 
συνήθως στους παρακάτω λόγους; 

(α) Στη διαφορετική επίδραση που μπορεί να έχει ένας παλμός στα ανύσματα 
της μαγνήτισης πυρήνων που συντονίζονται σε συχνότητες διαφορετικές από εκείνη 
στην οποία εφαρμόζεται ο παλμός (frequency offset). 

(β) Στη λανθασμένη ρύθμιση των χαρακτηριστικών των παλμών 90ο και 180ο, 
όπως το εύρος, το σχήμα η ομοιογένεια και η φάση. 

(γ) Σε μικρές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του πειράματος. 
(δ) Σε τυχόν ανομοιογένειες του εξωτερικού πεδίου Β0. 

 Αν και τα συστηματικά σφάλματα είναι δυνατόν να περιορισθούν με 
προσεκτική ρύθμιση των χαρακτηριστικών του πειράματος, τα τυχαία σφάλματα 
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είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Έτσι, η αντιμετώπισή τους συνίσταται σε 
μια προσπάθεια να κατανεμηθούν κατά τυχαίο τρόπο κατά τη διάρκεια του 
πειράματος, ώστε να επηρεάσουν στατιστικά κατά το ίδιο ποσοστό τα μερικώς 
αποδιεγερθέντα φάσματα. Η ευκολία προγραμματισμού των σύγχρονων οργάνων 
NMR καθιστά σχετικά εύκολη αυτή την προσπάθεια με τη χρήση της 
αυτοματοποιημένης μεθόδου block averaging. Με τη μέθοδο αυτή, οι επαναλήψεις 
της ακολουθίας παλμών IRFT για έναν χρόνο t, δεν γίνονται διαδοχικά αλλά κατά 
τμήματα (blocks). Με τον όρο block εννοείται ένας αριθμός επαναλήψεων, 
υποπολλαπλάσιος του συνολικού, της ακολουθίας παλμών για κάθε χρόνο t. Οι FID 
που προκύπτουν από κάθε επανάληψη, συλλέγονται και αποθηκεύονται στη μνήμη 
του υπολογιστή του φασματογράφου. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να 
επιτευχθεί ο προκαθορισμένος συνολικός αριθμός επαναλήψεων του πειράματος. 

 
 
3.2.3.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕ 
 
Η πειραματική μέτρηση του παράγοντα ΝΟΕ, γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο 

της περιοδικής αποσύζευξης (inverse gated decoupling)29. Σύμφωνα με αυτή τη 
μέθοδο, το πεδίο που προκαλεί αποσύζευξη ευρείας φασματικής περιοχής, 
εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια ανίχνευσης της FID, ενώ σε όλο το υπόλοιπο 
χρονικό διάστημα του πειράματος (παλμός 90ο και χρόνος αναμονής), ο 
αποσυζευκτής παραμένει κλειστός. Επειδή η διάρκεια της ανίχνευσης είναι συνήθως 
πολύ μικρή (~0.5sec), η ανάπτυξη του ΝΟΕ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής 
περιόδου θεωρείται αμελητέα, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται αποσυζευγμένα 
φάσματα 13C, χωρίς όμως την αύξηση της έντασης των κορυφών, δηλαδή χωρίς NOE. 
Η σύγκριση της έντασης μιας κορυφής S1 στο φάσμα 13C χωρίς ΝΟΕ, με την ένταση  
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Σχήμα 22: 13C NMR φάσματα του μεθινικού και μεθυλενικού ατόμου άνθρακα του 
PNVC, σε διαλύτη TCE-d2 στους 80οC, με χρήση της ακολουθίας παλμών περιοδικής 
αποσύζευξης. Τα φάσματα ελήφθησαν σε πεδίο έντασης 125.7 MHz. Τα φάσματα 
δεξιά και αριστερά αντιστοιχούν σε αποδιεγερθέντα φάσματα με ΝΟΕ και χωρίς 
ΝΟΕ, αντίστοιχα. 

της ίδιας κορυφής S2, σε ένα που ελήφθη κάτω από συνθήκες πλήρους 
πρωτονιακής αποσύζευξης, μας δίνει τον παράγοντα ΝΟΕ: 

 

1

2

S
SNOE =       (44) 

 
Συνήθως τα δυο φάσματα (με και χωρίς αύξηση της έντασης κορυφών λόγω 

ΝΟΕ), λαμβάνονται ταυτόχρονα με τη μέθοδο block averaging, για την 
ελαχιστοποίηση των τυχαίων σφαλμάτων. Μετά από κάθε ανίχνευση της FID στην 
ακολουθία της περιοδικής αποσύζευξης, είναι απαραίτητο να ακολουθεί ένας μεγάλος 
χρόνος αναμονής DT=8-10T1

max, ώστε να εξασφαλίζεται η επαναφορά της 
μαγνήτισης στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας πριν από την εφαρμογή του 
επόμενου παλμού 90ο. Στο σχήμα 21 δίνεται η ακολουθία παλμών της περιοδικής 
αποσύζευξης. Επίσης στο σχήμα 22 δίνονται αντιπροσωπευτικά φάσματα της 
παρούσας μελέτης, με και χωρίς ΝΟΕ, για τα άτομα άνθρακα του PNVC, σε διαλύτη 
TCE-d2 στους 80οC και σε πεδίο συχνότητας 500 MHz. 
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Σχήμα 21: Ακολουθία παλμών περιοδικής αποσύζευξης για τη μέτρηση του 
παράγοντα ΝΟΕ. 
 

 
3.2.4 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

 
3.2.4.1 Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους 

μηχανισμούς και τις ταχύτητες των μοριακών περιστροφικών κινήσεων 
εμπεριέχονται στη συνάρτηση συσχέτισης, G(t). Ο πειραματικός προσδιορισμός της 
G(t) θα μπορούσε επομένως να εξασφαλίσει την ποσοτική περιγραφή της μοριακής 
δυναμικής. Επειδή όμως η φασματοσκοπία ΝΜR μετρά συχνότητες και όχι χρόνους, 
η χρονική συνάρτηση G(t) δεν μπορεί να προσδιοριστεί πειραματικά. Είναι δυνατός 
όμως, ο πειραματικός προσδιορισμός της φασματικής πυκνότητας J(ω), η οποία 
μεταβάλλεται στη περιοχή των συχνοτήτων και μπορεί να οδηγήσει στον υπολογισμό 
της G(t) με έναν αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier: 

 

dteJtG ti∫
+∞

∞−

−= ωω)()(       (45) 

 
Αυτός όμως ο υπολογισμός δεν είναι τόσο απλός όσο φαίνεται. Η J(ω) 

προσδιορίζεται πειραματικά εμμέσως από τις πειραματικές τιμές των Τ1, Τ2 και ΝΟΕ, 
και τις εξισώσεις (30), (31), (32). Στις εξισώσεις αυτές οι παράμετροι αποδιέγερσης 
εξαρτώνται από τη φασματική πυκνότητα στις συχνότητες Larmor ωΗ, ωC και από τις 
συχνότητες ωΗ+ωC και ωΗ-ωC. Το άθροισμα όμως και η διαφορά των συχνοτήτων 



 66

Larmor, είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις συχνότητες ωΗ και ωC. Επομένως η 
μέτρηση των Τ1 ,Τ2 και ΝΟΕ για μια συγκεκριμένη ένταση Β0, του μαγνητικού 
πεδίου, παρέχει τρεις μόνο τιμές για τη φασματική πυκνότητα, ανεπαρκείς για τον 
αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier. Μια λύση θα ήταν να γίνουν πειράματα σε 
μεγαλύτερο αριθμό πεδίων Β0. Αλλά και αυτή η προοπτική δεν φαίνεται 
ικανοποιητική για τους εξής λόγους: Κάθε πεδίο Β0 σημαίνει ένα ξεχωριστό όργανο 
ΝΜR. Στο εμπόριο υπάρχουν όργανα που λειτουργούν σε συχνότητες 200, 300, 400, 
500, 600, 750, 800 και 900 ΜHz. Εκτός από το υψηλό οικονομικό κόστος της αγοράς 
ενός οργάνου NMR, οι πειραματικές τιμές της J(ω) δεν θα ξεπερνούσαν τις 3×8=24 
τιμές, πολύ λίγες για έναν αξιόπιστο μετασχηματισμό Fourier. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της δυσπραγίας στον πειραματικό προσδιορισμό της 
G(t), τα δεδομένα της πυρηνικής αποδιέγερσης συνδυάζονται με θεωρητικές χρονικές 
συναρτήσεις συσχέτισης (TCF), οι οποίες περιγράφουν την τοπική δυναμική της 
μακρομοριακής αλυσίδας. Μια αξιόπιστη TCF θα πρέπει να πληροί δυο 
προϋποθέσεις: 

(α) Να περιγράφει όσο το δυνατόν πιο πιστά τη φύση των τοπικών κινήσεων 
που συμβαίνουν σε μια πολυμερική αλυσίδα. 

(β) Να περιέχει ένα μικρό αριθμό παραμέτρων, ώστε η προσομοίωση των 
πειραματικών δεδομένων να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. 

 Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η απλή εκθετική συνάρτηση 
στην εξίσωση (22) δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα πολυμερή, επειδή η δυναμική 
τους χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες περιστροφικές κινήσεις. Έτσι για την 
περιγραφή των τοπικών κινήσεων σε μια πολυμερική αλυσίδα απαιτείται μια TCF με 
περισσότερους του ενός  μοριακούς  χρόνους συσχέτισης. 

 
3.2.4.2 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
 

Μια πολυμερική αλυσίδα υπόκειται σε δυο γενικές κατηγορίες περιστροφικών 
κινήσεων: (α) τις συλλογικές κινήσεις και  (β) τις τοπικές κινήσεις. Αναλυτικότερα: 

 (α) Συλλογικές περιστροφικές κινήσεις. Οι συλλογικές κινήσεις συμβαίνουν σε 
μεγάλα τμήματα της αλυσίδας τα οποία μπορεί να φθάσουν ακόμα και στο μέγεθος 
ολόκληρης της αλυσίδας. Πρόκειται για πολύ αργές κινήσεις με μεγάλους χρόνους 
συσχέτισης, τC≥ 10-6s. Τα περισσότερα συνθετικά πολυμερή (βινυλοπολυμερή) έχουν 
αρκετά ευέλικτες πολυμερικές αλυσίδες (random coils). Επομένως η συνεισφορά των 
συλλογικών κινήσεων στην αποδιέγερσή τους είναι πολύ μικρή και καθοριστικό ρόλο 
διαδραματίζουν οι τοπικές κινήσεις. 

(β) Τοπικές περιστροφικές κινήσεις (segmental motions). Οι τοπικές κινήσεις 
που συμβαίνουν  σε μια πολυμερική αλυσίδα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες 
ανάλογα με τη φύση τους. 
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(i) Τμηματικές κινήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μικρά τμήματα της 
πολυμερικής αλυσίδας30,31. Το μέγεθος των τμημάτων αυτών ποικίλει 
ανάλογα με τη δομή της πολυμερικής αλυσίδας και συνήθως περιλαμβάνει 
1-3 μονομερείς ομάδες. Τα δυναμικά χαρακτηριστικά των τμηματικών 
κινήσεων εξαρτώνται από τη δομή της πολυμερικής αλυσίδας, το διαλύτη 
και τους περιορισμούς που επιβάλλουν στην κίνηση τα άκρα της 
αλυσίδας. Οι τμηματικές κινήσεις είναι ανεξάρτητες του μοριακού βάρους 
όταν αυτό υπερβαίνει τα 1.000-10.000g/mol30. Στα βιομηχανικά συνθετικά 
πολυμερή οι τιμές του μοριακού βάρους είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από 
το παραπάνω όριο. Η χρονική κλίμακα των τοπικών κινήσεων είναι της 
τάξης των nanoseconds (10-9s). 

(ii) Περιστροφικές κινήσεις υποκαταστατών που συνδέονται με ομοιοπολικό 
δεσμό με την κύρια πολυμερική αλυσίδα30,31. Οι κινήσεις αυτές είναι 
εντοπισμένες και περιλαμβάνουν απλές περιστροφές ενός υποκαταστάτη 
γύρω από το δεσμό σύνδεσης με την κύρια πολυμερική αλυσίδα ή πιο 
σύνθετες πολλαπλές ενδομοριακές περιστροφές πλευρικών ανθρακικών 
αλυσίδων γύρω από δεσμούς C-C. Οι περιστροφικές κινήσεις των 
πλευρικών ομάδων έχουν συχνά περιορισμένο πλάτος λόγω 
υδροδυναμικών αλληλεπιδράσεων με το διαλύτη ή/και στερεοχημικών 
παρεμποδίσεων από την κύρια αλυσίδα ή/και από γειτονικές πλευρικές 
ομάδες. Οι κινήσεις αυτές είναι συνήθως πιο γρήγορες από τις τμηματικές 
κινήσεις και συμβαίνουν σε χρονική κλίμακα 10-9-10-10s. 

(iii) Ταλαντωτικές κινήσεις δεσμών C-H στην κύρια αλυσίδα του 
πολυμερούς30,31. 

Οι κινήσεις αυτές που θα συζητηθούν διεξοδικότερα σε επόμενη 
παράγραφο, οφείλονται στις ταλαντώσεις δεσμών C-H και συμβαίνουν 
στα ενεργειακά ελάχιστα των παραμορφώσεων δίεδρων γωνιών, π.χ. κατά 
τη διαμόρφωση trans-gauche ενός δεσμού C-C. Η ελευθερία αυτών των 
κινήσεων εξαρτάται από τη δομή της πολυμερικής αλυσίδας και συνήθως 
είναι περιορισμένου πλάτους (15-30ο). Χαρακτηρίζονται από μικρές 
ενέργειες ενεργοποίησης και έτσι είναι ανεπηρέαστες από τις 
υδροδυναμικές αλληλεπιδράσεις της αλυσίδας με το διαλύτη. Είναι οι 
ταχύτερες τοπικές περιστροφικές κινήσεις και συμβαίνουν σε χρονική 
κλίμακα 10-11-10-12s. 

 
3.2.4.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
 
Η περιστροφή ενός μικρού μορίου στην αέρια φάση καθορίζεται κυρίως από 

τη ροπή αδράνειας του και κατά δεύτερο λόγο από τη θερμοκρασία32. Στο διάλυμα 
όμως, η ελεύθερη περιστροφική κίνηση ενός μορίου διακόπτεται από διαμοριακές 
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συγκρούσεις μεταξύ των μορίων της διαλυμένης ουσίας και μεταξύ των μορίων της 
διαλυμένης ουσίας με τα μόρια του διαλύτη. Αποτέλεσμα αυτών των συγκρούσεων 
είναι η πιο αργή περιστροφική κίνηση σε σύγκριση με την περιστροφή στην αέρια 
φάση. Επομένως οι χρόνοι συσχέτισης των μορίων σε διαλύματα τC αναμένονται να 
είναι μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους χρόνους συσχέτισης στην αέρια φάση. 

Σύμφωνα με τους Wallach και Huntress32, η περιστροφική κίνηση ενός μορίου 
σε διάλυμα καθορίζεται κυρίως από τη διάχυση. Για σφαιρικά ή περίπου σφαιρικά 
μόρια ο συντελεστής περιστροφικής διάχυσης, D, υπολογίζεται από την 
υδροδυναμική εξίσωση των Stokes-Einstein-Debye33: 

 

ξ
kTD =       (46) 

 
όπου ξ είναι ο συντελεστής τριβής της περιστροφικής κίνησης και συνδέεται με το 
ιξώδες του περιβάλλοντος μέσου, η, και την ακτίνα, α, του μορίου σύμφωνα με την 
εξίσωση: 

 
ηπαξ 38=       (47) 

 
Γενικά, η σταθερά D συνδέεται με το χρόνο συσχέτισης της περιστροφικής 

κίνησης, τC, με την απλή εξίσωση: 

DC 6
1

=τ       (48) 

 
Κανένας από τους πυρήνες της πολυμερικής αλυσίδας δεν αποδιεγείρεται 

αποκλειστικά από τη συνολική περιστροφική κίνηση. Έτσι ο χρόνος τC, και επομένως 
ο συντελεστής διάχυσης που περιγράφει την περιστροφική κίνηση ολόκληρης της 
πολυμερικής αλυσίδας  σε διάλυμα, δεν μπορεί να υπολογιστεί από μετρήσεις των 
παραμέτρων αποδιέγερσης. Συνήθως ο χρόνος τC υπολογίζεται με τη βοήθεια 
υδροδυναμικών μετρήσεων ή άλλων μεθόδων όπως για παράδειγμα η 
φασματοσκοπία σκέδασης φωτός. Στη περίπτωση πολυμερών τυχαίας σπείρας 
(random coil), η συνολική περιστροφή της αλυσίδας θεωρείται ισοτροπική. Ο τC 
υπολογίζεται από την υδροδυναμική εξίσωση34,35: 

 

[ ]
TR
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=
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τ      (49) 

 

όπου, wM  είναι το μέσο μοριακό βάρος κατά βάρος του πολυμερούς, [η] 

είναι το εσωτερικό ιξώδες (intrinsic viscosity) του διαλύματος, η0 είναι το ιξώδες του 
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διαλύτη, R είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων και Τ είναι η απόλυτη 
θερμοκρασία.   

 Ο μοριακός χρόνος συσχέτισης που περιγράφει τη συνολική κίνηση 
μιας πολυμερικής αλυσίδας κυμαίνεται από 10-5 έως 10-8s. Ο χρόνος αυτός είναι 
αρκετά μεγαλύτερος από τον μοριακό χρόνο συσχέτισης των τοπικών κινήσεων και 
επομένως μπορεί με ασφάλεια να αγνοηθεί η συνεισφορά της συνολικής κίνησης της 
αλυσίδας στην ανάλυση των παραμέτρων αποδιέγερσης. Στην περίπτωση του 
πολυμερούς PNVC ο μοριακός χρόνος συσχέτισης υπολογίστηκε από την εξίσωση 
(49) και βρέθηκε ίσος με 2,2 sec, χρόνος αρκετά μεγαλύτερος από τους 
αντίστοιχους χρόνους συσχέτισης της μοριακής αλυσίδας. 

510−⋅

 
3.2.4.4 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 
 
Έχουν γίνει αρκετές θεωρητικές μελέτες30,31 με σκοπό τη διερεύνηση της 

φύσης των τμηματικών κινήσεων. Οι περισσότερες περιγράφουν τις τμηματικές 
κινήσεις με ένα γενικό τρόπο, ως συνεργατικές κινήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 
έναν μικρό αριθμό μονομερών μονάδων.  

Η ταχύτητα των συνεργατικών  κινήσεων εξαρτάται από τρεις κυρίως 
παράγοντες: 

(α) Τα ενδομοριακά φράγματα περιστροφής γύρω από έναν ή περισσότερους 
δεσμούς, τα οποία πρέπει να υπερνικηθούν για την πραγματοποίηση των τμηματικών 
κινήσεων. Συνεπώς, οι κινήσεις οι οποίες που απαιτούν περιστροφές γύρω από το 
μικρότερο δυνατό αριθμό δεσμών ευνοούνται. 

(β) Τις υδροδυναμικές αλληλεπιδράσεις με το διαλύτη, οι οποίες 
παρεμποδίζουν την κίνηση των τμημάτων στο διαλύτη. Ο παράγοντας αυτός ευνοεί 
εκείνες τις τμηματικές κινήσεις που προκαλούν τη μικρότερη εκτόπιση όγκου του 
διαλύτη. 

(γ) Τα χαρακτηριστικά συνδεσμικότητας (connectivity) της αλυσίδας. Ο 
παράγοντας αυτός σχετίζεται με την κίνηση των ακραίων τμημάτων της αλυσίδας 
(των ¨ουρών¨)  που βρίσκονται εκτός του μήκους συνεργατικότητας, καθώς επίσης 
και με την αντίσταση που προβάλλουν αυτές οι ¨ουρές¨ στην κίνηση των τμημάτων 
της αλυσίδας. 

 Σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές η φύση των τμηματικών κινήσεων 
μιας πολυμερικής αλυσίδας, μπορεί να περιγραφεί από την περιστροφή ενός 
τμήματος της αλυσίδας, γύρω από δυο συγγραμμικούς δεσμούς. Αυτός ο τύπος 
κίνησης ονομάζεται στροφαλοφόρος κίνηση (crankshaft motion)37. Κατά την κίνηση 
αυτή περιστρέφεται μόνο το τμήμα της αλυσίδας μεταξύ δυο συγγραμμικών δεσμών, 
ενώ η υπόλοιπη αλυσίδα πριν και μετά το τμήμα αυτό (οι ¨ουρές¨), θεωρείται ότι 
παραμένει ακίνητη. Αυτός ο μηχανισμός τμηματικής περιστροφικής κίνησης 
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ελαχιστοποιεί τις υδροδυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πολυμερικής αλυσίδας 
και του διαλύτη. Η μετάβαση αυτή εικονίζεται στο σχήμα 23α. 

 Αν και η κίνηση crankshaft βοηθά σημαντικά στην κατανόηση και τη 
περιγραφή των τμηματικών κινήσεων, θεωρείται πολύ δύσκολη η πραγματοποίησή 
της, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας στην μεταβατική κατάσταση ενός μεγάλου 
αριθμού δεσμών. Επιπλέον δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ο παράγοντας της 
συνδεσμικότητας της αλυσίδας. 

 Ο Helfand38 μελέτησε τη μεταβάσεις τύπου trans-gauche που 
λαμβάνουν χώρα σε μια πολυαιθυλενική αλυσίδα και τις κατέταξε σε κατηγορίες 
ανάλογα με τη θέση της ¨ουράς¨ πριν και αμέσως μετά τη περιστροφή. Βρήκε ότι 
όλες οι περιστροφές μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία περιλαμβάνει περιστροφές κατά τις οποίες οι ¨ουρές¨ παραμένουν 
αμετάβλητες (μεταβάσεις τύπου 1* ή κίνηση crankshaft). Η δεύτερη κατηγορία 
περιλαμβάνει τις μεταβάσεις τύπου 2*, κατά τις οποίες οι ¨ουρές¨ έχουν υποστεί 
μεταφορική κίνηση στο τέλος της μετάβασης. Τέλος στην τρίτη κατηγορία ανήκουν 
οι μεταβάσεις τύπου 3*, κατά τις οποίες οι ουρές αλλάζουν προσανατολισμό. 
Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα παρατίθενται στο σχήμα 23. 
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(α)

(β)

(γ)

 
Ó÷Þìá 23: Κατηγορίες μεταβάσεων διαμόρφωσης τύπου 1*, 2* και 3* (σύμφωνα 
με την ορολογία του Helfand).  
(α) Τύπος 1*, t(tg+tg+t)t →  g+(tg+tg+t)g+, (Κίνηση Crankshaft).  
(β) Τύπος 2*, ttt →  g+tg+

(γ) Τύπος 3*, t  g→ + 

 
 
Ο Helfand υπολόγισε την ταχύτητα, με την οποία πραγματοποιούνται οι 

μεταβάσεις τύπου 1*. Αυτή εξαρτάται από το μέγεθος της τριβής του  διαλύτη την 
οποία υφίσταται το τμήμα της αλυσίδας που πραγματοποιεί τη μετάβαση και από το 
ενεργειακό φράγμα που απαιτεί η μετάβαση. Είναι φανερό ότι οι μεταβάσεις τύπου 1* 
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ευνοούνται, όταν περιστρέφεται το μικρότερο δυνατό τμήμα της αλυσίδας, έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιείται η δύναμη τριβής του διαλύτη. 

 Οι ταχύτητες των μεταβάσεων τύπου 2 και 3 είναι αρκετά δύσκολο να 
αναλυθούν. Παρόλα αυτά αναμένεται να είναι πιο αργές από τις αντίστοιχες 
μεταβάσεις τύπου 1, λόγω της ισχυρής υδροδυναμικής αντίστασης του μέσου στην 
κίνηση των ογκωδών ¨ουρών¨. Από μελέτες39,40 που έγιναν χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο της προσωμοίωσης της δυναμικής Brown και με τη μέθοδο της κινητικής 
ανάλυσης με μοντέλο την αλυσίδα του πολυαιθυλενίου σε συνεχές μέσο, αποδείχτηκε 
ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει απαραίτητα. 

