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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη της σύνθεσης, καθαρισμού και  
χαρακτηρισμού της ένωσης PhTDA, το οποίο έχει παραχθεί από φαινόλη και 
αντιδραστήριο TTDDA με παρουσία φωτός. Προκειμένου να γίνει η αντίδραση 
παρατηρήθηκε ότι ήταν αναγκαία η παρουσία φωτός. Μετά την ολοκλήρωση 
της σύνθεσης παρατηρείται χρωματική αλλαγή του διαλύματος, οπότε 
υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι έχει πραγματοποιηθεί αντίδραση μεταξύ των 
αντιδραστηρίων. Στη συνέχεια ακολουθεί η απομόνωση του άγνωστου 
προϊόντος χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά διαλύματα διαλυτών, εκ των 
οποίων τα δύο περιείχαν nanopure νερό ενώ ο τελευταίος διαλύτης περιείχε 
μεθανόλη. Η διαδικασία απομόνωσης είναι παρόμοια της κλασσικής 
διαδικασίας απομόνωσης με χρωματογραφική στήλη διαχωρισμού. Μετά την 
απομόνωση ακολουθεί ο χαρακτηρισμός-προσδιορισμός την ένωσης. Οι 
τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του χαρακτηρισμού ήταν οι 
φασματοσκοπίες UV, Raman και IR με σκοπό τον προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών ομάδων που αποτελούν το άγνωστο μόριο, η 
φασματοσκοπία μάζας MALDI-TOF προκειμένου να υπολογιστεί η μάζα του 
προϊόντος που απομονώθηκε και τέλος η φασματοσκοπία φθορισμού. 
Συλλέγοντας τις πληροφορίες από όλες τις φασματοσκοπικές τεχνικές που 
εκτελέστηκαν στο δείγμα, γίνεται ο χαρακτηρισμός ένωσης του προϊόντος που 
συντέθηκε.  
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ABSTRACT 

In the present work we study the synthesis, isolation and the characterization 
of the unknown product PhTDA, which is derived from phenol and TTDDA in 
the presence of light. In order to make the reaction, the presence of light is 
vital and necessary. Afterwards, color change of the solution was observed, 
so there is strong evidence that a reaction has taken place between the 
reactants. Then follows the isolation of the unknown product, using three 
different solvent solutions, two containing nanopure water while the third 
solvent containing methanol. The isolation procedure is similar to the classic 
chromatographic separation technique using a chromatographic separation 
column. When the isolation procedure is concluded, the last phase of this 
work is the characterization of the product PhTDA. The techniques that were 
used were UV, Raman and IR spectroscopy for the determination of the 
functional groups , the MALDI-TOF mass spectrometry to measure the mass 
or masses contained in the isolated sample and finally with fluorescence 
spectroscopy in order to confirm the display of fluorescence in the final 
product. Collecting information from all spectroscopic techniques executed in 
the sample, the characterization of the final compound or compounds is 
achieved.  
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1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
1.1 ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ-ΦΑΙΝΟΛΕΣ 

Στην οργανική χημεία, ο όρος αρωματικότητα χρησιμοποιείται για να 
περιγραφούν επίπεδα κυκλικά μόρια όπου εμφανίζονται δεσμοί συντονισμού 
που προσφέρουν μεγάλη σταθερότητα στα μόρια που τη διαθέτουν. Οι 
αρωματικές ενώσεις είναι πολύ σταθερές και δεν αντιδρούν εύκολα με άλλες 
ενώσεις. Οποιοδήποτε μόριο δεν είναι αρωματικό, αποκαλείται αληφατική 
ένωση[1]. Η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ο όρος αρωματικότητα ήταν 
από τον August Wilhelm Hofmann το 1855 και τον χρησιμοποίησε ως 
χαρακτηριστικό που εμφάνιζαν οι ενώσεις με τις οποίες εργαζόταν να έχουν 
ωραία οσμή (άρωμα)[2].  

                                   

 

 

 

Εικόνα 1: Φαινόλη, το πιο κοινό μόριο από 
τις φαινόλες 

 

Οι φαινόλες είναι μια κατηγορία 
αρωματικών ενώσεων. Οι φαινολικές 
ενώσεις είναι μόρια όπου μία ομάδα –
ΟΗ   (υδροξύλιο) είναι απευθείας 
συνδεδεμένη με μια αρωματική 
υδρογονανθρακική ομάδα (βενζόλιο). 
Ένα από τα πιο απλά παραδείγματα 
αρωματικών ενώσεων είναι η φαινόλη 
(C6H5OH), (εικόνα 1).  

Σήμερα, οι φαινολικές ενώσεις συντίθενται βιομηχανικά αλλά και μέσω 
φυτικών οργανισμών και μικροοργανισμών[3]. Οι φαινόλες είναι σχετικά 
παρόμοιες με τις αλκοόλες. Οι χαμηλού μοριακού βάρους αλκοόλες είναι 
σχετικά υδατοδιαλυτές και έχουν υψηλά σημεία ζέσεως, λόγω των 
διαμοριακών δεσμών υδρογόνου. Οι φαινόλες είναι ασθενή οξέα και όταν 
διαλύονται σε νερό διίστανται σε μικρό βαθμό. Η τιμή pKa για την φαινόλη 
είναι 9,89[4]. Οι φαινόλες όμως, είναι περίπου ένα εκατομμύριο φορές πιο 
όξινες από τις αλκοόλες, λόγω της εξασθένησης του δεσμού μεταξύ οξυγόνου 
και υδρογόνου, λόγω της ισχυρής αλληλεπίδρασης μεταξύ του οξυγόνου και 
του αρωματικού συστήματος[5],[6] (εικόνα 2).  

 

 

Εικόνα 2: Συντονισμός στη φαινόλη 

 

Εικόνα 2 : Η σταθεροποίηση της φαινόλης με δομές συντονισμού. 
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1.2 ΦΑΙΝΟΛΗ 

Η φαινόλη είναι μια οργανική αρωματική ένωση , είναι άχρωμη, κρυσταλλική 
ουσία, έχει χαρακτηριστική οσμή και είναι διαλυτή σε οργανικούς διαλύτες 
αλλά και στο νερό[7]. Η φαινόλη προκύπτει ως παράγωγο της 
λιθανθρακόπισσας, ενώ σήμερα παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από το 
πετρέλαιο. Η φαινόλη είναι πρόδρομο υλικό για πολλές ενώσεις[8],[9]. 
Χρησιμοποιείται κυρίως για να συντεθούν τα πλαστικά και συναφή υλικά. 
Είναι απαραίτητη καθώς και τα παράγωγα της για τη σύνθεση ρητινών, 
χρωμάτων, αρωμάτων, συντηρητικών, φαρμάκων αλλά πολλές φορές 
χρησιμοποιείται σαν ενδιάμεσο για τη σύνθεση σειράς αρωματικών ενώσεων 
που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία και όχι μόνο. Η φαινόλη είναι γνωστό 
ότι συμμετέχει σε αντιδράσεις φωτοχημείας, δηλαδή σε αντιδράσεις 
δημιουργίας ριζών , οι οποίες αντιδρούν με γειτονικά μόρια ή γενικά το 
αντιδραστήριο που επιλέγεται κάθε φορά με σκοπό την δημιουργία ενός νέου 
μορίου με νέες χημικές και φυσικές ιδιότητες.  

 

1.3 TTDDA 

Δεν είναι πολλά τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επιστημονική 
βιβλιογραφία για το αντιδραστήριο  4,7,10-Τριόξο-1,13 τριδεκανοδιαμίνη (ή 
συντομογραφικά TTDDA), αυτό που όμως είναι γνωστό είναι ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί και έχει συμμετάσχει σε αντιδράσεις πολυμερισμού για 
παρασκευή carbon dots[10]. Συγκεκριμένα έχει χρησιμοποιηθεί για την 
ενίσχυση του σήματος φθορισμού δρώντας ως μέσω αδρανοποίησης κατά 
την πυρόλυση με μικροκύμματα στα carbon dots. Η πρόσδεση του TTDDA  με 
το αντιδρών γινόταν μέσω των αμινομάδων. 
 

 

Εικόνα 3 : Η μοριακή δομή του αντιδραστηρίου TTDDA. 

 

1.4 Φωτοχημεία-Φωτοχημικές αντιδράσεις 

Η φωτοχημεία αποτελεί τον κύριο μηχανισμό που συμβαίνει σε όλα τα 
φωτοβιολογικά συστήματα και τους φωτοβιολογικούς οργανισμούς. Όταν ένα 
μόριο απορροφά ένα φωτόνιο από ακτινοβολία φωτός, αλλάζει η ηλεκτρονική 
του διαμόρφωση, οπότε μπορεί να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο. Αυτή η 
ενέργεια που έχει απορροφηθεί από το φώς μπορεί να οδηγήσει σε 
φωτοχημικές διαφοροποιήσεις-αλλαγές στο μόριο που απορρόφησε τα 
φωτόνια του φωτός ή στα γειτονικά του μόρια. Παρόλα αυτά, η ενέργεια αυτή 
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μπορεί να δοθεί και σε άλλες μορφές όπως θερμότητα, εκπομπή ακτινοβολίας 
χαμηλότερης ενέργειας, φθορισμό και φωσφορισμό, με στόχο την επαναφορά 
του μορίου στη θεμελιώδη κατάσταση του. Ανάλογα με το μόριο , 
παρατηρούνται και διαφορετικοί μηχανισμοί που σκοπό έχουν να διώξουν την 
ενέργεια του φωτονίου που απορροφήθηκε από το αρχικό μόριο[11]. 

