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Περίληψη 

Η χρήση αυτοδομούμενων μοριακών υμενίων για την δημιουργία 

αισθητήρων αερίων είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας. Η αλληλεπίδραση των μορίων 

των υμενίων με αέρια προκαλεί την αλλαγή της μοριακής διπολικής ροπής και κατά 

συνέπεια της ηλεκτρονιακής διαπερατότητας και των φυσικών ιδιοτήτων των 

υποστρωμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιλεκτική ανίχνευση πολύ μικρών 

ποσοτήτων αερίων. Η δημιουργία ενός τέτοιου είδους αισθητήρων βρίσκει πολλές 

εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως στην φυσικοχημεία βιολογία και ιατρική. Μια 

ενδιαφέρουσα προοπτική είναι η χρήση τους στην μελέτη των δομικών στοιχείων των 

έργων τέχνης τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, αφού είναι δυνατή η 

ανίχνευση μικρών ποσοτήτων αερίων που έχουν να κάνουν με την οξείδωση και τις 

χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στην επιφάνειά τους. Τοιουτοτρόπως, η μελέτη 

των ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων αυτών των υμενίων καθώς και η μελέτη της επίδρασής 

τους στις φυσικές ιδιότητες του υποστρώματος είναι ιδιαίτερης σημασίας. 

Γνωρίζοντας ακριβώς τους μηχανισμούς αυτούς είναι δυνατή η βελτίωση της 

επιλεκτικότητας και ευαισθησίας των εν λόγω ανιχνευτών. 

Για το σκοπό αυτό, η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζεται στην 

ανάπτυξη μίας νέας απεικονιστικής τεχνικής για τον χαρακτηρισμό οργανικών 

υμενίων πάνω σε μεταλλικές και άλλες επιφάνειες, της Φασματοσκοπίας Απεικόνισης 

Φωτοηλεκτρονίων Χαμηλής Ενέργειας (LEPIS). Με την μέθοδο αυτή καθίσταται 

δυνατή η μελέτη των ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων των διαμορφωμένων επιφανειών, η 

οποία παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που οι εγγενείς ιδιότητές τους, πχ. το έργο 

εξαγωγής και η αγωγιμότητα, επηρεάζονται από την χημική τροποποίηση της 

μεταλλικής επιφάνειας. Επιπλέον η απεικονιστική αυτή τεχνική παρέχει μία νέα 

δυνατότητα για τον χαρακτηρισμό υμενίων σε επιφάνειες πχ. έργα τέχνης.  

Η μελέτη αυτών των ιδιοτήτων διεξάγεται μέσω μίας σειράς πειραμάτων όπου 

καταγράφεται το έργο εξαγωγής και η πιθανότητα διαπερατότητας των 

φωτοηλεκτρονίων, κατά τα οποία μεταβάλλονται ποικίλες παράμετροι που 

σχετίζονται με τις προς μελέτη επιφάνειες. Παράλληλε έγινε η θεωρητική μελέτη 

αυτών των συστημάτων με την χρήση της ab initio DFT και της ημι-εμπειρικής 

μεθόδου και τα αποτελέσματα είναι σε πολύ καλή αντιστοιχία με τις πειραματικές 

μετρήσεις. 
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Τοιουτοτρόπως, διαπιστώθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης της κινητικής 

του φαινομένου της αυτοσυγκρότησης οργανικών υμενίων πάνω σε μεταλλικές 

επιφάνειες μέσω της καταγραφής της μεταβολής του έργου εξαγωγής. Βρέθηκε ότι η 

κινητική προσρόφησης όπως καταγράφεται από την μελέτη του έργου εξαγωγής, 

αποκλίνει από το μοντέλο Langmuir λόγω αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

προσροφητών. Επιπλέον, το έργο εξαγωγής παρουσία ενός SAM προσροφημένων 

αλκυλοθειολών βρίσκεται στο αναμενόμενο εύρος τιμών και εξαρτάται κυρίως από 

τις ιδιότητες της διεπιφάνειας και την οργάνωση των υμενίων και όχι από το μήκος 

της αλυσίδας.  

Επιπροσθέτως, απεδείχθη ότι το κυρίαρχο φαινόμενο κατά την διαδικασία 

της διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας είναι το φαινόμενο της 

σήραγγας. Κατέστη δυνατή η παρακολούθηση της κινητικής σχηματισμού του 

φράγματος δυναμικού και βρέθηκε ότι αυτή είναι χαρακτηριστική του βαθμού 

προσρόφησης και της αυτοσυγκρότησης των οργανικών προσροφητών στην 

επιφάνεια. Επιπλέον, έγινε δυνατή η καταγραφή της εξάρτησης του συντελεστή 

εξασθένισης των φωτοηλεκτρονίων από την ενέργειά τους στην πολύ χαμηλή 

ενεργειακή κλίμακα των 0-1.2eV. Τέλος, μελετήθηκε η αλλαγή που προκαλείται στις 

ιδιότητες της επιφάνειας λόγω της σταδιακής προσρόφησης μοριακών συστημάτων 

πορφυρινών /φουλερενίων. 

Η εργασία αυτή κατέδειξε την χρησιμότητα τόσο της πειραματικής όσο και 

της θεωρητικής μεθόδου για την μελέτη των ιδιοτήτων των οργανικών υμενίων. Το 

πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου σε σχέση με τις υπόλοιπες είναι η ταυτόχρονη 

καταγραφή τόσο της διαπερατότητας όσο και της γωνιακής κατανομής 

φωτοηλεκτρονίων πολύ χαμηλής ενέργειας. Κατά συνέπεια λαμβάνονται 

πληροφορίες τόσο για την δομή όσο και για τις ηλεκτρονιακές ιδιότητες των 

υμενίων, με ένα πολύ γρήγορο και σχετικά απλό τρόπο. Πέρα από τισ παραπάνω 

δυνατότητες, η εργασία αυτή παρέχει τη βάση για την κατανόηση της διάβρωσης 

έργων τέχνης και των αρχικών σταδίων σχηματισμού οργανικών προσμίξεων στην 

επιφάνειά τους. Οι πληροφορίες αυτές αναμένεται να βοηθήσουν στην βελτίωση των 

μεθοδολογιών συντήρησης και αποκατάστασης. 
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Abstract 

The use of Self Assembled Monolayers for the construction of gas sensors is 

very important. The interaction of the molecules of the monolayers with gases 

induces the change of the dipole moment and consequently it modifies the electronic 

transmission and the intrinsic properties of the substrates. As a result a very small 

amount of molecules of the gases is detected selectively. This kind of sensors is 

applicable in physical chemistry, in medicine or in biology. An interesting approach 

is their use in the study of the structural molecules of artworks which are in a 

controlled environment, since it is possible the detection of a small amount of gases 

which are related to the oxidation processes or to the chemical reactions that occur 

on the surface. For this reason the study of the electronic properties of these 

monolayers and the interaction with the substrates is very important. Knowing these 

mechanisms, the improvement of the selectivity and the sensitivity of the sensors is 

possible.  

The aim of this PhD thesis is the development of a new experimental imaging 

technique for the study of the electronic properties of Self Assembled Monolayers 

(SAMs) adsorbed on a metallic substrate, the Low Energy Photoelectron Imaging 

Spectroscopy (LEPIS). LEPIS relies on imaging of photoelectrons ejected from a 

conductive substrate and subsequently transmitted through the monolayers. The 

electronic properties are studied by recording the work function of the samples and 

the photoelectron transmission probability through the SAMs while various 

structural parameters are modified. Information about the way in which the intrinsic 

properties of the metals such as the work function and the conductivity are affected 

by the chemical modification of the substrates is deduced. The experimental results 

confirm the theoretical study using ab initio DFT and semi-empirical methods.  

Using this method we are able to follow the kinetics of self assembling by 

measuring the relative work function of alkanethiols on gold substrates in various 

surface coverages. It was found that the work function kinetics diverges from the 

Langmuir model due to the interactions between the adsorbates. Moreover the 

samples work function is in the expected range of values and depends on the 

properties of the interface and on the organization of the monolayers but not on the 

chain length. Furthermore it was proved that the main procedure taking place 

during the transmission of low energy photoelectrons through the SAMs is the 
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tunnelling effect. Using this method the kinetics of the formation of the potential 

barrier of the interface is followed and it was proved that the kinetics is 

representative to the degree of adsorption and to degree the self assembling of the 

adsorbates on the surface. In addition it is recorded the dependence of the 

photoelectron attenuation coefficient to the photoelectron’s kinetic energy in the very 

low range of 0-1.2eV. Finally the change of the electronic properties caused by the 

gradual adsorption of porphyrine/fullerene molecular systems is studied.  

This study demonstrates the utility of the new experimental technique and 

the theoretical simulations for the study of the properties of the organic monolayers. 

The advantage of this method is the simultaneous record of the transmission and the 

angular distribution of photoelectrons with very low kinetic energies. Consequently 

information about the structure and the electronic properties of the monolayers are 

deduced in a fast and simple way. Moreover this study provides the basis for the 

conception of the corrosion of the artworks and of the initial phases of formation of 

the organic layers on their surface. This information is expected to help the 

improvement of the methodologies related to the artwork restoration and 

conservation.  
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1. Εισαγωγή στις αυτοσυγκροτούμενες μονοστοιβάδες 

1.1. Λεπτά οργανικά υμένια 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα το λεπτών οργανικών υμενίων έχει 

προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος της προσοχής της επιστημονικής κοινότητας. Η 

αρχική παρατήρησή τους, οφείλεται στον Franklin, ο οποίος το 1774 πρόσεξε ότι 

μετά την εναπόθεση λαδιού στην επιφάνεια νερού, σχηματίζεται ένα λεπτό λιπαρό 

στρώμα το οποίο έκανε το νερό γαλήνιο και αδιατάρακτο1. Αργότερα, τον δέκατο-

ένατο αιώνα, ο Pockels έφτιαξε μοριακές μονοστοιβάδες (MONOLAYERS) σε 

διεπιφάνεια αέρα-νερού και ακολούθησαν οι μελέτες των Rayleigh, Hardy, Devaux 

και άλλων2. 

Οι πρώτες προσεκτικές μελέτες των monolayers, διεξάχθηκαν από τους Irving 

Langmuir και Katharine Blodgett στην General Electric στις αρχές του 20ου αιώνα3,4. 

Στα πειράματά τους, δημιούργησαν monolayers συμπιέζοντας αμφίφιλα μόρια στην 

διεπιφάνεια υγρού-αερίου5 καθώς και σε στερεά υποστρώματα6. Περίπου την ίδια 

εποχή, τα αμφίφιλα monolayers χρησιμοποιούνταν ήδη για τον έλεγχο της 

διαβρεξιμότητας των μεταλλικών πλακών των ψυκτήρων στους ατμοκινητήρες2. Την 

συστηματική έρευνα τέτοιου είδους συστημάτων ξεκίνησαν οι Zisman7, Blackman 

και Dewar8. 

Σε αυτές τις πρώιμες μελέτες, όπου η μοριακή δομή και οι διαδικασίες σε 

μοριακό επίπεδο παρέμεναν ανεξερεύνητες, ένα μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος 

εστιαζόταν στις μακροσκοπικές ιδιότητες των monolayers, όπως στην επιφανειακή 

τάση και στις ιδιότητες διαβρεξιμότητας. Σήμερα, με τις τεχνικές που έχουν 

αναπτυχθεί, είναι δυνατή η συσχέτιση των μακροσκοπικών ιδιοτήτων με τις 

μικροσκοπικές, όπως για παράδειγμα ο συσχετισμός των αλλαγών της επιφανειακής 

ενέργειας με την αλλαγή στην μοριακή δομή. 

Επιπλέον, τα υλικά αυτά εμφανίζουν οπτικές, ηλεκτρικές, οπτοηλεκτρονικές, 

μηχανικές, χημικές ή άλλες ιδιότητες οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες από την 

σκοπιά του πεδίου των εφαρμογών. Εκτός από τις εφαρμογές σε κλασσικές περιοχές 

της τεχνολογίας, τα monolayers μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

δημιουργία διεπιφανειών σε βιο-τεχνολογικά συστήματα. 
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Ένας βαθύτερος λόγος για τον οποίο τα monolayers είναι ενδιαφέροντα σε 

τόσο ποικίλα τεχνολογικά πεδία, είναι λόγω της ικανότητας της επιλεκτικής 

τροποποίησης συγκεκριμένων λειτουργικών ομάδων των μορίων που τα δομούν. Ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για την παραπάνω δήλωση, είναι η αλλαγή μιας 

επιφάνειας από υδρόφοβη σε υδρόφιλη μέσω της αλλαγής μόνο της τελευταίας 

ομάδας των monolayers αλκυλοθειολών από –CH3 σε –OH2. 

Δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια γνωστών οργανικών ενώσεων 

και κατ’ αντιστοιχία μία ευρεία ποικιλία από μοριακές ιδιότητες, δεν προκαλεί 

έκπληξη η ύπαρξη διαφορετικών τρόπων παρασκευής των οργανικών υμενίων. Η 

Εικόνα 1-1 δείχνει σχηματικά τις πιο γνωστές μεθόδους σχηματισμού των υμενίων2 

και τα πιο αντιπροσωπευτικά από αυτά είναι: 

1. Τα Langmuir υμένια αποτελούνται από αμφίφιλα μόρια τα οποία είναι 

επιστρωμένα σε υγρή επιφάνεια, πχ. στο νερό. Η υδρόφιλη ομάδα κεφαλής έχει 

συγγένεια με το νερό ενώ η υδρόφοβη τελική ομάδα (ομάδα ουράς) είναι στην 

μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από την υγρή επιφάνεια. 

2. Τα Langmuir-Blodgett υμένια σχηματίζονται μεταφέροντας τα Langmuir υμένια 

πάνω σε στερεά υποστρώματα. Η κινητήρια δύναμη για την παρασκευή τους, 

είναι η πίεση που εφαρμόζεται από την πειραματική συσκευή που 

χρησιμοποιείται για τον λόγο αυτό.  

3. Οι αυτοσυγκροτούμενες μονοστοιβάδες (SAMs) δημιουργούνται από διαλύματα ή 

από την αέρια φάση και αντιπροσωπεύουν μία ακόμα τάξη των οργανικών 

λεπτών υμενίων. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η χημική προσρόφηση (ή 

γενικά η ισχυρή αλληλεπίδραση) της ομάδας κεφαλής με το υπόστρωμα (Εικόνα 

1-2). Αφού τα SAMs είναι το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης διατριβής, 

η ιδέα της αυτοσυγκρότησης θα συζητηθεί λεπτομερώς στην επόμενη παράγραφο. 
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Εικόνα 1-1: Σχηματική αναπαράσταση των μεθόδων παρασκευής των κρυσταλλικών οργανικών υμενίων. 

Τα Langmuir υμένια σχηματίζονται με την διασπορά αμφίφιλων μορίων σε υγρή επιφάνεια. Τα Langmuir-Blodgett 

υμένια (LB) δημιουργούνται μεταφέροντας τα Langmuir υμένια πάνω σε στερεό υπόστρωμα. Η ανάπτυξη των 

SAMs η οποία καθοδηγείται από συγκεκριμένη χημική  συγγένεια μεταξύ της ομάδας κεφαλής και του 

υποστρώματος μπορεί να γίνει είτε σε διάλυμα είτε σε UHV
2
. 
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1.2. Η έννοια της αυτοσυγκρότησης- Τα SAMs 

Η αυτοσυγκρότηση ορίζεται ως ο αυθόρμητος σχηματισμός μίας πολύπλοκης 

και καλά διατεταγμένης δομής από προϋπάρχουσες δομικές μονάδες, που τυπικά 

εμπεριέχουν πολλαπλές ενεργειακές κλίμακες και πολλαπλούς βαθμούς ελευθερίας. 

Είναι μία πολύ γενική αρχή στην φύση αφού λαμβάνει χώρα σε διαδικασίες όπως 

στον σχηματισμό των μεμβρανών από τα μόρια των λιπιδίων, ή του ζώντος κυττάρου. 

Τα SAMs είναι διατεταγμένες δυσδιάστατες μοριακές δομές, χημικά και 

θερμικά σταθερές, οι οποίες έχουν σχηματιστεί αυθορμήτως λόγω της 

αλληλεπίδρασης ενός επιφανειακά δραστικού μορίου με ένα υπόστρωμα. Το 

επιφανειακά δραστικό μόριο αποτελείται από μία ομάδα κεφαλής, κατάλληλη για να 

υπάρξει ισχυρή αλληλεπίδραση ή ακόμα και χημικός δεσμός με την επιφάνεια, από 

ένα ενδιάμεσο τμήμα και από μία τελική ομάδα (ομάδα ουράς) η οποία καθορίζει τις 

ιδιότητες της τροποποιημένης τελικής επιφάνειας. Το ενδιάμεσο τμήμα (μοριακός 

σκελετός στήριξης) είναι υπεύθυνο για τον σχηματισμό της δυσδιάστατης δομής 

λόγω αλληλεπίδρασης με τα γειτονικά μόρια με δυνάμεις van der Waals. Η Εικόνα 

1-2 δείχνει τη σχηματική αναπαράσταση ενός SAM, περιλαμβάνοντας και τα 

επιμέρους τμήματα των δομικών μορίων (ομάδα κεφαλής, μοριακός σκελετός 

στήριξης, ομάδα ουράς). Το ζεύγος ομάδας κεφαλής /υποστρώματος θα 

χρησιμοποιηθεί, με σκοπό την κατηγοριοποίηση των συστημάτων SAMs. 

 
Εικόνα 1-2: Σχηματική αναπαράσταση των SAMs. Οι σκιασμένοι κύκλοι δείχνουν τις χημικά 

προσροφημένες ομάδες κεφαλής, (headgroup) και οι ανοιχτοί κύκλοι τις ομάδες ουράς (endgroup)
2
 

Ο αυθόρμητος σχηματισμός των οργανικών monolayers σε στερεό 

υπόστρωμα, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Bigelow και τους 

συνεργάτες του7, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα monolayers 

δημιουργούνται βυθίζοντας μία ποικιλία υποστρωμάτων μέσα σε διαλύματα 

(συγκέντρωσης 1mM ή λιγότερο) τα οποία περιέχουν μόρια με χημική συγγένεια με 

τα συγκεκριμένα υποστρώματα. Η κινητήρια δύναμη σχηματισμού αυτών των 

monolayers είναι η δημιουργία χημικού δεσμού μεταξύ των μορίων και του 
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υποστρώματος, ο οποίος προκαλεί την όσο το δυνατό πιο πυκνή στοίβαξή τους στην 

επιφάνεια.  

Μετά τα πρώτα βήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω η έντονη δραστηριότητα 

στην περιοχή των SAMs και η πρόοδος στην κατανόησή τους σε μικροσκοπικό 

επίπεδο, άρχισε την δεκαετία του 1980. Τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα 

ελκυστικά για τους παρακάτω λόγους2: 

 είναι εύκολο να δημιουργηθούν, 

 διαμορφώνουν λειτουργικά την επιφάνεια στην οποία σχηματίζονται, 

 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δομικές μονάδες σε πολύπλοκες δομές, 

 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία εγκάρσιων δομών στο πεδίο της 

κλίμακας των νανομέτρων. 

Γενικά, οι συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για να ονομαστεί ένα στρώμα 

προσροφημένου υλικού SAM, είναι οι ακόλουθες9: 

 θα πρέπει να έχει πάχος ενός μορίου (του μορίου από το οποίο αποτελείται),  

 να είναι συνεχές, 

 το υλικό πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το υπόστρωμα μέσω χημικών δεσμών, 

 ο σχηματισμός του στρώματος πρέπει να είναι αυτό-περιορισμένος, παρουσία 

επιπλέον αντιδραστηρίου, 

 να είναι καλά οργανωμένο. 

Η πρώτη συνθήκη είναι προφανής καθώς είναι υμένια ενός στρώματος. Στην 

περίπτωση που το υλικό δεν είναι συνεχές (εκτός και αν αυτό έχει γίνει σκοπίμως) 

αλλά παρόν μόνο σε νησίδες ή σε συστάδες, το υμένιο δεν μπορεί να θεωρηθεί SAM. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η κινητήρια δύναμη σχηματισμού ενός SAM είναι ο 

σχηματισμός χημικού δεσμού μεταξύ μορίων και υποστρώματος, η τρίτη συνθήκη 

ικανοποιείται αυτόματα. Η επόμενη συνθήκη είναι ότι ο σχηματισμός ενός SAM θα 

πρέπει να είναι αυτό-περιορισμένος. Όταν η δομή φτάσει σε μια συγκεκριμένη 

επιφανειακή πυκνότητα, η εναπόθεση του υλικού σταματά, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα και μόνο στρώμα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη χημική 

αλληλεπίδραση μεταξύ του υποστρώματος και της προσροφημένης ουσίας. Όταν τα 

μόρια δεν μπορούν πια να φτάσουν στο υπόστρωμα έτσι ώστε να γίνει η αντίδραση, 

σταματά και η πρόσθεσή τους στο monolayer. Ο σχηματισμός της δομής του 
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monolayer καθορίζεται από τη φύση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

προσροφημένων μορίων. Συγκεκριμένα, όσο η πυκνότητά τους αυξάνεται, τα 

γειτονικά μόρια ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι αλληλεπιδράσεις 

van der Waals μεταξύ τους να μεγιστοποιούνται. Χωρίς την επίδραση αυτών των 

δυνάμεων, το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν ένα άμορφο επιφανειακό στρώμα και 

όχι ένα καλά διατεταγμένο monolayer. Σύμφωνα με τον Mirkin, η διαδικασία της 

προσρόφησης κατά τον σχηματισμό των SAMs, προκαλεί κάποιο βαθμό διάταξης 

αφού το υλικό είναι ακινητοποιημένο σε μία επιφάνεια και δεν επιπλέει στο 

διάλυμα10. Επιπλέον, ο Ulman ισχυρίζεται ότι η διάταξη των SAMs είναι υψηλή σε 

σύγκριση με τα γυαλιά ή τις παραφίνες αλλά όταν συγκρίνονται με τους ανόργανους 

κρυστάλλους είναι σχετικά χαμηλή11. Αυτό που ισχύει γενικά, είναι ότι τα υλικά που 

διατηρούν μία αυστηρά διατεταγμένη δομή αποκαλούνται «SAMs υψηλής 

οργάνωσης» ενώ οποιοδήποτε άλλο σύστημα είναι απλά ένα SAM χαμηλότερης όχι 

τόσο συγκεκριμένης δομής9. 

Μετά την σύντομη ιστορική αναδρομή και την γενική περιγραφή των 

συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη διατριβή, θα παρουσιαστεί 

οι κυριότερες τεχνικές χαρακτηρισμού των SAMs. Στο τέλος του κεφαλαίου θα 

αναφερθούν οι βασικότερες εφαρμογές τους στις μέρες μας και θα δοθεί το πλάνο της 

παρούσας μελέτης. 

1.3 Ανασκόπηση Πειραματικών Τεχνικών Χαρακτηρισμού 

των SAMs 

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα SAMs έχουν αναπτύξει μία ποικιλία 

αναλυτικών τεχνικών από το πεδίο της χημείας, της φυσικής ακόμα και της 

βιολογίας, με σκοπό τον χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων υμενίων, δηλαδή την 

μελέτη και κατανόηση των ιδιοτήτων τους καθώς και των ιδιοτήτων διαφόρων 

μεταλλικών ή μη υποστρωμάτων, πάνω στα οποία έχουν προσαρτηθεί. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι λόγω της ευαισθησίας των μεθόδων στα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

των υμενίων, με σκοπό να υπάρξει μία ολοκληρωμένη εικόνα των ιδιοτήτων των 

SAMs, είναι αναγκαία η χρήση πολλών συμπληρωματικών μεταξύ τους μεθόδων 

χαρακτηρισμού. 
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1.3.1 Τεχνικές βασισμένες σε μεθόδους μικροσκοπίας2 

Η χρήση των μεθόδων Scanning Tunneling Microscopy (STM)12 και Atomic 

Force Microscopy (AFM)11, μπορούν να δώσουν απευθείας την εικόνα της δομής των 

υμενίων συμπεριλαμβανομένων και των ατελειών ή των προσμίξεων διαφορετικών 

μορίων που πιθανόν να υπάρχουν κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους. Έχουν την 

ικανότητα να παρέχουν τοπικές πληροφορίες με αποτέλεσμα οι ληφθείσες εικόνες να 

είναι αντιπροσωπευτικές για όλη την επιφάνεια.  