Βρέθηκε ότι οι ¨ουρές¨ δεν συμπεριφέρονται ως άκαμπτα σώματα, αλλά 
αντιθέτως, η περιστροφή γύρω από έναν δεσμό C-C προκαλεί παραμόρφωση των 
γειτονικών βαθμών ελευθερίας, η οποία αποσβένει γρήγορα καθώς απομακρυνόμαστε 
από το δεσμό που πραγματοποίησε την περιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται 
ο τοπικός χαρακτήρας της μετάβασης. 

 
3.2.4.5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
 
Λαμβάνοντας υπ’όψη την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των τοπικών 

κινήσεων σε μια πολυμερική αλυσίδα, γίνεται φανερό ότι το μοντέλο της ισοτροπικής 
κίνησης δεν αρκεί για την περιγραφή των κινήσεων αυτών. Χρειάζονται επομένως 
περισσότεροι του ενός μοριακοί χρόνοι συσχέτισης για την αποτελεσματική 
περιγραφή της φύσης των τμηματικών κινήσεων. 

Οι πρώτες προσπάθειες που έγιναν στην περιοχή αυτή, ήταν με τη χρήση 
μαθηματικών μοντέλων41-43. Αν και σε πολλές περιπτώσεις τα μαθηματικά αυτά 
μοντέλα αποδείχτηκαν ανεπαρκή στην αναπαραγωγή των πειραματικών τιμών Τ1, Τ2 
και ΝΟΕ, το κυριότερο μειονέκτημά τους ήταν ότι δεν προσέφεραν καμία 
πληροφορία για τη φύση των τμηματικών κινήσεων. 

Η ανάγκη περιγραφής των τμηματικών κινήσεων με ένα πιο στοχαστικό 
μοντέλο, οδήγησε στην ανάπτυξη των συναρτήσεων συσχέτισης τετραεδρικού 
πλέγματος ή πλέγματος αδάμαντος44,45 (diamond lattice models). Σύμφωνα με το 
μοντέλο αυτό η πολυμερική αλυσίδα κατανέμεται τυχαία σε ένα τετραεδρικό πλέγμα 
και οι διάφορες μεταβάσεις πραγματοποιούνται με άλματα τριών ή τεσσάρων 
δεσμών.  

Ο Helfand και οι συνεργάτες του, ακολούθησαν μια διαφορετική προσέγγιση 
στην ανάπτυξη θεωρητικών συναρτήσεων συσχέτισης για την περιγραφή των 
τμηματικών κινήσεων46. Περιέγραψαν τις συλλογικές κινήσεις μιας πολυαιθυλενικής 
αλυσίδας εφαρμόζοντας τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης με μοριακή δυναμική 
(molecular dynamics, MD).  
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 Η περιγραφή της δυναμικής των τμηματικών κινήσεων βασίστηκε 
στην εξίσωση Langevin, η οποία περιγράφει την κίνηση σωματιδίων Brown στην 
περιοχή υψηλών τριβών46: 

)(1 tAV
mdt

dr
ii

i +∇−=β      (50) 

 
Στην εξίσωση Langevin, m είναι η μάζα του ατόμου του άνθρακα, β ο 

συντελεστής τριβής διαιρεμένος με τη μάζα, ri η μήτρα συντεταγμένων του ατόμου 
άνθρακα i και V το συνολικό δυναμικό. Η επίδραση του περιβάλλοντος μέσου 
(διαλύτης) στην κίνηση της αλυσίδας, αντιπροσωπεύεται από στατιστικά τυχαίες 
δυνάμεις Αi(t), οι οποίες έχουν μέση τιμή μηδέν. Για την επίλυση της εξίσωσης 
Langevin, χρησιμοποιήθηκε πολυαιθυλενική αλυσίδα 200 ατόμων άνθρακα, των 
οποίων οι αρχικές συντεταγμένες θεωρήθηκαν γνωστές. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 
κατάλληλα δυναμικά για το χαρακτηρισμό του εύρους των παραμορφώσεων των 
μηκών των δεσμών και των γωνιών δεσμών, καθώς επίσης και το δυναμικό για το 
χαρακτηρισμό της παραμόρφωσης των δίεδρων γωνιών στρέψης. 

 Η επίλυση της εξίσωσης Langevin με τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
οδήγησε σε μια αντιπροσωπευτική τροχιά (trajectory), η οποία περιγράφει τη 
μεταβολή των συντεταγμένων των ατόμων άνθρακα συναρτήσει του χρόνου και 
συνεπώς παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη δυναμική εξέλιξη του συστήματος. Η 
ανάλυση της τροχιάς του συστήματος χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή 
πληροφοριών σχετικά με την κίνηση διάχυσης γύρω από τις τοπικές διαμορφώσεις 
ελάχιστης ενέργειας (ισομερικές περιστροφικές καταστάσεις, RIS) και την 
πραγματοποίηση μεταβάσεων από τη μία διαμόρφωση στην άλλη. 

 Οι Hall και Helfand47 προχώρησαν στον υπολογισμό των 
συναρτήσεων συσχέτισης διαμορφώσεων (conformational correlation functions) για 
συστήματα, στα οποία συμβαίνουν οι κατηγορίες μεταβάσεων που παρατηρήθηκαν 
στο πολυαιθυλένιο. Στη συνέχεια, οι Weber και  Helfand48 επανέλαβαν την 
προσομοίωση στο πολυαιθυλένιο μελετώντας την αντιπροσωπευτική τροχιά του 
συστήματος για μεγαλύτερο χρόνο t. Αυτό επέτρεψε τον υπολογισμό των 
συναρτήσεων συσχέτισης προσανατολισμού (orientational correlation functions) 
τεσσάρων διαφορετικών μοναδιαίων διανυσμάτων, τα οπoία βρίσκονται κατά μήκος 
ή κάθετα στην κύρια πολυμερική αλυσίδα. Έτσι βρέθηκε ότι η ημιεμπειρική 
συνάρτηση συσχέτισης 
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η οποία είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση συσχέτισης του μοντέλου Hall-

Weber-Helfand (HWH) των τμηματικών κινήσεων , περιγράφει αρκετά 
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ικανοποιητικά τις συναρτήσεις συσχέτισης που προέκυψαν από την ανάλυση της 
τροχιάς. Ι0 είναι μια τροποποιημένη συνάρτηση Bessel μηδενικής τάξης. Ο μοριακός 
χρόνος συσχέτισης τ1, περιγράφει την πραγματοποίηση των συλλογικών (cooperative 
pairs) μεταβάσεων που οδηγούν στη διάδοση προσανατολισμών κατά μήκος της 
αλυσίδας. Ο μοριακός χρόνος συσχέτισης τ0 περιγράφει την πραγματοποίηση των 
απλών μεταβάσεων τύπου 3*, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την διακοπή αυτής της 
διάδοσης. Η φασματική πυκνότητα, η οποία προκύπτει από το μετασχηματισμό 
Fourier της εξίσωσης (51), δίνεται από την εξίσωση: 
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 (52) 
 
Σύμφωνα με το μοντέλο HWH, οι συζευγμένες μεταβάσεις λαμβάνουν χώρα 

διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει στην κίνηση crankshaft. Η φύση 
αυτών των κινήσεων εξηγεί την παρατήρηση που επιβεβαιώθηκε, τόσο πειραματικά32 
όσο και θεωρητικά49, ότι το ενεργειακό φράγμα των κινήσεων στην κύρια αλυσίδα 
είναι συγκρίσιμο με την τιμή Ε( ), αλλά πολύ μικρότερο από την τιμή 

, που αντιστοιχεί στην κίνηση crankshaft. 

gt →

( gtE →⋅2 )
 
3.2.4.6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
 
Η χρήση των συναρτήσεων συσχέτισης των μοντέλων τετραεδρικού 

πλέγματος και μεταβάσεων διαμόρφωσης, φάνηκε ανεπαρκής σε πολλές περιπτώσεις 
για την επεξεργασία και αναπαραγωγή των πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης 
των πολυμερών50-52.  

Πιο συγκεκριμένα οι πειραματικά μετρούμενοι χρόνοι ΝΤ1 στο ελάχιστο της 
καμπύλης του ΝΤ1 ως προς το αντίστροφο της θερμοκρασίας (1/Τ), παρουσιάσθηκαν 
συστηματικά μεγαλύτεροι από τους θεωρητικούς χρόνους ΝΤ1 που προβλέπουν τα 
παραπάνω μοντέλα. Δεδομένου ότι η απόκλιση θεωρητικών – πειραματικών τιμών 
είναι αρκετά μεγάλη και συστηματική, δεν μπορεί να αποδοθεί σε πειραματικό 
σφάλμα. Επίσης έχει παρατηρηθεί53,54 πολύ συχνά ότι ο λόγος των χρόνων 
αποδιέγερσης ΝΤ1(CH)/NT1(CH2) για τους μεθινικούς και μεθυλενικούς άνθρακες 
της κύριας αλυσίδας πολλών βινυλικών πολυμερών είναι αρκετά μικρότερος του 1. 
Σύμφωνα με τη θεωρία της πυρηνικής αποδιέγερσης18, ο λόγος αυτός θα έπρεπε να 
είναι ίσος με 1, με την προϋπόθεση ότι η ίδια συνάρτηση συσχέτισης (ή χρόνος 
συσχέτισης) περιγράφει την κίνηση των δυο διανυσμάτων.  
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Έτσι εξετάστηκε η περίπτωση να υπάρχει στην κύρια πολυμερική αλυσίδα μια 
επιπλέον κίνηση που να διαφοροποιεί τη δυναμική συμπεριφορά των δεσμών C-H 
στους μεθινικούς και μεθυλενικούς άνθρακες της κύριας αλυσίδας. Η πρόσθετη αυτή 
ανισοτροπική κίνηση θα πρέπει να είναι πολύ πιο γρήγορη από τις μεταβάσεις 
διαμορφώσεων ώστε να μην υπάρχει σύζευξη μεταξύ των δυο κινήσεων. 

Οι Dejean de la Batie, Laupretre και Monnerie52, περιέγραψαν αυτήν την 
κίνηση ως μια γρήγορη ταλαντωτική κίνηση (librations) του ανύσματος του δεσμού 
C-H γύρω από τη θέση ισορροπίας του. Οι ταλαντώσεις γίνονται μέσα στο 
ενεργειακό ελάχιστο των μεταβάσεων διαμόρφωσης και χαρακτηρίζονται από σχεδόν 
αμελητέα ενέργεια ενεργοποίησης. Στο σχήμα 24 απεικονίζεται σχηματικά η 
ταλαντωτική κίνηση των δεσμών C-H. Η κωνική επιφάνεια αποτελεί το όριο της 
ταλαντωτικής κίνησης, πλάτους ίσου με την ημιγωνία του κώνου θ, του οποίου ο 
άξονας συμπίπτει με την κατάσταση ισορροπίας του δεσμού C-H. Αυτή η αντίληψη 
οδήγησε τους Dejean de la Batie, Laupretre και Monnerie, στην πρόταση ενός 
γενικού μοντέλου (DLM), το οποίο συνδυάζει τις μεταβάσεις διαμορφώσεων στην  

κύρια αλυσίδα με τις ταλαντώσεις των ανυσμάτων C-H. O συνδυασμός των 
συναρτήσεων συσχέτισης οδηγεί στη σύνθετη συνάρτηση συσχέτισης: 
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όπου τ2, είναι ο μοριακός χρόνος συσχέτισης της ανισοτροπικής ταλαντωτικής 

κίνησης, ενώ τα τ0 και τ1 οι χρόνοι συσχέτισης των μεταβάσεων διαμόρφωσης, όπως 
αυτές ορίστηκαν στο μοντέλο HWH. Η παράμετρος Α συνδέεται με τη γωνία θ μέσω 
της εξίσωσης: 
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Επειδή η ταλαντωτική κίνηση είναι πολύ ταχύτερη των τμηματικών κινήσεων  

(τουλάχιστον 1-2 τάξεις μεγέθους), ο χρόνος τ2 είναι πολύ μικρότερους από τους 
αντίστοιχους χρόνους τ1 και τ0. Επομένως ο δεύτερος όρος της εξίσωσης (53) μπορεί 
να απλοποιηθεί και να προκύψει η τελική εξίσωση: 
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Ο μετασχηματισμός κατά Fourier της εξίσωσης (55) δίνει τη φασματική 
πυκνότητα: 
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Σχήμα 24: Ανισοτροπική ταλαντωτική κίνηση ανύσματος C-H της κύριας 
πολυμερικής αλυσίδας σύμφωνα με το μοντέλο Dejean-Laupretre-Monnerie. 

 
 
H επίδραση των ταλαντωτικών κινήσεων στις παραμέτρους αποδιέγερσης 

είναι σημαντική, στην περίπτωση όπου η κίνηση της αλυσίδας είναι αργή, δηλαδή 
εκτός της περιοχής κινητικής στένωσης. 

   
 
3.2.4.7 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ 

ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
  
Η μεγάλη πλειοψηφία των πολυμερικών αλυσίδων περιλαμβάνει 

υποκαταστάτες, π.χ μεθυλικές, φαινυλικές και ναφθυλικές ομάδες, ή ακόμα και 
πλευρικές ανθρακικές αλυσίδες. Οι ενδομοριακές περιστροφικές κινήσεις των 
πλευρικών ομάδων αποτελούν μια επιπλέον πηγή αποδιέγερσης της πολυμερικής 
αλυσίδας. Έτσι για την πλήρη περιγραφή της δυναμικής του συστήματος θα πρέπει να 
υπολογιστεί αυτή η συνεισφορά τους. Η συνολική συνάρτηση συσχέτισης μπορεί 
κατ’αρχήν να παραγοντοποιηθεί σε μια συνάρτηση συσχέτισης, Gsg(t), η οποία 
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περιγράφει τις τμηματικές κινήσεις της κύριας αλυσίδας και σε μια συνάρτηση 
συσχέτισης, Gsd(t), η οποία περιγράφει τη δυναμική των υποκαταστατών, δηλαδή: 

 
)()()( tGtGtG sdsg ⋅=       (57) 

 
Η παραγοντοποίηση στην εξίσωση (57) είναι επιτρεπτή εφόσον οι δυο τύποι 
κινήσεων θεωρούνται ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο. Ανεξαρτησία μπορούμε να 
υποθέσουμε στην περίπτωση που η χρονική κλίμακα κίνησης της πλευρικής ομάδας 
είναι τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους μικρότερη από την κίνηση των τμηματικών 
κινήσεων της κύριας αλυσίδας. 

 Για την ποσοτική περιγραφή της ενδομοριακής περιστροφικής κίνησης 
των υποκαταστατών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση της περιστροφικής 
διάχυσης, δηλαδή η περιστροφή του υποκαταστάτη γύρω από το δεσμό σύνδεσης με 
την κύρια αλυσίδα με απειροστές μεταβολές της γωνίας περιστροφής. Στην 
περίπτωση αυτή, εκτός από το μοριακό χρόνο συσχέτισης που περιγράφει την 
ταχύτητα περιστροφής, η συνάρτηση συσχέτισης περιέχει ως παράμετρο και το 
πλάτος της περιστροφής. Το πλάτος της περιστροφής αντικατοπτρίζει τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά της πολυμερικής αλυσίδας. Συνήθως ογκώδεις πλευρικοί 
υποκαταστάτες χαρακτηρίζονται από μικρό πλάτος ενδομοριακών περιστροφών, 
λόγω ισχυρών στερεοχημικών παρεμποδίσεων από γειτονικούς υποκαταστάτες ή/και 
από την κύρια αλυσίδα. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78

 
3.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 
3.3.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 
  
Τα πειράματα αποδιέγερσης του πυρήνα 13C έγιναν στους εξής 

φασματογράφους NMR: 
(α) Varian Associates Inova 300, με λειτουργική συχνότητα και 75.4 MHz για 

τον πυρήνα  13C. 
(β) Varian Associates Inova 400, με λειτουργική συχνότητα 100.5 MHz για 

τον πυρήνα  13C. 
(γ) Bruker Spectrospin AMX500, με λειτουργική συχνότητα 125.7 MHz για 

τους πυρήνες  13C, αντίστοιχα. 
Σε κάθε διαλύτη μετρήθηκαν οι παράμετροι αποδιέγερσης σε μια ευρεία 

περιοχή θερμοκρασιών, η οποία εξαρτάται από το σημείο τήξης και βρασμού του 
εκάστοτε διαλύτη. Η θερμοκρασία ρυθμιζόταν με ακρίβεια ± 1οC με τη βοήθεια 
θερμοζεύγους ενσωματωμένου στο εσωτερικό του δοκιμαστή κάθε οργάνου. 

Επειδή η ένδειξη της θερμοκρασίας στο μετρητή θερμοκρασίας του οργάνου 
ήταν διαφορετική από αυτήν του δοκιμαστή (probe), πραγματοποιήθηκε 
βαθμονόμηση (calibration) του θερμοζεύγους του οργάνου πριν από τα πειράματα 
αποδιέγερσης. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκε διάλυμα αιθυλενογλυκόλης 
για τις υψηλές θερμοκρασίες (θ 25≥ οC), και διάλυμα μεθανόλης για τις χαμηλές 
θερμοκρασίες (θ 25≤ οC). Η βαθμονόμηση στηρίζεται στο γεγονός ότι οι χημικές 
μετατοπίσεις των πρωτονίων των διαλυμάτων αιθυλενογλυκόλης και μεθανόλης, 
εμφανίζουν αυστηρή εξάρτηση από τη θερμοκρασία28. 

 Όλες οι μετρήσεις έγιναν σε διαλύματα συγκεντρώσεις 10% w/v στον 
αντίστοιχο δευτεριωμένο διαλύτη. Έχει βρεθεί30, ότι σε πολυμερικά διαλύματα οι 
χρόνοι αποδιέγερσης Τ1 και Τ2, είναι ανεξάρτητοι της συγκέντρωσης του διαλύματος 
σε μια περιοχή 5-15% w/v. Αυτή η παρατήρηση δείχνει ότι οι διαμοριακές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ γειτονικών αλυσίδων σε αραιά διαλύματα δεν επηρεάζουν 
σημαντικά την αποδιέγερση των πυρήνων 13C στα πολυμερή. 

 Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα αποδιέγερσης 
ήταν: χλωροφόρμιο-d (CDCl3), τετραϋδροφουράνιο-d8 (THF), 1,1,2,2 
τετραχλωροαιθάνιο-d2 (TCE), διμέθυλοφορμαμίδιο-d8 (DMF) 1,4-διοξάνιο-d8, και ο 
μη δευτεριωμένος διαλύτης πενταχλωροαιθάνιο (PCE). Η επιλογή των διαλυτών έγινε 
με κριτήριο την εξασφάλιση μιας ευρείας περιοχής ιξώδους για τον πληρέστερο 
έλεγχο της θεωρίας του Kramers, σχετικά με την υδροδυναμική συμπεριφορά  της 
αλυσίδας του PNVC. Έτσι οι παραπάνω διαλύτες εξασφαλίζουν μια περιοχή ιξώδους 
από 0.44-2.25c.p στους 25οC. 
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 (α) Μέτρηση και υπολογισμός των χρόνων αποδιέγερσης σπιν–πλέγμα. 
Οι χρόνοι Τ1 μετρήθηκαν με την ακολουθία παλμών της τεχνικής της 

αντίστροφης επαναφοράς της μαγνήτισης, η οποία απεικονίζεται στο σχήμα 18. Ο 
υπολογισμός του Τ1 έγινε με τη χρήση μιας εκθετικής συνάρτησης τριών 
παραμέτρων. Σε κάθε πείραμα, ο χρόνος αναμονής, DT, μεταξύ των ακολουθιών 
παλμών IRFT, ήταν τουλάχιστον 5×Τ1

max, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατάσταση 
θερμικής ισορροπίας του συστήματος πριν από την εφαρμογή της επόμενης 
ακολουθίας. Η ακρίβεια των πειραμάτων T1 είναι 5-10%. Στο σχήμα 19 
παρουσιάζονται τα μερικώς αποδιεγερμένα φάσματα 13C των ατόμων άνθρακα του 
πολυμερούς PNVC, σε διαλύτη PCE-d και σε θερμοκρασία 80οC. Στο σχήμα 20 
παρουσιάζεται η ανάλυση των εντάσεων των κορυφών του σχήματος 19, για το 
αρωματικό άτομο άνθρακα C-1 του πολυμερούς. 

 
(β) Μέτρηση και προσδιορισμός του ΝΟΕ 
 Οι παράμετροι ΝΟΕ μετρήθηκαν με την ακολουθία παλμών της 

περιοδικής αποσύζευξης. Για κάθε πείραμα συλλέχθηκαν 256-1024 σαρώσεις με 
χρόνο αναμονής, DT, πριν από κάθε ακολουθία παλμών ο χρόνος αναμονής ήταν 
τουλάχιστον DT=10×T1

max. Κάθε πείραμα πραγματοποιήθηκε 2-3 φορές για να 
ελεγχθεί η επαναληψιμότητα. Η ακρίβεια των πειραμάτων ΝΟΕ είναι 10-15%. Ο 
υπολογισμός των ΝΟΕ έγινε με την εξίσωση (43). Στο σχήμα 22 παρουσιάζονται 
φάσματα, τα οποία ελήφθησαν με την ακολουθία παλμών της περιοδικής 
αποσύζευξης για τον προσδιορισμό των παραγόντων ΝΟΕ των ατόμων 13C του 
PNVC σε διαλύτη TCE-d2 και σε θερμοκρασία 80οC. 

 
3.3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

 
Για τη θεωρητική ανάλυση των πειραματικών παραμέτρων αποδιέγερσης (Τ1 

και ΝΟΕ) με τις σύνθετες θεωρητικές συναρτήσεις συσχέτισης που αναπτύχθηκαν 
στην παράγραφό 3.2.4.5 χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα MOLDYN55. Το MOLDYN 
περιέχει ένα μεγάλο αριθμό συναρτήσεων φασματικής πυκνότητας, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μοντέλα περιγραφής της δυναμικής μικρού και 
μεγάλου μεγέθους μορίων σε διαλύματα. Για τις τοπικές κινήσεις πολυμερών, το 
MOLDYN περιείχε μόνο τις φασματικές πυκνότητες για τα μαθηματικά μοντέλα. 
Έτσι τροποποιήθηκε στο εργαστήριό μας, με την εισαγωγή ενός μεγάλου αριθμού 
συναρτήσεων φασματικής πυκνότητας, οι οποίες καλύπτουν όλα σχεδόν τα μοντέλα 
τμηματικών κινήσεων της βιβλιογραφίας. 
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Το πρόγραμμα MOLDYN κατασκευάστηκε ειδικά για την ανάλυση 
πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης. Η δομή του είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει 
στον χρήστη να εισάγει στο πρόγραμμα έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο φασματικής 
πυκνότητας. Στη συνέχεια, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος το είδος 
των υπολογισμών που επιθυμεί, με βάση το μοντέλο που έχει επιλεγεί. 

Στην πρώτη κατηγορία υπολογισμών μεταβάλλονται οι τιμές των παραμέτρων 
του θεωρητικού μοντέλου, με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης κάθε μίας εξ’αυτών 
των παραμέτρων στις θεωρητικές τιμές των παραμέτρων αποδιέγερσης Τ1, Τ2 και 
ΝΟΕ. Σύμφωνα με τη δεύτερη κατηγορία υπολογισμών, ο χρήστης προσπαθεί να 
αναπαράγει τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης, όσο πιο πιστά γίνεται, 
βελτιστοποιώντας τις παραμέτρους του συγκεκριμένου μοντέλου. Στην τελευταία 
περίπτωση τα δεδομένα εισόδου (input data) στον υπολογιστή είναι τα πειραματικά 
δεδομένα αποδιέγερσης (Τ1, Τ2 και ΝΟΕ) για όλα τα πεδία στα οποία έγιναν 
μετρήσεις και σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. 