 

1.4.1 Οι βασικοί νόμοι της φωτοχημείας 

1.4.1.1 Ο πρώτος νόμος της φωτοχημείας 

Ο πρώτος νόμος της φωτοχημείας δηλώνει ότι η απορρόφηση ακτινοβολίας 
είναι ένα γεγονός που πρέπει να συμβεί προκειμένου να συμβεί μια 
φωτοχημική αντίδραση. Αυτή η προϋπόθεση είναι απαραίτητη για να συμβεί 
μια φωτοχημική και φωτοβιολογική αντίδραση. Εάν για παράδειγμα κάποιος 
ακτινοβολεί ένα μόριο-δείγμα με ακτινοβολία-φώς συγκεκριμένου μήκους 
κύματος και το μόριο-δείγμα-σύστημα δεν απορροφάει αυτό το φώς δεν θα 
πραγματοποιηθεί φωτοχημική αντίδραση, δεν θα παρατηρηθούν 
φωτοβιολογικά φαινόμενα. 

1.4.1.2 Ο δεύτερος νόμος της φωτοχημείας 

Ο δεύτερος φωτοχημικός νόμος δηλώνει ότι όταν ένα φωτόνιο από πηγή 
φωτός απορροφάται από ένα χημικό σύστημα, μόνο ένα μόριο ενεργοποιείται 
για την φωτοχημική αντίδραση. Αυτό το γεγονός είναι αληθές σε περιπτώσεις 
όπου η ακτινοβολία του φωτός κυμαίνεται σε συνήθης εντάσεις φωτός. Σε 
περιπτώσεις όπου εμφανίζονται ισχυρές πηγές lasers, τότε συμβαίνει 
αντίδραση δύο φωτονίων, δηλαδή το μόριο μεταβαίνει σε μια ενεργειακά 
ανώτερη κατάσταση που αποδίδεται από απορρόφηση ενός μόνο φωτονίου. 

1.4.1.3 Ο νόμος της αμοιβαιότητας των Bunsen-Roscoe 

Ο νόμος της αμοιβαιότητας των Bunsen-Roscoe δηλώνει ότι το φωτοχημικό 
αποτέλεσμα (effect) είναι ευθέως ανάλογο της συνολικής ενέργειας που 
δόθηκε (total energy dose) , με τον χρόνο που απαιτείται για την προσφορά 
της δόσης της ενέργειας να είναι ανεξάρτητος. Αυτός ο νόμος έχει ισχύ σε 
χημικά αντιδραστήρια μέσα σε δοκιμαστικά σωληνάκια (test tubes). Η 
απόκριση που εμφανίζουν τα κύτταρα στην ακτινοβολία περιλαμβάνει και 
αλληλουχία βιολογικών αντιδράσεων που αλληλεπιδρούν η μία με την άλλη, 
οπότε η παραπάνω σχέση παύει να είναι γραμμική. Σε περιπτώσεις που 
προκαλείται ζημία, για παράδειγμα στο DNA, δεν εμφανίζεται η αμοιβαιότητα, 
αλλά μπορεί να εμφανιστεί αυτή η αμοιβαιότητα σε ένα στενό εύρος δόσεων 
για φωτοϋποδοχείς που προκαλούν μία απόκριση όπως τα φυτοχρώματα 
(υποδοχείς που έχουν τα φυτά, κάποια βακτήρια και μύκητες, προκειμένου να 
ανιχνεύσουν το φώς)[12]. 
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1.4.2 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Ξεκινώντας τη μελέτη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, θα πρέπει πρώτα 
να περιγραφεί από τι αποτελείται. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
αποτελείται από κύματα ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου τα οποία 
ταξιδεύουν σε κάθετες γωνίες το ένα με το άλλο (εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 : Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο οποίο απεικονίζεται ο κάθετος 
προσανατολισμός των κυμάτων του ηλεκτρονικού και μαγνητικού πεδίου, καθώς και 

το χαρακτηριστικό μήκος κύματος λ της ακτινοβολίας. 

 

 

Ανάλογα με το μήκος κύματος του φωτός, τα φωτόνια που αποτελούν το φώς 
θα έχουν και διαφορετική ενέργεια. Αυτό φαίνεται στο ηλεκτρομαγνητικό 
φάσμα , στο οποίο φαίνονται όλες αυτές οι ενεργειακές διαφορές 
μεταβάλλοντας το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Να σημειωθεί ότι η 
περιοχή ενδιαφέροντος για την φωτοχημεία είναι η περιοχή του ορατού και 
υπεριώδους (UV). 
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Εικόνα 5 : Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, που απεικονίζει την περιοχή του ορατού, η 
οποία μαζί με την υπεριώδη περιοχή, είναι ικανή να προκαλέσει φωτοχημικές αλλαγές 

στο μόριο. 

 

1.4.3 Το διάγραμμα Jablonski 

Όταν ένα μόριο απορροφά ένα φωτόνιο, προσλαμβάνει από αυτό ενέργεια , η 
οποία προωθεί ένα ηλεκτρόνιο σε υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση-επίπεδο. 
Στην εικόνα 6 παρουσιάζονται οι κύριες φωτοφυσικές διαδικασίες 
ακτινοβόλησης και μη ακτινοβόλησης που εμφανίζονται σε οργανικά μόριο 
που περιέχονται σε διάλυμα. Κοιτώντας την εικόνα, σημειώνονται κάποιοι 
συμβολισμοί. Το S0 αναφέρεται στην θεμελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση, το 
S1 αναφέρεται στην πρώτη διεγερμένη singlet κατάσταση , το T2 αναφέρεται 
στην δεύτερη διεγερμένη triplet κατάσταση και ούτω καθεξής.  Επίσης 
εμφανίζονται και κάποιες γραμμές και βέλη. Οι οριζόντιες γραμμές εκφράζουν 
τα δονητικά επίπεδα της κάθε ηλεκτρονικής κατάστασης. Τα ευθύγραμμα βέλη 
υποδεικνύουν μεταβάσεις ακτινοβόλησης , ενώ τα σγουρά-κυματιστά βέλη 
υποδεικνύουν μεταβάσεις μη ακτινοβόλησης. Τέλος παρατηρούνται και τα 
ορθογώνια κουτιά, όπου απεικονίζουν τα ηλεκτρονικά spins του κάθε 
τροχιακού, με τα ηλεκτρόνια με βέλος προς τα πάνω για το spin s=+1/2 και με 
βέλος προς τα κάτω για το spin s=-1/2. 
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Εικόνα 6 : Διάγραμμα Jablonski όπου απεικονίζονται οι ηλεκτρονικές καταστάσεις του 
μορίου καθώς και τις μεταπτώσεις μεταξύ τους. 

1.4.4 Ηλεκτρονικά διεγερμένες καταστάσεις 

Απορρόφηση ακτινοβολίας υπεριώδους ή ορατού από ένα μόριο το διεγείρει 
ηλεκτρονικά σε υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Αυτό το συμβάν οδηγεί σε 
μεταβολή της ηλεκτρονικής πυκνότητας γύρω από τον πυρήνα. Οπότε μόρια 
σε διεγερμένη ηλεκτρονική κατάσταση θα έχουν και διαφορετική χημική 
συμπεριφορά καθώς και διαφορετικές φυσικές ιδιότητες.  

1.4.5 Ο νόμος Beer-Lambert 

Ο νόμος των Beer-Lambert περιγράφει την μείωση της έντασης που εμφανίζει 
μια μονοχρωματική δέσμη ακτινοβολίας όταν εξέρχεται από μία κυψελίδα η 
οποία έχει στο εσωτερικό της διάλυμα που απορροφά μέρος της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η αρχική ένταση της ακτινοβολίας είναι το I0 
ενώ η ένταση της εξέρχουσας ακτινοβολίας είναι το It . Τα παραπάνω 
φαίνονται σχηματικά στην εικόνα 7. 