1.3.2 Τεχνικές βασισμένες σε μεθόδους περίθλασης2 

Η Low-Energy Electron Diffraction (LEED)13, Grazing-Incidence X-ray 

Diffraction (GIXD) και η Low-Energy Atom Diffraction (LEAD)2, έχουν 

χρησιμοποιηθεί για μελέτες περίθλασης των δυσδιάστατων δομών των SAMs. Οι 

τεχνικές που βασίζονται στην χρήση ακτίνων Χ παρέχουν πληροφορίες για το προφίλ 

της ηλεκτρονιακής πυκνότητας κατά μήκος της καθέτου στην επιφάνεια, πχ. για τα 

πάχη των υμενίων και για την τραχύτητα τους. Μελέτη της τραχύτητας μπορεί επίσης 

να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Helium Atom Reflectivity (HAR). Η μέθοδος 

αυτή, σε αντίθεση με την XR, βλέπει μόνο την εξωτερική επιφάνεια, αλλά είναι πάρα 

πολύ ευαίσθητη σε μικρές αλλαγές όπως στην προσρόφηση μικρού αριθμού μορίων2. 

1.3.3. Τεχνικές βασισμένες σε φασματοσκοπικές μεθόδους2 

Για να ληφθούν πληροφορίες για την δομή και την ανάπτυξη των SAMs, 

χρησιμοποιούνται ποικίλες φασματοσκοπικές μέθοδοι:  

 Φασματοσκοπία υπερύθρου (IR)† 11,14.  

 

† Για λόγους απλότητας ο όρος IR περικλείει όλους τους τύπους φασματοσκοπιών οι οποίες 

βασίζονται στην ακτινοβολία IR, χωρίς να διαφοροποιούνται οι μέθοδοι διερεύνησης, πχ. 

ανάκλαση ή διαπερατότητα. 
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 Second harmonic generation (SHG). 

 Sum frequency generation (SFG). 

 Surface-enhanced Raman scattering (SERS). 

 High -resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS). 

 Near-edge X-ray absorption fine structure (spectroscopy) (NEXAFS). 

 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). 

Η φασματοσκοπία IR διερευνά τα δίπολα μετάβασης που σχετίζονται με τους 

δονητικούς ρυθμούς και την ανισοτροπία τους, για να εξάγει συμπεράσματα για την 

δομή πχ. για τον προσανατολισμό της μοριακής αλυσίδας. Με βάση αυτήν την λογική 

η SFG και η NEXAFS υπάγονται στην ίδια κατηγορία παρόλο που λειτουργούν σε 

διαφορετικά ενεργειακά πεδία. Στην XPS γίνεται η μελέτη των βαθύτερων 

ενεργειακών επίπεδων, αποκομίζοντας πληροφορία για τον δεσμό της ομάδας 

κεφαλής με το υπόστρωμα, (πχ. S-Au). 

1.3.4 Άλλες τεχνικές2 

Εκτός από τις παραπάνω τεχνικές, χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνικές οι 

οποίες δεν είναι εύκολο να κατηγοριοποιηθούν11. Μια από αυτές είναι οι μετρήσεις 

γωνιών επαφής, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των επιφανειακών 

ενεργειών και των ιδιοτήτων διαβρεξιμότητας11. Η ελλειψομετρία, είναι μία άλλη 

μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για την μέτρηση του πάχους του υμενίου11. Κάποιες 

άλλες τεχνικές που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό του πάχους και της 

επιφανειακής κάλυψης, είναι: quartz crystal microbalance QCM, metastable induced 

electron spectroscopy (MIES), nuclear magnetic resonance (NMR), electron spin 

resonance (ESR) και X-ray standing waves (XSW).  

Στην συγκεκριμένη μελέτη, για τον χαρακτηρισμό των υμενίων 

χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις γωνιών επαφής και γι’ αυτό θα ακολουθήσει μία πιο 

λεπτομερής περιγραφή της συγκεκριμένης μεθόδου.  

1.3.4.1 Μετρήσεις γωνίας επαφής. 

Η γωνία που σχηματίζεται από μία σταγόνα υγρού πάνω σε μία επιφάνεια 

ονομάζεται γωνία επαφής. Είναι μία από της απλούστερες μετρήσεις που μπορούν να 

γίνουν και επίσης μία πολύ ευαίσθητη τεχνική που χρησιμοποιείται για την 

διερεύνηση της σύνθεσης και της ομοιογένειας της επιφάνειας. Η μορφή της 
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διεπιφάνειας υμενίου-σταγόνας καθορίζεται από της αλληλεπιδράσεις του υμενίου 

(στερεό), της σταγόνας (υγρό), και του περιβάλλοντος μέσου (αέρας).  

Η εξίσωση που συνδέει τις επιφανειακές τάσεις με την γωνία επαφής, γνωστή 

ως εξίσωση Young, είναι:  

SLSVLV γγθγ −=⋅ cos  Εξίσωση 1-1 

στην οποία τα γLV, γSV και γSL αντιπροσωπεύουν τις επιφανειακές τάσεις των 

διεπιφανειών υγρού-ατμών, στερεού-ατμών και στερεού-υγρού αντίστοιχα, ενώ το θ 

είναι η γωνία επαφής11 (Εικόνα 1-3). 

Για ένα υγρό που διαβρέχει μία επιφάνεια, η επιφανειακή τάση στερεού-υγρού 

είναι πολύ μικρή και έτσι το θ τείνει στο 0, δηλαδή cosθ→1. Αντιθέτως αν το υγρό 

δεν διαβρέξει την επιφάνεια τότε το γSL γίνεται μεγάλο σε σχέση με τους άλλους 

όρους. Σε αυτήν την περίπτωση το cosθ μπορεί να είναι 0, ή ακόμα και αρνητικό και 

αναφέρεται σε γωνίες επαφής της τιμής των 90° ή μεγαλύτερες.  

Η γωνία επαφής του νερού, θΗ2Ο, χρησιμοποιείται ευρέως για τα SAMs 

αλκυλοθειολών. Για ένα υψηλής ποιότητας monolayer n-αλκυλοθειολών μακριάς 

αλυσίδας, η οποία δίνει πυκνής τάξης (close-packed) μεθυλικές ομάδες στην 

επιφάνεια, η θΗ2Ο είναι ~110-112°11. Αντιθέτως, για ένα παρόμοιο υμένιο αλλά με 

ομάδα ουράς το υδροξύλιο η θΗ2Ο είναι ~0º (το monolayer διαβρέχεται από το νερό) 

ενώ για ένα SAM με τελική ομάδα φθοριομένο παράγωγο η γωνία επαφής είναι 

~118°15. Η γωνία επαφής του νερού, έχει βρεθεί ότι είναι χαμηλότερη σε περίπτωση 

επιφανειακών ανομοιομορφιών, με αποτέλεσμα αυτή η τεχνική να είναι χρήσιμη για 

τον προσδιορισμό της ποιότητας των SAMs11. 

 
Εικόνα 1-3: Σχηματική αναπαράσταση μίας ιδανικής (Α) και μίας πραγματικής (Β) σταγόνας υγρού, (L), 

σε επαφή με στερεό, (S) και ατμό (V) με γωνία επαφής θ. 
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1.4 Εφαρμογές των SAMs 

Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την ελεγχόμενη σύνθεση και 

μελέτη των SAMs, είναι ιδιαίτερα έντονο τις τελευταίες δεκαετίες. Ο λόγος αυτής της 

εστιασμένης προσοχής οφείλεται στις πολλές και ποικίλες δυνατότητες που 

παρουσιάζουν για διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές. 

Τα SAMs συνεισφέρουν με μοναδικό τρόπο στην έρευνα αλληλεπιδράσεων 

και ιδιοτήτων των διεπιφανειών. Η δυνατότητα επιλογής των ομάδων κεφαλής και 

ουράς των μορίων τους, τα κάνουν άριστα συστήματα για την θεμελιώδη κατανόηση 

των φαινομένων που αναπτύσσονται κατά τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις, κατά τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων-υποστρωμάτων και μεταξύ μορίων-διαλύτη. 

Επιπλέον, είναι ιδανικά πρότυπα συστήματα για την μελέτη της φυσικοχημείας και 

της στατιστικής φυσικής σε δύο διαστάσεις. Τα SAMs παρέχουν την δυνατότητα 

ευέλικτου σχεδιασμού τόσο σε μεμονωμένο μοριακό επίπεδο όσο και σε 

μακροσκοπικό επίπεδο (δηλ. στο σχηματισμένο υμένιο), με αποτέλεσμα να είναι ένα 

μέσο για την έρευνα της επίδρασης της αύξησης της μοριακής πολυπλοκότητας στη 

δομή και τη σταθερότητα των δυσδιάστατων δομών. 

1.4.1 Προστατευτικές επιστρώσεις2 

Οι προστατευτικές επιστρώσεις είναι «παθητικές» εφαρμογές των SAMs. Ένα 

παράδειγμα είναι η χρήση τους στην προστασία από την διάβρωση. Μπορούν επίσης 

να χρησιμοποιηθούν για την μηχανική προστασία επιφανειών. Ένα παράδειγμα είναι 

η διαμόρφωση με SAMs επιφανειών σίδηρου και ατσαλιού με σκοπό, την αύξηση της 

ανθεκτικότητάς τους και την προσκόλληση πολυμερών στις επιφάνειές τους.  

1.4.2 Ρύθμιση διαβρεξιμότητας2 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ρύθμιση των ιδιοτήτων διαβρεξιμότητας ήταν 

ιστορικά από τις πρώτες εφαρμογές των οργανικών monolayers. Αλλάζοντας την 

ομάδα ουράς των μορίων που αποτελούν ένα SAM (πχ. από υδρόφιλη σε υδρόφοβη) 

μπορεί να επιτευχθεί η διαμόρφωση των ιδιοτήτων της διαβρεξιμότητας της 

επιφάνειας.  
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1.4.3 Έλεγχος τριβής και ολίσθησης2 

Με τον ίδιο τρόπο που τροποποιούνται οι ιδιότητες διαβρεξιμότητας, μπορούν 

να τροποποιηθούν και οι μηχανικές ιδιότητες. Οι συγκεκριμένες ιδιότητες σχετίζονται 

με προβλήματα τριβής και ολίσθησης, που με την βοήθεια των SAMs και των 

κατάλληλων ομάδων ουράς είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Επιπλέον τα SAMs 

αποτελούν πρότυπα συστήματα για την μελέτη της σχέσης μεταξύ τριβής και 

μοριακής δομής. 

1.4.4 SAMs: Δομικά στοιχεία σε ετεροδομές και χημικές άγκυρες 

(chemical anchors)2 

Τα SAMs χρησιμοποιούνται ευρέως στην σύνδεση πολλών στρωμάτων 

υλικού, η οποία υπό άλλες συνθήκες, είτε δεν θα ήταν εφικτή, είτε το τελικό προϊόν 

δεν θα είχε την επιθυμητή δομή και την ανάλογη σταθερότητα. Αναλόγως με την 

εφαρμογή, το SAM μπορεί να αποτελέσει είτε ένα μαλακό υπόστρωμα ή ένα πρότυπο 

για να ξεκινήσει η ανάπτυξη ενός στρώματος υλικού με την επιθυμητή δομή (πχ. 

πρόσθετα στρώματα με συγκεκριμένο μοριακό προσανατολισμό ή με τον ελάχιστο 

αριθμό μοριακών αλυσίδων). 

Ένας άλλος τρόπος αξιοποίησής τους, είναι η χρησιμοποίηση ενός 

συγκεκριμένου συνδέσμου του προσροφητή, μέσω του SAM, με σκοπό την χημική 

σταθεροποίηση του επιπρόσθετου στρώματος. Επίσης, η ιδέα της χημικής 

υποστήριξης (χημική άγκυρα) λαμβάνει χώρα όταν τα SAMs χρησιμοποιούνται σαν 

βάση από την οποία ξεκινά ο πολυμερισμός. Έτσι, δημιουργείται πολυμερικό υμένιο 

του οποίου το ένα άκρο είναι προσροφημένο χημικά στο υπόστρωμα. Η μέθοδος αυτή 

δημιουργεί πολυμερικά υμένια διαφορετικών ιδιοτήτων από αυτά που έχουν 

δημιουργηθεί μέσω του spin coating, αφού τα τελευταία είναι φυσικά προσροφημένα 

στο υπόστρωμα σε αντίθεση με τα πρώτα που είναι χημικά προσροφημένα.  