Στη διαδικασία προσομοίωσης των πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης, η 
βελτιστοποίηση των παραμέτρων που περιέχει ένα θεωρητικό μοντέλο γίνεται με μια 
ενσωματωμένη στο MOLDYN ρουτίνα βελτιστοποίησης, τη Simplex. Οι θεωρητικές 
παράμετροι αποδιέγερσης Τ1, Τ2 και ΝΟΕ, υπολογίζονται μεταβάλλοντας τις 
παραμέτρους του συγκεκριμένου μοντέλου. Στη συνέχεια οι θεωρητικές τιμές των 
παραμέτρων αποδιέγερσης συγκρίνονται με τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές. Η 
επιτυχής αναπαραγωγή των πειραματικών δεδομένων αντικατοπτρίζεται σε μια 
συνάρτηση F (target function), η οποία στην περίπτωση της βέλτιστης τιμής 
παραμέτρων (optimized values), ελαχιστοποιείται. Η συνάρτηση F, ορίζεται ως το 
άθροισμα των τετραγώνων των σχετικών αποκλίσεων (sum of square deviations), 
μεταξύ των πειραματικών και θεωρητικών Τ1, Τ2 και ΝΟΕ και δίνεται από την 
εξίσωση: 
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όπου Si = Ti (I=1,2) και ΝΟΕ. Το k αντιπροσωπεύει τον αριθμό των 

πειραματικών παραμέτρων αποδιέγερσης. Οι αποδεκτές προσομοιώσεις ενός συνόλου 
πειραματικών παραμέτρων αποδιέγερσης έχουν συνήθως F≤ 0.01-0.001. 

Η επιλογή των παραμέτρων ενός μοντέλου, οι οποίες περιγράφουν τη 
δυναμική ενός συστήματος, ξεκινά από τη θερμοκρασία εκείνη, η οποία αντιστοιχεί 
στο ελάχιστο της καμπύλης των Τ1 (π.χ, ενός εκ των μεθινικών ατόμων άνθρακα της 
κύριας αλυσίδας του PNVC) ως συνάρτηση του αντιστρόφου της θερμοκρασίας 1/Τ. 
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την επιλογή των παραμέτρων του μοντέλου, οι 
οποίες αναπαράγουν με τον καλύτερο τρόπο τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης, 
εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.  
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Στο μοντέλο DLM, η προσομοίωση ξεκινά από τη θερμοκρασία εκείνη, στην 

οποία αντιστοιχεί το ελάχιστο της καμπύλης των Τ1. Σε αυτή τη θερμοκρασία, 
υπολογίζονται η γωνία που καθορίζει το εύρος των ταλαντωτικών κινήσεων θCH και ο  

χρόνος τ1, με σταδιακή μεταβολή των λόγων τ0/τ1 και τ1/τ2. Στη συνέχεια, 
κρατώντας σταθερές τις τιμές των θCH, τ0/τ1 και τ1/τ2, ο υπολογιστής αναζητά τον 
καλύτερο χρόνο τ1 για καθεμία από τις υπόλοιπες θερμοκρασίες, με κριτήριο τη 
συνάρτηση F. Ακολούθως, διατηρώντας σταθερές τις τιμές των τ0/τ1, τ1/τ2 και τ1, ο 
υπολογιστής αναζητά τη γωνία θCH2 για ένα μεθυλενικό άτομο άνθρακα της κύριας 
αλυσίδας, του οποίου η μόνη παράμετρος που διαφέρει από το μεθινικό άνθρακα της 
ίδιας αλυσίδας, είναι η γωνία θ. Οι θCH και θCH2 παραμένουν σταθερές σε όλη την 
περιοχή θερμοκρασιών επειδή οι ταλαντωτικές κινήσεις έχουν πολύ μικρή ενέργεια 
ενεργοποίησης και επομένως οι παράμετροι θ και τ2 της ταλαντωτικής κίνησης 
μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητοι της θερμοκρασίας. 

Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων της πλευρικής ομάδας 
πραγματοποιείται, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ανάλυση για 
την κύρια αλυσίδα. Έτσι, οι παράμετροι του θεωρητικού μοντέλου που περιγράφει τη 
δυναμική της κύριας αλυσίδας για κάθε θερμοκρασία, χρησιμοποιούνται ως δεδομένα 
εισόδου, μαζί με τους χρόνους ΝΤ1, ΝΤ2 και ΝΟΕ του (ή των) πυρήνα 13C της 
πλευρικής ομάδας, καθώς επίσης και τα στοιχεία που δηλώνουν τη γεωμετρία των 
δεσμών C-H και C-C. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται οι μοριακοί χρόνοι 
συσχέτισης (ή οι συντελεστές διάχυσης) και οι γωνίες ενδομοριακής περιστροφικής 
διάχυσης. Κριτήριο της αξιοπιστίας και αυτών των υπολογισμών αποτελεί η 
ελαχιστοποίηση της συνάρτησης F. 

Οι αλγόριθμοι των σύνθετων φασματικών πυκνοτήτων J(ω), γράφτηκαν σε 
γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN-77.  

 
3.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
3.4.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ PNVC ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ       

ΔΙΑΛΥΤΕΣ 
 
 Οι πίνακες II, III, IV, V, VI και VII συγκεντρώνουν τις παραμέτρους 

αποδιέγερσης ΝΤ1 και ΝΟΕ για το μεθινικό, μεθυλενικό και τους αρωματικούς 
άνθρακες του PNVC, στους διαλύτες τετραϋδροφουράνιο THF-d8, χλωροφόρμιο 
CDCl3, 1,4 διοξάνιο-d8, 1,1,2,2 τετραχλωροαιθάνιο TCE-d2, πενταχλωροαιθάνιο PCE 
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Πίνακας II: 13C χρόνοι αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα (ΝΤ1,ms) και τιμές ΝΟΕ 
των ατόμων άνθρακα του PNVC σε διαλύτη ΤHF-d8, ως συνάρτησης της 
θερμοκρασίας και του μαγνητικού πεδίου. 

 
 

      

   CH CH2 C-2, C-7 C-1, C-5,C-8 
 T (oC) NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE 
 75.4 MHz 

 -10 54 1,32 21 1,29 75 1,19 258              1,31

 5 91 1,34 15 1,32 39 1,28 30 1,36

 20 92 1,47 97 1,50 49 1,53 13 1,43

 35 89 1,54 20 1,65 42 1,53 19 1,52

 50 00 1,80 11 1,82 53 1,62 07 1,71

 65 17 1,82 21 1,88 81 1,85 27 1,87

 100.5 MHz 

 -10 37 1,23 71 1,24 12 1,17 36 1,22

 5 82 1,33 39 1,35 63 1,19 72 1,23

 20 68 1,50 05 1,45 35 1,31 56 1,34

 35 48 1,50 86 1,54 23 1,32 40 1,39

 50 47 1,63 50 1,60 18 1,48 28 1,47

 65 78 1,76 79 1,81 24 1,45 37 1,59

 125.7 MHz 

 -10 80 1,21 70 1,12 11 1,17 36 1,23
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 5 03 1,24 96 1,25 34 1,17 60 1,22

 20 33 1,41 41 1,41 82 1,27 94 1,36

 35 23 1,42 68 1,44 71 1,32 79 1,39

 50 25 1,60 46 1,56 75 1,41 67 1,43

 65 25 1,64 41 1,70 72 1,55 08 1,59

      

      

Πίνακας III: 13C χρόνοι αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα (ΝΤ1,ms) και τιμές ΝΟΕ των 
ατόμων άνθρακα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, ως συνάρτησης της θερμοκρασίας 
και του μαγνητικού πεδίου. 

 
 

  CH CH2 C-2, C-7 C-1, C-5, C-8 
T (oC) NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE 

75.4 MHz 

-25 83 1,23 90 1,22 69 1,30 82 1,20

-10 04 1,31 50 1,28 12 1,27 03 1,17

5 96 1,44 30 1,47 07 1,42 99 1,37

20 87 1,44 30 1,42 91 1,46 91 1,45

35 96 1,58 10 1,82 92 1,67 89 1,61

50 00 1,83 14 1,88 00 1,82 96 1,68

100.5 MHz 

-25 19 1,36 66 1,42 52 1,22 67 1,26

-10 25 1,33 86 1,31 03 1,24 01 1,29

5 67 1,42 14 1,39 41 1,28 64 1,30

20 1,48 1,57 1,34 1,37
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71 00 36 52 

35 48 1,56 86 1,59 15 1,40 30 1,43

50 46 1,80 62 1,53 10 1,44 24 1,54

125.7 MHz 

-25 74 1,28 66 1,32 32 1,20 82 1,27

-10 84 1,30 04 1,31 45 1,18 70 1,23

5 67 1,31 20 1,32 93 1,21 12 1,29

20 23 1,45 80 1,44 53 1,28 80 1,37

35 27 1,44 42 1,48 49 1,30 70 1,37

50 95 1,51 34 1,52 39 1,36 58 1,44

 
Πίνακας IV: 13C χρόνοι αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα (ΝΤ1,ms) και τιμές ΝΟΕ των 

ατόμων άνθρακα του PNVC σε διαλύτη 1,4 Διοξάνιο-d8, ως συνάρτησης της 
θερμοκρασίας και του μαγνητικού πεδίου. 

 
 

  CH CH2 C-2, C-7 C-1, C-5, C-8 
T (oC) ΝT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE 

75.4 MHz 

20 10 1,36 48 1,35 29 1,25 54 1,25

35 07 1,42 13 1,34 96 1,32 20 1,32

50 95 1,49 18 1,51 07 1,40 04 1,40

65 68 1,69 96 1,62 05 1,49 10 1,52

80 96 1,81 22 1,78 97 1,59 22 1,75

100.5 MHz 

20 1,35 1,28 1,21 1,24
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05 23 29 57 

35 90 1,59 28 1,39 61 1,25 61 1,33

50 70 1,29 09 1,43 27 1,25 35 1,35

65 51 1,38 19 1,52 24 1,36 23 1,41

80 78 1,81 86 1,62 16 1,47 33 1,52

125.7 MHz 

20 10 1,28 70 1,32 20 1,25 26 1,23

35 72 1,23 53 1,29 17 1,22 49 1,21

50 44 1,26 80 1,25 88 1,25 21 1,18

65 22 1,37 68 1,35 87 1,23 93 1,32

80 20 1,50 44 1,57 73 1,34 82 1,41

 
 

Πίνακας V: 13C χρόνοι αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα (ΝΤ1,ms) και τιμές ΝΟΕ των 
ατόμων άνθρακα του PNVC σε διαλύτη TCE-d2, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και 
του μαγνητικού πεδίου. 

 
 

  CH CH2 C-2, C-7 C-1, C-5, C-8 
T (oC) NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE 

75.4 MHz 

20 

2

08 1,35 36 1,40 33 1,26

2

21 1,24

35 

2

07 1,40 34 1,30 17 1,32

2

05 1,32

50 71 1,47 99 1,34 09 1,38 83 1,35

65 73 1,63 01 1,52 03 1,43 83 1,45

80 92 1,67 91 1,68 07 1,55 93 1,58
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95 92 1,87 08 1,70 22 1,63

2

10 1,69

11

0 

2

14 1,85 36 1,87 42 1,78

2

26 1,84

100.5 MHz 

20 

3

88 1,26 24 1,28 25 1,17

3

42 1,20

35 

2

99 1,32 22 1,32 70 1,21

2

85 1,25

50 

2

61 1,33 07 1,30 33 1,24

2

53 1,25

65 

2

50 1,44 95 1,47 24 1,41

2

31 1,33

80 

2

42 1,48 69 1,48 08 1,45

2

27 1,38

95 

2

45 1,62 63 1,54 06 1,60

2

34 1,58

11

0 

2

33 1,66 71 1,63 15 1,63

2

40 1,63

125.7 MHz 

20 

5

12 1,28 25 1,34 55 1,22

4

10 1,21

35 

4

24 1,30 83 1,35 23 1,27

3

68 1,25

50 

3

67 1,37 26 1,33 89 1,26

3

00 1,30

65 

3

14 1,41 36 1,43 64 1,29

2

81 1,35

80 

3

09 1,56 55 1,51 40 1,36

2

72 1,40

95 

3

13 1,61 75 1,66 35 1,45

2

67 1,47

11

0 

3

06 1,71 47 1,66 36 1,46

2

70 1,52

 
 
Πίνακας VI: 13C χρόνοι αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα (ΝΤ1,ms) και τιμές ΝΟΕ των 
ατόμων άνθρακα του PNVC σε διαλύτη PCE, ως συνάρτησης της θερμοκρασίας και 
του μαγνητικού πεδίου. 
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  CH CH2 C-2, C-7 C-1, C-5, C-8 

T (oC) NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE 

75.4 MHz 

20 

3

11 1,24 82 1,40 24 1,20

3

06 1,23

35 

2

80 1,32 79 1,34 60 1,28

2

55 1,24

50 

2

39 1,42 51 1,54 14 1,39

2

12 1,31

65 93 1,45 47 1,60 97 1,42

2

03 1,37

80 99 1,53 18 1,76 88 1,57 77 1,48

95 88 1,60 29 1,90 89 1,62 82 1,56

11

0 99 1,72 32 2,12 98 1,82 86 1,63

100.5 MHz 

20 

5

66 1,23 44 1,44 72 1,23

4

47 1,26

35 

3

85 1,33 03 1,41 63 1,24

3

78 1,27

50 

3

06 1,28 67 1,35 89 1,23

2

91 1,27

65 

2
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2

61 1,28
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2

40 1,32

95 

2

63 1,54 95 1,63 19 1,33

2

30 1,34

11

0 

2

61 1,73 91 1,74 24 1,42

2

37 1,44

125.7 MHz 

20 

6

76 1,29 71 1,36 86 1,24

5

94 1,29

35 

5

11 1,19 83 1,24 75 1,32

4

57 1,26

50 4 1,22 1,24 1,17 3 1,20
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46 95 01 86 

65 

3

99 1,24 31 1,26 60 1,13

3

36 1,19

80 

3

63 1,30 86 1,30 04 1,26

3

01 1,24

95 

3

39 1,35 55 1,36 00 1,28

2

79 1,32

11

0 

3

17 1,52 53 1,54 94 1,45

2

75 1,39

 
 
 
Πίνακας VII: 13C χρόνοι αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα (ΝΤ1,ms) και τιμές ΝΟΕ των 
ατόμων άνθρακα του PNVC σε διαλύτη DMF-d8, ως συνάρτησης της θερμοκρασίας 
και του μαγνητικού πεδίου.  

 
 

  CH CH2
(α)

C-2, C-7 C-1, C-5, C-8 
T (oC) NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE NT1 NOE 

75.4 MHz 

20 

2

64 1,41   68 1,28

2

62 1,26

40 

2

25 1,40   51 1,30

2

49 1,30

55 81 1,54   33 1,35

2

26 1,33

70 

2

16 1,65   41 1,41

2

35 1,58

85 

2

06 1,75   44 1,44

2

37 1,51

10

0 

2

28 2,01   65 1,52

2

42 1,45

12

0 

2

05 1,97   17 1,62

2

97 1,85

100.5 MHz 

20 

3

45 1,29   30 1,22

3

34 1,25

40 

3

08 1,31   61 1,26

2

74 1,33

55 2 1,41   1,33 2 1,35
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61 38 44 

70 

2

29 1,49   26 1,35

2

35 1,39

85 

2

42 1,56   16 1,42

2

31 1,46

10

0 

2

49 1,65   25 1,49

2

40 1,54

12

0           

125.7 MHz 

20           

40 

4

23 1,31   22 1,27

3

48 1,33

55 

4

01 1,36   81 1,30

3

08 1,33

70 

3

89 1,43   59 1,36

2

73 1,40

85 

3

90 1,49   46 1,43

2

63 1,45

10

0 

3

93 1,54   54 1,51

2

69 1,49

12

0 

3

97 1,60   54 1,56

2

66 1,52

 
(α) Η κορυφή του μεθυλενικού άνθρακα αλληλεπικαλύπτεται από το διαλύτη. 

 
 
και διμέθυλοφορμαμίδιο DMF-d8, αντίστοιχα. Οι τιμές των ΝΤ1 και ΝΟΕ 
μετρήθηκαν ως συνάρτηση της θερμοκρασίας σε τρεις τιμές έντασης πεδίου (75.4, 
100.5 και 125.7 ΜΗz). Η περιοχή θερμοκρασιών μέτρησης εξαρτάται κυρίως από το 
σημείο βρασμού του διαλύτη. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις η περιοχή αυτή είναι 
αρκετά ευρεία. 

 Η μεταβολή τις παραμέτρου αποδιέγερσης ΝΤ1 με το αντίστροφο της 
θερμοκρασίας παρουσιάζεται στα σχήματα 25 και 26 για το μεθινικό και μεθυλενικό  
άτομο άνθρακα αντίστοιχα, για τους έξι διαλύτες και για τις τρεις τιμές του 
μαγνητικού πεδίου. 

Η μεταβολή των παραγόντων ΝΟΕ με το αντίστροφο της θερμοκρασίας για το 
μεθινικό και μεθυλενικό άτομο άνθρακα απεικονίζεται στα σχήματα 27 και 28 για 
τους έξι διαλύτες και για τα τρία μαγνητικά πεδία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα 
διαλύματα του πολυμερούς σε διμεθυλοφορμαμίδιο η κορυφή του μεθυλενικού 
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άνθρακα επικαλύπτεται από την κορυφή του διαλύτη. Στους πίνακες II, III, IV, V και 
VI συγκεντρώνονται οι τιμές των παραμέτρων αποδιέγερσης ΝΤ1 και ΝΟΕ για τους 
αρωματικούς άνθρακες στους έξι διαλύτες και στα τρία πεδία. 

 Η παρατήρηση των διαγραμμάτων 29-32 οδηγεί σε ορισμένα χρήσιμα 
ποιοτικά συμπεράσματα56 σχετικά με τη δυναμική συμπεριφορά του πολυμερούς, τα 
οποία συνοψίζονται ως εξής: 

(1) Για συγκεκριμένο διαλύτη, οι τιμές ΝΤ1 και στα τρία πεδία ελαττώνονται 
μονότονα καθώς ελαττώνεται η θερμοκρασία, φθάνουν σε ένα ελάχιστο και 
κατόπιν αυξάνουν με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

(2) Η θερμοκρασία στην οποία παρουσιάζεται το ελάχιστο στις καμπύλες των 
τιμών  ΝΤ1 ως προς 1/Τ(Κ) εξαρτάται από το διαλύτη. 

(3) Το ελάχιστο στις καμπύλες των τιμών ΝΤ1 μετατοπίζεται προς τις υψηλότερες 
θερμοκρασίες (δηλαδή σε μικρότερους μοριακούς χρόνους συσχέτισης), 
καθώς αυξάνει το μαγνητικό πεδίο. 

(4)  Για συγκεκριμένη θερμοκρασία και διαλύτη, οι τιμές ΝΤ1 αυξάνονται με την 
αύξηση του μαγνητικού πεδίου. Η διαφορά στις τιμές ΝΤ1 για τα τρία 
μαγνητικά πεδία γίνεται περισσότερο εμφανής στις χαμηλές θερμοκρασίες 
(περιοχή αργών κινήσεων). 

(5)  Οι τιμές ΝΟΕ ελαττώνονται με την αύξηση του μαγνητικού πεδίου, αν και 
τείνουν να συμπέσουν ασυμπτωτικά καθώς ελαττώνεται η θερμοκρασία, και 
προσεγγίζουν την περιοχή των αργών κινήσεων. 

(6) Οι μεταβολές, τόσο των ΝΟΕ, όσο και των ΝΤ1 είναι λιγότερο απότομες από 
τις αντίστοιχες μεταβολές των μικρών μορίων. 
(7) Σε όλες τις περιπτώσεις οι τιμές ΝΟΕ είναι μικρότερες από τη μέγιστη 

θεωρητική τιμή, 2.987, η οποία ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία οι κινήσεις 
είναι πολύ γρήγορες (περιοχή κινητικής στένωσης). 
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Σχήμα 25: Πειραματικοί χρόνοι ΝΤ1 σε συχνότητες Larmor 125.7 MHz (●), 

100.5 MHz (▲) και 75.4 ΜΗz ( ) του μεθινικού ατόμου άνθρακα του PNVC, ως 
συνάρτηση της θερμοκρασίας, σε διαλύτες (α) THF-d8, (β) CDCl3, (γ)1,4-διοξάνιο-d8, 
(δ)  TCE-d2, (ε) PCE και (στ) DMF-d8. Οι συνεχείς καμπύλες αντιπροσωπεύουν τις 
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αντίστοιχες θεωρητικές τιμές που υπολογίστηκαν με την εφαρμογή του μοντέλου 
DLM. 
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Σχήμα 26: Πειραματικοί χρόνοι ΝΤ1 σε συχνότητες Larmor 125.7 MHz (●), 

100.5 MHz (▲) και 75.4 ΜΗz ( ) του μεθυλενικού ατόμου άνθρακα του PNVC, ως 
συνάρτηση της θερμοκρασίας, σε διαλύτες (α) THF-d8, (β) CDCl3, (γ)1,4-διοξάνιο-d8, 
(δ)  TCE-d2 και (ε) PCE. Οι συνεχείς καμπύλες αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες 
θεωρητικές τιμές που υπολογίστηκαν με την εφαρμογή του μοντέλου DLM. 
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Σχήμα 27: Πειραματικοί παράγοντες ΝΟΕ σε συχνότητες Larmor 125.7 MHz 

(●), 100.5 MHz (▲) και 75.4 ΜΗz ( ) του μεθινικού ατόμου άνθρακα του PNVC, ως 
συνάρτηση της θερμοκρασίας, σε διαλύτες (α) THF-d8, (β) CDCl3, (γ)1,4-διοξάνιο-d8, 
(δ)  TCE-d2, (ε) PCE και (στ) DMF-d8. Οι συνεχείς καμπύλες αντιπροσωπεύουν τις 
αντίστοιχες θεωρητικές τιμές που υπολογίστηκαν με την εφαρμογή του μοντέλου 
DLM 
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Σχήμα 28: Πειραματικοί παράγοντες ΝΟΕ :  σε συχνότητες Larmor 125.7 

MHz (●), 100.5 MHz (▲) και 75.4 ΜΗz ( ) του μεθυλενικού ατόμου άνθρακα του 
PNVC, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας, σε διαλύτες (α) THF-d8, (β) CDCl3, (γ)1,4-
διοξάνιο-d8, (δ)  TCE-d2 και (ε) PCE. Οι συνεχείς καμπύλες αντιπροσωπεύουν τις 
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αντίστοιχες θεωρητικές τιμές που υπολογίστηκαν με την εφαρμογή του μοντέλου 
DLM. 

 
 

 
Σύμφωνα με τη θεωρία της πυρηνικής μαγνητικής αποδιέγερσης, αυτές οι 
παρατηρήσεις αποκλείουν τη δυνατότητα της περιγραφής των τοπικών κινήσεων 
με τη χρήση ενός και μόνου μοριακού χρόνου συσχέτισης, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση του χρόνου ΝΤ1 της μεθινικής 
ομάδας με αυτόν της μεθυλενικής ομάδας της κύριας αλυσίδας (πίνακες II, III, 
IV, V και VI). Ο λόγος ΝΤ1(CH)/NT1(CH2)  και στους πέντε διαλύτες (η κορυφή 
του μεθυλενικού ατόμου του άνθρακα επικαλύπτεται από την κορυφή του διαλύτη 
στην περίπτωση του DMF) είναι μικρότερος της μονάδας, σε αντίθεση με ότι 
προβλέπει η θεωρία της πυρηνικής μαγνητικής αποδιέγερσης για δυο άτομα 
άνθρακα που συνδέονται με ένα και δύο πρωτόνια . Ο λόγος  ΝΤ1(CH)/NT1(CH2) 
είναι σχεδόν σταθερός και ίσος με 0.90 στο χλωροφόρμιο, 0.88 στο 1,4 διοξάνιο, 
0.91 στο πενταχλωροαιθάνιο, 0.94 στο τετραϋδροφουράνιο και 0.90 στο 1,1,2,2 
τετραχλωροαιθάνιο κατά μέσο όρο για τα τρία μαγνητικά πεδία σε ολόκληρη την 
περιοχή θερμοκρασιών, όπου γίνονται οι μετρήσεις. Η συστηματικά μικρότερη 
τιμή του λόγου ΝΤ1(CH)/NT1(CH2)  από την αναμενόμενη θεωρητική τιμή 1, 
δείχνει ότι η τοπική δυναμική των ανυσμάτων C-H για το μεθινικό και 
μεθυλενικό άτομο άνθρακα της κύριας αλυσίδας είναι διαφορετική. Αυτή η 
διαφοροποίηση στην τοπική δυναμική των ανυσμάτων C-H στους δυο τύπους 
άνθρακα της αλυσίδας του PNVC αντανακλά διαφορετικές στερεοχημικές 
παρεμποδίσεις των ταλαντωτικών κινήσεων των ανυσμάτων C-H. 