Εικόνα 7 : Σχηματική αναπαράσταση του 
νόμου των Beer-Lambert, όπου μια 
προσπίπτουσα ακτινοβολία-δέσμη 
φωτός, με αρχική ένταση I0 χάνει ένα 
ποσοστό της έντασης της(άρα και της 
ενέργειας της) όταν διαπερνά ένα 
διάλυμα το οποίο απορροφά την 
ακτινοβολία αυτή(συγκεκριμένα ένα 
μέρος της), αφήνοντας να εξέλθει από 
αυτό η ακτινοβολία με νέα ένταση It που 
όμως είναι μειωμένη της αρχικής. 
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Η απορρόφηση Α ισούται με το δεκαδικό λογάριθμο του αντιστρόφου της 
διαπερατότητας: 

𝑨 = 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎
𝟏
𝑻

= −𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 �
𝑰𝒕
𝑰𝟎
� 

Χρησιμοποιώντας τον νόμο των Beer-Lambert, προκύπτει η εξίσωσή τους, η 
οποία δηλώνει ότι η απορρόφηση Α ενός μορίου είναι γραμμικώς εξαρτόμενη 
από την οπτική διαδρομή , δηλαδή το πάχος l της κυψελίδας(σε εκατοστά 
εκφρασμένη), την συγκέντρωση του δείγματος c (moles/liter), και την σταθερά 
αναλογίας ε, που ονομάζεται συντελεστής μοριακής απόσβεσης του εκάστοτε 
μορίου που απορροφά (liters/mole-cm). Ο τύπος είναι: 

𝑨 = 𝜺𝒄𝒍 

 

1.4.6 Διάγραμμα ενεργειακών επιπέδων 

Το διάγραμμα ενεργειακών επιπέδων , ή αλλιώς ενεργειακό διάγραμμα 
Franck-Condon, απεικονίζει πιθανές ενεργειακές καμπύλες για τη θεμελιώδη 
κατάσταση S0 και για την πρώτη διεγερμένη singlet κατάσταση S1 για ένα 
οργανικό μόριο σε συνάρτηση της πυρηνικής διαμόρφωση. Οι καμπύλες 
αυτές ονομάζονται και ενεργειακά πηγάδια. Οι οριζόντιες γραμμές είναι οι 
δονητικές καταστάσεις, όπου η χαμηλότερη ενεργειακά για κάθε κατάσταση 
είναι η 0 και αυτές ανέρχονται σε αριθμό (1,2,…) όσο ανεβαίνει κανείς στο 
ενεργειακό διάγραμμα (στον άξονα y). Οι παρενθέσεις αναφέρονται στις 
δονητικές καταστάσεις πριν και μετά την ενεργειακή μετάπτωση (εικόνα 8). Ο 
άξονας χ αναφέρεται στις αποστάσεις μεταξύ των πυρήνων. Όταν οι δυο 
πυρήνες δύο ατόμων πλησιάζουν κοντά, άρα ο δεσμός μεταξύ τους είναι 
βραχύς τότε η ενέργεια αυξάνεται εκθετικά, κάτι που ερμηνεύεται στις ισχυρές 
απωστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο θετικά φορτισμένων πυρήνων. 
Όταν οι δύο πυρήνες απέχουν αρκετά μεταξύ τους, άρα ο δεσμός μεταξύ τους 
είναι μεγάλος τότε η ενέργεια πάλι αυξάνεται, αλλά όχι τόσο απότομα όπως 
στην πρώτη περίπτωση και ο λόγος είναι ότι τα δύο άτομα απέχουν τόσο 
πολύ μεταξύ τους όσο αυξάνεται η απόσταση, που κάποια στιγμή, ο ένας 
πυρήνας δεν αισθάνεται τον άλλο πυρήνα με τον οποίο έκανε δεσμό στην 
αρχή. Έτσι υπάρχει μία χρυσή τομή του πόσο κοντά θα πρέπει να είναι οι δύο 
πυρήνες ώστε ο δεσμός να είναι ο πλέον ενεργειακά σταθερότερος. 



15 
 

 

Εικόνα 8 : Διάγραμμα ενεργειακών επιπέδων Franck-Condon 

 

1.4.7 Κβαντική απόδοση και χρόνος ημιζωής 

Όταν ένα μόριο απορροφά ένα φωτόνιο, προσλαμβάνει ενέργεια, μεταπίπτει 
σε μία διεγερμένη κατάσταση, αλλά στο τέλος θα πρέπει να διώξει την 
ενέργεια που προσέλαβε. Αυτό μπορεί να το κάνει με διάφορους τρόπους. 
Μπορεί να χάσει την ενέργεια σε μορφή θερμότητας καθώς επιστρέφει στην 
θεμελιώδη κατάσταση. Μπορεί να χάσει την ενέργεια με μορφή φωτός 
(φθορισμό). Επίσης είναι δυνατή μία μετάβαση του διεγερμένου μορίου σε μία 
triplet κατάσταση, όπου και πάλι η ενέργεια χάνεται με τη μορφή 
φωτός(φωσφορισμό). Τέλος υπάρχει και η περίπτωση όπου η ενέργεια 
μεταφέρεται σε άλλο μόριο (πιθανός σχηματισμός νέου δεσμού). 

Η κβαντική απόδοση είναι μια ποσότητα που εκφράζει τον αριθμό των φορών 
που θα γίνει μία διεργασία, μετά από την πρόσληψη ενός φωτονίου. Η 
κβαντική απόδοση μπορεί να υπολογιστεί για όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις που εξηγήθηκαν. Όμως όλες αυτές οι διεργασίες είναι 
ανταγωνιστικές, δηλαδή εάν μία διεργασία ευνοείτε να συμβεί, τότε οι 
υπόλοιπες θα υποβαθμίζονται (εικόνα 9). 
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Εικόνα 9 : Στην εικόνα φαίνονται οι πιθανές οδοί που θα έχει να ακολουθήσει το 
διεγερμένο μόριο 1M* . Στην εικόνα, kf=σταθερά ισορροπίας για φθορισμό , 

kisc=σταθερά ισορροπίας για φωσφορισμό , kic=σταθερά ισορροπίας για εσωτερική 
μετατροπή, Iabs=ένταση απορρόφησης της ακτινοβολίας φωτός από το αρχικό μόριο 

Μ. 

Ο χρόνος ημιζωής ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται ώστε η ποσότητα μιας 
ουσίας ή μιας οντότητας να μειωθεί στο μισό της αρχικής τιμής. Ο χρόνος 
ημιζωής της singlet διεγερμένης κατάσταση είναι αρκετά μικρός, τέτοιος ώστε 
αυτή η κατάσταση να μετατρέπεται γρήγορα σε οποιαδήποτε από τις 
προηγούμενες που αναφέρθηκαν. Άρα θα πρέπει να ισχύει το ακόλουθο: 

𝑰𝒂𝒃𝒔 = �𝒌𝒊 [𝟏𝑴∗

𝒊

] 

1.4.8 Διαμοριακές διαδικασίες 

Μια διαδικασία-μηχανισμός που δημιουργεί νέα μονοπάτια στην επαναφορά 
του αρχικού διεγερμένου μορίου στην βασική θεμελιώδη κατάσταση είναι αυτή 
της αλληλεπίδρασης του διεγερμένου μορίου με ένα άλλο μόριο που καλείται 
μόριο απόσβεσης Q. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 10, τέτοιες 
αλληλεπιδράσεις είναι η φυσικής απόσβεσης (ελάττωση ενέργειας στη μορφή 
θερμότητας), μεταφορά ενέργειας στο δεύτερο μόριο με ή χωρίς τη μεταφορά 
ηλεκτρονίου (εικόνα 10). 

 

 

 

 

Εικόνα 10 : Στην εικόνα απεικονίζονται οι πιθανές αλληλεπιδράσεις με το δεύτερο 
μόριο απόσβεσης. 

Με την παρουσία του δεύτερου μορίου (απόσβεσης) το διεγερμένο ενδιάμεσο 
αντιδράει πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά η 
διαθεσιμότητα του για τις άλλες διεργασίες. Μια από αυτές που περιορίζεται 
είναι ο φθορισμός. Μετρώντας τη μεταβολή του φθορισμού παρουσία ενός 
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μορίου απόσβεσης, μπορεί να μελετηθεί ο διαμοριακός αυτός μηχανισμός 
(εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11 : Στην εικόνα αυτή φαίνεται η ποικιλία των διεργασιών που 
πραγματοποιούνται για την επαναφορά του διεγερμένου μορίου στην θεμελιώδη του 
κατάσταση. Η τελευταία σταθερά επηρεάζεται και από την σταθερά ισορροπίας της 
αντίδρασης αυτής αλλά και από την ποσότητα του δεύτερου μορίου ή αλλιώς του 

μορίου απόσβεσης που βοηθά της ενεργειακή επαναφορά του μορίου. 