1.4.5 SAMs: Πρότυπα συστήματα για την χημεία επιφανειών2 

Η δημιουργία μιας επιφάνειας με επιθυμητή λειτουργικότητα, είναι συνέπεια 

της ευκολίας στην επιλογή της κατάλληλης ομάδας κεφαλής και της κατάλληλης 

αλυσίδας των SAMs. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση 

χημικών αντιδράσεων στις επιφάνειες, υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Για παράδειγμα, η 

κρυσταλλική δομή των SAMs η οποία καθορίζει τον προσανατολισμό της ομάδας 
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ουράς, κάνει δυνατή την παρακολούθηση και την μελέτη μίας χημικής αντίδρασης, 

σαν συνάρτηση του σχετικού προσανατολισμού των αντιδρώντων στοιχείων. 

1.4.6 Εφαρμογές στις βιοεπιστήμες2 

Η ακινητοποίηση και σταθεροποίηση των βιομορίων επιτρέπει την 

ακριβέστερη μελέτη τους με τεχνικές όπως οι STM, AFM και GIXD, σε αντίθεση με 

την περίπτωση που βρίσκονται σε διαλύματα. Πολλές μελέτες έχουν δείξει πιθανούς 

προσανατολισμούς των βιο-συμβατών εφαρμογών. Γενικά, από την στιγμή που τα 

SAMs είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ οργανικής και ανόργανης ύλης, είναι ιδανικά 

για την δημιουργία διεπιφάνειων βιολογικών υλικών.  

1.4.7 Εφαρμογές στην μη γραμμική οπτική2 

Η ευκολία της μεταβλητότητας των μορίων των SAMs, προσφέρει την 

δυνατότητα της προσκόλλησης, μέσω αυτών, μίας λειτουργικής ομάδας με ισχυρές 

μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες σε μία επιφάνεια.  

1.4.8 Ηλεκτρονιακές ιδιότητες2 

Στον τομέα των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων, διακρίνονται δύο κατηγορίες όπου 

χρησιμοποιούνται SAMs. Η πρώτη σχετίζεται με την μελέτη των μορίων από τα 

οποία αποτελούνται. Αυτό κατορθώνεται κυρίως παρατηρώντας την ηλεκτρονιακή 

διαπερατότητα μέσα από αυτά για ένα καθορισμένο προσανατολισμό τους. 

Επιτυγχάνεται είτε δημιουργώντας ένα ομοιογενές SAM των προς μελέτη μορίων, ή 

μέσω της ενσωμάτωσης των μορίων αυτών σε ένα SAM.  

Με χρήση των SAMs μπορούν να τροποποιηθούν οι ηλεκτρονιακες ιδιότητες 

διεπιφανειών σε συστήματα ετεροδομών. Επί παραδείγματι, αν μόρια με μόνιμη 

διπολική ροπή σχηματίζουν ένα SAM στην διεπιφάνεια μεταξύ ενός μεταλλικού 

ηλεκτροδίου και ενός electroluminescent υλικού, οι ιδιότητες της ηλεκτρονιακής 

διαπερατότητας μορφοποιούνται. 

Η μελέτη της διαπερατότητας ηλεκτρονίων διαμέσου υμενίων 

προσροφημένων σε κατάλληλο αγώγιμο υπόστρωμα, δίνει σημαντικές πληροφορίες 

για τις ηλεκτρονιακές ιδιότητες αυτών των υμενίων. Παρόλη την διεξαγωγή 

λεπτομερών μελετών, λίγα είναι γνωστά για τα φράγματα δυναμικού που ελέγχουν 

την διαπερατότητα των ηλεκτρονίων διαμέσου οργανικών υμενίων και συγκεκριμένα 

πώς αυτά τα φράγματα δυναμικού επηρεάζονται από την χωρική οργάνωση των 
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μορίων τους16. Τέλος, ενδιαφέρουσα πρόκληση αποτελεί η θεωρητική μελέτη 

(κβαντομηχανικοί υπολογισμοί και προσομοιώσεις) τέτοιων συστημάτων. 

1.5 Η πειραματική μέθοδος (LEPIS) 

1.5.1 Αναδρομή σε τεχνικές μελέτης ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής 

προσέγγισης για την μελέτη των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των SAMs και της 

αλληλεπίδρασης τους με ένα αγώγιμο υπόστρωμα.  

Η επίδραση των προσροφητών στα φωτοηλεκτρόνια που εκπέμπονται από 

μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να μελετηθεί με διάφορους τρόπους. Οι συγκεκριμένες 

μελέτες είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας αφού είναι γνωστό ότι τα SAMs τροποποιούν 

τις ηλεκτρονιακές ιδιότητες των υποστρωμάτων, πχ. το έργο εξαγωγής17.  

Μια τεχνική ευρέως διαδεδομένη για την μελέτη τέτοιου είδους διαδικασιών, 

είναι η διαπερατότητα ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (Low Energy Electron 

Transmission–LEET), όπου μία μονοχρωματική δέσμη ηλεκτρονίων προσπίπτει πάνω 

σε ένα προσροφημένο μοριακό υμένιο σε αγώγιμο υπόστρωμα. Η διαπερατότητα 

καταγράφεται μέσω του ρεύματος που αναπτύσσεται σε αυτό. Η ίδια πειραματική 

τεχνική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη της ανακλαστικότητας του 

υμενίου. Η διαπερατότητα και η ανακλαστικότητα εξετάζονται συναρτήσει της 

ενέργειας της προσπίπτουσας δέσμης, του τύπου του υποστρώματος και των 

χαρακτηριστικών του προσροφημένου μοριακού συστήματος16,18. 

Τα πιο διαδεδομένα πειράματα αυτού του τύπου είναι τα πειράματα 

φωτοεκπομπής ηλεκτρονίων διαμέσου προσροφημένων μοριακών στοιβάδων (Low 

Energy Photoelectron Spectroscopy–LEPS). Σε αυτήν την περίπτωση, το σήμα που 

καταγράφεται είναι η ρoή ηλεκτρονίων που έχουν διαπεράσει το υμένιο, η οποία 

εξαρτάται από την ενέργεια των προσπιπτόντων φωτονίων, το πάχος του μοριακού 

υμενίου, την χημική δομή του προσροφητή και του υποστρώματος και τέλος την 

θερμοκρασία16,18.  

Σχετικές πληροφορίες για τις περιοχές χαμηλής ενέργειας μπορούν επίσης να 

εξαχθούν καταγράφοντας την μεταβολή του ρεύματος για διαφορετική τάση που 

εφαρμόζεται μεταξύ δύο μεταλλικών ηλεκτροδίων όπου παρεμβάλλεται κάποιο 

μοριακό σύστημα ή από πειράματα STM18,19. Σε αυτά τα πειράματα καταγράφεται η 
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ηλεκτρονιακή ενεργειακή κατανομή. Παρόλα ταύτα, η πιθανή ύπαρξη ατελειών στα 

monolayers κάνει την ποιοτική ανάλυση δύσκολη.  

Αρκετά πιο αποτελεσματικά έχει εφαρμοστεί η μέθοδος πεδίου καθυστέρησης 

(retarding field)18, όπου ένα πλέγμα από Ni είναι τοποθετημένο παράλληλα με την 

επιφάνεια του δείγματος και έχει αρνητικό δυναμικό σε σχέση με το δείγμα. Ο 

ανιχνευτής συλλέγει ηλεκτρόνια σύμφωνα με το τμήμα της κινητικής ενέργειας που 

αντιστοιχεί στην κάθετη συνιστώσα της ταχύτητας16. 

1.5.2 Πειραματική Μέθοδος 

Η μέθοδος που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται 

Φασματοσκοπία Απεικόνισης Φωτοηλεκτρονίων Χαμηλής Ενέργειας (Low Energy 

Photoelectron Imaging Spectroscopy, LEPIS) και βασίζεται στην απεικόνιση των 

φωτοηλεκτρονίων, που παράγονται από το αγώγιμο υπόστρωμα και διαπερνούν το 

υμένιο. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου σε σχέση με τις άλλες, είναι η 

καταγραφή τόσο της ηλεκτρονιακής διαπερατότητας όσο και της γωνιακής 

κατανομής, γεγονός που δίνει επιπλέον πληροφορίες για την δομή και τις ιδιότητες 

των υμενίων. Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης εικόνας των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων των προς μελέτη δειγμάτων. 

1.5.3 Πλάνο 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η πειραματική τεχνική που 

χρησιμοποιήθηκε και οι θεωρητικές μέθοδοι. Ακολούθως, θα δοθούν τα πειραματικά 

αποτελέσματα, τα θεωρητικά και τα αντίστοιχα συμπεράσματα για τα συστήματα που 

μελετήθηκαν και τέλος, θα γίνει σύντομη και γενική αναφορά όλων των 

αποτελεσμάτων. 
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2. Πειραματικό μέρος 

 

 

 

 

 

 

 

Η μέθοδος που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται Φασματοσκοπία 

Απεικόνισης Φωτοηλεκτρονίων Χαμηλής Ενέργειας (Low Energy Photoelectron Imaging 

Spectroscopy, LEPIS) και βασίζεται στην απεικόνιση των φωτοηλεκτρονίων, που 

παραγόμενα από αγώγιμο υπόστρωμα διαπερνούν ένα υμένιο. Για την απεικόνισή τους, 

τα δείγματα ακτινοβολήθηκαν σε διάφορα μήκη κύματος, στο φάσμα του υπεριώδους, 

και ελήφθησαν πληροφορίες για το πώς επηρεάζονται οι ηλεκτρικές ιδιότητες του 

μεταλλικού υποστρώματος από το ποσοστό κάλυψής του από τα υμένια αλλά και από 

το είδος των υμενίων (είδος μορίων, αριθμός στρωμάτων). Τα πειραματικά 

αποτελέσματα ενισχύθηκαν από θεωρητικές μελέτες. Χρησιμοποιήθηκαν ημι-εμπειρικές 

και ab initio DFT μέθοδοι μοριακών προσομοιώσεων, τα αποτελέσματα των οποίων 

έδωσαν εξηγήσεις, ή βοήθησαν στο να επικυρωθεί η ορθότητα των πειραματικών 

αποτελεσμάτων. 
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2.1 Πειραματική διάταξη  

2.1.1 Laser1 

Το λέιζερ που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα Frequency Doubled Quanta Ray 

M.O.P.O SL-730 της Spectral Physics, το οποίο αντλείται από ένα παλμικό Quanta 

Ray Pro Series Nd:YAG της Spectral Physics, Εικόνα 2-1. 

 

Εικόνα 2-1: Το σύστημα laser YAG–MOPO  

Η βασική συχνότητα του Nd:YAG (1064 nm) αλληλεπιδρά με ένα μη 

γραμμικό κρύσταλλο με αποτέλεσμα να παράγεται ένα δευτερεύων κύμα διπλάσιας 

συχνότητας, 532 nm (δεύτερη αρμονική). Η θεμελιώδης και η δεύτερη αρμονική 

αναμιγνύονται σε άλλον κρύσταλλο, με αποτέλεσμα να παράγεται η τρίτη αρμονική 

(355 nm), η οποία είναι αυτή που χρησιμοποιείται για την άντληση του συστήματος 

M.O.P.O. 