 
3.4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ. ΠΟΣΟΤΙΚΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ PNVC. 
 
3.4.2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟΥ 

PNVC. 
  
Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2.4.3, η ταχύτητα περιστροφής της 

αλυσίδας ως σύνολο, δεν μπορεί να υπολογιστεί από τα πειραματικά δεδομένα της 
πυρηνικής μαγνητικής αποδιέγερσης. Έτσι χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση (48) για τον 
προσδιορισμό του μοριακού χρόνου συσχέτισης, τR, της συνολικής περιστροφικής 
κίνησης. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο μοριακός χρόνος συσχέτισης 
βρέθηκε ίσος με 22·10-6 . Επομένως, η ταχύτητα της περιστροφικής κίνησης της 
αλυσίδας του PNVC ως σύνολο είναι πολύ αργή, με συνέπεια να συνεισφέρει 
ελάχιστα στην αποδιέγερση των ατόμων άνθρακα CH και CH2 της κύριας αλυσίδας. 
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Οι παράμετροι αποδιέγερσης ΝΤ1 και ΝΟΕ αντανακλούν την τμηματική κίνηση της 
αλυσίδας του PNVC, η οποία αποτελεί την πρωταρχική πηγή αποδιέγερσης των 
ατόμων άνθρακα της αλυσίδας στους διαλύτες της παρούσας μελέτης. 

  
 
 
3.4.2.2 ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟΥ PNVC. 
  
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το μοντέλο της ισοτροπικής κίνησης δεν μπορεί να 

περιγράψει τις τοπικές κινήσεις του PNVC. Πράγματι το ισοτροπικό μοντέλο με έναν 
μόνο μοριακό χρόνο συσχέτισης παρουσιάζει σημαντική αδυναμία στην 
αναπαραγωγή των πειραματικών τιμών ΝΤ1 και ΝΟΕ (απόκλιση θεωρητικών από τις 
πειραματικές τιμές μεγαλύτερη από 50%). Έτσι καταφεύγει κανείς σε πιο σύνθετα 
μοντέλα όπως το DLM.  

 Το μοντέλο DLM αναπαράγει ικανοποιητικά τις παραμέτρους 
αποδιέγερσης ΝΤ1 και ΝΟΕ τόσο του μεθινικού όσο και του μεθυλενικού ατόμου 
άνθρακα του PNVC, σε όλη την περιοχή θερμοκρασιών και για τους έξι διαλύτες της 
παρούσας μελέτης. Επίσης το μοντέλο DLM προβλέπει την απόκλιση του λόγου 
ΝΤ1(CH)/NT1(CH2) από τη θεωρητική τιμή 1, η οποία αποδίδεται στη διαφορετική, 

 τοπική ταλαντωτική κίνηση των ανυσμάτων C-H του μεθινικού και 
μεθυλενικού ατόμου άνθρακα. 

 Οι θεωρητικές τιμές  ΝΤ1 και ΝΟΕ, όπως προέκυψαν από την 
εφαρμογή του μοντέλου DLM, συγκρίνονται με τις αντίστοιχες τιμές στους έξι 
διαλύτες στα διαγράμματα των σχημάτων 29-32. Η συμφωνία μεταξύ θεωρητικών και 
πειραματικών τιμών είναι πάρα πολύ καλή, για όλη την περιοχή των θερμοκρασιών, 
όπου έγιναν οι μετρήσεις και αποδεικνύει την ικανότητα του συγκεκριμένου 
μοντέλου να περιγράψει τη δυναμική των τοπικών κινήσεων της αλυσίδας του 
PNVC, σε όλους τους διαλύτες της παρούσης μελέτης. 

 Ο πίνακας VIII συγκεντρώνει τις τιμές των παραμέτρων 
προσομοίωσης του μοντέλου DLM, οι οποίες αναπαράγουν τις πειραματικές τιμές 
των παραμέτρων αποδιέγερσης του μεθινικού και μεθυλενικού ατόμου άνθρακα του 
PNVC στους έξι διαλύτες. 

Από τις παραμέτρους του πίνακα VIII μπορούν να εξαχθούν πολύτιμα 
συμπεράσματα για τη δυναμική της κύριας αλυσίδας του PNVC σε διαλύματα: 

(1) Σε όλους τους διαλύτες, οι χρόνοι συσχέτισης τ1 των τμηματικών κινήσεων 
ελαττώνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή η παρατήρηση 
βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τη συμπεριφορά Arrhenius των τμηματικών 
κινήσεων, κατά την οποία οι τμηματικές κινήσεις γίνονται πιο γρήγορες με 
την αύξηση της θερμοκρασίας. Τα διαγράμματα Arrhenius (lnτ1 ως προς 
1/Τ(Κ-1)) των χρόνων συσχέτισης τ1 του PNVC στους έξι διαλύτες 
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απεικονίζονται στο σχήμα 29 Από την κλίση των ευθειών υπολογίζονται οι 
φαινόμενες ενέργειες ενεργοποίησης Εa των τοπικών κινήσεων του PNVC σε 
κάθε διαλύτη. Οι τιμές αυτές της Εa συγκεντρώνονται στον πίνακα VIII για  

 
 
 
Πίνακας VIII: Παράμετροι προσομοίωσης του μοντέλου DLM για την 

περιγραφή της τμηματικής κίνησης της αλυσίδας του για PNVC σε διαλύτες 
THF-d8, CDCl3, 1,4 διοξάνιο-d8, TCE-d2, PCE  και DMF-d8. 

 
  τ1 (ns) 

Θερμοκρασία (oC) THF-d8 CDCl3 Dioxane-d8 TCE-d2 PCE DMF-d8

-25   5,48         

-10 3,95 3,53         

5 2,48 1,88         

20 1,42 1,46 4,27              4,31              6,99                3,56

35 1,08 1,06 2,19 3,18 4,60   

40         2,41 

50 0,82 0,78 1,91 2,01 3,24   

55         1,49 

65 0,66 1,31 1,34 2,35   

70         1,17 

80   0,78 1,00 1,66   

85         1,02 

95     0,78 1,27   

100         0,87 

110     0,69 0,86   

120         0,75 

        

τ0/τ1 30 0 20 25 30 10 

τ1/τ2 300 80 300 200 300 200 

θ(CH2) 25 6 27 26 27,5   

θ(CH) 22 2,5 22 21 22,5 26,5 

        

Εa (kJ/mol) 1 23 20,5 21,5 18 
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R 7,5 

0,99 

7,5 

0,99 

0,98 0,99 0,99 0,97 

 
 

κάθε διαλύτη και είναι ίσες με 17.5, 23, 21.5, 17.5, 20.5 και 18.2 
ΚJ/mol για τους διαλύτες χλωροφόρμιο, 1,4 διοξάνιο, πενταχλωροαιθάνιο, 
τετραϋδροφουράνιο, 1,1,2,2 τετραχλωροαιθάνιο και διμεθυλοφορμαμίδιο, 
αντίστοιχα.  

(2) Για την ίδια θερμοκρασία, οι χρόνοι συσχέτισης των συζευγμένων κινήσεων 
τ1 είναι μικρότεροι στους διαλύτες χλωροφόρμιο και τετραϋδροφουράνιο που 
έχουν τα μικρότερα ιξώδη και μεγαλύτεροι στο πενταχλωροαιθάνιο που έχει 
το μεγαλύτερο ιξώδες. Στους υπόλοιπους διαλύτες με ενδιάμεσες τιμές 
ιξώδους, οι χρόνοι τ1 έχουν ενδιάμεσες τιμές. Αυτή η παρατήρηση δείχνει ότι 
η ταχύτητα των τμηματικών κινήσεων του PNVC εξαρτάται από το ιξώδες 
του διαλύτη και είναι πιο γρήγορη σε διαλύτες με μικρό ιξώδες. 
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Σχήμα 29:  Διαγράμματα Arrhenius του χρόνου συσχέτισης τ1 του μοντέλου DLM 

για την τμηματική κίνηση της αλυσίδας του PNVC σε διαλύτες THF-d8,(▲), CDCl3 (■), 
1,4-διοξάνιο-d8 (●),  TCE-d2 ( ), PCE (□) και DMF-d8 (▼) 

 
(3) Ο λόγος τ0/τ1 κυμαίνεται μεταξύ 10-30 και για τους έξι διαλύτες, γεγονός που 

φανερώνει ότι η ταχύτητα των μεμονωμένων διαμορφώσεων, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από το χρόνο συσχέτισης τ0, είναι μικρότερη από την ταχύτητα 
των συζευγμένων διαμορφώσεων. 

(4) Η τιμή της γωνίας θCH για το μεθινικό άτομο άνθρακα, είναι διαφορετική από την 
αντίστοιχη γωνία θCH2 για το μεθυλενικό άτομο άνθρακα και για τους έξι διαλύτες. 
Η τιμή της θCH2 είναι συστηματικά μικρότερη από την τιμή της θCH κατά 4-5ο. Η 
παρατήρηση αυτή εξηγεί το γεγονός ότι ο λόγος ΝΤ1(CH)/NT1(CH2) είναι 
μικρότερος της μονάδας, και ενισχύει την άποψη ότι η γωνία θ σχετίζεται με τη 
στερεοχημική παρεμπόδιση που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο σημείο. Η 
ταλαντωτική κίνηση του ανύσματος C-H του μεθινικού ατόμου άνθρακα υφίσταται 
μεγαλύτερη στερεοχημική παρεμπόδιση από τον υποκαταστάτη (καρβαζόλιο) της 
αλυσίδας. Η μονάδα του καρβαζολίου περιορίζει το εύρος της ταλαντωτικής 
κίνησης του ανύσματος C-H και οδηγεί σε μικρότερες τιμές της γωνίας θCH του 
κώνου, εντός του οποίου ταλαντούται το άνυσμα. Αντίθετα το πολύ μικρότερο 
άτομο του υδρογόνου στον άνθρακα CH2 εξασκεί σχεδόν αμελητέα παρεμπόδιση 
στην ταλαντωτική κίνηση του ανύσματος CH2. 
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(5) Η συνεισφορά των ταλαντωτικών κινήσεων στην αποδιέγερση των ατόμων 
άνθρακα του PNVC είναι σημαντική. Αυτή η παράμετρος αντανακλάται στην 
παράμετρο Α των εξισώσεων 53 και 54, η οποία δίνει το επί τοις εκατό ποσοστό 
συμμετοχής της ταλαντωτικής κίνησης στην αποδιέγερση του άνθρακα. Έτσι για το 
μεθινικό άτομο άνθρακα, το ποσοστό συμμετοχής της ταλαντωτικής κίνησης στην 
αποδιέγερση είναι, 21% στο χλωροφόρμιο, 20.2% στο 1,4 διοξάνιο, 21% στο 
πενταχλωροαιθάνιο, 20,2% στο τετραυδροφουράνιο, 18,5% στο 1,1,2,2 
τετραχλωροαιθάνιο και 28% στο διμέθυλοφορμαμίδιο. 

(6) Οι τιμές των γωνιών θCH και θCH2 των ταλαντωτικών κινήσεων για τους πέντε 
διαλύτες της παρούσης μελέτης δεν φαίνονται να εξαρτώνται από το ιξώδες του 
διαλύτη. Οι τιμές των γωνιών αυτών είναι περίπου ίδιες (θCH=22o και θCH2=26.5o 
κατά μέσο όρο) για τους διαλύτες χλωροφόρμιο, 1,4 διοξάνιο, πενταχλωροαιθάνιο, 
τετραυδροφουράνιο και 1,1,2,2 τετραχλωροαιθάνιο αντίστοιχα (οι διαφορετικές 
τιμές των γωνιών αυτών για τον διαλύτη διμεθυλοφορμαμίδιο θα εξηγηθούν 
παρακάτω). Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τη βασική υπόθεση του μοντέλου 
DLM, ότι η ταλαντωτική κίνηση του ανύσματος C-H είναι πολύ πιο γρήγορη από 
τις μεταβάσεις διαμόρφωσης της πολυμερικής αλυσίδας και έτσι εξαρτάται 
ελάχιστα από το διαλύτη, στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν ισχυρές 
αλληλεπιδράσεις (π.χ δεσμοί υδρογόνου) μεταξύ του διαλύτη και του πολυμερούς. 
Η μικρή εξάρτηση των ταλαντωτικών κινήσεων από το διαλύτη, αποδίδεται στο 
γεγονός ότι τα μόρια του διαλύτη κινούνται ελάχιστα κατά τη χρονική κλίμακα 
πραγματοποίησης των ταλαντωτικών κινήσεων, εξασκώντας έτσι αμελητέα δύναμη 
τριβής στην ταλαντωτική κίνηση του ανύσματος C-H. Στο ίδιο συμπέρασμα έχουν 
καταλήξει και πρόσφατες θεωρητικές49 και πειραματικές29,50 μελέτες. 

(7) Η γωνία του κώνου ταλαντωτικής κίνησης για το διαλύτη DMF (θCH=26.5ο) είναι  
λίγο μεγαλύτερη από την αντίστοιχη γωνία των υπολοίπων πέντε διαλυτών. Εκτός 
από τη γωνία θCH παρατηρούνται και άλλες αποκλίσεις των παραμέτρων 
προσομοίωσης της δυναμικής συμπεριφοράς του DMF από την κοινή συμπεριφορά 
των υπολοίπων πέντε διαλυτών, οι οποίες παρουσιάζονται στις επόμενες 
παραγράφους.  Λαμβάνοντας υπ’όψη την αυξημένη πολικότητα του DMF 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται σε ειδικές 
αλληλεπιδράσεις του διαλύτη με το πολυμερές. 

 
 
 
 
 
3.4.2.3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ PNVC 
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 Η ενδομοριακή περιστροφή των πλευρικών ομάδων που συνδέονται με την 
κύρια αλυσίδα του πολυμερούς όπως φαινυλικές ή ναφθυλικές ομάδες, επηρρεάζει με 
διαφορετικό τρόπο την αποδιέγερση των αρωματικών ανθράκων. Αυτό συμβαίνει λόγω 
των διαφορετικών προσανατολισμών των ενδοπυρηνικών ανυσμάτων C-H ως προς τον 
ενδομοριακό άξονα περιστροφής14,31. Αν υποθέσουμε ότι ο άξονας περιστροφής συμπίπτει 
με το δεσμό που συνδέει την πλευρική ομάδα με την κύρια αλυσίδα του πολυμερούς τότε 
οποιοδήποτε άνυσμα C-H είναι παράλληλο με τον άξονα της εσωτερικής περιστροφής 
(θ=0ο) δεν αναμένεται να επηρρεάζεται από την εσωτερική κίνηση. Αντίθετα, ανύσματα C-
H που σχηματίζουν γωνία β (β~60ο για τις φαινυλικές ή ναφθυλικές ομάδες) με τον άξονα 
περιστροφής επηρεάζονται από την εσωτερική περιστροφή14,35 και αναμένεται οι 
αντίστοιχοι άνθρακες να εμφανίζουν μεγαλύτερους χρόνους αποδιέγερσης Τ1 σε σύγκριση 
με τους άνθρακες των οποίων τα  ανύσματα C-H  είναι παράλληλα με τον άξονα 
εσωτερικής περιστροφής. 

Λαμβάνοντας υπ’όψη τα παραπάνω μπορούμε να ταξινομήσουμε τους 
αρωματικούς άνθρακες της πλευρικής ομάδας του καρβαζολίου σε τρεις ομάδες ανάλογα 
με τη γωνία β που σχηματίζουν τα ανύσματα C-H με τον εσωτερικό άξονα περιστροφής ο 
οποίος θεωρείται ότι συμπίπτει με το δεσμό C-N που συνδέει την ομάδα του καρβαζολίου 
με την κύρια αλυσίδα του PNVC. Τα ανύσματα C-H κάθε ομάδας σχηματίζουν παρόμοιες 
γωνίες β. Η πρώτη ομάδα περιέχει τους άνθρακες C-1, C-4, C-5 και C-8 με γωνία β~16ο, η 
δεύτερη αποτελείται από τους άνθρακες C-2 και C-7 με β~75ο και τα μέλη της τρίτης 
ομάδας είναι οι άνθρακες C-3 και C-6 με β~46.5ο. Οι άνθρακες της κάθε ομάδας 
αναμένεται να επιδεικνύουν παρόμοιες παραμέτρους αποδιέγερσης εντός του πειραματικού 
σφάλματος, ενώ διαφορετικές θα πρέπει να οι παράμετροι αποδιέγερσης για τους άνθρακες 
που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Μεταξύ των διαφόρων ανθρακικών σημάτων που 
εμφανίζονται στο 13C φάσμα NMR του PNVC μόνο οι άνθρακες C-1, C-5 και C-8 της 
πρώτης ομάδας εμφανίζουν διακριτές και μη αλληλεπικαλυπτόμενες κορυφές. Τα σήματα 
των ανθράκων C-2 και C-7 εμφανίζουν μια αλληλεπικαλυπτόμενη κορυφή. Το σήμα του 
άνθρακα C-4 αλληλεπικαλύπτεται με εκείνα των ανθράκων C-3 και C-6. Συνεπώς οι 
παράμετροι αποδιέγερσης των τελευταίων ανθράκων δεν μπορούν να μετρηθούν με 
ακρίβεια και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη στη μετέπειτα ανάλυση. Οι 
πειραματικές παράμετροι αποδιέγερσης Τ1 και ΝΟΕ των ανθράκων της πρώτης ομάδας (C-
1, C-5 και C-8) αναμένεται να είναι περίπου ίδιες εντός του πειραματικού σφάλματος. Το 
ίδιο αναμένεται να συμβαίνει και για τους άνθρακες C-2 και C-7 οι οποίοι 
αλληλεπικαλύπτονται. 

 Ο πίνακας II συγκρίνει τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης του 
μεθινικού άνθρακα της κύριας αλυσίδας του PNVC και  το μέσο όρο των παραμέτρων 
αποδιέγερσης των ανθράκων της πρώτης και δεύτερης ομάδας, τα οποία έχουν μετρηθεί σε 
διαλύτη χλωροφόρμιο. Προσεκτικός έλεγχος του πίνακα II αποκαλύπτει ότι ο μέσος όρος 
των παραμέτρων αποδιέγερσης των αρωματικών ανθράκων είναι περίπου ίδιος με τον 
αντίστοιχο μέσο όρο του μεθινικού άνθρακα στα 300 MHz. Όμως, όσο αυξάνει το 
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μαγνητικό πεδίο, ο μέσος όρος των παραμέτρων αποδιέγερσης των αρωματικών ανθράκων 
γίνεται μικρότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του μεθινικού άνθρακα. Αυτή η 
παρατήρηση αντανακλά την αυξανόμενη συνεισφορά του μηχανισμού ανισοτροπίας της 
χημικής μετατόπισης στην αποδιέγερση των αρωματικών ανθράκων, όσο αυξάνει η ένταση 
του μαγνητικού πεδίου. Συγκρίνοντας το μέσο όρο των παραμέτρων αποδιέγερσης των 
αρωματικών ανθράκων των δυο ομάδων, παρατηρούμε ότι αυτές οι τιμές δεν διαφέρουν 
ιδιαίτερα μεταξύ τους σε όλες τις θερμοκρασίες και τα μαγνητικά πεδία, εντός του 
πειραματικού σφάλματος. Οι μικρότερες διαφορές παρατηρούνται στα 75.4 MHz (από 
1.8% έως 4.5%) και οι υψηλότερες στα 125.7MHz (από 6% έως 10%). Η διαφορά είναι 
ενδιάμεση στα 100.6MHz (από 1% έως 7%). Παρόμοιες τάσεις στα πειραματικά δεδομένα 
αποδιέγερσης παρατηρούνται και στους υπόλοιπους πέντε διαλύτες. Συνεπώς αφού οι 
διαφοροποιήσεις στα δεδομένα αποδιέγερσης των αρωματικών ανθράκων είναι εντός του 
πειραματικού σφάλματος και καθώς οι τιμές τους είναι συγκρίσιμες ή μικρότερες από τις 
αντίστοιχες τιμές για το μεθινικό άτομο άνθρακα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 
εσωτερική περιστροφή του καρβαζολίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Πράγματι, για την 
περιγραφή της κίνησης της πλευρικής αλυσίδας χρησιμοποιήθηκαν σύνθετες συναρτήσεις 
συσχέτισης οι οποίες συνδυάζουν τις πλευρικές κινήσεις με τις αντίστοιχες τμηματικές της 
κύριας αλυσίδας. Καμία από αυτές τις σύνθετες συναρτήσεις δεν κατάφερε να 
προσομοιώσει τα πειραματικά μας δεδομένα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις 
σύνθετες συναρτήσεις συσχέτισης λήφθηκε υπ’όψη η συνεισφορά του μηχανισμού 
ανισοτροπίας της χημικής μετατόπισης. Προσπάθειες προσομοίωσης των πειραματικών 
μας δεδομένων συμπεριλαμβάνοντας στους υπολογισμούς κάποιες πειραματικές τιμές Τ2 
που μετρήθηκαν στα 500MHz, απέβησαν επίσης άκαρπες. Οι θεωρητικές συναρτήσεις 
συσχέτισης που χρησιμοποιήθηκαν δεν στάθηκαν ικανές να αναπαραγάγουν τα 
πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης των αρωματικών ανθράκων. 

 
 
 3.4.2.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΤΗ (SOLVENT  ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ PNVC. 
 
 Αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2.4.2, ότι η τεχνική της αποδιέγερσης NMR 

του πυρήνα 13C σε αραιά διαλύματα πολυμερών, παρέχει τη δυνατότητα της μελέτης της 
δυναμικής απομονωμένων πολυμερικών αλυσίδων, δηλαδή απουσία διαμοριακών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αλυσίδων, όπως συμβαίνει σε πυκνά διαλύματα, ή σε 
τήγματα πολυμερών. Αναμένεται όμως η δυναμική των πολυμερικών αλυσίδων να 
επηρρεάζεται από την αλληλεπίδρασή τους με το διαλύτη. Η μελέτη της φύσης αυτών των 
αλληλεπιδράσεων είναι απαραίτητη, για τη μελέτη της υδροδυναμικής συμπεριφοράς της 
πολυμερικής αλυσίδας σε διαλύματα. Η θεωρητική βάση αυτής της μελέτης θεωρεί το 
διαλύτη ως συνεχές μέσο χωρίς δομή. Η επίδραση του διαλύτη αντανακλάται στο ιξώδες 
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του, το οποίο αποτελεί έμμεσο μέτρο της τριβής την οποία εξασκεί ο διαλύτης στην 
περιστροφική διάχυση του πολυμερούς. 

  
3.4.2.4.1 ΘΕΩΡΙΑ KRAMERS 
 
 Οι ταχύτητες των μεταβάσεων διαμόρφωσης σε ιξώδη μέσα 

προσδιορίζονται με βάση τη θεωρία του Kramers57. Ο Kramers μελέτησε την επίδραση των 
δυνάμεων τριβής του διαλύτη στην ταχύτητα χημικών αντιδράσεων, χρησιμοποιώντας την 
κίνηση ενός σωματιδίου στο ύψος ενός δυναμικού φράγματος. Η ταχύτητα διέλευσης ενός 
σωματιδίου, υ, πάνω από ένα ενεργειακό φράγμα ύψους Eα, περιγράφεται από την 
εξίσωση: 
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όπου ζ είναι ο συντελεστής τριβής, m είναι η μάζα του σωματιδίου, γ είναι η 

καμπυλότητα του ενεργειακού φράγματος κοντά στην κορυφή του, R είναι η παγκόσμια 
σταθερά των αερίων, Τ είναι η απόλυτη θερμοκρασία και Α είναι μια σταθερά, η τιμή της 
οποίας εξαρτάται από τη γεωμετρία του ενεργειακού φράγματος. 