1.4.9 Κατηγορίες φωτοχημικών αντιδράσεων 

1.4.9.1 Γραμμική προσθήκη σε ένα ακόρεστο μόριο 

Απορρόφηση φωτός διεγείρει το μόριο σε μια διεγερμένη κατάσταση, όπου 
μπορεί να υποστεί μια προσθήκη από ένα άλλο αντιδρών, μετά να επέλθει 
ηλεκτρονική ισοκατανομή και τελικά να ισοσταθμιστούν τα φορτία. Στην 
παρακάτω εικόνα η διέγερση του μορίου από το φώς, διασπά το διπλό δεσμό 
άνθρακα-άνθρακα, το άτομο του θείου της κυστεϊνης προσβάλει τον 
περισσότερο παρεμποδισμένο άνθρακα, στη συνέχεια το πρωτόνιο του θετικά 
φορτισμένου ατόμου θείου μεταφέρεται στο αρνητικά φορτισμένο άτομο 
άνθρακα, επιτυγχάνεται ηλεκτρονική ισοκατανομή μεταξύ των ατόμων αλλά 
ταυτόχρονα το φορτίο γίνεται όπως ήταν και αρχικά, δηλαδή ουδέτερο 
(μηδέν). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11 : Στην εικόνα απεικονίζεται η βάση θυμίνη του DNA να συνδέεται γραμμικά 
με παράγωγα αμυνών σε πρωτεΐνες. Η διαδικασία γίνεται υπό ακτινοβολία 

υπεριώδους. 
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1.4.9.2 Κυκλοπροσθήκη σε ακόρεστα μόρια 

Όπως και στη προηγούμενη περίπτωση, η διέγερση του διπλού δεσμού, 
επιτρέπει τη διάσπαση του (παροδικά), ένα άλλο μόριο που έχει την ικανότητα 
προσβολής, προσβάλει το σημείο που υπήρχε ο διπλός δεσμός στο 
διεγερμένο μόριο, οπότε προκύπτει με βάση τη δομή των αντιδρώντων ένα 
κυκλικό προϊόν. 

 

Εικόνα 12 : Στην εικόνα 12 παρατηρείται η αντίδραση δύο θυμινών προς σχηματισμό 
ενός προϊόντος με σχήμα δακτυλίου, το διμερές της θυμίνης. 

1.4.9.3 Φωτοθραυσματοποίηση 

Όπως υποδεικνύεται και από την ονομασία του μηχανισμού, ένας δεσμός 
διασπάται με την απορρόφηση φωτός, οπότε σχηματίζεται ένας νέος δεσμός. 

 

Εικόνα 13 : Στην εικόνα η πλευρική ομάδα της ριβοφλαβίνης μπορεί να αποκοπεί για 
να προκύψει η λουμιφλαβίνη.   
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1.4.9.4 Φωτοοξείδωση 

Στον μηχανισμό της φωτοοξείδωσης, ένα άτομο διεγείρεται ηλεκτρονικά από 
την απορρόφηση φωτός και τώρα μπορεί να σχηματίσει δεσμό με οξειδωτική 
ομάδα 

 

Εικόνα 14 : Ο δακτύλιος της χοληστερόλης μπορεί να οξειδωθεί , οπότε γίνεται 
προσθήκη μίας ομάδας υπεροξειδίου. 

1.4.9.5 Φωτο-υδρόλυση 

Η αντίδραση αυτή θυμίζει πολύ την ενυδάτωση διπλών δεσμών σε ακόρεστα 
οργανικά μόρια, με την μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση της φωτο-
υδρόλυσης ο διπλός δεσμός διεγείρεται με την απορρόφηση ακτινοβολίας. 

 

Εικόνα 15 : Η ουρακίλη μπορεί να χάσει τον διπλό δεσμό της με την προσθήκη ενός 
μορίου νερού, υπό ακτινοβολία UV. 
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1.4.9.6 Cis-Trans Ισομερισμός 

Στις αντιδράσεις cis-trans ισομερισμού, η διέγερση ενός διπλού δεσμού από 
ακτινοβολία οδηγεί στη διάσπαση του, και μετά ανασχηματισμός του διπλού 
δεσμού μπορεί να δώσει ή το αρχικό μόριο, ή να δώσει την άλλη πιθανή 
διαμόρφωση του μορίου. 

 

Εικόνα 16 : Ένας trans δεσμός μετά από απορρόφηση φωτός και μετά 
ανασχηματισμός του δεσμού μπορεί να δώσει και το cis παράγωγο. 

1.4.9.7 Φωτοαναδιάταξη 

Στην διαδικασία της φωτοαναδιάταξης ένας δεσμός μπορεί να διεγερθεί 
ηλεκτρονικά με την απορρόφηση φωτός και να διασπαστεί οριστικά, όπως 
φαίνεται και στο παρακάτω παράδειγμα. 

 

Εικόνα 17 : Το 7-dehydrocholesterol μπορεί να μετατραπεί με αναδιάταξη στη βιταμίνη 
D3 
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2. Πειραματική διαδικασία 
2.1 Σύνθεση ένωσης Ph-TDA 

Για τη σύνθεση του προϊόντος γίνεται προσθήκη των αντιδραστηρίων φαινόλη 
και 4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine TTDDA σε διαλύτη nanopure νερό, 
ακολουθεί ανάδευση του διαλύματος και συνέχεια έκθεση αυτού στο φως. Το 
φώς που χρησιμοποιείται προέρχεται από λάμπα αλογόνου, το διάλυμα 
TTDDA είναι 1 ml και τοποθετείται σε διάλυμα φαινόλης 0,5Μ. Προκειμένου 
να γίνει η αντίδραση και να παρατηρηθεί η χρωματική αλλαγή από άχρωμο 
διάλυμα σε σκούρο κόκκινο είναι απαραίτητη η παρουσία φωτός. 

 

2.2 Διαχωρισμός άγνωστης ουσίας(προϊόν Ph-TDA) από 
διάλυμα με αντιδρώντα φαινόλη και TTDDA 

Τοποθετείται στο εσωτερικό της στήλης 15ml nanopure Η2Ο και 0,72gr silica 
gel. Η silica gel αποτελεί το υλικό διαχωρισμού της στήλης. Στη συνέχεια 
συναρμολογείται η στήλη. Ενεργοποιείται ροή nanopure Η2Ο για 15min έτσι 
ώστε να πακεταριστεί το πληρωτικό υλικό silica gel. Στη συνέχεια εισάγουμε 
στη στήλη, από την οποίο προηγουμένως περνούσε ο διαλύτης νερό, το 
δείγμα φαινόλης-TTDDA και ενεργοποιείται η ροή. Αφότου εισέλθει μια 
ικανοποιητική ποσότητα του δείγματος, διακόπτεται η ροή και τώρα συνδέεται 
με το tube ο αρχικός διαλύτης nanopure Η2Ο.Ενεργοποιείται πάλι η ροή. Ο 
διαλύτης νερό διατρέχει την στήλη μέχρι να συλλεχτεί ένας όγκος 15ml. 
Έπειτα γίνεται εναλλαγή διαλύτη και τώρα χρησιμοποιείται ως διαλύτης 
nanopure Η2Ο και HCl, σε αναλογία 49:1 με το υδροχλώριο συγκέντρωσης 
1Μ. Μαζεύεται νέος όγκος 15ml . Μια Τρίτη εναλλαγή διαλύτη 
πραγματοποιείται και τώρα εισάγεται διαλύτης CH3OH και HCl σε αναλογία 
49:1, όπου το υδροχλωρικό οξύ έχει συγκέντρωση 1Μ. Σε αυτό το σημείο θα 
εκλουστεί μόνο το τελικό προϊόν από το διάλυμα. Συλλέγονται 15 ebendorf με 
το έκλουσμα. Σε όλη τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας ο ανιχνευτής 
και το καταγραφικό είναι ενεργοποιημένοι (το καταγραφικό δείχνει μια ποιοτική 
απορρόφηση των ουσιών που εκλούονται). Το καταγραφικό μπορεί να 
‘’διαβάσει’’ μόνο ουσίες που απορροφούν στη συχνότητα που ο ερευνητής το 
έχει ρυθμίσει να ‘’διαβάζει’’, στη προκειμένη περίπτωση είναι τα 280nm. Τα 
διαλύματα που βρίσκονται στα 15 ebendorf συλλέγονται σε σφαιρική φιάλη 
των 50ml. Ακολουθεί απόσταξη του διαλύματος για την απομάκρυνση του 
διαλύτη CH3OH. Το διάλυμα που περίσσεψε συλλέγεται σε ebendorf και 
τοποθετείτε στο ψυγείο. Το διάλυμα αυτό θα χαρακτηριστεί με 
φασματοσκοπία UV/VIS,  IR και Raman για τον προσδιορισμό της άγνωστης 
ένωσης. Μελέτη του NMR δεν έδωσε ξεκάθαρα αποτελέσματα. Έπειτα θα 
γίνει ανάλυση με τεχνική Maldi-Tof με σκοπό την επιβεβαίωση του τελικού 
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προϊόντος Ph-TDA  και τέλος θα γίνει και χαρακτηρισμός φθορισμού της 
ένωσης. 

 

Εικόνα 18 : Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διαδικασίας της χρωματογραφικής 
στήλης. 