Το M.O.P.O SL–730 είναι ένα παλμικό σύστημα O.P.O (optical parametric 

oscillator)2 του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην παραμετρική αλληλεπίδραση 

ενός ισχυρού κύματος άντλησης με τα μόρια ενός κρυστάλλου, τα οποία έχουν 

αρκετά μεγάλη μη γραμμική επιδεκτικότητα. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να 

θεωρηθεί ως μία ανελαστική σκέδαση ενός φωτονίου άντλησης, ενέργειας ħωp, από 

ένα μόριο του κρυστάλλου το οποίο το απορροφά, με αποτέλεσμα να παράγονται δύο 

νέα φωτόνια, με ενέργειες ħωs (κύμα σήματος, signal wave) και ħωi (άσκοπο κύμα, 

idler wave). Λόγω της αρχής διατήρησης της ενέργειας, για τις συχνότητες ωp, ωs και 

ωi ισχύει η σχέση: 

isp ωωω +=  Εξίσωση 2-1 

Στο παρόν σύστημα, Εικόνα 2-2, τα φωτόνια άντλησης προέρχονται από την 

τρίτη αρμονική του Nd:YAG (355nm), ενώ ο μη γραμμικός κρύσταλλος που 

χρησιμοποιείται είναι ένας αρνητικός μονοαξονικός BBO type 1 (β–Barium–Borate)2. 
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Εικόνα 2-2: Παραμετρική μετατροπή συχνοτήτων σε κρύσταλλο BBΟ 

Τοποθετώντας τον ΒΒΟ στην κατάλληλη κοιλότητα συντονισμού, μπορεί να 

επιτευχθεί η ταλάντωση του κύματος signal και /ή του idler. Έχοντας ρυθμίσει το 

μήκος κύματος άντλησης (355nm) και την διαδρομή της δέσμης, το μήκος κύματος 

που συντονίζεται μέσα στην κοιλότητα καθορίζεται από την περιστροφή του 

κρυστάλλου, με αποτέλεσμα να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε 

τιμής του μέσα στην επιτρεπτή περιοχή λειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο παράγεται 

σύμφωνη ακτινοβολία, στενού εύρους και υψηλής ενέργειας, η οποία κυμαίνεται από 

τα 450nm μέχρι τα 2000nm. Χρησιμοποιώντας το Frequency Doubler Option (FDO–

900), η τελική ακτινοβολία που εξέρχεται του συστήματος βρίσκεται μεταξύ 220nm-

440nm. 

Η παραγόμενη δέσμη από το Μ.Ο.Ρ.Ο είναι σχεδόν όμοια με αυτήν που 

παράγεται από ένα παλμικό ns λέιζερ. Οι δέσμες signal και idler παρουσιάζουν 

ισχυρή συμφωνία, είναι σε υψηλό βαθμό μονοχρωματικές και έχουν ένα φάσμα που 

αποτελείται από έναν ή περισσότερους διαμήκης ρυθμούς, (modes). Παρόλο που 

στην δομή και την λειτουργία είναι παρόμοια, το Μ.Ο.Ρ.Ο παράγει την δέσμη από 

μη-γραμμική μετατροπή, σε αντίθεση με το λέιζερ όπου γίνεται μέσω ατομικής 

μετάβασης. 

2.1.2 Θάλαμος 

Η απεικόνιση μίας εγκάρσιας διατομής της πειραματικής διάταξης μαζί με την 

δέσμη laser που χρησιμοποιείται για την ακτινοβόληση των δειγμάτων, 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-3. 
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Εικόνα 2-3: Εγκάρσια διατομή του θαλάμου (1) Περιστρεφόμενη βάση δειγμάτων, (2) Φωτοβολούμενο 

δείγμα (3) Παράθυρα εισόδου και εξόδου της δέσμης (μπλε γραμμή) (4) Ανιχνευτής (5) Ηλεκτρόδια ανιχνευτή (6) 

Camera 

Ο θάλαμος αντλείται συνεχώς σε υψηλό κενό, ~2×10-7 mbar, από μία αντλία 

Turbo Balzers ΤPΤ 300 με ταχύτητα άντλησης 300 lt/s (Εικόνα 2-4(1)) η οποία 

υποστηρίζεται από μια μηχανική αντλία [ALCATEL]. Η μηχανική αντλία είναι 

συνδεδεμένη με μία Pirani Gauge [ALCATEL], στην οποία είναι προσαρτημένος 

ένας αυτοματισμός για την ασφάλεια του συστήματος. Οι μετρήσεις πίεσης στο 

εσωτερικό του θαλάμου γίνονται από μια 571 BAYARD–ALBERT Ionization Gauge 

που ελέγχεται από ένα Multi gauge controller της Varian3. 

Ο θάλαμος είναι ένας κύλινδρος διαμέτρου 273mm. Στο κέντρο του 

βρίσκονται τα προς εξέταση δείγματα, τα οποία είναι τοποθετημένα πάνω σε μια 

περιστρεφόμενη μεταλλική βάση με οκτώ θέσεις υποδοχής (Εικόνα 2-4(2)) των 

οποίων οι διαστάσεις ταιριάζουν με τις διαστάσεις των δειγμάτων (38x12 mm). Μία 

οπή διαμέτρου 10mm έχει ανοιχτεί στο κέντρο κάθε θέσης, έτσι ώστε μόνο αυτή η 

περιοχή να είναι εκτεθειμένη στην ακτινοβολία του λέιζερ. Τα δείγματα 

τοποθετούνται εκεί, με την πλευρά του υμενίου προς τα κάτω. 

Η περιστροφή της βάσης και συνεπώς η εναλλαγή των δειγμάτων, γίνεται 

χειροκίνητα περιστρέφοντας τον άξονά της ο οποίος εκτείνεται στο εξωτερικό του 

θαλάμου (Εικόνα 2-4(3)). Η περιστρεφόμενη αυτή βάση πλεονεκτεί έναντι μίας 
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σταθερής υποδοχής ενός δείγματος, διότι δίνεται η δυνατότητα εξέτασης οκτώ 

δειγμάτων υπό τις ίδιες συνθήκες, επιτρέποντας έτσι την σύγκριση των μετρήσεων. 

Επιπλέον, έχει κατασκευαστεί από αλουμίνιο και είναι ηλεκτρικά μονωμένη με 

αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν απωθητικό ηλεκτρόδιο, (repeller). 

Τα παράθυρα εισόδου (της προσπίπτουσα δέσμη) και εξόδου (ανακλώμενη δέσμη) 

είναι κατασκευασμένα από Suprasil και βρίσκονται τοποθετημένα έτσι ώστε να 

επιτρέπουν γωνίες πρόσπτωσης από 85° μέχρι 45°, ως προς την κάθετο στην 

επιφάνεια του δείγματος3 (Εικόνα 2-3(3)). 

 
Εικόνα 2-4: (1) Αντλία Turbo, (2) Θέσεις τοποθέτησης δειγμάτων, (3) Άξονας περιστροφής μεταλλικής 

βάσης (4) Ανιχνευτής (5) Camera 

2.1.3 Ανιχνευτής  

Τα φωτοηλεκτρόνια που εξέρχονται από το δείγμα απωθούνται από τον 

repeller (Εικόνα 2-5(1)) και κατευθύνονται προς το σύστημα του ανιχνευτή (Εικόνα 

2-4(4)). Η τιμή του δυναμικού του repeller ρυθμίζεται εξωτερικά από ένα 

τροφοδοτικό της Hewlett–Packard και επιτρέπει τιμές δυναμικού από –3000V έως 

0V. Σε απόσταση 40 mm από τον repeller βρίσκεται τοποθετημένο παράλληλα με 

αυτόν, ένα γειωμένο μεταλλικό πλέγμα [Buckbye Mears] διαπερατότητας 70% το 

οποίο ομογενοποιεί το πεδίο3 (Εικόνα 2-5(2)). Τα φωτοηλεκτρόνια που διαπερνούν το 
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πλέγμα κατευθύνονται προς τα πλακίδια MCP, όπου πολλαπλασιάζονται2 (Εικόνα 2-

5(3)). 

 
Εικόνα 2-5: Διάταξη ανιχνευτή (1) Δείγμα (2) Πλέγμα (3) Πλακίδια MCP (4) Οθόνη φωσφόρου (5) 

Παράθυρο (6) Camera (7) Ηλεκτρόδια Ανιχνευτή 

Στη συνέχεια, το ενισχυμένο σήμα ηλεκτρονίων προσκρούει πάνω στην άνοδο 

φωσφόρου [Proxitronic] ενεργής διαμέτρου 40 mm, όπου έχει εφαρμοστεί υψηλό 

θετικό δυναμικό (Εικόνα 2-5(4)). Το σήμα ελέγχεται από ένα παλμογράφο των 100 

MHz [HAMEG]. Το τροφοδοτικό των MCP [313B της Bertan] παρέχει τιμές 

δυναμικού 0– +3000V και της ανόδου του φωσφόρου [365 της Bertan] 0– +5000V. 

Οι εικόνες που εμφανίζονται στην άνοδο του φωσφόρου καταγράφονται με την 

χρήση μίας CCD 1000s video camera [Spectra Source] και προβάλλονται σε οθόνη 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, απ’ όπου αποθηκεύονται και επεξεργάζονται3, Εικόνα 2-

5(6). 

2.2 Πειραματική διαδικασία 

Αρχικά τοποθετούνται τα δείγματα με τα υμένια και ένα δείγμα καθαρού 

χρυσού, στην περιστρεφόμενη βάση και κατόπιν το σύστημα βάσης /δειγμάτων 

εισάγεται στο θάλαμο, ο οποίος σφραγίζεται και εκκενώνεται μέχρι τελικών πιέσεων 

2×10-7 mbar. Με τη βοήθεια ενός λέιζερ He–Ne του οποίου η δέσμη εισέρχεται στον 

θάλαμο από το παράθυρο εξόδου, τοποθετείται στην προς εξέτασιν θέση το δείγμα 

καθαρού Au, περιστρέφοντας τη βάση. Η ευθυγράμμιση (alignment) της δέσμης του 

M.O.P.O γίνεται χρησιμοποιώντας αυτό το δείγμα, διότι τα υπόλοιπα (SAMs) είναι 
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ευαίσθητα σε υψηλές εντάσεις και συνεπώς δεν πρέπει να εκτεθούν στην 

ακτινοβολία, μέχρι να τελειώσει η διαδικασία της ευθυγράμμισης και η ένταση της 

δέσμης να έχει ρυθμιστεί στα επιθυμητά επίπεδα.  

Στη συνέχεια τίθενται σε λειτουργία τα πεδία του repeller, του ανιχνευτή, η 

κάμερα και ο παλμογράφος. Οι τιμές δυναμικού για τα MCP και την άνοδο 

φωσφόρου κυμαίνονται στα +1500V/+1600V και +3000V αντίστοιχα. Η τιμή 

δυναμικού στο ηλεκτρόδιο του repeller, είναι -300/-400V. 

Η δέσμη λέιζερ που εξέρχεται από τον M.O.P.O περνάει διαμέσου μίας ίριδας 

η οποία ελαττώνει σημαντικά την επιφάνεια της διατομής της δέσμης και την ένταση 

της. Στην συνέχεια, αυτή η μικρή πλέον σε διάμετρο και ένταση δέσμη, οδηγείται 

μέσω κατόπτρων και ανακλαστικών παραθύρων προς το τελευταίο από αυτά, το 

οποίο την κατευθύνει μέσα στον θάλαμο από το παράθυρο εισόδου. Η πρόσπτωση 

πάνω στο προς εξέταση δείγμα γίνεται με συγκεκριμένη γωνία. Μεταξύ του 

τελευταίου ανακλαστικού καθρέπτη και του ανακλαστικού παραθύρου που καθορίζει 

την γωνία πρόσπτωσης, μεσολαβεί μία ίριδα η οποία μειώνει την επιφάνεια της 

δέσμης που είχε διαπλατυνθεί ελαφρώς κατά μήκος της οπτικής διαδρομής. Πριν από 

την είσοδο της δέσμης στον θάλαμο κενού, υπάρχει ακόμα μία ίριδα η οποία 

ελαττώνει ακόμα περισσότερο την επιφάνειά της, με αποτέλεσμα όταν εισέρχεται 

στον θάλαμο να έχει διάμετρο ~1mm (Εικόνα 2-6).  

Η πόλωση της δέσμης είναι κάθετη και καθορίζεται από το ίδιο το λέιζερ, ενώ 

η έντασή της ρυθμίζεται στα επιθυμητά επίπεδα μέσω της μείωσης της ενέργειας 

άντλησης του λέιζερ. Η ενέργεια της, πριν την είσοδο της στον θάλαμο, έχει τιμή 

μικρότερη από 0.1μJ, έτσι ώστε να αποφεύγονται μη γραμμικά φαινόμενα και η 

καταστροφή των ευαίσθητων στην υψηλή ένταση, δειγμάτων. Τα μήκη κύματος 

ακτινοβόλησης κυμαίνονταν από 230nm έως 310nm.  