 Στη θεωρία του Kramers ο διαλύτης θεωρείται σαν μια στατιστικά τυχαία 
δύναμη τριβής, η οποία αντιτίθεται στην υπερπήδηση του φράγματος. Οποιαδήποτε 
συσχέτιση στο χώρο ή στο χρόνο των δυνάμεων τριβής που ασκούνται στο σωματίδιο 
θεωρείται αμελητέα. 

 Η θεωρία του Kramers έχει ελεγχθεί επανειλημμένα σε πολλές φωτοχημικές 
αντιδράσεις ισομερισμού σε διαλύματα, σε μια προσπάθεια να εξηγηθεί η επίδραση του 
ιξώδους του διαλύτη στις πειραματικές ταχύτητες αντίδρασης58-62. Τελευταία, η ίδια 
θεωρία έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης με στόχο την εφαρμογή της στην ερμηνεία 
της επίδρασης του διαλύτη στην περιστροφική κίνηση πολυμερών σε διαλύματα. Ο 
Helfand38, χρησιμοποίησε  τη θεωρία Kramers στην περίπτωση των μεταβάσεων 
διαμόρφωσης οι οποίες συμβαίνουν στην κύρια αλυσίδα πολυμερών. Το σκεπτικό αυτής 
της εφαρμογής στηρίζεται στο γεγονός ότι μια μετάβαση trans-gauche, μπορεί να θεωρηθεί 
ως μια αντίδραση ισομερισμού. Υποθέτοντας ότι ο χρόνος συσχέτισης τ1 των συλλογικών 
μεταβάσεων διαμόρφωσης είναι αντιστρόφως ανάλογος της σταθεράς ταχύτητας 
ισομερισμού trans-gauche, η εξίσωση (57) δίνει την εξάρτηση του χρόνου τ1 από τη 
θερμοκρασία και το ιξώδες, όπως αυτή προκύπτει από τη θεωρία του Κramers 

RT
E

e
*

1 ητ Α=       (58) 
 
Ο προεκθετικός παράγοντας Α είναι ανεξάρτητος του ιξώδους και της 

θερμοκρασίας, η είναι το ιξώδες του διαλύτη και Ε* είναι το δυναμικό ενεργειακό φράγμα 
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των μεταβάσεων διαμόρφωσης. Η εξίσωση (58) προβλέπει τη γραμμική εξάρτηση του 
logτ1 ως προς logη σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, με κλίση της προκύπτουσας ευθείας 
ίση με τη μονάδα. 

 Η εξάρτηση του ιξώδους του διαλύτη από τη θερμοκρασία μπορεί να 
περιγραφεί με την εξίσωση Arrhenius: 

RT
E

e
η

ηη 0=       (59) 

 
όπου η0 είναι ένας προεκθετικός παράγοντας, ανεξάρτητος του ιξώδους και της 

θερμοκρασίας, ενώ Εη είναι η ενέργεια ενεργοποίησης του ιξώδους του διαλύτη. Έτσι η 
εξίσωση (58) παίρνει τη μορφή: 

RT
EE

΄e
η

τ
+

Α=
*

1       (60) 
 
όπου Α΄ είναι μια σταθερά. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία του Kramers η 

πειραματική φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης, Εa δίνεται από το άθροισμα: 
 

ηEEEa += *       (61) 

 
Οποιαδήποτε απόκλιση από τη γραμμικότητα ενός διαγράμματος logτ1 ως προς 

logη, αποτελεί ένδειξη ότι οι εξισώσεις (60) και (61) της θεωρίας του Kramers, δεν 
επαρκούν για την περιγραφή των πειραματικών ταχυτήτων αποδιέγερσης. 

Οι χρόνοι συσχέτισης του πίνακα VIII μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δειχτεί 
εάν ισχύει η θεωρία του Kramers για το PNVC, δηλαδή αν υπάρχει γραμμική εξάρτηση 
του χρόνου συσχέτισης τ1 από το ιξώδες η. Στο σχήμα 30 απεικονίζονται τα διαγράμματα 
του logτ1 ως συνάρτηση του logη σε θερμοκρασίες 20, 35 και 50οC, όπου υπάρχουν 
δεδομένα και για τους έξι διαλύτες. Για κάθε θερμοκρασία τα διαγράμματα σχηματίζουν 
ευθείες γραμμές, των οποίων οι κλίσεις είναι περίπου ίσες με τη μονάδα. Συγκεκριμένα  
0.98± 0.09 στους 20οC, 0.98 0.06 στους 35± οC και 0.98± 0.09 στους 50οC. Το σφάλμα 
στις παραπάνω κλίσεις υπολογίστηκε με τη μέθοδο των οριακών κλίσεων. Η σύγκλιση των 
κλίσεων αυτών με τη μονάδα, φανερώνει την επιτυχία της θεωρίας του Kramers να 
περιγράψει τη δυναμική της 
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Σχήμα 30: Διαγράμματα του logτ1 ως συνάρτηση του logη σε θερμοκρασίες (α) 

20οC (      ), (β) 35οC (•••••) και 50οC (-•-•-) σε διαλύτες THF-d8,(▲), CDCl3 (■), 1,4-
διοξάνιο-d8 (●),  TCE-d2 ( ), PCE (□) και DMF-d8 (▼). 

 
αλυσίδας του PNVC στους παραπάνω διαλύτες ως συνάρτηση του ιξώδους. Για τον 

υπολογισμό των παραπάνω κλίσεων δεν λήφθηκαν υπ’όψη τα πειραματικά δεδομένα του 
διαλύτη DMF, του οποίου η συμπεριφορά εμφανίζει σημαντική απόκλιση από τη 
συμπεριφορά των υπόλοιπων πέντε διαλυτών. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω διαδικασία προϋποθέτει ότι το 
δυναμικό του ενεργειακού φράγματος, Ε*, για τις μεταβάσεις διαμορφώσεων είναι το ίδιο 
σε όλους τους διαλύτες. 

 Μια πιο αυστηρή δοκιμασία της θεωρίας του Kramers αποτελεί το 
διάγραμμα του σχήματος 31, όπου απεικονίζεται γραφικά η μεταβολή της ποσότητας 
log(τ1/η1.0) για κάθε διαλύτη ως συνάρτηση του αντιστρόφου της θερμοκρασίας 1/Τ 
(εξίσωση 58). Οι τιμές του ιξώδους των διαλυτών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή αυτού του διαγράμματος συγκεντρώνονται στον πίνακα IX. Τα ιξώδη του 
πίνακα IX υπολογίστηκαν ή ελήφθησαν από τη βιβλιογραφία63-65. Σύμφωνα με την 
εξίσωση (57), η κλίση της γραμμής στο διάγραμμα πρέπει να είναι ανάλογη με το 
δυναμικό φράγμα Ε*. Από το διάγραμμα αυτό είναι φανερό ότι η θεωρία του Kramers 
επιτυγχάνει να ερμηνεύσει τα πειραματικά δεδομένα για όλους τους διαλύτες εκτός του 
DMF του οποίου τα πειραματικά δεδομένα εμφανίζουν σημαντική απόκλιση.  Η μέση τιμή 
του Ε* που υπολογίζεται από το διάγραμμα χωρίς να ληφθεί υπ’όψη ο διαλύτης DMF, είναι 
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9.1± 0.3 kJ/mol. Η τιμή αυτή είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές του Ε* που υπολογίζονται από 
την εξίσωση (60), δηλαδή 9.5 kJ/mol για το THF, 10 kJ/mol για το CDCl3, 10.5 kJ/mol για 
το 1,4 διοξάνιο-d8, 8 kJ/mol για το TCE, 8.5 kJ/mol για το PCE και 9 kJ/mol για το DMF. 
Αυτή η διαδικασία μελέτης της επίδρασης του ιξώδους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 
ύψος του ενεργειακού φράγματος των μεταβάσεων διαμορφώσεων δεν εξαρτάται από το 
διαλύτη. 
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Σχήμα 31: Μεταβολή των ανηγμένων χρόνων συσχέτισης log(τ1/η1.0) ως 

συνάρτηση του αντίστροφου της θερμοκρασίας 1/Τ σε διαλύτες THF-d8,(▲), CDCl3 (■), 
1,4-διοξάνιο-d8 (●),  TCE-d2 ( ), PCE (□) και DMF-d8 (▼). 

  
 
Για τον υπολογισμό του δυναμικού φράγματος σε κάθε διαλύτη, χρησιμοποιήθηκε 

η τιμή της ενέργειας ενεργοποίησης, Εη, για τον αντίστοιχο διαλύτη. Η ενέργεια Εη 
υπολογίζεται από την κλίση του διαγράμματος του logη ως συνάρτηση του αντιστρόφου 
της θερμοκρασίας, 1/Τ, σύμφωνα με την εξίσωση (58). Η τιμή της ενέργειας Εη για κάθε 
διαλύτη υπολογίστηκε ότι είναι 8 kJ/mol για το THF, 7.5 kJ/mol για το CDCl3, 12.5 kJ/mol 
για το 1,4 διοξάνιο-d8, 12.5 kJ/mol για το TCE, 13 kJ/mol για το PCE και 9 kJ/mol για το 
DMF. 

 
 
Πίνακας ΙΧ: Ιξώδη των διαλυτών THF-d8, CDCl3, 1,4 Διοξάνιο-d8, TCE-d2, PCE  

και DMF-d8 στην περιοχή θερμοκρασιών όπου μελετήθηκε η δυναμική του PNVC. 
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 Ιξώδες (cp) 

Θερμοκρα
σία (οC) 

THF-d8           CDCl3     1,4 Διοξάνιο-d8
           
TCE-d2

        PCE 
           
      DMF-d8

-25  0.96     

-10  0.79     

5  0.67     

20 0.48 0.57 1.30 1.81 2.51 0.87

35 0.41 0.49 1.01 1.39 1.89  

40      0.66

50 0.36 0.43 0.80 1.10 1.46  

55      0.55

65 0.32  0.65 0.91 1.19  

70      0.47

80 0.29  0.55 0.79 1.03  

85      0.41

95 0.28   0.73 0.97  

100      0.37

110 0.27   0.72 0.97  

120      0.35

 
 
 
 Όπως είναι φανερό από τα διαγράμματα των σχημάτων 30-33,  ο διαλύτης 

DMF παρουσιάζει διαφορετική δυναμική συμπεριφορά από τους υπόλοιπους πέντε με 
αποτέλεσμα η θεωρία του Kramers να αποτυγχάνει να περιγράψει τη δυναμική 
συμπεριφορά του PNVC στο διαλύτη αυτό. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη 
παράγραφο, η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του DMF αποδίδεται σε ειδικές 
αλληλεπιδράσεις του με το πολυμερές λόγω της αυξημένης πολικότητάς του. 

 
 

3.4.3 ΥΠΕΡΘΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
 
Πρόσφατες μελέτες17,66 δυναμικής πολυμερών σε διαλύματα ακολούθησαν μια 

πρόταση του Guillermo και των συνεργατών του67, για το εάν πειραματικά δεδομένα ΝΤ1 
και ΝΟΕ τα οποία έχουν μετρηθεί σε διάφορες τιμές έντασης μαγνητικού πεδίου, μπορούν 
να συνδυαστούν στο ίδιο διάγραμμα, παρέχοντας μια ενιαία καμπύλη. Η επιτυχής 
εφαρμογή αυτής της διαδικασίας είναι δυνατή, μόνον όταν όλες οι χρονικές σταθερές (οι 
μοριακοί χρόνοι συσχέτισης), οι οποίες εμπεριέχονται στη συνάρτηση συσχέτισης G(t) που 
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περιγράφει τη δυναμική ενός πολυμερούς, έχουν την ίδια εξάρτηση από τη θερμοκρασία 
με μια χαρακτηριστική χρονική σταθερά τ(Τ). 

Η επιτυχία ή όχι της λεγόμενης υπέρθεσης συχνότητας-θερμοκρασίας, αντανακλά 
την εξάρτηση ή όχι των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (ή μορφή) της θεωρητικής 
συνάρτησης συσχέτισης, χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή των πειραματικών 
δεδομένων αποδιέγερσης67, από τη θερμοκρασία. Εάν οι χρονικές σταθερές (χρόνοι 
συσχέτισης) της θεωρητικής συνάρτησης συσχέτισης, οι οποίες περιγράφουν την 
τμηματική δυναμική του πολυμερούς έχουν την ίδια εξάρτηση από τη θερμοκρασία, τότε η 
μορφή της συνάρτησης συσχέτισης είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει ότι 
η χρησιμοποιούμενη συνάρτηση συσχέτισης είναι κατάλληλη για την περιγραφή της 
δυναμικής συμπεριφοράς του πολυμερούς. Πιο συγκεκριμένα, το διάγραμμα της 
ποσότητας log(ΝΤ1/ωC) συναρτήσει της ποσότητας ( )[ ]ΤτωClog  μπορεί να συνδυάσει 

επιτυχώς, όλα τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης, σε μαγνητικά πεδία διαφορετικής 
συχνότητας ωC, και να αποδείξει έτσι, ότι η μορφή της συνάρτησης συσχέτισης G(t) είναι 
ανεξάρτητη της θερμοκρασίας. Συνήθως, ο χρόνος τ(Τ) είναι ο χρόνος συσχέτισης που 
περιγράφει τις τμηματικές κινήσεις της κύριας αλυσίδας και προκύπτει από τη θεωρητική 
χρονική συνάρτηση συσχέτισης, η οποία εφαρμόστηκε για την ερμηνεία της δυναμικής του 
πολυμερούς. Επομένως, η μέθοδος της υπέρθεσης συχνότητας-θερμοκρασίας αποτελεί μια 
ακόμα δοκιμασία για την ικανότητα του μοντέλου να περιγράψει ικανοποιητικά τη 
δυναμική της κύριας αλυσίδας. 

Στα διαγράμματα του σχήματος 32 απεικονίζεται η γραφική παράσταση της 
ποσότητας  log(ΝΤ1/ωC) ως συνάρτηση του log(ωCτ1). Οι τιμές των ΝΤ1 και τ1 για τους 
διάφορους διαλύτες ελήφθησαν από τους πίνακες II-VII και VIII αντίστοιχα. Στα 
διαγράμματα 32α και 32β απεικονίζεται η διαδικασία της υπέρθεσης συχνότητας 
θερμοκρασίας για το μεθινικό και μεθυλενικό άτομο άνθρακα του PNVC, σε διάφορες 
τιμές συχνότητας του πεδίου, ωC, στους έξι διαλύτες. Παρατηρείται ότι και στα δυο 
διαγράμματα, η υπέρθεση είναι ικανοποιητική για τους όλους τους διαλύτες εκτός του 
DMF, του οποίου τα πειραματικά δεδομένα εμφανίζουν απόκλιση. 

Παρόμοια, στα σχήματα 33α και 33β απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις της 
ποσότητας  ΝΟΕ ως συνάρτηση του log(ωCτ1). για το μεθινικό και μεθυλενικό άτομο 
άνθρακα του PNVC, σε διάφορες τιμές συχνότητας του πεδίου, ωC, στους έξι διαλύτες . Η 
υπέρθεση είναι εξίσου ικανοποιητική όπως και στα διαγράμματα του σχήματος 32.  

Η επιτυχία της υπέρθεσης συχνότητας θερμοκρασίας πιστοποιεί την ικανότητα του 
μοντέλου DLM να περιγράψει τη δυναμική του PNVC σε διαλύματα, καθώς επίσης και ότι 
η μορφή της θεωρητικής συνάρτησης συσχέτισης DLM δεν μεταβάλλεται με τη 
θερμοκρασία και τον διαλύτη. 
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Σχήμα 32: Διάγραμμα log(NT1/ωC) ως συνάρτηση του log(ωCτ1), (α) για το 

μεθινικό και (β) για το μεθυλενικό άτομο άνθρακα του PNVC σε διαλύτες THF-d8(▲), 
CDCl3 (■), 1,4-διοξάνιο-d8 (●),  TCE-d2 ( ), PCE (□) και DMF-d8 (▼). 
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Σχήμα 33: Διάγραμμα ΝΟΕ ως συνάρτηση του log(ωCτ1), (α) για το μεθινικό και 

(β) για το μεθυλενικό άτομο άνθρακα του PNVC σε διαλύτες THF-d8,(▲), CDCl3 (■), 1,4-
διοξάνιο-d8 (●),  TCE-d2 ( ), PCE (□) και DMF-d8 (▼). 
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3.4.4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ PNVC ΣΕ 

ΑΡΑΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. 
  
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αποδιέγερσης 13C για τους 

πρωτονιωμένους άνθρακες του PNVC σε έξι διαλύτες και σε τρεις εντάσεις μαγνητικού 
πεδίου. Οι χρόνοι συσχέτισης που περιγράφουν τις τμηματικές κινήσεις της αλυσίδας σε 
αραιά διαλύματα, προσδιορίστηκαν από τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο DLM. Οι χρόνοι συσχέτισης βρέθηκαν ανάλογοι προς το 
ιξώδες του διαλύτη. Τούτο έρχεται σε συμφωνία με τη θεωρία του Kramers, η οποία 
προβλέπει την υδροδυναμική συμπεριφορά του PNVC στην περιοχή υψηλών τριβών και 
θεωρεί ότι η δυναμική της πολυμερικής αλυσίδας μεταβάλλεται γραμμικά με το ιξώδες του 
διαλύτη.  

Το δυναμικό ενεργειακό φράγμα Ε* των μεταβάσεων διαμόρφωσης στην αλυσίδα 
του PNVC βρέθηκε ότι είναι 9.1± 0.3 KJ/mol και δεν εξαρτάται από το ιξώδες του 
διαλύτη. Αντίθετα, οι ταχύτητες των τμηματικών κινήσεων εξαρτώνται από το ιξώδες του 
διαλύτη. 

 Η επιτυχία του μοντέλου DLM και της θεωρίας του Kramers στην 
περιγραφή της δυναμικής και της υδροδυναμικής συμπεριφοράς του PNVC αντίστοιχα, 
επιβεβαιώθηκε εφαρμόζοντας τη μέθοδο της υπέρθεσης συχνότητας-θερμοκρασίας στα 
δεδομένα Τ1 και ΝΟΕ των ανθράκων της κύριας αλυσίδας του πολυμερούς. 

 Τέλος, τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης των πρωτονιωμένων 
ανθράκων της πλευρικής ομάδας του καρβαζολίου, έδειξαν ότι η εσωτερική περιστροφή 
του καρβαζολίου γύρω από το δεσμό C-N είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

 
3.5 ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΩΤΟΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ PNVC 
 
Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της χρονοεξαρτώμενης 

φασματοσκοπίας φθορισμού12,13,68-72 για το PNVC, έχουν δείξει το σχηματισμό δυο 
διαφορετικών excimers. Το αληθινό excimer εμφανίζει μια κορυφή κοντά στα 420nm που 
αποδίδεται σε μια δομή παράλληλη (sandwich type). Το δευτερεύων excimer του οποίου η 
δομή δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια, εμφανίζει κορυφή κοντά στα 370nm. Το αληθινό 
excimer σχηματίζεται όταν δυο γειτονικές καρβαζολικές ομάδες βρεθούν σε εκλειπτική 
(sandwich like) διαμόρφωση, ενώ ο σχηματισμός του δευτερεύοντος excimer προωθείται 
με μερική αλληλεπικάλυψη δυο καρβαζολικών ομάδων. Αν και η δομή του δευτερεύοντος 
excimer δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, ο σχηματισμός του πιθανώς σχετίζεται με την 
παρουσία συνδιοτακτικών στερεοχημικών ακολουθιών στην πολυμερική αλυσίδα. Η 
εκπομπή ακτινοβολίας από το excimer χαμηλής ενέργειας είναι πιο έντονη όσο πιο 
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πλούσιο σε ισοτακτικές ακολουθίες είναι το πολυμερές. Συνεπώς η τακτικότητα είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας για τη σχετική αφθονία αυτών των δυο τύπων excimer13,73. 

Σημαντικό ρόλο στο προσδιορισμό της φωτοφυσικής συμπεριφοράς του PNVC, 
παίζουν οι παράγοντες της δυναμικής και της διαμόρφωσης του. Μελέτη των meso και 
racemic 2,4-δι-Ν-καρβαζολοπεντανίου με 1H NMR74 αποκάλυψε ότι οι κυριότερες δομές 
για το meso ισομερές είναι οι tg- και g+t, οι οποίες είναι ισοδύναμες. Για το racemic 
ισομερές βρέθηκε ότι η διαμόρφωση χαμηλότερης ενέργειας είναι η tt διαμόρφωση και 
κατά 2.3kJ mol-1 υψηλότερα βρίσκεται η g+g+ διαμόρφωση. Υπολογισμοί ενεργειών 
διαμόρφωσης75, έδειξαν ότι στις ισοτακτικές δυάδες του PNVC οι προτιμούμενες 
διαμορφώσεις είναι οι παραπάνω meso δομές, αν και βρέθηκε σχετικά υψηλότερος 
πληθυσμός για τη διαμόρφωση tt. Στις συνδιοτακτικές δυάδες του πολυμερούς η 
διαμόρφωση tt είναι περισσότερο προτιμούμενη απ’ότι στο διμερές. Από μελέτες με 
φάσματα απορρόφησης συναρτήσει του χρόνου μοντέλων του 2,4-δι-Ν-
καρβαζολοπεντανίου στη χρονική κλίμακα των picosecond και nanοsecond 
προτάθηκε69,71,73 ότι το δευτερεύων excimer προκύπτει από μερική αλληλοεπικάλυψη των 
καρβαζολικών δακτυλίων που συμβαίνει με μια ελαφριά περιστροφή ~20ο των δεσμών του 
κορμού από τη διαμόρφωση tt της συνδιοτακτικής δυάδας4 (σχήμα 34(α)). Συνεπώς ο 
σχηματισμός του δευτερεύοντος excimer είναι πολύ σύντομος (λιγότερο από 2 ns) και 
χαρακτηρίζεται από μικρή ενέργεια ενεργοποίησης. Το αληθινό excimer το οποίο 
σχηματίζεται από ολική αλληλοεπικάλυψη των γειτονικών καρβαζολικών ομάδων, 
προϋποθέτει εκλειπτική διάταξη των χρωμοφόρων ομάδων στην ίδια πλευρά του κορμού. 
Τέτοιου είδους διάταξη λαμβάνει χώρα στη διαμόρφωση tt της ισοτακτικής δυάδας και 
στις διαμορφώσεις tg- και g+t της συνδιοτακτικής δυάδας. Στις περιπτώσεις όμως αυτές 
απαιτείται μια περιστροφή ~120ο γύρω από τους δεσμούς C-C του κορμού, τόσο για τις 
διαμορφώσεις ελάχιστης ενέργειας tg- και g+t της ισοτακτικής δυάδας όσο και για τη 
διαμόρφωση tt της συνδιοτακτικής δυάδας. Αυτή η διαδικασία για μια ισοτακτική δυάδα 
απεικονίζεται στα σχήματα 34(β), (γ) και (δ). Επομένως το αληθινό excimer σχηματίζεται 
με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με το δευτερεύων και το μέγεθος της ενέργειας 
ενεργοποίησης για το σχηματισμό αυτό αναμένεται να είναι παρόμοιο με αυτό της 
τμηματικής κίνησης της αλυσίδας του PNVC. Πάντως, όπως έχει ήδη επισημανθεί74, οι 
ιδιότητες διαμόρφωσης του ηλεκτρονικά διεγερμένου PNVC ενδέχεται να διαφέρουν από 
εκείνες του μη διεγερμένου μορίου λόγω διαφορετικών ενεργειών αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των διεγερμένων και μη διεγερμένων καρβαζολικών ομάδων. 