 

2.3 Χαρακτηρισμός άγνωστης ουσίας 

Τα φάσματα Raman ελήφθησαν σε φασματόμετρο Nicolet Almega XR Raman 
με αντικειμενικό φακό μεγάλης απόστασης 10x και λέιζερ με διέγερση στα 780 
nm σε 40 mW που λειτουργούν σε υψηλή ανάλυση. Τα φάσματα υπερύθρου 
λήφθηκαν σε φασματόμετρο Thermo Electron-Nicolet 6700 FTIR με ανιχνευτή 
DTGS KBr σε ανάλυση 4 cm-1. Τα φάσματα υπεριώδους-ορατού ελήφθησαν 
σε φασματοφωτόμετρο Shimadzu UV-2700 διπλής δέσμης. Για τη 
φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF) χρησιμοποιήθηκε το όργανο 
ULTRAFLEXTREME, με τη μέθοδο reflectance positive, όπου 
χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα το αντιδραστήριο DCTB , με διαλύτη THF. Τα 
φάσματα φθορισμού ελήφθησαν από φθοριδόμετρο Thermo Scientific Lumina 
Fluorescence spectrometer, με παραμέτρους PMT voltage (volt) 800V , scan 
speed 300(nm/min), integration time 20msec, response time 0.02sec, Ex 
wave 300nm, EM start 320nm και EM end 700nm. 
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3. Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Χαρακτηρισμός ένωσης Ph-TDA 

Για τον προσδιορισμό του προϊόντος Ph-TDA λήφθηκαν φάσματα UV/VIS, 
IR, Raman, MALDI-TOF και φθορισμού.  

3.1 Φασματομετρία υπεριώδους-ορατού (UV-VIS) 

Για τον χαρακτηρισμό της ένωσης γίνεται αρχικά ανάλυση στην απορρόφηση 
του δείγματος της υπεριώδης ακτινοβολίας με σκοπό τον εντοπισμό 
χαρακτηριστικών ομάδων οι οποίες είναι γνωστό ότι απορροφούν στις 
εκάστοτε περιοχές μηκών κύματος nm. Η φασματοσκοπία υπεριώδους 
μπορεί να δώσει πληροφορίες για μια σειρά από χαρακτηριστικές ομάδες 
που αποτελούν το μόριο που μελετάτε στην παρούσα εργασία.  

Αυτή η πληροφορία εξάγεται μέσω της απορρόφησης Α ή της 
διαπερατότητας Τ που εμφανίζουν οι ομάδες αυτές σε συνάρτηση του 
μήκους κύματος λ(nm) στην οποία απορροφούν. Το επιθυμητό προς 
ανάλυση διάλυμα τοποθετείται σε κυψελίδα οπτικής διαδρομής b cm. 
Συνήθως η συγκέντρωση c ενός αναλύτη που απορροφά συνδέεται γραμμικά 
με την απορρόφηση σύμφωνα με την εξίσωση : 

𝑨 = − 𝐥𝐨𝐠𝑻 = 𝒍𝒐𝒈
𝑷𝟎
𝑷

= 𝒆𝒃𝒄 

που αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του νόμου Beer-Lambert[13]. 

Αρχικά παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης κατά την απομόνωση του 
προϊόντος στη στήλη διαχωρισμού με διαλύτη έκλουσης το απιονισμένο 
νερό, στη συνέχεια το φάσμα απορρόφησης με διαλύτη έκλουσης το 
απιονισμένο νερό και συγκεκριμένη ποσότητα υδροχλωρικού οξέος και τέλος 
το φάσμα απορρόφησης με διαλύτη έκλουσης τη μεθανόλης και 
συγκεκριμένη ποσότητα υδροχλωρικού οξέος(ο τρίτος διαλύτης είναι αυτός 
που οδηγεί στην απομόνωση του προϊόντος από τα αρχικά αντιδρώντα).  

Παρατηρώντας το φάσμα του σχήματος 1, διακρίνονται τρείς περιοχές , μια 
ευρεία περιοχή απορρόφησης στα 260-280nm που οφείλεται στην 
απορρόφηση των διπλών δεσμών άνθρακα ενός συζυγιακού συστήματος, 
μια μέτριας ισχύος κορυφή στα 330-340nm και μια περιοχή υψηλής 
απορρόφησης στα 220nm που οφείλονται σε θόρυβο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η περιοχή απορρόφησης στα 330-340nm αντιστοιχεί και αυτή σε περιοχή 
απορρόφησης από π-συζυγιακά συστήματα, μόνο που σε αυτή τη 
περίπτωση υπάρχει μετατόπιση των ταινιών απορρόφησης. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην αλλαγή του περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρά το π-
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συζυγιακό σύστημα ή τα άτομα που το αποτελούν, δηλαδή τους γειτονικούς 
του υποκαταστάτες. 

 

Σχήμα 1: Φάσμα UV-VIS για το έκλουσμα που συλλέγεται από την στήλη 
διαχωρισμού, με διαλύτη το nanopure H2O. 

Στο σχήμα 2, φαίνεται το φάσμα UV-VIS για το δείγμα που εκλούεται από 
διαλύτη απιονισμένο νερό και υδροχλωρικό οξύ. Εδώ παρατηρείται σταδιακή 
εξαφάνιση της περιοχής απορρόφησης στα 260-280nm και παραμένει η 
περιοχή στα 330-340nm. Η περιοχή του θορύβου δεν επηρεάζει την ανάλυση 
των φασμάτων για αυτό και δεν γίνεται περεταίρω σχολιασμός για αυτήν. 
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα π-συζυγιακά συστήματα που δεν 
αντιστοιχούν σε μετατόπιση των ταινιών απορρόφησης να έχουν 
απομακρυνθεί από τη στήλη, δηλαδή το αρχικό αντιδραστήριο φαινόλη, που 
δεν παρουσιάζει μετατόπιση της ταινίας απορρόφησης του π-συζυγιακού 
συστήματος. 

 

Σχήμα 2 : Φάσμα UV-VIS για το έκλουσμα που συλλέγεται από την στήλη 
διαχωρισμού, με διαλύτη το nanopure H2O + HCl. 
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Στο σχήμα 3 απεικονίζονται τα φάσματα που προκύπτουν για τα δείγματα 
που εκλούστηκαν από την στήλη με τον τελευταίο χρησιμοποιούμενο 
διαλύτη, δηλαδή την μεθανόλη και το υδροχλωρικό οξύ. Από όλα αυτά τα 
φάσματα επιλέγεται ένα, το οποίο είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό για την 
συνέχιση της ανάλυσης. 

 

Σχήμα 3 : Φάσμα UV-VIS για το έκλουσμα που συλλέγεται από την στήλη 
διαχωρισμού, με διαλύτη CH3OH + HCl. Στο φάσμα φαίνονται όλα τα δείγματα που 

συλλέξαμε, δηλαδή όλα τα διαδοχικά εκλούσματα. 

 

Στο σχήμα 4 απεικονίζεται το φάσμα που επιλέχθηκε από το σχήμα 3 ως το 
ιδανικότερο για περαιτέρω ανάλυση. Παρατηρώντας το σχήμα 4, διακρίνεται 
με σχετικά μεγάλη απορρόφηση η περιοχή απορρόφησης στα 330-340nm, 
ενώ και εδώ εμφανίζεται και η περιοχή στα 220nm που οφείλεται σε θόρυβο. 
Με τον τρίτο διαλύτη διαχωρίζεται και απομονώνεται το τελικό προϊόν( και 
αυτό γνωστοποιείται από το γεγονός ότι το τελικό προϊόν είναι έγχρωμο, ενώ 
τα αρχικά αντιδρώντα δεν είναι έγχρωμα), το οποίο είναι έγχρωμο με χρώμα 
σκούρο κόκκινο. 

 Με βάσει τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνεται ότι το τελικό προϊόν διαθέτει 
χαρακτηριστική ομάδα με π-συζυγιακό σύστημα, η οποία είναι μετατοπισμένη 
σε σχέση με την αρχική φαινόλη[14]. 
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Σχήμα 4 : Φάσμα UV-VIS για το έκλουσμα που συλλέγεται από την στήλη 
διαχωρισμού, με διαλύτη CH3OH + HCl. Στο φάσμα φαίνεται το πιο 

αντιπροσωπευτικό φάσμα για την ανάλυση του δείγματος. 

3.2 Φασματομετρία Raman 

Στη συνέχεια η ανάλυση του προϊόντος συνεχίζεται με την μελέτη φάσματος 
Raman για το δείγμα, όπου η διαπερατότητα βρίσκεται σε συνάρτηση με τη 
συχνότητα που εντοπίζεται αυτή η διαπερατότητα. Το δείγμα ακτινοβολείται 
με μονοχρωματική δέσμη ενέργειας hvex.  

Ένα μόριο στο θεμελιώδες δονητικό επίπεδο (v=0) μπορεί να απορροφήσει 
ένα φωτόνιο ενέργειας hvex και να επανεκπέμψει ένα φωτόνιο με ενέργεια 
h(vex-vn), όπου hvn είναι η ενέργεια διέγερσης από το πρώτο στο δεύτερο 
δονητικό επίπεδο. Τώρα προκύπτουν δύο ενδεχόμενα, ανάλογα με το αν η 
σκεδαζόμενη ακτινοβολία είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη της ακτινοβολίας 
διέγερσης, θα προκύψει η σκέδαση stokes ή anti-stokes αντίστοιχα. Eάν η 
σκεδαζόμενη ακτινοβολία είναι ίση με αυτή της πηγής, τότε η σκέδαση 
καλείτε σκέδαση Rayleigh.  