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22::  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  

 24 

 
Εικόνα 2-6: Γενική απεικόνιση της πειραματικής διαδικασίας 
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2.3 Λήψη δεδομένων 

2.3.1 Λήψη πληροφοριών από τα πειραματικά δεδομένα 

Η πειραματική διαδικασία βασίζεται στις πειραματικές και θεωρητικές αρχές 

του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Συνοπτικά οι αρχές αυτές είναι3 

 Η ένταση του φωτοηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή ο αριθμός των εξερχόμενων 

ηλεκτρονίων, αυξάνεται ανάλογα με την φωτεινή ένταση, δηλαδή ανάλογα με την 

αύξηση της ροής των προσπιπτόντων φωτονίων. 

 Η κινητική ενέργεια των εξερχόμενων ηλεκτρονίων δεν εξαρτάται από την 

φωτεινή ένταση, παρά μόνο από την συχνότητα συμφώνα με την εξίσωση 

Einstein: 

m
phv
2

2

+Φ=  Εξίσωση 2-2 

όπου ν η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, Φ το έργο εξαγωγής του 

μετάλλου και p η ορμή των εξερχόμενων ηλεκτρονίων. 

Η ύπαρξη φωτοηλεκτρονίων καταγράφεται στον παλμογράφο και η ένταση 

του σήματος παρέχει ενδείξεις για την ένταση του φωτοηλεκτρικού ρεύματος. 

Λαμβάνονται τρεις εικόνες της οθόνης φωσφόρου για κάθε δείγμα που εξετάζεται, 

από την camera CCD. Μία τυπική εικόνα φωτοηλεκτρονίων που λαμβάνεται με την 

παραπάνω διαδικασία, δίνεται στην Εικόνα 2-7. Η φωτεινή ένταση αντιστοιχεί σε 

μεγάλα ρεύματα φωτοηλεκτρονίων. Οι εικόνες έχουν ισχυρότερη ένταση στο κέντρο 

ενώ όσο μεγαλώνει η ακτίνα τόσο η ένταση γίνεται μικρότερη. Το επίπεδο 

απεικόνισης είναι παράλληλο στην επιφάνεια και η μορφή της εικόνας δείχνει ότι η 

πλειοψηφία των φωτοηλεκτρονίων εκτινάσσεται κατά μήκος της καθέτου της 

επιφάνειας. Οι ληφθείσες εικόνες δεν έχουν ενεργειακή ανάλυση, αλλά δεδομένου 

του ότι η ενέργεια του λέιζερ είναι κοντά στο έργο εξαγωγής του χρυσού, σε πρώτη 

προσέγγιση, θεωρούμε ότι η κατανομή ενεργειών των φωτοηλεκτρονίων είναι μικρή 

σε αυτήν την περιοχή.  
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Εικόνα 2-7: Εικόνα που λαμβάνει η camera από την άνοδο φωσφόρου για καθαρή επιφάνεια Au στα 

240nm. 

Οι εικόνες μετατρέπονται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στις 

αντίστοιχες κατανομές της έντασης του φωτεινού σήματος ως προς την θέση στον 

ανιχνευτή. Σε αυτές προσαρμόζεται η κατανομή Gauss, Εικόνα 2-8. Οι γωνιακές 

κατανομές που λαμβάνονται παρέχουν πληροφορίες για την θέση του άξονα 

συμμετρίας, το εύρος και την ένταση της φωτεινής κατανομής3. Συγκεκριμένα: 

1. Η θέση του άξονα συμμετρίας είναι η θέση στην οποία μεγιστοποιείται η 

κατανομή. Οι μετατοπίσεις που παρουσιάζονται στις θέσεις των μεγίστων για τις 

κατανομές των δειγμάτων σε σχέση με αυτή του καθαρού χρυσού, εάν είναι 

σημαντικές, παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες για την κίνηση των ηλεκτρονίων 

διαμέσου του υλικού και ίσως για τον προσανατολισμό των οργανικών αλυσίδων 

σε σχέση με τη κάθετο στην επιφάνεια.  

2. Το δεύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει την κατανομή Gauss είναι το εύρος της 

γύρω από τη θέση του μεγίστου. Εάν η επιφάνεια τις προσπίπτουσας φωτεινής 

δέσμης διατηρείται αμετάβλητη, τότε οποιεσδήποτε διαφορές στα πλάτη των 

κατανομών σε σχέση με αυτήν της καθαρής επιφάνειας χρυσού οφείλονται στην 

επίδραση του υλικού στην κίνηση των ηλεκτρονίων.  

3. Το τελευταίο χαρακτηριστικό της κατανομής Gauss είναι το εμβαδόν της 

καμπύλης το οποίο προφανώς αντιστοιχεί στην συνολική ένταση του φωτεινού 

σήματος που καταγράφει η κάμερα από την άνοδο φωσφόρου. Το φωτεινό αυτό 

σήμα είναι ανάλογο του αριθμού των ηλεκτρονίων που εξέρχονται από τα MCP, ο 

οποίος με τη σειρά του είναι ανάλογος του αριθμού των φωτοηλεκτρονίων που 
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εξέρχονται από την εκάστοτε επιφάνεια. Κανονικοποιώντας τις τιμές των 

εντάσεων ως προς αυτήν του καθαρού χρυσού, προκύπτει η πιθανότητα να 

διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια τα οργανικά υμένια. Εφόσον χρησιμοποιούνται 

κανονικοποιημένα διαγράμματα πιθανότητας για την εξαγωγή ποιοτικών 

συμπερασμάτων, δεν είναι απαραίτητο η ένταση τoυ λέιζερ να είναι ακριβώς ίδια 

για κάθε δειγματοληψία, καθώς οι τιμές των εντάσεων διαιρούνται κάθε φορά με 

αυτήν της καθαρής επιφάνειας χρυσού (reference). 
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Εικόνα 2-8: Η κατανομή της φωτεινή έντασης ως προς την θέση του ανιχνευτή και η προσαρμογή της 

κατανομής Gauss. 

Στην παρούσα διατριβή οι παράμετροι που μελετήθηκαν εις βάθος είναι το 

δεύτερο και τρίτο χαρακτηριστικό της κατανομής Gauss. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η 

εξάρτηση του πλάτους της εικόνας και της πιθανότητας διαπερατότητας των 

φωτοηλεκτρονίων, από την ενέργεια ακτινοβόλησης και από τα χημικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υποστρωμάτων. 

2.3.2 Προβλήματα κατά την πειραματική διαδικασία και η επίλυσή τους 

Ο αριθμός των φωτοηλεκτρονίων που εξέρχονται από την επιφάνεια, 

σύμφωνα με τη πρώτη αρχή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, είναι ανάλογη της 

έντασης της φωτεινής δέσμης που προσκρούει σε κάθε επιφάνεια. Συνεπώς, 

οποιεσδήποτε διακυμάνσεις στην ένταση των παλμών λέιζερ εισάγουν κάποιο 

σφάλμα στις μετρήσεις των φωτεινών εντάσεων που καταγράφονται από τον 

ανιχνευτή. Επιπλέον, ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η ομοιομορφία των υμενίων. Αν 

για παράδειγμα ακτινοβοληθεί μία περιοχή του δείγματος όπου το υμένιο 

παρουσιάζει κάποιες ανομοιομορφίες και κάποια δομικά σφάλματα σε σχέση με 

κάποιες άλλες περιοχές στο ίδιο υμένιο, τα αποτελέσματα που θα ληφθούν δεν θα 

είναι αντιπροσωπευτικά για το συγκεκριμένο δείγμα.  

Το σφάλμα λόγω διακυμάνσεων στην ένταση της δέσμης λέιζερ 

ελαχιστοποιείται από την τεχνική και από τη στατιστική επεξεργασία ως εξής: Η 

κάμερα καταγράφει κάθε εικόνα για 10 δευτερόλεπτα, στη διάρκεια των οποίων το 
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κάθε δείγμα φωτοβολείται από 100 παλμούς (ρυθμός επανάληψης παλμού, 10Hz) και 

στην οθόνη προβάλλεται το τελικό σήμα, το οποίο είναι ένας αρκετά 

αντιπροσωπευτικός μέσος όρος.  

Η λύση στο δεύτερο πρόβλημα επιτυγχάνεται λαμβάνοντας τρεις εικόνες για 

κάθε δείγμα σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Τα τελικά αποτελέσματα είναι ο μέσος 

όρος των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τις τρεις εικόνες. 

2.4 Επεξεργασία αποτελεσμάτων 

2.4.1 Μετρήσεις έργου εξαγωγής 

Η μελέτη του πλάτους της κατανομής Gauss δίνει πληροφορίες για το έργο 

εξαγωγής των δειγμάτων. Συγκεκριμένα, το πλάτος της εικόνας είναι ανάλογο της 

συνιστώσας της ταχύτητας των φωτοηλεκτρονίων στον παράλληλο του επιπέδου του 

δείγματος, άξονα. Όσο πιο μεγάλη είναι η συνιστώσα της ταχύτητας σε αυτήν την 

κατεύθυνση τόσο πιο μεγάλη διάμετρο έχει η ληφθείσα εικόνα, άρα τόσο μεγαλύτερο 

είναι το πλάτος γύρω από το μέγιστο της κατανομής, Εικόνα 2-9.  

 
Εικόνα 2-9: (α) Απλή σχηματική αναπαράσταση του πειράματος, (β) η ταχύτητα των φωτοηλεκτρονίων σε 

σχέση με τον ανιχνευτή 

Το εύρος λοιπόν της εικόνας και κατά συνέπεια το εύρος της κατανομής 

Gauss είναι ανάλογο με την ταχύτητα των φωτοηλεκτρονίων, δηλαδή με την 

τετραγωνική ρίζα της κινητικής τους ενέργειας:  

eKEuuwidth x ∝∝∝  Εξίσωση 2-3 
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όπου width είναι το πλάτος της κατανομής και eKE είναι η κινητική ενέργεια των 

φωτοηλεκτρονίων. 

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας, είναι γνωστό ότι  

eKE=Ephoton-Φ  Εξίσωση 2-4 

με Φ το έργο εξαγωγής του δείγματος. Με βάση τις δύο παραπάνω εξισώσεις, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

Φ−∝ photonEwidth  Εξίσωση 2-5 

Ακτινοβολώντας τα δείγματα με ενέργειες φωτονίων που κυμαίνονται μεταξύ 230 και 

310nm και λαμβάνοντας δεδομένα για το πλάτος των εικόνων φωτοηλεκτρονίων, 

είναι δυνατή η απεικόνιση της αλλαγής του πλάτους σε σχέση με την ενέργεια των 

φωτονίων. Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση προσαρμογής που φαίνεται στην Εικόνα 

2-10, είναι δυνατός ο υπολογισμός του έργου εξαγωγής, αφού ο συντελεστής b της 

προσαρμοσμένης συνάρτησης ισούται με το Φ της Εξίσωσης 2-5. 
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Εικόνα 2-10: Γραφική αναπαράσταση της αλλαγής του πλάτους της εικόνας φωτοηλεκτρονίων ως προς 

την ενέργεια των φωτονίων. Το έργο εξαγωγής υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την συνάρτηση προσαρμογής  

y=a(x-b)1/2, όπου b=Φ. 

2.4.2 Μετρήσεις διαπερατότητας 

Η Εικόνα 2-9(α), είναι η αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο τα 

φωτοηλεκτρόνια διαπερνούν το οργανικό υμένιο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 

πιθανότητα να διαπεράσουν τα φωτοηλεκτρόνια τα οργανικά υμένια μπορεί να 

υπολογιστεί μέσω της κανονικοποίησης των τιμών των εντάσεων ως προς αυτήν του 

καθαρού χρυσού. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εξάρτηση της πιθανότητας 

διαπερατότητας των φωτοηλεκτρονίων από την ενέργεια των προσπιπτόντων 

φωτονίων και κατά συνέπεια, δεδομένου του ότι έχει ήδη υπολογιστεί το έργο 

εξαγωγής της κάθε επιφάνειας, από την ενέργεια των εξερχόμενων 

φωτοηλεκτρονίων, βλ. εξίσωση 2-4.  