Αν και η τακτικότητα του πολυμερούς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το 
σχηματισμό των δυο τύπων excimer, τα NMR δεδομένα αποδιέγερσης της παρούσης 
εργασίας δεν φαίνεται να επηρεάζονται από τη στερεοχημεία της αλυσίδας. Η παρατήρηση 
αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σχήμα του πηγαδιού δυναμικού  
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Σχήμα 34: (α) Η διαμόρφωση βασικής κατάστασης (tt) του racemic 2,4-δι-Ν-
καρβαζολοπεντανίου, (β) και (γ) οι διαμορφώσεις βασικής κατάστασης (tg-) και (g+t) του 
meso 2,4-δι-Ν-καρβαζολοπεντανίου, (δ) η διαμόρφωση διεγερμένης κατάστασης του meso 
2,4-δι-Ν-καρβαζολοπεντανίου από την οποία σχηματίζεται το αληθινό excimer (sandwich 
type). 

 
 

της διαμόρφωσης στα ενεργειακά ελάχιστα και μέγιστα των διαφόρων διαμορφώσεων 
είναι παρόμοιο για τις διάφορες στερεοχημικές ακολουθίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
δεδομένα Τ1 και ΝΟΕ αντανακλούν πολυάριθμες διαμορφώσεις και δυναμικές διαδικασίες 
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που λαμβάνουν χώρα στην κύρια αλυσίδα του πολυμερούς. Συνεπώς δεν είναι περίεργο το 
γεγονός ότι αυτές οι πειραματικές τιμές δεν επηρεάζονται από την τακτικότητα. Ωστόσο η 
δυναμική συμπεριφορά του PNVC όπως περιγράφεται από το μοντέλο DLM θα πρέπει να 
προσφέρει κάποιου είδους  ένδειξη όσων αφορά στην επίδραση των τοπικών δυναμικών 
της κύριας αλυσίδας στο σχηματισμό των excimers. Καθώς η εσωτερική περιστροφή της 
καρβαζολικής ομάδας είναι ισχυρά παρεμποδισμένη, λαμβάνονται υπ’όψη αποκλειστικά 
τη δυναμική των τμηματικών κινήσεων της κύριας αλυσίδας. Σύμφωνα με το μοντέλο 
DLM οι κινήσεις της κύριας αλυσίδας του PNVC περιγράφονται από δυο χρόνους 
συσχέτισης τ0 και τ1 οι οποίοι προσδιορίζουν  απομονωμένες, απλές μεταβάσεις 
διαμόρφωσης και συνεργατικές μεταβάσεις διαμόρφωσης, αντίστοιχα. Ο χρόνος 
συσχέτισης τ0 μπορεί να συγκριθεί με την ταχύτητα σχηματισμού του αληθινού eximer 
αφού η παράλληλη διάταξη των δυο καρβαζολικών δακτυλίων που απαιτείται για το 
σχηματισμό του αληθινού excimer προϋποθέτει περιστροφή γύρω από έναν απλό C-C 
δεσμό. Αντίθετα, ο χρόνος συσχέτισης τ1, αναμένεται να επηρεάζει το σχηματισμό του 
δευτερεύοντος excimer, καθώς οι συνεργατικές μεταβάσεις διαμόρφωσης χαρακτηρίζονται 
από γωνία στρέψης μικρότερη από 120ο.  

Εάν οι παραπάνω χρόνοι συσχέτισης είναι συγκρίσιμοι ή μικρότεροι από τις 
ταχύτητες σχηματισμού των excimers, μπορεί κανείς με ασφάλεια να υποθέσει ότι η 
ηλεκτρονική διέγερση συμβαίνει όταν οι δυο καρβαζολικές ομάδες έχουν ήδη την 
κατάλληλη γεωμετρία που ευνοεί το σχηματισμό των excimers. Αντίθετα, στην περίπτωση 
που οι χρόνοι συσχέτισης εμφανίζονται μεγαλύτεροι από την ταχύτητα σχηματισμού του 
excimer, τα τοπικά δυναμικά της κύριας αλυσίδας του πολυμερούς δεν επηρεάζουν την 
φωτοφυσική συμπεριφορά του. 

Οι Ng και Guilet69 , αναλύοντας τη απόσβεση φθορισμού του PNVC σε αραιά 
διαλύματα βενζολίου στους 24οC, υπολόγισαν τους χρόνους ημιζωής των δυο excimers. 
Για το αληθινό excimer ο χρόνος ημιζωής είναι 12.8 ns, ενώ για το δευτερεύων excimer 
είναι 2.9 ns. Σε διαλύτη THF και σε θερμοκρασία δωματίου οι τιμές αυτές βρέθηκαν ίσες 
με 17 ns και 4 ns76, αντίστοιχα. Οι υπολογιζόμενοι χρόνοι συσχέτισης για την τμηματική 
κίνηση της κύριας αλυσίδας στον ίδιο διαλύτη, είναι μικρότεροι από  τους χρόνους 
ημιζωής των excimers, δηλαδή 1.42 ns. Αν και δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα για 
τους χρόνους ημιζωής των διεγερμένων καταστάσεων του PNVC σε άλλους διαλύτες, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο σχηματισμό των διεγερμένων καταστάσεων παίζουν 
σημαντικό ρόλο οι τμηματικές κινήσεις της κύριας αλυσίδας και όχι η κίνηση της 
πλευρικής ομάδας. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ PNVC 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

4.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

 Είναι γνωστό ότι η ένταση του σήματος NMR ενός πρωτονίου 
μεταβάλλεται όταν ακτινοβολείται το σήμα ενός γειτονικού μαγνητικά μη ισοδύναμου 
πρωτονίου77. Η μεταβολή της έντασης του σήματος είναι γνωστή ως φαινόμενο ΝΟΕ 
(Nuclear Overhauser Effect) και οφείλεται στην αλληλεπίδραση των μαγνητικών ροπών 
των δυο πρωτονίων (αλληλεπίδραση δίπολο-δίπολο), η οποία διαμορφώνεται από την 
περιστροφική κίνηση του μορίου στο διάλυμα.  Επειδή η αλληλεπίδραση δίπολο-δίπολο 
συμβαίνει στο χώρο και εξαρτάται από το αντίστροφο της έκτης δύναμης της απόστασης 
των πρωτονίων  (εξίσωση (15)), μας επιτρέπει έναν έμμεσο προσδιορισμό της 
τρισδιάστατης δομής ενός μορίου, ή την ανάλυση των διαμορφώσεών του. Παράλληλα, η 
εξάρτηση του ΝΟΕ από το αντίστροφο της έκτης δύναμης της απόστασης υποδηλώνει τη 
μείωση των αλληλεπιδράσεων δίπολο – δίπολο με αυτήν και συνεπώς περιορίζει την 
ακρίβεια της ανάλυσης για πρωτόνια, τα οποία απέχουν στο χώρο ≤  6Å. 

 
4.2.1 ΟΜΟΠΥΡΗΝΙΚΟ ΝΟΕ 
 
 Το σχήμα 35 παρουσιάζει το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών ενός 

συστήματος δυο πρωτονίων I και S. Στο διάγραμμα απεικονίζεται επίσης η κατανομή κατά 
Boltzmann των πληθυσμών των δυο πρωτονίων στην κατάσταση ισορροπίας. Για λόγους 
απλότητας υποθέτουμε ότι τα δυο πρωτόνια δεν εμφανίζουν σύζευξη σπιν-σπιν. Έτσι, το 
φάσμα NMR του συστήματος των δυο πρωτονίων θα εμφανίζει μια μόνο κορυφή για το 
πρωτόνιο Ι, επειδή οι μεταπτώσεις  και 4  συνοδεύονται από την ίδια ενέργεια. 
Για τον ίδιο λόγο παρατηρείται μια κορυφή για το πρωτόνιο S στο φάσμα NMR (οι 
μεταπτώσεις 2  και   έχουν την ίδια ακριβώς ενέργεια). Οι αντίστοιχες 
πιθανότητες μετάπτωσης W

31→ 2 →

1→ 43→
1I και W1S απεικονίζονται στο σχήμα 35. Οι μεταπτώσεις W1I 

και W1S είναι επιτρεπτές σύμφωνα με τον κανόνα επιλογής 1±=Δ Im  και οι αντίστοιχες 
πιθανότητες ονομάζονται πιθανότητες μετάπτωσης ενός κβάντου. Οι μεταπτώσεις  
και 3  θεωρούνται απαγορευμένες γιατί απαιτούν δυο κβάντα ( ) και μηδέν 

κβάντα ( ) ενέργειας, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες πιθανότητες W

41→
2 → 2±=Δ Im

0=Δ Im 2 και W0 
ονομάζονται πιθανότητες δύο και μηδέν κβάντων αντίστοιχα. Οι μεταπτώσεις W2 και W0 
δεν παρατηρούνται στο πείραμα, αλλά ανιχνεύονται έμμεσα κατά τη διαδικασία της 
αποδιέγερσης. Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας υπ’όψη τη διαφορά των πληθυσμών στις 
ενεργειακές στάθμες, έχουμε: 
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Μεταπτώσεις πρωτονίου Ι:   Διαφορά πληθυσμών = 2 
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

→

→

42

31

 

Μεταπτώσεις πρωτονίου S:  Διαφορά πληθυσμών = 2 
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

→

→

43

21

 
Μετάπτωση W2:    , Διαφορά πληθυσμών = 4 41→
 
Μετάπτωση W0:    , Διαφορά πληθυσμών = 0 32 →
 
 

                                                   (4) 
 
 
 

   (3)  .. 

                                                                                
                                                                    ..  (2) 
                                                                      
 
 
                                                         
                                            ….  (1) 
 

βα 

αβ 

ββ  

αα 

W 1Ι

W 1S

W 1I
W 1S

W 0

W 2

 
 

 

Σχήμα 35: Ενεργειακά επίπεδα και πιθανότητες μετάπτωσης ενός συστήματος δύο 
πυρήνων Ι και S. Τα σύμβολα α,  β υποδηλώνουν αντίστοιχα παράλληλη και 
αντιπαράλληλη κατεύθυνση της μαγνητικής ροπής των πυρηνικών σπιν ως προς την 
ένταση του εξωτερικού πεδίου B0. 

 

Η διαφορά των πληθυσμών στις ενεργειακές στάθμες αντιστοιχεί στην μαγνήτιση 
των πυρήνων, η οποία στην κατάσταση ισορροπίας έχει τη μέγιστη τιμή, έστω ΜΙ και ΜS 
για τα δυο πρωτόνια Ι και S.  
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 Κατά την εκτέλεση ενός πειράματος ΝΟΕ εξαναγκάζουμε τη διαφορά των 

πληθυσμών μεταξύ δυο ενεργειακών σταθμών να μεταβληθούν, δηλαδή εκτρέπουμε το 

σύστημα από την κατάσταση ισορροπίας. Το συνηθέστερο πείραμα είναι η ακτινοβόληση 

του ενός πρωτονίου με ένα μαγνητικό πεδίο μέχρι κορεσμού (ισοκατανομή των 

πληθυσμών στις ενεργειακές στάθμες) και η παρατήρηση της ανακατανομής των 

πληθυσμών στις ενεργειακές στάθμες του άλλου πρωτονίου. Στο σχήμα 36 παρουσιάζεται 

η νέα ανακατανομή των πληθυσμών στις ενεργειακές στάθμες μετά την ακτινοβόληση του 

πρωτονίου S. Ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να ληφθεί ώστε η διάρκεια της ακτινοβολίας να 

είναι πολύ σύντομη και συνεπώς να μην επηρεάζεται το σύστημα από φαινόμενα 

αποδιέγερσης. 

 
(4)

(2)

(3)

(1)

W2

W0

 
 

Σχήμα 36: Ανακατανομή των πληθυσμών στις ενεργειακές στάθμες μετά την 
ακτινοβόληση του πρωτονίου S. 
 
Η διαφορά των πληθυσμών στις ενεργειακές στάθμες μετά την ακτινοβόληση και 
ανακατανομή των πληθυσμών θα είναι: 

Μετάπτωση πρωτονίου Ι:   Διαφορά πληθυσμών = 2 
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

→

→

42

31

 

Μετάπτωση πρωτονίου S:  Διαφορά πληθυσμών = 0 
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

→

→

43

21

 
Μετάπτωση W2:    , Διαφορά πληθυσμών = 2 41→
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Μετάπτωση W0:    , Διαφορά πληθυσμών = 2 32 →
  
Το φάσμα NMR θα παρουσιάζει μια κορυφή για το πρωτόνιο Ι με την ίδια ακριβώς 

ένταση την οποία είχε πριν από το πείραμα, ενώ θα απουσιάζει η κορυφή του πρωτονίου S 
λόγω κορεσμού. Παρατηρούμε δηλαδή ότι δεν εμφανίζεται μεταβολή της έντασης του 
πρωτονίου Ι μετά την ακτινοβόληση, έστω και αν η αποδιέγερση συνέβαινε με πιθανότητα 
ενός κβάντου, W1I. Η κατάσταση αλλάζει ριζικά αν συνεχισθεί η ακτινοβόληση του 
πρωτονίου S για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μια νέα κατανομή πληθυσμών 
εμφανίζεται προοδευτικά μεταξύ των ενεργειακών σταθμών καθώς αρχίζει να συμβαίνει 
αποδιέγερση μεταξύ των σταθμών 1,4 και 2,3 (σχήμα 36). Η διεργασία αποδιέγερσης W2 
μεταφέρει πληθυσμούς πρωτονίων (μεταφορά μαγνήτισης) από τη στάθμη 4 στη στάθμη 1, 
προσπαθώντας να επαναφέρει το σύστημα στην αρχική ισορροπία (διαφορά πληθυσμών = 
4). Η αύξηση όμως του πληθυσμού των πρωτονίων στη στάθμη 1 αυξάνει την ένταση του 
σήματος του πρωτονίου Ι. Αντίθετα, η διεργασία αποδιέγερσης W0, μεταφέρει μαγνήτιση 
από τη στάθμη 2 στην στάθμη 3, προσπαθώντας να επαναφέρει την αρχική διαφορά των 
πληθυσμών (διαφορά πληθυσμών=0), μεταξύ των δυο καταστάσεων. Αποτέλεσμα αυτής 
της διεργασίας είναι η αύξηση του πληθυσμού των πρωτονίων Ι στη στάθμη 3 και 
ελάττωση στη στάθμη 2 και ως εκ τούτου μείωση της συνολικής έντασης του σήματος του 
πρωτονίου Ι. Το καθαρό αποτέλεσμα (αύξηση ή ελάττωση της έντασης του σήματος) 
εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα των δυο διεργασιών αποδιέγερσης W2 και W0. Ποια 
από τις δυο διεργασίες υπερισχύει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η απόσταση 
μεταξύ των δυο πρωτονίων, η ύπαρξη και η γεωμετρική διευθέτηση άλλων γειτονικών 
πρωτονίων και το μέγεθος του μορίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μεταφορά μαγνήτισης 
και η ανάπτυξη (ή το κτίσιμο) του NOE εξαρτάται από τη διάρκεια της ακτινοβολίας. 

 Πριν προχωρήσουμε στην ποσοτική ανάλυση του φαινομένου ΝΟΕ, να 
σημειώσουμε ότι οι διαδικασίες αποδιέγερσης W1I καιW1S αντιπροσωπεύουν την 
αποδιέγερση σπιν-πλέγμα ή διαμήκη αποδιέγερση (spin-lattice ή longitudinal relaxation), 
ενώ οι διεργασίες W2 και W0 περιγράφουν τη λεγόμενη διασταυρούμενη αποδιέγερση 
(cross-relaxation).  

 
4.2.2 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ SOLOMON 
 
 Η χρονική εξάρτηση των μαγνητίσεων  και  των δυο πρωτονίων Ι 

και S, τα οποία αποδιεγείρονται με το μηχανισμό δίπολο-δίπολο, περιγράφεται από τις 
εξισώσεις του Solomon

Ι
ΖΜ S

ΖΜ

78: 
 

)()( 00
SS

ZIS
II

Z

I
Z MMMM

dt
dM

−−−−= Ι σρ    (62) 
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)()( 00
II

ZIS
SS

ZS

S
Z MMMM

dt
dM

−−−−= σρ    (63) 

 
όπου  και  είναι αντίστοιχα οι τιμές των μαγνητίσεων των πρωτονίων I και S στην 
κατάσταση ισορροπίας. Οι ποσότητες 

IM 0
SM 0

Sρρ ,Ι  και SΙσ είναι οι ταχύτητες αποδιέγερσης, οι 
οποίες συνδέονται με τις πιθανότητες μεταπτώσεων μεταξύ των ενεργειακών σταθμών. 
 

210 2 WWW I ++=Ιρ      (64α) 
 

210 2 WWW SS ++=ρ      (64β) 
 

02 WWIS −=σ       (65) 
 
Η ποσότητα ISσ  ονομάζεται διασταυρούμενη ταχύτητα αποδιέγερσης (cross relaxation 
rate) επειδή εξαρτάται από τη μαγνήτιση του άλλου πρωτονίου, δηλαδή η αποδιέγερση στο 
σύστημα των δυο πρωτονίων δεν είναι μονοεκθετική. Εάν εκτελέσουμε το πείραμα ΝΟΕ 
και ακτινοβολήσουμε το πρωτόνιο S, τότε σε χρόνο t=0 θα είναι , οπότε η εξίσωση 
(62) γράφεται: 

0=S
ZM

 

( ) S
IS

II
Z

I
Z MMM

dt
dM

00 σρ +−−= Ι    (66) 

 
Μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος το σύστημα φθάνει σε μια κατάσταση 
steady-state κατά την οποία η μαγνήτιση  παίρνει μια σταθερή τιμή , οπότε I

ZM I
eM

.0=
dt

dM I
Z  Επομένως από την εξίσωση (66) έχουμε: 

S

I

ISII
e MMM 00 ρ

σ
+=     (67) 

 
Βλέπουμε δηλαδή ότι η μαγνήτιση του πρωτονίου Ι έχει μεταβληθεί από την τιμή 

ισορροπίας της  κατά IM 0
SIS M 0⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ιρ
σ

. Αυτός ο όρος ονομάζεται ΝΟΕ. Ο παράγοντας ΝΟΕ 

λοιπόν ορίζεται από τη σχέση: 
 

II
e MnM 0)1( +=     (68) 

όπου I

S
IS

M
M

n
0

0

Ι

=
ρ
σ

    (69) 

 
Οι τιμές  και  ορίζονται σύμφωνα με την πυκνότητα του σπιν κατά Boltzmann, SM 0

IM 0

kT
B

M
4

0
0

γη
= . Αντικατάσταση στην εξίσωση (68), μας δίνει το ΝΟΕ στην κατάσταση 

ισορροπίας για το πρωτόνιο Ι.  
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I

IS

I

Sn
ρ
σ

γ
γ

=      (70) 

 
Επειδή το σύστημα είναι ομοπυρηνικό θα ισχύει IS γγ = , οπότε: 
 

I

ISn
ρ
σ

=      (71) 

 
Εάν αντικαταστήσουμε τις ταχύτητες αποδιέγερσης από τις εξισώσεις 64α και 65, 
λαμβάνουμε το ΝΟΕ συναρτήσει των πιθανοτήτων μετάπτωσης, δηλαδή: 
 

210

02

2 WWW
WW

n
I ++

−
=     (72) 

 
Όταν W2>W0, τότε το ΝΟΕ είναι θετικό, ενώ είναι αρνητικό όταν W2<W0 και μηδέν όταν 
W2=W0. 
 Αλλά από τι εξαρτάται το μέγεθος των τιμών των διαφόρων πιθανοτήτων 
μετάπτωσης; Η κβαντομηχανική ανάλυση του φαινομένου της αποδιέγερσης συνδέει τις 
πιθανότητες μετάπτωσης με τη μοριακή κίνηση. Η μοριακή κίνηση διαμορφώνει τις 
αλληλεπιδράσεις δίπολο-δίπολο και δημιουργεί τοπικά πεδία τα οποία μπορούν να 
προκαλέσουν αποδιέγερση εάν η συχνότητά τους είναι ίση ή σχεδόν ίση με τη συχνότητα 
Larmor των πυρήνων. Χωρίς τα τοπικά πεδία, το πλέγμα όπως αποκαλούνται, δεν υπάρχει 
διαμήκης αποδιέγερση. Η σύνδεση των πιθανοτήτων μετάπτωσης με τη μοριακή κίνηση 
εκφράζεται με τις παρακάτω εξισώσεις: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅Ω=
Ι

221 1
3

C

C
IW

τω
τ

     (73) 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

⋅Ω=
Ι

222 )(1
12

CS

CW
τωω

τ
    (74) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

⋅Ω= 220 )(1
2

CSI

CW
τωω

τ
    (75) 

 

και     6

222

10 IS

S

r
γγ Ι=Ω

η
     (76) 

 
όπου, ωΙ και ωS είναι οι συχνότητες Larmor των πρωτονίων I και S αντίστοιχα, τC ο 
μοριακός χρόνος συσχέτισης και rIS η απόσταση μεταξύ των πρωτονίων Ι και S. 
 Στην περιοχή της κινητικής στένωσης ( 1<<⋅τω ), οι εξισώσεις (72) έως (74) 
απλοποιούνται 
 

cIW τ⋅⋅Ω= 31      (77) 
 

                                  cW τ⋅⋅Ω= 122       (78) 
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cW τ⋅⋅Ω= 20       (79) 
 

Αντικατάσταση στην εξίσωση (71) μας δίνει τη μέγιστη τιμή του ΝΟΕ, n=½. 

Επίσης στην περιοχή κινητικής στένωσης, η οποία ισχύει για μικρού μεγέθους μόρια, ή σε 

μη ιξώδη διαλύματα, ισχύει  και το ΝΟΕ είναι θετικό, δηλαδή παρατηρούμε 

αύξηση στις εντάσεις των κορυφών κατά το πείραμα ΝΟΕ. Αντίθετα για μεγάλου μεγέθους 

μόρια (π.χ. πολυμερή), ισχύει 

02 WW >

02 WW <  και το ΝΟΕ είναι αρνητικό. Υπάρχει όμως και η 

δυσμενής περίπτωση κατά την οποία οι δύο πιθανότητες  και  μπορεί να έχουν 

παραπλήσια τιμή, γεγονός που οδηγεί σε αμελητέο NOE. 

2W 0W

 Είδαμε προηγουμένως ότι στην περιοχή κινητικής στένωσης n=½, δηλαδή 

το ΝΟΕ δεν εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ δύο απομονωμένων πρωτονίων. 

Πράγματι, είναι αδύνατον να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ δύο απομονωμένων 

πρωτονίων με το πείραμα ΝΟΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες ανταγωνιστικές πηγές 

αποδιέγερσης, ώστε το ΝΟΕ να δείξει εξάρτηση από την απόσταση. Τέτοιες πηγές 

αποδιέγερσης είναι τα γειτονικά πρωτόνια, τα οποία αλληλεπιδρούν με το σύστημα των 

δύο πρωτονίων με το μηχανισμό δίπολο-δίπολο. 

 

4.2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ 

 

 Σε ένα μεγάλο μόριο με πολλά πρωτόνια είναι απίθανο να θεωρηθεί ότι 

κάθε ζεύγος πρωτονίων i και j είναι απομονωμένο από κάποιο γειτονικό πρωτόνιο k. Στην 

πραγματικότητα υπάρχει ένα δίκτυο πρωτονίων μεταξύ των οποίων ανταλλάσσεται 

μαγνήτιση κατά την αποδιέγερση δίπολο-δίπολο. Έτσι, το πείραμα ΝΟΕ στην κατάσταση 

ισορροπίας αντανακλά ένα δίκτυο διεργασιών διασταυρούμενης αποδιέγερσης, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 37. 

 Για ένα σπιν i το οποίο αλληλεπιδρά με ένα σύνολο γειτονικών πυρήνων k, 

η μεταβολή της μαγνήτισης Mz
i δίνεται από την εξίσωση του Solomon78: 

 

∑
≠
=

−−−−=
n

ik
k

kk
zik

ii
zi

i
z MMMM

dt
dM

1
00 )()( σρ   (80) 

 

Εδώ, η τιμή της ρi είναι το άθροισμα της αλληλεπίδρασης δίπολο-δίπολο 

συνεισφοράς από κάθε γειτονικό σπιν k (k≠i). Επίσης, η ρi περιέχει συνεισφορές από 
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εξωτερικές πηγές αποδιέγερσης (π.χ. αλληλεπιδράσεις με παραμαγνητικές ουσίες). Ο 

δεύτερος όρος της εξίσωσης (80) αντιπροσωπεύει τη διασταυρούμενη ταχύτητα 

αποδιέγερσης μεταξύ των πρωτονίων i και k. Το σύστημα των διαφορικών εξισώσεων (80) 

για όλα τα πρωτόνια k του δικτύου, μπορεί να γραφεί υπό τη μορφή πίνακα: 

 

MM R
t

−=
∂
∂      (81) 

 

όπου Μ=ΜΖ-Μ0 και R ο πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει το πλήρες δίκτυο 

αποδιέγερσης δίπολο-δίπολο. 