Με την φασματοσκοπία Raman μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά 
με τις δονήσεις που εμφανίζουν οι διάφορες χαρακτηριστικές ομάδες που 
αποτελούν το μόριο που αναλύεται, και έτσι να είναι εφικτή η αναγνώριση 
των ομάδων αυτών. Η φασματοσκοπία Raman ουσιαστικά βλέπει δονήσεις 
μεταξύ χαρακτηριστικών ομάδων, όπως και η φασματοσκοπία υπερύθρου. 
Παρόλο που εξαρτώνται από τους ίδιους τρόπους δόνησης, προέρχονται 
από διαδικασίες με διαφορετικό μηχανισμό.  

Στην φασματοσκοπία υπερύθρου οι τρόποι δόνησης πρέπει να προκαλούν 
μεταβολή στη διπολική του ροπή ή στην κατανομή του φορτίου. Στην 
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σκέδαση όμως εμφανίζεται μια στιγμιαία παραμόρφωση της κατανομής των 
ηλεκτρονίων γύρο από το δεσμό του μορίου, που στη συνέχεια ακολουθείται 
από επανεκπομπή της ακτινοβολίας καθώς ο δεσμός επανέρχεται στην 
αρχική του κατάσταση. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να προσέξει κανείς είναι 
ότι μεταξύ των δυο τεχνικών αλλάζει ο μηχανισμός της διαδικασίας 
ακτινοβόλησης ενώ το θέμα που μελετούν και οι δύο είναι το ίδιο, δηλαδή οι 
δονήσεις των χαρακτηριστικών ομάδων που αποτελούν το μόριο που 
μελετάται την εκάστοτε στιγμή[15]. 

 

Σχήμα 5 : Φάσμα Raman για το διάλυμα που έχει ως αρχικά αντιδρώντα φαινόλη και 
TTDDA. 

 

Παρατηρώντας το σχήμα 5 διακρίνονται δυο περιοχές, μια ασθενής ζώνη 
κοντά στους 500cm-1 και μια ισχυρής εντάσεως κορυφή στα 1469cm-1 . Η 
πρώτη περιοχή αντιστοιχεί σε σκελετικές δονήσεις, κάτι το οποίο σημαίνει 
πως το τελικό προϊόν έχει έναν σχετικά μεγάλο σκελετό, μάλλον ανθρακικό 
σκελετό που οφείλεται σε C-C-C και C-O-C σκελετικές δονήσεις. Αυτή η δομή 
εμφανίζεται στον σκελετό του TTDDA . Η έντονη κορυφή στους 1469 cm-1 
αντιστοιχεί σε συμμετρική παραμόρφωση του επιπέδου -CH2. Ο μόνος 
άνθρακας που θα μπορούσε να εμφανίζει τέτοια παραμόρφωση στο επίπεδό 
του είναι ο άνθρακας που βρίσκεται ενωμένος με το άζωτο στο μόριο του 
TTDDA. Μπορεί έτσι να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το τελικό προϊόν έχει στο 
σκελετό του το βασικό σκελετό του TTDDA. 
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3.3 Φασματοσκοπία υπερύθρου (IR) 

Η επόμενη φασματοσκοπία που θα χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό 
της ένωσης Ph-TDA είναι η φασματοσκοπία υπερύθρου. Τα φάσματα 
απορρόφησης υπερύθρου διαφόρων ουσιών μπορούν να ερμηνευθούν 
θεωρώντας ότι οφείλονται σε ενεργειακές μεταβολές. Συγκεκριμένα οι 
μεταβολές αυτές είναι αποτέλεσμα μεταπτώσεων των μορίων από μια αρχική 
δονητική και περιστροφική κατάσταση σε μία νέα δονητική και περιστροφική 
κατάσταση.  

Η φασματοσκοπία υπερύθρου δίνει πληροφορίες για τις δονήσεις που 
πραγματοποιούνται μεταξύ ατόμων που βρίσκονται στο μόριο (προϋπόθεση 
για φασματοσκοπία υπερύθρου είναι να μεταβάλλεται η διπολική ροπή) και 
κατά αυτό τον τρόπο γίνεται αναγνώριση συγκεκριμένων ομάδων , χημικών 
δομών(παραδείγματος χάριν, αναγνωρίζεται ένας δεσμός C-N, άρα το μόριο 
μάλλον έχει στη δομή του ένα άτομο άνθρακα που συνδέεται με ένα άτομο 
αζώτου) και έτσι αποκαλύπτεται το προφίλ του μορίου (όμως δεν αποτελεί 
ισχυρή ένδειξη ότι το τελικό μόριο όντος εμφανίζει αυτές τις ομάδες, για μια 
τελική πιστοποίηση θα χρειαστεί να  χρησιμοποιηθεί και φασματομετρία 
μάζας[16] (Maldi-TOF)).  

Παρακάτω απεικονίζονται το φάσμα υπερύθρου του προϊόντος Ph-TDA 
(σχήμα 6), το φάσμα υπερύθρου του καθαρού αντιδραστηρίου TTDDA 
(σχήμα 7) και το φάσμα υπερύθρου της καθαρής φαινόλης (σχήμα 8). 

Στο σχήμα 6 διακρίνονται τρείς περιοχές, μια περιοχή με δυο κορυφές μεταξύ 
2900-3300 cm-1  , μια περιοχή όπου εμφανίζεται μια ευρεία ταινία 1800-2200 
cm-1 και μια περιοχή όπου εμφανίζονται μια σειρά από κορυφές στα 1000-
1700 cm-1. 

Αναλύοντας την πρώτη περιοχή εντοπίζονται 2 κορυφές, η μία κορυφή 
εμφανίζεται στα 3218 cm-1 και η άλλη στα 2927 cm-1. Η κορυφή στα 3218 cm-

1 οφείλεται στη δόνηση του δεσμού N-H ενώ η κορυφή στα 2927 cm-1 
οφείλεται στη δόνηση του δεσμού C-H, αλλά μπορεί να οφείλεται και στη 
δόνηση του δεσμού N-CH2. 

Στην δεύτερη περιοχή εμφανίζεται μια ευρεία ταινία διεγέρσεων που όμως 
λόγο του θορύβου που μάλλον εμφανίζεται, δεν είναι δυνατή η ανάλυση της. 
Παρόλα αυτά, η ευρεία αυτή ταινία συμπίπτει με το συνδυασμό των 
αντίστοιχων ταινιών στις αντίστοιχες θέσεις για τα φάσματα της φαινόλης και 
του TTDDA.  

Η τρίτη περιοχή έχει μια σειρά από κορυφές. Η κορυφή που εμφανίζεται στα 
1619 cm-1 αντιστοιχεί στη δόνηση του διπλού δεσμού C=C σε αρωματικό 
δακτύλιο. Εμφανίζεται μια κορυφή στους 1529 cm-1 που οφείλεται στη 
δόνηση του δεσμού N-H (δόνηση χαμηλότερης ενέργειας σε σχέση με την 
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αντίστοιχη δόνηση στους 3218 cm-1). Μια επικαλυμμένη  κορυφή στα 1462 
cm-1 οφείλεται στη δόνηση του δεσμού C-H. Στη συνέχεια εντοπίζεται μια 
κορυφή στα 1374 cm-1 που οφείλεται στη δόνηση του δεσμού C-N. Η κορυφή 
στα 1263 cm-1 οφείλεται στη δόνηση δύο δεσμών που εμφανίζονται ως μια 
χαρακτηριστική ομάδα δόνησης και αυτή είναι η δόνηση των δεσμών C-O-C. 
Μετά ακολουθεί μια κορυφή που είναι μετατοπισμένη στα 1068 cm-1 που 
οφείλεται στη δόνηση του δεσμού N-H.  

 

 

Σχήμα 6 : Φάσμα IR για το διάλυμα που έχει ως αρχικά αντιδρώντα φαινόλη και 
TTDDA. 

 

Στη συνέχεια θα γίνει η ανάλυση του φάσματος υπερύθρου για το TTDDA.  

Μελετώντας το σχήμα 7, που απεικονίζει το φάσμα υπερύθρου του TTDDA 
σημειώνονται ορισμένες χαρακτηριστικές περιοχές, μια κορυφή στα 3354 cm-

1 που οφείλεται στη δόνηση του δεσμού N-H, μια κορυφή στα 2868 cm-1 που 
αντιστοιχεί στη δόνηση του δεσμού C-H, αλλά οφείλεται και στην δόνηση του 
δεσμού N-CH2, μια κορυφή στα 1557 cm-1 που οφείλεται στη δόνηση του 
δεσμού N-H. Επίσης παρατηρείται μια κορυφή στα 1476 cm-1 λόγο δόνησης 
του δεσμού C-H, μια έντονη κορυφή στα 1321 cm-1 που οφείλεται στην 
δόνηση του δεσμού C-N και μία πολύ έντονη κορυφή στα 1247 cm-1 που 
αντιστοιχεί στη δόνηση των δεσμών C-O-C. Τέλος εμφανίζεται μια 
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επικαλυμμένη κορυφή στα 1086 cm-1 και οφείλεται στην δόνηση του δεσμού 
N-H. 

 

Σχήμα 7 : Φάσμα IR για το αντιδρών TTDDA[17]. 