2.5 Μετρήσεις γωνίας επαφής 

Με σκοπό την εξέταση της ύπαρξης monolayer στο υπόστρωμα χρυσού, τα 

υμένια που δημιουργήθηκαν χαρακτηρίστηκαν μέσω μετρήσεων γωνιών επαφής. 

Πάνω στις επιφάνειες δημιουργήθηκαν στατικές σταγόνες νερού, ποσότητας 10μL 

και 3μL και οι γωνίες τους με τις επιφάνειες μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα 

Contact Angle Tensiometer, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον 

καθηγητή Σπύρο Αναστασιάδη και την ομάδα του. 
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2.6 Υπολογιστικές Μέθοδοι 

Με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση της σχέσεως μεταξύ της μοριακής δομής 

των SAMs και των αλληλεπιδράσεων τους με τις μεταλλικές επιφάνειες, τα 

πειραματικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με θεωρητικούς υπολογισμούς. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν η ab initio Density Functional Theory (DFT) και η 

ημι-εμπειρική μέθοδος για την προσομοίωση της πειραματικής διαδικασίας. Στη 

συνέχεια θα γίνει μία σύντομη αναφορά σε αυτές τις μεθόδους. 

Αρχικά θα παρατεθεί η θεωρία Hartree-Fock η οποία είναι η βάση από την 

οποία πηγάζουν όλες οι υπόλοιπες, πιο σύνθετες και εκλεπτυσμένες μέθοδοι. 

Ακολούθως, θα γίνει αναφορά στις ημι-εμπειρικές μεθόδους οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για την βελτιστοποίηση της γεωμετρίας των μεγάλων και 

πολύπλοκων μορίων των οποίων τα υμένια μελετήθηκαν και τέλος θα παρουσιαστούν 

οι βασικές αρχές της DFT η οποία χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη των υμενίων. 

2.6.1 Προσέγγιση Hartree-Fock4 

Η εύρεση και η περιγραφή προσεγγιστικών λύσεων της ηλεκτρονιακής 

εξίσωσης Schrödinger είναι κύριας σημασίας για την κβαντική χημεία. Πέραν του 

πολύ απλού συστήματος του +
2H , παρουσιάζονται πολλά προβλήματα στην λύση των 

πολυηλεκτρονιακών συστημάτων. Μία αποτελεσματική προσπάθεια για την λύση 

τέτοιου είδους προβλημάτων είναι η προσέγγιση Hartree–Fock, η οποία είναι μία 

βασική προσέγγιση και συνήθως το πρώτο βήμα για τις πιο σύνθετες μεθόδους. 

Η θεμελιακή ιδέα της προσέγγισης Hartree–Fock είναι η αντικατάσταση του 

πολύπλοκου πολυηλεκτρονιακού προβλήματος με ένα μονοηλεκτρονιακό, όπου η 

άπωση ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου λαμβάνεται υπ’ όψιν εμμέσως. Τοιουτοτρόπως, ο 

“ακριβής” πολυηλεκτρονιακός Χαμιλτονιανός τελεστής της εξίσωσης Schrödinger 

που περιγράφει το σύστημα, μπορεί να γραφεί χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής 

μορφή της πολυηλεκτρονιακής κυματοσυνάρτησης.  

Σύμφωνα με την θεωρία Hartree η πολυηλεκτρονιακή κυματοσυνάρτηση 

εκφράζεται ως το γινόμενο μονοηλεκτρονιακών κυματοσυναρτήσεων. Το κάθε 

ηλεκτρόνιο κινείται στο δικό του τροχιακό υπό την επίδραση ενός μέσου πεδίου που 

οφείλεται σε όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια αφενός (το δυναμικό Hartree) και 

αφετέρου στους πυρήνες.  
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Στη προσέγγιση Ηartree-Fock λαμβάνεται υπόψη μια επιπλέον παράμετρος: 

την απαγορευτική αρχή του Pauli (ηλεκτρόνια με το ίδιο σπιν αποφεύγουν το ένα το 

άλλο). Έτσι, το γινόμενο Hartree γενικεύεται σε ένα άθροισμα γινομένων, με 

εναλλασσόμενο πρόσημο (συμβατικά γράφεται με τη μορφή ορίζουσας Slater) όπου 

εξασφαλίζεται η απαίτηση της αντισυμμετρικότητας της κυματοσυνάρτησης.  

Η διαδικασία επίλυσης της εξίσωσης Hartree–Fock βασίζεται στην μέθοδο 

αυτοσυνεπούς πεδίου (SCF). Κατά την μέθοδο αυτή, οι εξισώσεις επιλύονται μέσω 

επανάληψης. Συγκεκριμένα, αρχικά εικάζονται τα σπιν τροχιακά με αποτέλεσμα να 

ξεκινά ο υπολογισμός του μέσου πεδίου που «αισθάνεται» κάθε ηλεκτρόνιο. Στην 

συνέχεια επιλύεται η εξίσωση ιδιοτιμών για ένα νέο σετ από τροχιακά σπιν. 

Χρησιμοποιώντας αυτά τα νέα σπιν τροχιακά υπολογίζονται τα αντίστοιχα πεδία και 

αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί η αυτοσυνέπεια, δηλαδή 

μέχρι τα πεδία να μην αλλάζουν πλέον ενώ τα σπιν τροχιακά που χρησιμοποιήθηκαν 

για την κατασκευή του τελεστή Fock να είναι τα ίδια με τις ιδιοσυναρτήσεις.  

2.6.2 Βασικά χαρακτηριστικά ημιεμπειρικών μεθόδων 

Ο ημι-εμπειρικές μέθοδοι είναι απλοποιημένες HF-SCF μέθοδοι κατά τις 

οποίες α) χρησιμοποιείται το μικρότερο δυνατό σετ βάσεων, δηλαδή ο ελάχιστος 

αριθμός συναρτήσεων που είναι αναγκαίος για την διευθέτηση των ηλεκτρονίων στο 

ουδέτερο άτομο β) λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής 

στοιβάδας γ) παραλείπονται ή υπολογίζονται προσεγγιστικά τα ολοκληρώματα στις 

εξισώσεις HF και δ) χρησιμοποιούνται παράμετροι για τα στοιχεία του πίνακα, τα 

οποία προσαρμόζονται εμπειρικά με σκοπό την αναπαραγωγή των πειραματικών 

δεδομένων. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι είναι τουλάχιστον 100 φορές γρηγορότερες 

από της ab initio HF-SCF μεθόδους5. 

Η κεντρική προσέγγιση των ημι-εμπειρικών μεθόδων είναι η Zero Differential 

Overlap (ZDO), η οποία παραλείπει όλα τα γινόμενα των συναρτήσεων βάσεων που 

εξαρτώνται από τις ίδιες ηλεκτρονιακές συντεταγμένες όταν βρίσκονται σε 

διαφορετικά άτομα. Για την αντιστάθμιση αυτών των προσεγγίσεων τα 

εναπομείναντα ολοκληρώματα μετατρέπονται σε παραμέτρους και οι τιμές τους 

καθορίζονται μέσω πειραματικών δεδομένων ή με την βάση των υπολογισμών6. Ο 

ακριβής αριθμός των ολοκληρωμάτων που παραλείπονται και το πώς γίνεται η 

παραμετροποίηση προσδιορίζει και τις διάφορες ημιεμπειρικές μεθόδους που 

υπάρχουν.  
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Το αποτέλεσμα ενός ημι-εμπειρικού υπολογισμού είναι το ίδιο όπως και σε 

ένα συμβατικό HF-SCF υπολογισμό. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που υπολογίζονται 

είναι τα ακόλουθα5:  

• Etot=Eelec+Ecore-core 

• μοριακά τροχιακά, που εκφράζονται με σετ βάσεων τύπου Slater 

• ενέργειες τροχιακών 

• πυκνότητα φορτίου  

• διπολική ροπή, κτλ... 

Η ακρίβεια είναι κάποιες φορές καλύτερη απ’ ότι στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται ab initio HF-SCF υπολογισμοί καθώς οι επιδράσεις των 

ηλεκτρονιακών συσχετίσεων (που είναι απούσες από την HF-SCF) λαμβάνονται υπ’ 

όψιν πλήρως από την παραμετρικοποίηση. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις η ακρίβεια 

είναι πολύ χαμηλή, υπάρχουν περισσότερα λανθασμένα αποτελέσματα που δεν έχουν 

φυσική σημασία και επίσης η διασπορά είναι μεγαλύτερη. Οι ημι-εμπειρικοί 

υπολογισμοί εφαρμόζονται μόνο για στοιχεία για τα οποία οι παράμετροι έχουν ήδη 

προσδιοριστεί. Είναι καλές μέθοδοι για την μελέτη οργανικών μορίων σε αντίθεση 

της περίπτωσης των ενώσεων μετάλλων μεταπτώσεως5. 

2.6.3 Bασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας DFT7  

Η θεωρία Hartree-Fock βασίζεται στην μέθοδο των μεταβολών. Παρότι 

πρόκειται για ισχυρό μαθηματικό εργαλείο, η επιτυχία της μεθόδου αυτής στηρίζεται 

αποκλειστικά στη σωστή επιλογή των παραμέτρων βάσει των οποίων θα λυθεί το 

πρόβλημα (στην προκειμένη περίπτωση, η ελαχιστοποίηση της ενέργειας). Ομοίως, 

στο κβαντομηχανικό πρόβλημα, όσο καλύτερη είναι η μορφή της κυματοσυνάρτησης 

(όσο πιο πολύ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα) τόσο καλύτερα αποτελέσματα 

θα ληφθούν από τη μεταβολική προσέγγιση.  

Η κεντρική ιδιότητα της DFT μεθόδου δεν είναι η κυματοσυνάρτηση αλλά η 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Η μέθοδος βασίζεται στην θεωρία Hohenberg και Kohn, 

σύμφωνα με την οποία η ενέργεια της θεμελιώδους στάθμης καθορίζεται πλήρως από 

την ηλεκτρονιακή πυκνότητα ρ(r). Δηλαδή υπάρχει μία προς μία αντιστοιχία μεταξύ 

της ηλεκτρονιακής πυκνότητας του συστήματος και της ενέργειας. Η σπουδαιότητα 

αυτής της διαπίστωσης, προκύπτει από το ότι ενώ η κυματοσυνάρτηση ενός 

συστήματος Ν ηλεκτρονίων περιέχει 3Ν συντεταγμένες, η ηλεκτρονιακή πυκνότητα 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22::  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  

 35 

που είναι το τετράγωνο της κυματοσυνάρτησης ολοκληρωμένο σε Ν-1 ηλεκτρονιακές 

συντεταγμένες, εξαρτάται μόνο από τρεις συντεταγμένες ανεξάρτητα του αριθμού 

των ηλεκτρονίων και ανεξάρτητα του μεγέθους του συστήματος. Για σχεδόν όλες τις 

μοριακές ιδιότητες η DFT είναι πολύ καλύτερη από την μέθοδο Hartree-Fock. 

2.7 Περίληψη επόμενων κεφαλαίων 

Μετά την λεπτομερή περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας και της 

σύντομης αναφοράς των θεωρητικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, στα επόμενα 

κεφάλαια, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα καθώς και τα συμπεράσματα που 

εξάγονται. Αντικείμενο μελέτης είναι η σχέση της μεταβολής του έργου εξαγωγής και 

της πιθανότητας διαπερατότητας, με την μεταβολή διαφόρων χημικών και δομικών 

χαρακτηριστικών των δειγμάτων. Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων 

που μεταβλήθηκαν είναι:  

1. το ποσοστό της επιφανειακής κάλυψης των monolayers 

2. το μήκος της αλυσίδας των αλκυλοθειολών που σχηματίζουν SAMs σε χρυσό 

3. το πάχος και η χημική σύσταση, τα οποία μεταβάλλονται μέσω της διαδοχικής 

εναπόθεσης monolayers (multilayers) διαφορετικών μορίων στο ίδιο υπόστρωμα.  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, πειραματικά και 

θεωρητικά, που προκύπτουν από την μελέτη της μεταβολής του έργου εξαγωγής του 

χρυσού σε σχέση με το ποσοστό της επιφανειακής κάλυψής του από οργανικά υμένια 

αλκυλοθειολών. Αρχικά θα δοθούν κάποιες απαραίτητες θεωρητικές πληροφορίες 

που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των αποτελεσμάτων και εν συνεχεία θα δοθούν 

πληροφορίες για τον τρόπο καθαρισμού του χρυσού και για την ελεγχόμενη 

εναπόθεση των οργανικών υμενίων στο συγκεκριμένο υπόστρωμα, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυμητή διαφορετική επιφανειακή κάλυψη. Ακολούθως, θα δοθούν τα 

πειραματικά και θεωρητικά αποτελέσματα για τις μετρήσεις του έργου εξαγωγής και 

τα συμπεράσματα που προκύπτουν.  