 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣
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=

kkkjki

jkjjji

ikijii

ρσσ

σρσ
σσρ

...
............
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R     (82) 

 

Οι ταχύτητες αποδιέγερσης ρkk και σik συνδέονται με το μοριακό χρόνο συσχέτισης 

τC και τις ενδοπρωτονιακές αποστάσεις μέσω των εξισώσεων (64α) – (65) και (73) – (75). 

  

Στην περίπτωση δικτύου πρωτονίων, ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι η τιμή του ΝΟΕ 

στην κατάσταση ισορροπίας, αλλά η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται (ή κτίζεται) το 

ΝΟΕ. Αυτή η προτίμηση οφείλεται στο γεγονός ότι το ΝΟΕ σε ένα δίκτυο πρωτονίων 

εξαρτάται από ένα πλήθος διαδρομών αποδιέγερσης (εξίσωση 82) με συνέπεια να είναι 

δύσκολη η ερμηνεία του, εφ’όσον απαιτεί το διαχωρισμό όλων των συνεισφορών δίπολο-

δίπολο. Η κατάσταση απλοποιείται όταν λάβουμε υπ’όψη μας την αρχική ταχύτητα 

ανάπτυξης του ΝΟΕ κατά την οποία η ανάπτυξη του ΝΟΕ οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά 

στην διασταυρούμενη αποδιέγερση μεταξύ ενός γειτονικού ζεύγους πρωτονίων. Η μέθοδος 

της αρχικής ταχύτητας ανάπτυξης του ΝΟΕ είναι προσεγγιστική, αλλά σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι ικανοποιητική για τον υπολογισμό ενδοπρωτονιακών αποστάσεων. 

 Η ταχύτητα ανάπτυξης του ΝΟΕ μπορεί να μετρηθεί με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο όπως το ΝΟΕ ισορροπίας, χρησιμοποιώντας όμως μεταβλητό χρόνο κορεσμού των 

πρωτονίων. Επειδή όμως ο κορεσμός δεν επιτυγχάνεται ακαριαία, η ανάλυση των  
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Σχήμα 37: Δίκτυο διεργασιών διασταυρούμενης αποδιέγερσης Ν ομάδων πυρήνων. Οι 
ταχύτητες διασταυρούμενης αποδιέγερσης Rik οδηγούν σε μεταφορά της μαγνήτισης εντός 
του συστήματος. Οι ταχύτητες αποδιέγερσης ρi περιγράφουν συνεισφορές από εξωτερικές 
πηγές αποδιέγερσης (π.χ αλληλεπιδράσεις με παραμαγνητικές ουσίες). 
 

αποτελεσμάτων είναι αρκετά περίπλοκη διότι απαιτεί λογιστικό μοντέλο το οποίο 

θα πρέπει να λαμβάνει υπ’όψη του τόσο το κτίσιμο του ΝΟΕ, όσο και τη διάρκεια 

κορεσμού. Για να αποφύγουμε αυτή τη δυσκολία καταφεύγουμε στην επιλεκτική 

αναστροφή των πληθυσμών ενός πρωτονίου με έναν παλμό (180ο)x, η οποία συνοδεύεται 

από μια περίοδο αναμονής τm κατά την οποία γίνεται η ανακατανομή της μαγνήτισης στις 

διάφορες ενεργειακές στάθμες του πρωτονίου. Η ανάπτυξη του ΝΟΕ ανιχνεύεται με έναν 

παλμό (90ο)x μετά το πέρας της περιόδου τm. Το πείραμα επαναλαμβάνεται για 

αυξανόμενες τιμές τm, ώστε να καταγραφεί η πλήρης ανάπτυξη του ΝΟΕ. Η πειραματική 
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διάταξη αυτής της μεθόδου η οποία ονομάζεται transient NOE, απεικονίζεται σχηματικά 

στο σχήμα 38.  

 

 
(180o)x (90o)x

τm

FID

 
 
Σχήμα 38: Παλμική ακολουθία της μεθόδου transient NOE. 
 

 Η μέθοδος transient NOE παρουσιάζει ορισμένα πρακτικά προβλήματα: 

(α) χρειάζεται επιλεκτικό παλμό 180ο για την αναστροφή ενός και μόνο σήματος 

κάθε φορά, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια του πειράματος. Αυτή αυξάνεται ακόμα 

περισσότερο στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται αρκετές τιμές της χρονικής περιόδου 

τm για την πλήρη ανάπτυξη του NOE.  

(β) Όπως και στον επιλεκτικό κορεσμό του σήματος, η επιλεκτική αναστροφή 

καθίσταται προβληματική στην περίπτωση επικάλυψης κορυφών ή παρουσία ισχυρής 

σύζευξης. 

(γ) Χρειάζονται περισσότερες επαναλήψεις του πειράματος για μικρές τομές τm, 

επειδή η ευαισθησία του σήματος (S/N) είναι χαμηλή λόγω της μικρής ανάπτυξης του 

ΝΟΕ στις αρχικές τιμές τm. 

Ορισμένα από τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίζονται επιτυχώς με το 

αντίστοιχο πείραμα της φασματοσκοπίας NMR δυο διαστάσεων. 

 

4.2.4 ΠΕΙΡΑΜΑ 2D-NOE ή NOESY 
 

Το δισδιάστατο πείραμα ΝΟΕ (2D NOE ή NOESY) πραγματοποιείται με την 

ακολουθία παλμών79: 

 

{ }nx
o

mx
o

x
o ttTD 21 )90()90()90( −−−−−− τ   (83) 

 

η οποία απεικονίζεται σχηματικά στο σχήμα 39. Μετά την περίοδο προετοιμασίας 

(χρόνος αναμονής TD) κατά την οποία όλοι οι πυρήνες βρίσκονται στην κατάσταση 

ισορροπίας (Μ0), εφαρμόζεται παλμός 90ο στον άξονα x. Ο παλμός εκτρέπει τη μαγνήτιση 
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στο επίπεδο xy. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εξέλιξης t1, η οριζόντια μαγνήτιση 

αναλύεται στις συνιστώσες της, οι οποίες περιστρέφονται με τις συχνότητες Larmor κάθε 

πρωτονίου. Οι γωνίες περιστροφής των συνιστωσών μαγνητίσεων γύρω από τον άξονα y 

εξαρτώνται από τις συχνότητες Larmor και τη χρονική διάρκεια t1. 

 

 
(90o)x (90o)x

TD t1
FID

t2

προετοιμασία εξέλιξη ανάμιξη ανίχνευση

(90o)x

τm

 
 
Σχήμα 39: Παλμική ακολουθία του πειράματος NOESY. 
 

Στο τέλος της περιόδου της εξέλιξης εφαρμόζεται ένας δεύτερος παλμός 90ο, ο 

οποίος δημιουργεί μαγνήτιση κατά τον άξονα z. Κατά την περίοδο ανάμιξης τm, γίνεται 

μεταφορά μαγνήτισης από το ένα πρωτόνιο στο άλλο μέσω της διασταυρούμενης 

αποδιέγερσης. Ο τρίτος παλμός 90ο επαναφέρει τη μαγνήτιση στο επίπεδο xy, η οποία 

ανιχνεύεται κατά την περίοδο ανίχνευσης t2. Η προκύπτουσα FID περιέχει όλες τις 

πληροφορίες της συμπεριφοράς των πρωτονίων κατά τη διάρκεια των περιόδων εξέλιξης 

και ανάμιξης. Με άλλα λόγια περιέχει το κτίσιμο του ΝΟΕ του δικτύου των σπιν κατά το 

χρόνο ανάμιξης τm. Το πείραμα μπορεί να επαναληφθεί με έναν αυξανόμενο αριθμό τm, 

ώστε να καταγραφεί η πλήρης ανάπτυξη του ΝΟΕ, όπως ακριβώς στην περίπτωση του 

transient NOE. 

 Για δεδομένο χρόνο τm, το πείραμα επαναλαμβάνεται αυξάνοντας σταδιακά 

τον χρόνο εξέλιξης. Έτσι λαμβάνουμε μια σειρά από FID, οι οποίες εξαρτώνται από τους 

χρόνους t1 και t2 (δισδιάστατο πείραμα). Το δισδιάστατο φάσμα NOESY προκύπτει από 

έναν διπλό μετασχηματισμό Fourier. Το σχήμα 46 παρουσιάζει το φάσμα NOESY υπό τη 

μορφή ισοϋψών καμπυλών (contour plot) του PNVC με χρόνο ανάμιξης τm=450 msec. Οι 

άξονες του δισδιάστατου φάσματος είναι οι περιοχές συχνοτήτων συντονισμού (σε Hz ή 

ppm) των πρωτονίων του μορίου. Στο φάσμα παρατηρούμε δυο είδη κορυφών: (α) τις 

κορυφές επί της διαγωνίου ή διαγώνιες κορυφές (diagonal peaks) και (β) τις κορυφές εκτός 

της διαγωνίου (off diagonal peaks) ή διασταυρούμενες κορυφές (cross peaks). Οι διαγώνιες 

κορυφές αντιστοιχούν ακριβώς στις συχνότητες συντονισμού των πρωτονίων και 
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υποδηλώνουν μεταφορά μαγνήτισης μεταξύ ισοδυνάμων πρωτονίων. Οι εκτός διαγωνίου 

κορυφές είναι συμμετρικές ως προς τη διαγώνιο και υποδηλώνουν μεταφορά μαγνήτισης 

μεταξύ μη ισοδυνάμων πρωτονίων. Με άλλα λόγια συνδέουν μαγνητικά μη ισοδύναμα 

πρωτόνια τα οποία αποδιεγείρονται με τη διασταυρούμενη αποδιέγερση. 

 Το πιο σημαντικό στοιχείο του φάσματος είναι οι διασταυρούμενες κορυφές 

του, οι οποίες αποτελούν την ανάπτυξη του ΝΟΕ στο δίκτυο των πρωτονίων. Η ποσοτική 

ανάλυση των εκτός διαγωνίου κορυφών οδηγεί στον προσδιορισμό των ενδοπρωτονιακών 

αποστάσεων και κατά συνέπεια στη μελέτη της δομής και των διαμορφώσεων μορίων. 

 

 
4.2.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ NOESY 
 

 Η μεταβολή της μαγνήτισης ενός συστήματος πολλών πρωτονίων 

περιγράφεται από τις εξισώσεις (81) και (82). Η λύση του συστήματος των εξισώσεων (81) 

είναι : 
RteMtM −= 0)(     (84) 

 

Εάν θεωρήσουμε ότι σε χρόνο t=τm, οι εντάσεις των εκτός διαγωνίου κορυφών 

αij(τm) για τους πυρήνες i και j είναι ανάλογες με τη μεταβολή της μαγνήτισης και σε χρόνο 

t=0 οι εντάσεις των κορυφών εντός της διαγωνίου αii(0) είναι ανάλογες με τη τιμή 

ισορροπίας της μαγνήτισης, τότε η χρονική εξάρτηση των cross peaks σε ένα φάσμα 

NOESY δίνεται από την εξίσωση: 

 

Α(τm)=Α(0)exp(-Rτm)    (85) 
 

όπου Α(τm) είναι οι μήτρα που περιέχει τις εντάσεις των cross peaks,  (αij(τm))σε 

χρόνο ανάμιξης τm. Α(0) είναι η μήτρα που περιέχει τις εντάσεις των cross peaks  σε χρόνο 

ανάμιξης ίσο με μηδέν (αii(0)=αij(0)). Τέλος R είναι η μήτρα των ταχυτήτων αποδιέγερσης, 

η οποία περιέχει τις ταχύτητες της διασταυρούμενης αποδιέγερσης ως στοιχεία εκτός 

διαγωνίου και τις ταχύτητες απόσβεσης ως στοιχεία διαγωνίου (εξίσωση (82)).  

Για μικρούς χρόνους ανάμιξης, η εκθετική συνάρτηση της μήτρας αποδιέγερσης 

μπορεί να αναλυθεί μέσω αναπτύγματος Taylor: 

 

{ } ...
2
11exp 22 ++−≅− mmm τττ RRR    (86) 
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Χρησιμοποιώντας μόνο τον πρώτο όρο του R  οδηγούμαστε σε μια απλή 

προσέγγιση η αξιοπιστία της οποίας περιορίζεται σε πολύ μικρούς χρόνους ανάμιξης. Το 

ποιοτικό αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης (Isolated Spin Pair Approximation, ISPA) 

είναι ότι οι εντάσεις είναι ανάλογες της έκτης δύναμης της απόστασης μεταξύ των 

σχετιζόμενων πρωτονίων. Η αξιοπιστία της μεθόδου ISPA έχει αμφισβητηθεί δεδομένου 

ότι αγνοεί αλληλεπιδράσεις υψηλότερης τάξης θεωρώντας κάθε ζεύγος πρωτονίων i και j 

απομονωμένο από τα υπόλοιπα πρωτόνια του δικτύου. Πάντως, το κυριότερο κίνητρο για 

τη χρησιμοποίηση της μεθόδου ISPA είναι η υπολογιστική απλότητα που παρέχει.  

Με τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές η ακριβής αριθμητική επίλυση 

της μήτρας που περιέχει τις σταθερές ανάμιξης είναι ένα αντιμετωπίσιμο πρόβλημα. Το 

πρόβλημα αριθμητικής επίλυσης της μήτρας ανάγεται στην εύρεση των ιδιοδιανυσμάτων 

της μήτρας σταθερών ανάμιξης R=χλχ-1, όπου χ είναι η μήτρα των ιδιοδιανυσμάτων και λ 

η διαγώνια μήτρα ιδιοτιμών. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται πλήρης ανάλυση της μήτρας 

αποδιέγερσης78,79 (Complete Relaxation Matrix Analysis, CORMA). Η μέθοδος αυτή 

βασίζεται στην προσομοίωση του πειραματικού φάσματος NOESY (δηλαδή των όγκων 

των κορυφών Α(τm) και Α(0)) από μια πρότυπης δομή. Ακολούθως πραγματοποιείται 

σύγκριση μεταξύ των υπολογιζόμενων και των πειραματικών εντάσεων. Η σύγκριση αυτή 

επιτρέπει την εκτίμηση της αξιοπιστίας της δομής της πρότυπης ουσίας.(σχήμα 40) 

 
 
4.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
4.3.1 NOESY ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 

 Τα πρωτονιακά φάσματα NMR ελήφθησαν στον φασματογράφο Bruker 
AMX500 λειτουργικής συχνότητας 500.1 MHz για τον πυρήνα πρωτονίου. Τα πειραματικά 
δεδομένα επεξεργάσθηκαν με τη χρήση του προγράμματος WINNMR της Bruker αφού 
μεταφέρθηκαν  σε προσωπικό υπολογιστή. Οι φασματικές παράμετροι των  πειραμάτων 
NOESY περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: 64 increments 2K πραγματικών δεδομένων 
(data points) με 32 σαρώσεις (scans) για κάθε FID. Ο χρόνος αναμονής (TD) πριν την 
εφαρμογή της επόμενης ακολουθίας (relaxation delay) ήταν 4.0s. Οι χρόνοι ανάμιξης, τm 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 50,100, 150, 250, 350, 450, 550, 650 και 750 ms. Στα 
σχήματα 41-49 παρουσιάζονται τα φάσματα NOESY με τους αντίστοιχους χρόνους 
ανάμιξης. Πριν το μετασχηματισμό  Fourier τα δεδομένα αυξήθηκαν με την προσθήκη 
μηδενικών στη μνήμη του υπολογιστή (zero filling), ώστε να ληφθεί τελική μήτρα 
δεδομένων 2Κ×2Κ. Η αύξηση της ευαισθησίας του πειράματος (S/N) επιτεύχθηκε με τον  
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Σχήμα 40: Προσομοίωση του φάσματος NOESY 

 
πολλαπλασιασμό των δεδομένων και των δυο διαστάσεων με κατάλληλη 

μαθηματική συνάρτηση (quadratic sinebell weighting function).   
Ο υπολογισμός των εντάσεων των cross peaks έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού 

AURELIA της Bruker, το οποίο αθροίζει την ένταση (υπό τη μορφή όγκων κορυφών) στην 
περιοχή γύρω από την κορυφή που μας ενδιαφέρει. Οι ολικοί όγκοι των CH και CH2 cross 
peaks μετρήθηκαν παρά το γεγονός ότι αυτές οι κορυφές σχάζονται σε συνιστώσες λόγω 
τακτικότητας. Ωστόσο, η τακτικότητα λήφθηκε υπ’όψη κατά την ανάλυση των φασμάτων 
NOESY. 

 
γεωμετρία 

ενέργεια  
πληθυσμοί 

Μοριακοί 

χρόνοι 

συσχέτισης 

 

CORMA 

Θεωρητικό φάσμα NOESY 

 

Πειραματικό φάσμα NOESY 
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 Το πολυμερές PNVC που χρησιμοποιήθηκε στα παραπάνω πειράματα είναι προϊόν 
της Aldrich. Πριν τη χρησιμοποίησή του προηγήθηκε καθαρισμός με  

 
 

 
 
 
 
Σχήμα 41: NOESY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 30οC και σε πεδίο 

έντασης 500 MHz. Χρόνος ανάμιξης tm=50 msec. 
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Σχήμα 42: NOESY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 30οC και σε πεδίο 

έντασης 500 MHz. Χρόνος ανάμιξης tm=100 msec. 
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Σχήμα 43: NOESY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 30οC και σε πεδίο 
έντασης 500 MHz. Χρόνος ανάμιξης tm=150 msec. 

 

 
 
 
 
 
 
Σχήμα 44: NOESY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 30οC και σε πεδίο 

έντασης 500 MHz. Χρόνος ανάμιξης tm=250 msec. 
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Σχήμα 45: NOESY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 30οC και σε πεδίο 

έντασης 500 MHz. Χρόνος ανάμιξης tm=350 msec. 
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Σχήμα 46: NOESY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 30οC και σε πεδίο 
έντασης 500 MHz. Χρόνος ανάμιξης tm=450 msec. 
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Σχήμα 47: NOESY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 30οC και σε πεδίο 
έντασης 500 MHz. Χρόνος ανάμιξης tm=550 msec. 
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Σχήμα 48: NOESY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 30οC και σε πεδίο 
έντασης 500 MHz. Χρόνος ανάμιξης tm=650 msec. 
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Σχήμα 49: NOESY φάσμα του PNVC σε διαλύτη CDCl3, στους 30οC και σε πεδίο 
έντασης 500 MHz. Χρόνος ανάμιξης tm=750 msec. 
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διαδοχικές καταβυθίσεις χρησιμοποιώντας το σύστημα διαλυτών THF-μεθανόλης. 

Ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε χλωροφόρμιο-d και τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 
θερμοκρασία 30οC. 

 
4.3.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
4.3.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 
   
 Η ανάλυση ξεκίνησε με τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας του μονομερούς 

Ν-αιθυλοκαρβαζολίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό HyperChem 5.1 των γραφικών 
Hypercube83. Τα μήκη και οι γωνίες δεσμών της βελτιστοποιημένης γεωμετρίας του 
μονομερούς παρατίθενται στον πίνακα Χ. Ως πρότυπες δομές για τις ακολουθίες τριάδων 
του PNVC (mm), (rr) και (mr) χρησιμοποιήθηκαν τα meso, racemo και hetero 2,4,6 
τρικαρβαζολοεπτάνιο (σχήμα 50) αντίστοιχα. Για τους υπολογισμούς και τη 
βελτιστοποίηση των ενδομοριακών ενεργειών των παραπάνω πρότυπων ουσιών 
χρησιμοποιήθηκε η βελτιστοποιημένη γεωμετρία που υπολογίσθηκε για το μονομερές. 

 
Πίνακας Χ: Μήκη και γωνίες δεσμών της βελτιστοποιημένης γεωμετρίας του 

μονομερούς Ν-αιθυλοκαρβαζολίου. 
 

Δεσμός 

Μήκος 

δεσμού (Å) 

Άτομα 

δεσμών 

Γωνία 

δεσμού 

Ca-H 1.12 Ca-N-C1a 127.6o

Ca-N 1.45 C1a-N-C8a 104.9o

Car-N 1.35 N-C1a-C1 128.3o

Car-Car 1.39 Car-Car-Car 121o

    C1a-C4a-C5a 106o

    C4a-C5a-C8a 106o

 
  
Οι υπολογισμοί ενδομοριακών ενεργειών πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα προσομοίωσης μοριακής δυναμικής ΜΜ+ του λογισμικού HyperChem 5.1. Για 
κάθε πρότυπη δομή οι υπολογισμοί έγιναν γύρω από τους κεντρικούς αλειφατικούς 
δεσμούς που συνορεύουν με την ενδιάμεση καρβαζολική ομάδα του τριμερούς (σχήμα 
50(α)), ενώ οι ακραίες καρβαζολικές ομάδες θεωρήθηκαν άκαμπτες. Οι γωνίες φ1 και φ2 
περιεστράφησαν με βήμα 10ο σε ολόκληρο το γωνιακό εύρος (360ο).  Προκειμένου να 
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υπολογιστούν οι γωνίες και οι σχετικές ενέργειες που αντιστοιχούν στα ενεργειακά 
ελάχιστα της δυναμικής επιφάνειας πραγματοποιήθηκε  
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Σχήμα 50: Πρότυπες δομές που χρησιμοποιήθηκαν για τις ακολουθίες τριάδων του 
PNVC (mm), (rr) και (mr). (α) meso, (β) racemo και (γ) hetero 2,4,6 τρικαρβαζολοεπτάνιο. 
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 ελαχιστοποίηση της ενέργειας για κάθε ζεύγος γωνιών. Στους υπολογισμούς 
αυτούς αγνοήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις του πολυμερούς με το διαλύτη ενώ για τον 
υπολογισμό των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο 
δεσμού-διπόλου. Οι ενεργειακοί χάρτες διαμορφώσεων οι οποίοι προέκυψαν από τους 
παραπάνω υπολογισμούς αναπαρίστανται στα σχήματα 51, 52 και 53 για το meso, racemo 
και hetero 2,4,6 τρικαρβαζολοπεντάνιο, αντίστοιχα. Όπως είναι φανερό από τα σχήματα 
αυτά σε κάθε δομή παρατηρούνται τρία ενεργειακά ελάχιστα. Τα ολικά ελάχιστα (τα οποία 
σημειώνονται με x στα σχήματα 51-53) αντιστοιχούν στα ζεύγη γωνιών φ1=162ο και 
φ2=198ο για το meso τριμερές, φ1=180ο και φ2=177ο για το racemo τριμερές και φ1=162ο 
και φ2=174ο για το hetero τριμερές. Στα σχήματα 54, 55 και 56 αναπαρίστανται οι δομές 
των τριών τριμερών οι οποίες αντιστοιχούν στα τοπικά ενεργειακά ελάχιστα των σχημάτων 
51, 52 και 53 αντίστοιχα. Στον πίνακα ΧΙ συνοψίζονται οι σχετικές ενέργειες των 
διαφόρων διαμορφώσεων (η ενέργεια για το ολικό ελάχιστο προσδιορίζεται αυθαίρετα ίση 
με μηδέν), οι αντίστοιχοι πληθυσμοί για τις διαμορφώσεις αυτές καθώς επίσης και οι 
στερεοχημικές διαμορφώσεις για κάθε τριμερές. 