Τέλος αναλύεται το φάσμα υπερύθρου της φαινόλης, που απεικονίζεται στο 
σχήμα 8. 

 

Σχήμα 8: IR φάσμα για την φαινόλη. 
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Παρατηρώντας το σχήμα 8, όπου απεικονίζεται το φάσμα υπερύθρου της 
φαινόλης, φαίνεται ότι υπάρχουν τρείς χαρακτηριστικές περιοχές, μία έντονη 
ταινία στα 3253 cm-1  που οφείλεται στη δόνηση του δεσμού Ο-Η, η οποία 
όμως υδροξυλομάδα είναι συνδεδεμένη με αρωματικό σύστημα, αφού η 
συχνότητα δόνησης του δεσμού είναι πολύ μετατοπισμένη. Επίσης 
εμφανίζεται μία έντονη κορυφή στα 1633 cm-1 και οφείλεται στη δόνηση του 
αρωματικού διπλού δεσμού C=C. Τέλος, εμφανίζεται μία ασθενής εντάσεως 
κορυφή στα 1242 cm-1 που αντιστοιχεί στη δόνηση του δεσμού C-O. 

Άρα συγκρίνοντας τα δεδομένα του σχήματος 6, με τα αντίστοιχα των 
σχημάτων 7 και 8, συμπεραίνεται ότι το τελικό προϊόν Ph-TDA μάλλον έχει 
τον μοριακό σκελετό του TTDDA,διαθέτει δεσμό μεταξύ C-N, δεσμός C-O δεν 
υπάρχει, υπάρχει αρωματικό-συζυγιακό π-σύστημα και υπάρχει δεσμός N-
H[18]. 

 

Πίνακας 1 : χαρακτηριστικές εντάσεις στο IR  και η περιοχή σε cm-1 στην οποία 
εμφανίζονται αυτές[19]. 

 

Πίνακας 2 : Χαρακτηριστικές συχνότητες στο Raman και σε τι είδους δόνηση 
αντιστοιχεί η κάθε μία. Αυτές είναι χαρακτηριστικές τιμές που εντοπίστηκαν σε 

ενώσεις που βρίσκονται σε δείγμα μελιού. Παρόλα αυτά, παρέχει πληροφορίες και 
για άλλες ενώσεις όπως αυτή που μελετάται στη παρούσα ανάλυση[20]. 
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3.4 Φασματομετρία μάζας, MALDI-TOF 

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF) ως 
τελευταία μέθοδος προσδιορισμού της άγνωστης ένωσης. Η φασματομετρία 
μάζας είναι μια ευαίσθητη τεχνική με σκοπό τον ποιοτικό και ποσοτικό 
προσδιορισμό των χημικών ενώσεων. Στη φασματομετρία μάζας 
πραγματοποιείται διαχωρισμός των μαζών των φορτισμένων σωματιδίων 
(κυρίως κατιόντων) με τη βοήθεια κατάλληλης διάταξης (παραδείγματος 
χάριν χρόνος πτήσης (TOF) και την εύρεση της αντιστοιχίας των μαζών των 
ιόντων με τη δομή της πρόδρομής ένωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός 
ο προσδιορισμός, θα πρέπει να είναι γνωστή η διαδικασία ιονισμού καθώς 
και ο μηχανισμός της πιθανής θραυσματοποίησης των ιόντων (τον 
μηχανισμό δεν τον γνωρίζουμε στην προκειμένη εργασία, αλλά μπορούμε να 
κάνουμε υποθέσεις)[21].  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9 : Φάσμα MALDI για το δείγμα PhTD. 
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Παρατηρώντας το φάσμα, το μεγαλύτερο σήμα αντιστοιχεί σε μοριακό βάρος 
421,39. Υπολογίζοντας το μοριακό βάρος του διμερούς του TTDDA, έχοντας 
όμως αντικαταστήσει τα οξυγόνα του δεύτερου μορίου που συνδέεται με το 
πρώτο με άτομα αζώτου προκύπτει μοριακό βάρος 420 (Η2Ν-CH2-CH2-CH2-
O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-
NH-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-CH2-NH2) και επειδή με την τεχνική MALDI-TOF 
υπολογίζονται-μετρώνται πρωτόνια, το μόριο που έχει ακτινοβοληθεί από 
τέτοιο laser θα έχει αυξημένη μάζα συνήθως ενός με δύο πρωτονίων. Έτσι 
συμπεραίνεται ότι το μόριο με μάζα 421,39 αντιστοιχεί στο διμερές του 
TTDDA με το δεύτερο μόριο να έχει ομάδα δευτεροταγούς αμίνης αντί για 
οξυγόνο.  

Για τη δεύτερη κορυφή που αντιστοιχεί σε μοριακό βάρος 465, παίρνοντας το 
προηγούμενο μόριο, προσθέτοντας μία ομάδα φαινόλης σε ένα από τα 
άζωτα, αφαιρώντας τα δύο από τα τρία οξυγόνα του σκελετού και 
αντικαθιστώντας το τελευταίο οξυγόνο με αμινομάδα, τότε προκύπτει μοριακό 
βάρος 464. Επειδή τα δύο μοριακά βάρη διαφέρουν στο μοριακό τους 
βάρους κατά ένα πρωτόνιο, μπορεί να ειπωθεί ότι η ένωση με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά ανήκει στη κορυφή του φάσματος. Μεταξύ των τιμών που 
φαίνονται στο φάσμα και των θεωρητικών μοριακών βαρών υπάρχει μία 
μικρή απόκλιση που οφείλεται στην προσθήκη πρωτονίων από το laser του 
MALDI. Με απλή αφαίρεση ενός ή δυο πρωτονίων (ο συνηθισμένος αριθμός 
πρωτονίων που προστίθεται στο μόριο είναι ένα πρωτόνιο) προκύπτει το 
σωστό αποτέλεσμα. Με την τεχνική MALDI-TOF επιτυγχάνεται μελέτη του 
μοριακού βάρους την ένωσης αλλά ταυτόχρονα δεν συμβαίνει (τουλάχιστον 
στη θεωρία και στις περισσότερες περιπτώσεις) θραυσματοποίησης, δηλαδή 
το μόριο προς μελέτη δεν διασπάται σε επιμέρους τμήματα. Έτσι η τεχνική 
αυτή είναι πολύ ακριβής για τον προσδιορισμό του μοριακού τύπου, ή αν 
είναι εύκολο της μοριακής δομής της ένωσης που μελετάται. 

 

3.5 Φασματοσκοπία Φθορισμού 

Τέλος, πραγματοποιείται λήψη φασμάτων φθορισμού, με σκοπό τη 
διαπίστωση ύπαρξης φθορισμού στο προϊόν. Ο φθορισμός είναι η εκπομπή 
φωτός που προέρχεται από δέσμη ακτινοβολίας κάθετη στον ανιχνευτή. Η 
δέσμη ακτινοβολίας προκαλεί τη διέγερση των ατόμων , ιόντων ή μορίων του 
δείγματος από τη θεμελιώδη κατάσταση σε μία διεγερμένη. Στη συνέχεια , 
επανέρχονται στη θεμελιώδη κατάσταση , όμως συμβαίνει φθορισμός από 
την αυθόρμητη εκπομπή και έτσι δεν φτάνουν όλα τα σωματίδια στην βασική 
κατάσταση. Αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στο διάγραμμα Jablonski, που 
βρίσκεται στην εικόνα 6 (θεωρητικό μέρος). Ουσιαστικά στον φθορισμό, ένα 
μόριο απορροφά ένα φωτόνιο υψηλής ενέργειας και το επανεκπέμψει με τη 
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μορφή φωτονίου χαμηλότερης ενέργειας αλλά μεγαλύτερου μήκους 
κύματος[22].  

Μελετώντας τα φάσματα φθορισμού για το τελικό προϊόν, παρατηρείται μία 
ευρεία ταινία στην περιοχή 420-500nm. Αυτή η ταινία εμφανίζεται κυρίως στα 
φάσματα όπου έχει γίνει ακτινοβόληση με το laser σε μήκη κύματος 250nm, 
260nm,270nm,280nm και 290nm. Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα προσφέρεται από το φάσμα που έγινε ακτινοβόληση στα 
260nm.  

Από τα φάσματα αυτά παίρνουμε την εξής πληροφορία : η ένωση που 
βρίσκεται στο δείγμα εμφανίζει φθορισμό στην περιοχή των 420-500nm ενώ 
ενδέχεται να εμφανίζει φθορισμό στην περιοχή 280-320nm (ο φθορισμός θα 
είναι ασθενής σε ένταση).Αυτά φαίνονται στα δύο παρακάτω σχήματα 
(σχήμα 10 και σχήμα 11).  

Το γεγονός ότι το δείγμα φθορίζει ενώ τα αρχικά αντιδραστήρια, η φαινόλη 
και το TTDDA , δεν εμφανίζουν φθορισμό σημαίνει πως έχει 
πραγματοποιηθεί κάποια χημική αλλαγή κατά την αντίδραση, οπότε έχει 
προκύψει προϊόν που φθορίζει, άρα το προϊόν περιέχει μία ομάδα που 
λειτουργεί σαν εκτεταμένο π-συζυγιακό σύστημα. 