 Παρόμοιοι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν επίσης γύρω από τους  
αλειφατικούς δεσμούς που συνορεύουν με την ακραία μεθυλενική ομάδα των τριμερών 
(σχήμα 50(γ)). Οι ενεργειακοί χάρτες διαμορφώσεων που ελήφθησαν με τον παραπάνω 
τρόπο δεν εμφάνισαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους αντίστοιχους 
ενεργειακούς χάρτες που περιγράφηκαν προηγουμένως. Συνεπώς προκειμένου να 
συγκριθούν οι δομές των πρότυπων ουσιών με εκείνες που λαμβάνονται από τα πειράματα 
NOESY, χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες που προέκυψαν από την ανάλυση των 
διαμορφώσεων με περιστροφή γύρω από τους κεντρικούς δεσμούς του τριμερούς. 

 
4.3.2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 

  
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (παράγραφος 4.2.4), τα πειράματα NOESY 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της δυναμικής και των 
ενδοπρωτονιακών αποστάσεων. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η εξής 
προσέγγιση: 
 Η προσομοίωση των πειραματικών εντάσεων NOESY με το υπολογιστικό 
πρόγραμμα CORMA βασίζεται στον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας αποδιέγερσης επί 
του συνόλου των διαμορφομερών που προκύπτουν από την ανάλυση των διαμορφώσεων.  
Τα διαμορφομερή που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδιακασία αυτών των υπολογισμών είναι 
εκείνα που αντιστοιχούν στα τοπικά ελάχιστα των ενεργειακών χαρτών για κάθε τριμερές 
(σχήματα 54, 55 και 56). Για τον υπολογισμό  
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Σχήμα 51: Ενεργειακός χάρτης διαμορφώσεων για το meso 2,4,6 τρικαρβάζολοεπτάνιο. 
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Σχήμα 52: Ενεργειακός χάρτης διαμορφώσεων για το racemo 2,4,6 τρικαρβάζολοεπτάνιο. 
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Σχήμα 53: Ενεργειακός χάρτης διαμορφώσεων για το hetero 2,4,6 τρικαρβάζολοεπτάνιο. 
Πίνακας ΧΙ: Ενέργειες διαμόρφωσης, στερεοχημικές διαμορφώσεις και σχετικοί 
πληθυσμοί του ισοτακτικού (mm), συνδιοτακτικού (rr) και ετεροτακτικού (mr) 2,4,6 
τρικαρβαζολοεπτανίου. 
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Ισοτακτικό τριμερές (mm) 

Διαμορφωμερές 

Στερεοχημική 

διαμόρφωση 

    Ενέργεια  

(Kcal/mol) Πληθυσμός 

1 ttg+t 4.89 0.000061 

2 tttt 0.00 0.202361 

3 ttg-t 4.73 0.000078 

Συνδιοτακτικό τριμερές (rr) 

1 tttt 0.00 0.291755 

2 tttg- 2.83 0.002689 

3 tttg+ 2.16 0.008054 

Ετεροτακτικό τριμερές (mr) 

1 tttg 0.00 0.494815 

2 ttg+g+ 5.14 0.000097 

3 ttg-g- 5.23 0.000088 

 
 
 
των σχετικών πληθυσμών, Pi, με αντίστοιχη  ενέργεια Ei για κάθε διαμορφωμερές, i σε 
κάθενα από τα τρία τριμερή, χρησιμοποιήθηκε η κατανομή Boltzmann για n ενεργειακές 
καταστάσεις: 

∑ −
−

=

n
i

i
i kTE

kTE
P

)/exp(
)/exp(

    (87) 

 
όπου k η σταθερά Boltzmann και Τ η θερμοκρασία. Οι πληθυσμοί για κάθε 
διαμορφωμερές σ’ένα συγκεκριμένο τριμερές πολλαπλασιάστηκαν  με τη σχετική 
πιθανότητα εμφάνισης της αντίστοιχης τριαδικής ακολουθίας [meso (mm), racemo (rr) και 
hetero (mr)] στην αλυσίδα του PNVC. Από το φάσμα 13C NMR της αλειφατικής περιοχής 
του PNVC, χρησιμοποιώντας στατιστική Bernoulli υπολογίσθηκε πιθανότητα Piso=0.49 για 
το σχηματισμό της ισοτακτικής δυάδας κατά το πολυμερισμό. Η τιμή αυτής βρίσκεται σε 
συμφωνία με την αντίστοιχη τιμή που λαμβάνεται από τη βιβλιογραφία1 (Piso=0.45). 
Σύμφωνα με τη στατιστικό μοντέλο Bernoulli, τυχαίας κατανομής των μονομερών 
μονάδων, οι πληθυσμοί για τις τρεις δομές πολλαπλασιάζονται με P2

iso για το ισοτακτικό 
πολυμερές, με (1-Piso)2 για το συνδιοτακτικό τριμερές και με 2Piso(1-Piso) για το 
ετεροτακτικό τριμερές. 
 
4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε τα σχήματα 41-49 παρουσιάζουν τα πειραματικά φάσματα 
NOESY του πολυμερούς σε διάλυμα χλωροφορμίου-d στα 500MHz με χρόνους ανάμιξης 
50, 100, 150, 250, 350, 450, 550, 650 και 750ms. Ο προσδιορισμός του μονοδιάστατου 
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πρωτονιακού φάσματος NMR του πολυμερούς περιγράφεται αναλυτικά στο 2ο κεφάλαιο 
της παρούσης εργασίας.  

Τα δισδιάστατα φάσματα NOESY αποκαλύπτουν αρκετές cross peaks μεταξύ των 
αρωματικών πρωτονίων της καρβαζολικής ομάδας, μεταξύ των αλειφατικών πρωτονίων 
του πολυμερούς (CH και CH2) καθώς επίσης και μεταξύ αλειφατικών και αρωματικών 
πρωτονίων. Οι τελευταίες cross peaks παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ανάλυση των διαμορφώσεων του πολυμερούς. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν cross peaks 
που συνδέουν τα αλειφατικά πρωτόνια της κύριας αλυσίδας του PNVC με τα αρωματικά 
πρωτόνια Η-1, Η-2 και Η-8. Όπως φαίνεται από τα φάσματα που παρουσιάζονται στα 
σχήματα 41-49 υπάρχουν πολλές αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των cross peaks, ιδιαίτερα 
αυτών που συνδέουν τα αρωματικά πρωτόνια. Εν τούτοις, οι υπολογιζόμενοι όγκοι για τις 
αλληλεπικαλυπτόμενες κορυφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους 
αντίστοιχους όγκους των ευδιάκριτων κορυφών. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή δεν είναι 
αρκετά ακριβής διότι η προσομοίωση των αλληλεπικαλυπτόμενων κορυφών δεν είναι 
μοναδική, αν και οι προσομοιώσεις του όγκου μιας κορυφής ως προς το χρόνο ανάμιξης τm 
χρησιμοποιώντας την πλήρη μήτρα των ταχυτήτων αποδιέγερσης αναμένονται να είναι πιο 
ακριβείς απ’ότι με τη χρησιμοποίηση της προσέγγισης απομονωμένου ζεύγους σπιν 
(isolated spin pair approximation, ISPA).  

Η προσομοίωση των όγκων των cross peaks για τα πρωτόνια του ενδιαφέροντός 
μας παρουσιάζονται στον πίνακα ΧΙΙ. Από τον πίνακα ΧΙΙ απουσιάζουν οι 
προσομοιωμένες cross peaks μεταξύ των αρωματικών πρωτονίων που παρουσιάζουν 
αλληλεπικαλύψεις των οποίων οι τιμές στερούνται της απαραίτητης ακρίβειας. Πρέπει 
πάντως να σημειωθεί ότι η παράλειψη των συγκεκριμένων πρωτονίων από τις 
προσομοιώσεις δεν επηρεάζει σημαντικά τους προσομοιωμένους όγκους των cross peaks 
του πίνακα ΧΙΙ (η διαφορά είναι μικρότερη από την πειραματική διαφορά στους 
μετρούμενους όγκους). Οι πειραματικές εντάσεις κανονικοποιήθηκαν ως προς τις 
υπολογιζόμενες απόλυτες τιμές.  Ο παράγοντας κανονικοποίησης δίνεται από τη σχέση: 

 
 
Πίνακας ΧΙΙ: Κανονικοποιοιμένοι πειραματικοί  και θεωρητικοί (εντός των παρενθέσεων) 
όγκοι cross-peak των φασμάτων NOESY του PNVC για διάφορους χρόνους ανάμιξης. 
 

Χρόνος 
ανάμιξης    
(σε ms) 

H-1 - H2 H-1 - CH H-8 - CH      H-8 - CH2      CH - CH2

 
  CH2 –H1          R        Rx 

50 
0.005 

(0.011) 

0.010 

(0.010) 
  

 0.013       

(0.008) 

0.033  

(0.032) 
 

        

0.351 
    0.062 

100   
0.032 

(0.018) 
  

0.018 

(0.020) 

0.073 

 (0.064) 
 

        

0.136 
    0.242 

150 
0.029 

(0.030) 

0.033 

(0.025) 

0.005 

(0.007) 

0.032 

(0.027) 

 

0.067 

 (0.077) 

 

0.003 

(0.015) 

         

0.403 
    0.082 
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250 
0.012 

(0.043) 

0.047 

(0.035) 

0.032 

(0.010) 

0.031 

(0.036) 

0.099 

(0.097) 

0.033 

(0.023) 
0.003 0.001 

350 
0.051 

(0.059) 

0.035 

(0.043) 

0.010 

(0.012) 

0.075 

(0.041) 

0.088 

(0.104) 

0.056 

(0.026) 
0.467 0.098 

450 
0.031 

(0.069) 

0.072 

(0.047) 

0.016 

(0.014) 

0.091 

(0.044) 

0.067 

(0.102) 

0.055 

(0.028) 
0.023 0.006 

550 
0.036 

(0.078) 

0.083 

(0.050) 

0.036 

(0.015) 

0.055 

(0.046) 

0.070  

(0.093) 

0.062 

(0.027) 
0.102 0.002 

650 
0.011 

(0.084) 

0.027 

(0.050) 

0.059 

(0.016) 

0.097 

(0.046) 

0.076 

 (0.075) 

0.046 

(0.027) 
0.213 0.336 

750 
0.053 

(0.087) 

0.047 

(0.046) 

0.030 

(0.016) 

0.098 

(0.041) 

0.041 

 (0.078) 

0.043 

(0.025) 
0.306 0.068 

 

 

 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=
∑
∑

ij
t

calc
norm I

ijI
f

exp

    (88) 

Το εύρος της τιμής του παράγοντα κανονικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 0.54-1.10. 
Από τα δεδομένα του πίνακα ΧΙΙ προκύπτει ότι οι κανονικοποιημένες πειραματικές 

εντάσεις συγκλίνουν ικανοποιητικά με τις αντίστοιχες θεωρητικές τιμές. Τούτο αποτελεί 
ένδειξη ότι οι θεωρητικοί υπολογισμοί των διαμορφώσεων είναι αρκετά αξιόπιστοι. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η υπολογιζόμενη απόσταση μεταξύ των αρωματικών πρωτονίων Η-1 και 
Η-2 (2.6 Å), τα οποία βρίσκονται στον άκαμπτο καρβαζολικό δακτύλιο και συνεπώς η 
μεταξύ τους απόσταση είναι αμετάβλητη, βρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με την 
αντίστοιχη τιμή που προκύπτει από την θεωρητική ανάλυση των διαμορφώσεων (2.5 Å). 

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες στην αναπαραγωγή των θεωρητικών 
εντάσεων NOESY για εύκαμπτα μόρια, χρησιμοποιώντας τη προσέγγιση του CORMA, 
είναι η εκτίμηση των διαφόρων ταχυτήτων αποδιέγερσης τόσο των συνολικών όσο και των 
ενδομοριακών περιστροφών. Οι μοριακοί χρόνοι συσχέτισης που περιγράφουν τις 
διάφορες κινήσεις του μορίου μπορούν να υπολογισθούν με μετρήσεις των παραμέτρων 
αποδιέγερσης του μορίου σε συνδυασμό με θεωρητικές χρονικές συναρτήσεις συσχέτισης. 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αυτής της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών. Η περιγραφή των τοπικών δυναμικών της 
αλυσίδας του PNVC έγινε χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση συσχέτισης που αναπτύχθηκε 
από τους Dejean, Laupretre και Monnerie (DLM), και η οποία περιλαμβάνει κινήσεις σε 
δυο χρονικές κλίμακες.  Αυτοί οι χρόνοι συσχέτισης περιγράφουν απομονωμένες, απλές 
μεταβάσεις διαμόρφωσης του τύπου trans-gauche και συνεργατικές μεταβάσεις και 
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βρέθηκαν, αντίστοιχα, τ1=1.16 ns και τ0=23.20 ns για διαλύτη χλωροφόρμιο στους 30οC. 
Ένα τρίτο είδος τοπικής κίνησης που λαμβάνεται υπ’όψη στο μοντέλο αυτό είναι η 
ταλαντωτική κίνηση των ανυσμάτων C-H γύρω από τη θέση ισορροπίας του 
συγκεκριμένου  δεσμού. Η κίνηση αυτή περιορίζεται στο εσωτερικό ενός κώνου ημιγωνίας 
θ, η οποία προσδιορίζει το εύρος της ταλάντωσης. Η ταχύτητα της ταλαντωτικής κίνησης 
περιγράφεται από έναν χρόνο συσχέτισης τ2 που βρέθηκε να είναι ίσος με 4,14⋅10-12s. 
Τέλος, από την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης των αρωματικών 
ανθράκων, βρέθηκε ότι η εσωτερική περιστροφή του καρβαζολικού δακτυλίου είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένη. 

Ωστόσο, η συνάρτηση συσχέτισης DLM που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή 
των τμηματικών κινήσεων του PNVC δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα 
CORMA χωρίς να γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις. Το πρόγραμμα CORMA υπολογίζει 
φασματικές πυκνότητες χρησιμοποιώντας την προσέγγιση ελέυθερη από μοντέλα (model 
free approach) που αναπτύχθηκε από τους Lipari και Szabo. Η συνάρτηση φασματικής 
πυκνότητας model free approach εμπεριέχει τους χρόνους συσχέτισης τ1΄ και τ2΄ που 
περιγράφουν την ανισοτροπική συνολική περιστροφή, το χρόνο συσχέτισης τe που 
περιγράφει ενδομοριακή περιστροφή, τη συχνότητα Larmor ω, τον ανισοτροπικό 
παράγοντα Α και την παράμετρο ευλυγισίας (order parameter) S2. Στο πρόγραμμα 
χρησιμοποιείται ο λόγος τ1΄/τ2΄. Για τ1΄/τ2΄ = 1 ή Α=1 η κίνηση θεωρείται ισοτροπική. Για 
S2=1 αγνοείται η ενδομοριακή κίνηση. Εάν τόσο ο ανισοτροπικός παράγοντας Α, όσο και 
η order παράμετρος S2 θεωρηθούν ίσα με τη μονάδα, τότε η κίνηση θεωρείται ισοτροπική 
και αγνοείται η ενδομοριακή περιστροφή. Σύμφωνα με τους Lipari και Szabo η αξιοπιστία 
της προσέγγισης ελεύθερου μοντέλου βασίζεται στις παρακάτω προϋποθέσεις: (α) οι 
ενδομοριακές περιστροφές να είναι πολύ γρηγορότερες από τη συνολική κίνηση του 
μορίου και (β) οι ενδομοριακές περιστροφές του μορίου να πραγματοποιούνται εντός του 
ορίου υπερβολικής κινητικής στένωσης. 

Για την πραγματοποίηση της πλήρους ανάλυσης της μήτρας αποδιέγερσης των 
τριμερών πρότυπων ουσιών, υιοθετήθηκε το ισοτροπικό κινητικό μοντέλο και αγνοήθηκε η 
ενδομοριακή περιστροφή (Α=S2=1). Για το χρόνο συσχέτισης χρησιμοποιήθηκε η τιμή 
1.16ns που αντιστοιχεί στο χρόνο συσχέτισης τ1 που υπολογίσθηκε από το μοντέλο DLM, 
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Η επιλογή αυτή βασίσθηκε στα ακόλουθα δεδομένα: 

(1) Για πολυμερή τόσο υψηλού μοριακού βάρους όπως το PNVC 
(Μ.Β=106) οι τμηματικές κινήσεις της αλυσίδας αποτελούν την κύρια 
πηγή αποδιέγερσης. Η συνολική κίνηση της αλυσίδας είναι πολύ αργή 
ώστε να επηρεάζει σημαντικά την αποδιέγερση δίπολο-δίπολο και κατά 
συνέπεια και τις NOESY εντάσεις. 

(2)  Η τμηματική κίνηση, που περιλαμβάνει λίγες μονομερείς μονάδες 
αντανακλά με ικανοποιητικό τρόπο τη χρονική κλίμακα των κινήσεων 
των τριμερών πρότυπων δομών. Ανάλογα με τη δομή του πολυμερούς, 
το εύρος των συνεργατικών κινήσεων περιορίζεται σε ένα τμήμα του 
πολυμερούς που περιλαμβάνει από μια έως τρεις μονομερείς μονάδες. 

(3) Τέλος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η ενδομοριακή περιστροφή 
της καρβαζολικής ομάδας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της μήτρας αποδιέγερσης αφορά στη 
χρησιμοποίηση δυο χρόνων συσχέτισης στη προσέγγιση ελεύθερου μοντέλου. Ο πρώτος 
περιγράφει τη συνολική ισοτροπική κίνηση του τριμερούς (χρόνος τ1), ενώ ο δεύτερος την 
εσωτερική περιστροφή ενός απομονωμένου C-C δεσμού εντός του τριμερούς (χρόνος τ0). 
Αν και οι δυο χρόνοι συσχέτισης περιγράφουν κινήσεις εντός του ορίου υπερβολικής 
στένωσης, ο πρώτος κανόνας που συνεπάγεται αποσύζευξη της συνολικής και της 
ενδομοριακής περιστροφής, δεν βρίσκει εφαρμογή στην παρούσα περίπτωση. Πιο 
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συγκεκριμένα, η εσωτερική κίνηση είναι πιο αργή από τη συνολική κίνηση κατά έναν 
παράγοντα ίσο με 20. 

Μια άλλη πιθανότητα είναι να θεωρηθούν οι ταλαντωτικές κινήσεις των 
ανυσμάτων C-H ως εσωτερικές κινήσεις. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση φασματικής 
πυκνότητας της προσέγγισης ελεύθερου μοντέλου με δεδομένα τ1΄=τ2΄=τ1=1.16 ns και 
τe=τ2=4.14⋅10-12 s και προσομοιώνοντας τα πειραματικά δεδομένα ΝΤ1 και ΝΟΕ του 
PNVC στους 30οC,  υπολογίσθηκε η παράμετρος S2. Τα δεδομένα εισόδου για το 
πρόγραμμα CORMA ήταν τ1΄/τ2΄=1, Α=1, S2=0.62, τ1΄=1.16 ns  και τe=4.14⋅10-12s. Τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών δεν παρουσίασαν σημαντική διαφοροποίηση από 
τα αποτελέσματα των προηγούμενων υπολογισμών όπου θεωρήθηκε ισοτροπική συνολική 
κίνηση και αγνοήθηκε η ενδομοριακή περιστροφή. 

 
4.4.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ EXCIMERS 

 
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των ολικών και τοπικών ενεργειακών 

ελαχίστων των τριών πρότυπων δομών που αντιστοιχούν στις ακολουθίες τριάδων mm, mr 
και rr της μικροδομής του πολυμερούς, σε σχέση με τους προσανατολισμούς των δεσμών 
σε αυτές τις διαμορφώσεις. Στην ισοτακτική τριάδα των πέντε ατόμων άνθρακα της κύριας 
αλυσίδας, η διαμόρφωση χαμηλότερης ενέργειας (global minimum) αντιστοιχεί στην 
κατάσταση tttt. Τα δυο τοπικά ελάχιστα των οποίων οι σχετικές ενέργειες είναι περίπου 
ίδιες, αντιστοιχούν στις καταστάσεις ttg-t και ttg+t. Οι πληθυσμοί αυτών των 
διαμορφώσεων είναι πολύ χαμηλότεροι από τον πληθυσμό της διαμόρφωσης που 
αντιστοιχεί στο ολικό ελάχιστο. Μια τέτοια μεγάλη ενεργειακή διαφορά, η οποία ευνοεί 
την tttt διαμόρφωση, αποδίδεται στη συνεισφορά μικρών ελκτικών ενεργειών μεταξύ 
πολλών ζευγών αλληλεπιδρώντων ατόμων της καρβαζολικής ομάδας στη διαμόρφωση all-
trans. 

Το ολικό ελάχιστο στην συνδιοτακτική τριάδα αντιστοιχεί στην all-trans 
διαμόρφωση των πέντε ατόμων άνθρακα της κύριας αλυσίδας. Η tttt διαμόρφωση δεσμών 
της συνδιοτακτικής τριάδας χαρακτηρίζεται από υψηλότερο πληθυσμό σε σχέση με την 
αντίστοιχη διαμόρφωση της ισοτακτικής τριάδας. Επιπλέον, οι ενέργειες και οι πληθυσμοί 
των άλλων δύο διαμορφώσεων tttg+ και tttg- που αντιστοιχούν σε τοπικά ελάχιστα δεν 
είναι ίδιοι. Η σχετική ενέργεια της διαμόρφωσης tttg- είναι περίπου 0.6kcal⋅mol-1 
υψηλότερη από τη σχετική ενέργεια της διαμόρφωσης tttg+. Όπως είναι φυσικό αυτή η 
διαφορά στις σχετικές ενέργειες αντανακλάται και στους πληθυσμούς με αποτέλεσμα ο 
πληθυσμός της κατάστασης tttg+ να είναι τριπλάσιος περίπου από τον πληθυσμό της 
κατάστασης tttg-.  

Στην ετεροτακτική τριάδα παρατηρείται μια αύξηση των gauche καταστάσεων. 
Όπως αναμένεται, οι διαμορφώσεις του τύπου ttg±g± χαρακτηρίζονται  
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(α) 
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(β) 

 

(γ) 
 
Σχήμα 54: Δομές ελάχιστης ενέργειας ισοτακτικής τριάδας: (α) ttg-t, (β) tttt, (γ) ttgt. 
 

 
 

(α) 
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(β) 

 
(γ) 

 
Σχήμα 55: Δομές ελάχιστης ενέργειας ετεροτακτικής τριάδας:(α)tttg, (β)ttgg, (γ)ttg-g-

. 

  
(α) 
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(β) 
 

(γ) 
 
 
 
 
Σχήμα 56: Δομές ελάχιστης ενέργειας συνδιοτακτικής τριάδας: (α)tttt, (β)tttg-, 
(γ)tttg. 

από υψηλότερες ενέργειες. Το ολικό ελάχιστο στην συνδιοτακτική τριάδα 

αντιστοιχεί στην κατάσταση tttg και συνεπώς χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο 

πληθυσμό. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η διαμόρφωση tttt λαμβάνει 

χώρα τόσο στις ισοτακτικές όσο και στις συνδιοτακτικές τριάδες, ενώ η διαμόρφωση 

tttg είναι κοινή για τις συνδιοτακτικές και ετεροτακτικές τριάδες. Η tttt διαμόρφωση 

στην ισοτακτική τριάδα ευνοεί το σχηματισμό του αληθινού excimer καθώς οι 

γειτονικοί καρβαζολικοί δακτύλιοι υιοθετούν τους κατάλληλους παράλληλους 

προσανατολισμούς.  Στην συνδιοτακτική τριάδα η tttt διαμόρφωση φαίνεται να 

υποβοηθά το σχηματισμό του δευτερεύοντος excimer. Σε αυτή τη διαμόρφωση 
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φαίνεται εύκολο να προσεγγίσει και επικαλύψει έναν βενζολικό δακτύλιο της 

γειτονικής καρβαζολικής ομάδας. 

Οι διαμορφώσεις ttg-t και ttg+t της ισοτακτικής τριάδας οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλές ενέργειες και πολύ μικρούς πληθυσμούς δεν ευνοούν το 

σχηματισμό κανενός excimer. Ο σχηματισμός του αληθινού excimer ευνοείται εν 

μέρει από τις διαμορφώσεις tttg+ και tttg- που λαμβάνουν χώρα σε αμφότερες τις 

συνδιοτακτικές και ετεροτακτικές τριάδες. 
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