 

Σχήμα 10 : Φάσμα φθορισμού για όλο το εύρους των μήκων κύματος λ(nm) με τα οποία 
έγινε η ακτινοβόληση στο δείγμα. Στο δείγμα μου πάρθηκε το φάσμα φθορισμού έχει 

προηγηθεί αραίωση για απορρόφηση στο Α=0,1. 
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Σχήμα 11 : Φάσμα φθορισμού αντιπροσωπευτικό για την ανάλυση. Παρατηρείται η έντονη 
περιοχή φθορισμού στα 420-500nm καθώς και μία περιοχή που μπορεί να οδηγεί σε 

φθορισμό στα 280-320nm. 
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Συμπεράσματα 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο χαρακτηρισμός και η δυνατότητα 
προσδιορισμού άγνωστης ένωσης, έπειτα από φωτοχημική αντίδραση μεταξύ 
φαινόλης και TTDDA. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τη σύνθεση, την 
απομόνωση καθώς και τον προσδιορισμό της ένωσης. Κατά τη διαδικασία της 
απομόνωσης χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικοί διαλύτες, προκειμένου να 
απομακρυνθούν όλες οι ανεπιθύμητες ενώσεις, όπως η φαινόλη και το 
TTDDA που έχουν περισσέψει από την αντίδραση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
αντίδραση δεν πραγματοποιείται εάν δεν υπάρχει η παρουσία του φωτός, 
προκειμένου να λάβει χώρα η φωτοχημική αντίδραση.  

Στη συνέχεια ακολούθησε ο προσδιορισμός της ένωσης. Ο προσδιορισμός 
πραγματοποιήθηκε με την φασματοσκοπική μελέτη του αγνώστου προϊόντος, 
που το βαφτίζουμε ως Ph-TDA. Οι φασματοσκοπικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού, η 
φασματοσκοπία Raman, η φασματοσκοπία υπερύθρου, η φασματοσκοπία 
μάζας και τέλος η φασματοσκοπία φθορισμού.  

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις τρείς πρώτες φασματοσκοπίες είναι 
κυρίως δομικού περιεχομένου, δηλαδή προσδιορισμός των χαρακτηριστικών 
ομάδων που μπορεί να περιέχονται στα προϊόντα. Οι πληροφορίες που 
εξάγονται είναι ότι τα προϊόντα έχουν τη σκελετική απεικόνιση του TTDDA, η 
οποία όμως είναι η C-C-C αλλά και η C-O-C, οπότε μπορεί να υπάρχει μια εκ 
των δύο ή και οι δύο δομές. Επίσης παρατηρείται ότι υπάρχει μία ομάδα 
βενζολίου, που προήλθε από την φαινόλη που συνδέεται με μία αμινομάδα. 
Αυτό το γεγονός πιστοποιείται και από την αλληλεπίδραση που έχει το 
TTDDA με αλκοόλες που έχουν κοντά τους διπλό δεσμό άνθρακα-άνθρακα, 
όπου η υδροξυλομάδα αποχωρεί και η αμινομάδα συνδέεται με τον άνθρακα 
που σχημάτιζε δεσμό με την υδροξυλομάδα και εξακολουθεί να σχηματίζει 
διπλό δεσμό με το άλλο άτομο άνθρακα. Το τελικό διάλυμα είναι έγχρωμο, 
άρα θα υπάρχει κάποιο εκτεταμένο π-συζυγιακό σύστημα. Επίσης 
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του δεσμού μεταξύ άνθρακα και αζώτου. 

Έπειτα ακολουθεί ανάλυση με φασματοσκοπία φθορισμού, από την οποία 
παίρνεται η πληροφορία ότι το τελικό διάλυμα φθορίζει, άρα θα πρέπει να 
υπάρχει π-συζυγιακό σύστημα, ώστε να δικαιολογούνται οι μεταβάσεις που 
συμβαίνουν και παρατηρούνται στο φθορισμό. 

 Στη συνέχεια ακολουθεί η φασματοσκοπία μάζας που προσφέρει μία 
καταλυτική πληροφορία για τον προσδιορισμό της ένωσης. Στο φάσμα 
απεικονίζονται αρκετές κορυφές, εκ των οποίων μόνο δύο είναι πολύ κοντά σε 
ένταση (άρα και σε ποσότητα στο διάλυμα) και επίσης οι δύο αυτές κορυφές 
εμφανίζουν την μέγιστη αφθονία. Άρα τα κύρια προϊόντα θα είναι αυτά τα δύο. 
Συγκρίνοντας τις ενδεικνυόμενες μάζες με πιθανές μάζες από πιθανές 
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διαμορφώσεις των προϊόντων με βάση τις πληροφορίες που εξήχθησαν από 
τις προηγούμενες φασματοσκοπίες συμπεραίνεται ότι έχουν προκύψει δύο 
τύποι προϊόντων. Ο ένας αντιστοιχεί στη μάζα με μοριακό βάρος 420 και ο 
άλλος σε μοριακό βάρος 464. Το ένα προϊόν, με βάση όλες τις πληροφορίες 
που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, με μοριακό βάρος 420, πιστεύεται ότι είναι 
το διμερές του TTDDA, δηλαδή το ένα άκρο του μορίου υποκαθιστά το άκρο 
ενός άλλου μορίου TTDDA, με την λεπτομέρεια ότι το ένα από τα δύο 
συνδεδεμένα μόριο TTDDA έχει πάθει αντικατάσταση των ατόμων οξυγόνου 
με αμινομάδες.  

 

Ο άλλος τύπος προϊόντος, που αντιστοιχεί σε μοριακό βάρος 464, με βάση τα 
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, πιστεύεται ότι είναι το διμερές του TTDDA, 
ακριβώς όπως το μόριο της εικόνας 19, με τη διαφορά ότι σε αυτό το μόριο 
έχουν απομακρυνθεί δύο άτομα οξυγόνου, και το τρίτο άτομο οξυγόνου έχει 
αντικατασταθεί από μία αμινομάδα. Δεν είναι δυνατό με τα δεδομένα που 
διαθέτουμε να υποθέσουμε την ακριβή δομή του μορίου, λόγω πολλών 
ισομερών δομών, είναι δυνατό να προβλέψουμε το μοριακό τύπο της ένωσης 
και μία από τις πιθανές της δομές. Η δομή του μορίου με μοριακό βάρος 464 
μπορεί να έχει και διαφορετική δομή, καθώς τα δεδομένα που διαθέτουμε δεν 
μπορούν να μας δώσουν ακριβή εικόνα του τελικού προϊόντος.  

Όπως συμπαιρένεται, προκύπτουν πολλά ισομερή και το τελικό δείγμα είναι 
ένα μίγμα απο πολλά προϊόντα. Αυτές οι υποθέσεις είναι λογικό να υποτεθούν 
καθώς στις φωτοχημικές αντιδράσεις είναι δυνατό να σπάσουν δεσμοί, και να 
σχηματιστούν νέοι.   

Αυτές είναι οι πιθανές δομές των μοριακών ενώσεων, αλλά με βάση τα 
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η ακριβής 
δομή της ένωσης. Προκειμένου να μιλήσουμε με ακρίβεια για τη μοριακή δομή 
της ένωσης θα πρέπει να γίνουν περεταίρω φασματοσκοπικές μελέτες, όπως 
περίθλαση ακτίνων χ (XRD), με σκοπό τον υπολογισμό των δεσμών μεταξύ 
των ατόμων, καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του 
κάθε υποκατάστατη, και συγκεκριμένα την ανίχνευση του βενζολικού 
δακτυλίου στο μόριο.  

Οφείλει να μελετηθεί και ο μηχανισμός που ακολουθήθηκε για να γίνει αυτή η 
αντίδραση, δηλαδή μια εκτενής μελέτη στο μηχανισμό της συγκεκριμένης 
φωτοχημικής αντίδρασης. Τέλος, θα πρέπει να δοκιμαστούν και άλλες 
φαινολικές ενώσεις, δηλαδή παράγωγα φαινολικών ενώσεων με σκοπό την 
μελέτη του μηχανισμού και τον προσδιορισμό των προϊόντων σε αυτές τις 
περιπτώσεις, όπου χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι φαινολών.   
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Συμπερασματικά, πρέπει να πούμε ότι το δείγμα είναι ένα σύνολο προϊόντων, 
που δεν μπορούμε με τις τωρινές τεχνικές να προσδιορίσουμε. Όσον αφορα 
τις πιθανές δομές που προτείνονται, μπορούμε να μιλήσουμε με σχετική 
ακρίβεια για το πρώτο προϊόν, αλλά για το δεύτερο οι πιθανές δομές είναι 
πολλές, οπότε με μελέτη XRD και MALDI-MS-MS, καθώς και με κατανόηση 
του μηχανισμού της φωτοχημικής διαδικασίας να μπορέσουμε να δώσουμε 
μια πιο ακριβή δομή για τα τελικά προϊόντα. 
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