Στο Κεφάλαιο 4, θα παρουσιαστούν οι μετρήσεις της πιθανότητας 

διαπερατότητας των φωτοηλεκτρονίων για τα ίδια δείγματα που μελετήθηκαν στο 

Κεφάλαιο 3 καθώς και για SAMs αλκυλοθειολών διαφορετικού μήκος. 

Στην συνέχεια, στο Κεφάλαιο 5, θα δοθούν αποτελέσματα μετρήσεων όπου τα 

μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά των δειγμάτων είναι η διαφορετική δομή και χημική 

τους σύσταση, η οποία προκύπτει με την εναπόθεση διαφορετικών μορίων σε 

διαδοχικά στρώματα πάνω στο ίδιο υπόστρωμα χρυσού (multilayers). Τέλος, στο 
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τελευταίο μέρος, θα παρουσιαστούν τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από 

την παρούσα μελέτη. 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22::  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  

 37 

 

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

1  Manual MOPO, Spectral Physics 

2  W. Demtroder “Laser Spectroscopy ” 2nd edition, Springer, 1998 

3  L. Tsigaridas, MS Thesis, Chemistry Department, University of Crete, 2000 

4  A. Szabo, N.S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry, Introduction to advanced 

electronic structure theory, New York : McGraw Hill, 1989 

5  S. Grimme, Basics of Computational Quantum Chemistry for Molecules, Notes, 2005 

6  F. Jensen, Introduction to Computational Chemistry, John Willey & Sons Ltd., 1999 

7  W. Koch, M.C. Holthaunsen, A Chemist’s guide to Density Functional Theory, 

WILLEY-VCH, 2000 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33::  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΈΈΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

 38 

 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33::  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΈΈΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

 39 

3. Μελέτη κινητικής έργου εξαγωγής 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, με την χρήση της πειραματικής μεθόδου LEPIS, μελετήθηκε η 

μεταβολή του έργου εξαγωγής του υποστρώματος χρυσού κατά την διάρκεια 

σχηματισμού υμενίων που προκύπτουν από την ελεγχόμενη χημική προσρόφηση 

αλκυλοθειολών. Η παρακολούθηση της κινητικής αυτού του φαινομένου έγινε μέσω των 

μετρήσεων της αλλαγής του έργου εξαγωγής, Φ, για δύο θειόλες διαφορετικού μήκους 

ανθρακικής αλυσίδας.  

 

Τα πειραματικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα των θεωρητικών ab initio 

DFT υπολογισμών όπου και σημειώθηκε μεγάλη συμφωνία. Συγκεκριμένα η τιμή του Φ 

παρουσία ενός SAM προσροφημένων αλκυλοθειολών βρίσκεται στο αναμενόμενο εύρος 

τιμών και είναι σχεδόν ανεξάρτητη από το μήκος της αλυσίδας ενώ εξαρτάται ισχυρά 

από τις ιδιότητες της διεπιφάνειας και την οργάνωση των υμενίων.  

 

Η διαδικασία της αυτοσυγκρότησης παρακολουθείται μέσω της καταγραφής της 

αλλαγής του έργου εξαγωγής για επιφάνειες με μεταβαλλόμενη επιφανειακή κάλυψη. 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η εξίσωση Langmuir (θ(t)) η οποία χαρακτηρίζει την 

κινητική σχηματισμού των SAMs δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια επιτυχία για 

την περιγραφή της κινητικής του έργου εξαγωγής Φ(t). Η μελέτη του φαινομένου και με 

τις δύο μεθόδους (θεωρητική και πειραματική) για διάφορα μήκη ανθρακικών 

αλυσίδων, έδειξε την ύπαρξη μη γραμμικής σχέσης μεταξύ του Φ(t) και του θ(t) και 

υπολογίστηκε η μαθηματική σχέση που τις συνδέει.  

 

Μέσω της μεθόδου LEPIS γίνεται δυνατή η μελέτη του Φ επιτρέποντας έτσι έναν 

προσεκτικό έλεγχο του ποσοστού επικάλυψης και της διερεύνησης των παραγόντων 

που λαμβάνουν χώρα σε κάθε επιφανειακή πυκνότητα. 
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3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

3.1.1 Χημική Αυτοσυγκρότηση Αλκυλοθειολών 

Το κυριότερο μέρος της παρούσας εργασίας ασχολείται με την μελέτη SAMs 

αλκυλοθειολών [HS(CH2)nCH3]. Τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν μελετηθεί 

ευρέως, λόγω της σταθερότητας και προσαρμοστικότητας που παρουσιάζουν1,2,3, 

αλλά και λόγω της απλότητάς τους και της ευκολίας σχηματισμού τους. Παρόλα 

ταύτα, η διαδικασία της αυτοσυγκρότησης είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο το οποίο 

δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Ερωτήματα που αφορούν πολλούς μηχανισμούς που 

εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή παραμένουν ακόμα αναπάντητα. Τα ερωτήματα 

αυτά έχουν να κάνουν με την δομή, την κινητική σχηματισμού, τα είδη των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μορίων και την τροποποίηση του υποστρώματος1,4. 

Η αυτοσυγκρότηση των SAMs αλκυλοθειολών σε επιφάνειες χρυσού έχει ως 

κινητήρια δύναμη την υψηλή συγγένεια του μορίου κεφαλής (S) με τον χρυσό. Το S 

σχηματίζει έναν ισχυρό ομοιοπολικό δεσμό με την επιφάνεια του χρυσού 

(~40kcal/mol) που ακολουθείται από την διάσπαση του δεσμού S-H, ενώ η ολική 

ενέργεια προσρόφησής τους στον χρυσό είναι περίπου -5 kcal/mol (εξώθερμη)5. 

Η ακριβής πλευρά του χρυσού όπου σχηματίζεται ο δεσμός S-Au, 

εξακολουθεί να είναι θέμα προς συζήτηση και έρευνα. Έχει βρεθεί ότι η ελάχιστη 

ενέργεια προσρόφησης παρατηρείται στην bri-fcc θέση (μετατοπισμένη από την 

bridge θέση προς την fcc)6. Παρόλα αυτά έχουν παρουσιαστεί και υπολογισμοί οι 

οποίοι αναφέρουν σαν προτιμούμενη θέση προσρόφησης την fcc ή ακόμα και την bri-

hcp (Εικόνα 3-1)6.  
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Εικόνα 3-1: Σχηματική αναπαράσταση της προσρόφησης της μεθυλθειόλης σε επιφάνεια Au(111) στις: 

(a)fcc, (b)bri-fcc και (c)bri-hcp πλευρές της επιφάνειας χρυσού. Οι μεγάλοι κύκλοι αναπαριστούν τα άτομα χρυσού, 

όπου με άσπρο είναι το ανώτερο στρώμα, με ανοιχτό γκρι το δεύτερο και με σκούρο γκρι το τρίτο του  στρώμα
6
 

Οι αλκυλικές αλυσίδες των γειτονικών μορίων σε ένα υμένιο αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός SAM, όπου οι αλυσίδες έχουν 

αυτοσυγκροτηθεί σε διεύθυνση σχεδόν κάθετη στην επιφάνεια του χρυσού. Οι 

αλληλεπιδράσεις van der Waals μεταξύ των μοριακών αλυσίδων, έχουν ως 

αποτέλεσμα τον διαφορετικό βαθμό μοριακής κλίσης αναλόγως με την δύναμη αυτών 

των αλληλεπιδράσεων, η οποία είναι συνάρτηση του μήκους της μοριακής αλυσίδας 

και της ομάδας ουράς. Η Εικόνα 3-2 δείχνει την μορφή των SAMs αλκυλοθειολών σε 

ισορροπία. Το μόριο που απεικονίζεται είναι δεκανεθειόλη (C10) και η μοριακή 

κλίση είναι περίπου 30º ως προς την κάθετο προς την επιφάνεια7. 

Μελέτες STM στα SAMs αλκυλοθειολών απέδειξαν ότι ο σχηματισμός τους 

επηρεάζει ισχυρά το υπόστρωμα χρυσού. Η μεταφορά φορτίου μεταξύ των 

προσροφημένων μορίων και των ατόμων Au της επιφάνειας έχει ως αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται αλλαγές στην τοπική πυκνότητα8. Περαιτέρω ενδείξεις αυτής της 

ισχυρής αλληλεπίδρασης δίνονται από τον σχηματισμό «etch pits» στην επιφάνεια 

χρυσού λόγω του σχηματισμού του monolayer. Συγκεκριμένα, άτομα χρυσού 

απομακρύνονται από την επιφάνεια δημιουργώντας κενά, τα οποία συσσωματώνονται 

σε νησίδες κενού, (etch pits) και οι οποίες έχουν το βάθος ενός απλού στρώματος 

Au9. Ο μηχανισμός αυτής της διαδικασίας είναι ακόμα υπό εξέταση.  
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Εικόνα 3-2: SAM αλκυλοθειολών σε επιφάνεια χρυσού. Το μόριο της αλκυλοθειόλης αποτελείται από το 

θείο (ομάδα κεφαλής) το οποίο σχηματίζει δεσμό με την επιφάνεια χρυσού και την αλκυλική αλυσίδα. Στο παρόν 

παράδειγμα το μόριο είναι η δεκανεθειόλη (αλυσίδα με 10 άνθρακες)  

3.1.2 Κινητική σχηματισμού των SAMs 

3.1.2.1 Γενικό Μοντέλο 

Η διαδικασία σχηματισμού των SAMs αλκυλοθειολών σε επιφάνεια Au(111) 

(Εικόνα 3-3a) είναι μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία κατά την μελέτη της δίνει 

πολλά αντιφατικά πειραματικά και θεωρητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, πολλές 

ομάδες παρατήρησαν ότι ο σχηματισμός των SAMs αποτελείται από δύο ή 

περισσότερα βήματα τα οποία έχουν διαφορετικές χρονικές σταθερές. Η γενική 

διαδικασία συνοψίζεται παρακάτω.  

i. Η αρχή της προσρόφησης ξεκινά με το ταχύτατο πρώτο βήμα όπου τα μόρια 

προσροφούνται φυσικά στην επιφάνεια και σχηματίζεται η «lying-down phase», 

δηλαδή η φάση της χαμηλότερης πυκνότητας όπου τα μόρια κείτονται παράλληλα 

στην επιφάνεια χρυσού (Εικόνα 3-3b) και έχουν μεγάλη κινητικότητα6.  

ii. Ακολουθεί το δεύτερο βήμα κατά το οποίο οι αλκυλοθειόλες προσροφούνται 

χημικά στην επιφάνεια μέσω του ατόμου του θείου, αφού διασπαστεί ο δεσμός S-

H (Εικόνα 3-3b). Αυτή η διαδικασία παρατηρείται σε λίγο πιο μεγάλη 

επιφανειακή επικάλυψη απ’ ότι στο πρώτο βήμα και οι αλκυλοθειολες 

συγκεντρώνονται σε νησίδες με τις αλυσίδες τους παράλληλα στην επιφάνεια του 

χρυσού σε lying-down phases6.  

iii. Η αύξηση της επικάλυψης έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία οργανωμένης 

δομής κατά την οποία οι αλκιλυκές αλυσίδες των μορίων προσανατολίζονται 

σχεδόν κάθετα στην επιφάνεια του χρυσού σχηματίζοντας έτσι την standing-up 

φάση, Εικόνα 3-3c. Οι αλκυλικές αλυσίδες είναι στραμμένες ως προς την κάθετο 
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στην επιφάνεια, κατά περίπου 30ο 10,5. Το SAM που προκύπτει φτάνει στην 

standing-up φάση, με την μεγαλύτερη δυνατή επιφανειακή κάλυψη, όπου ένα 

άτομο θειόλης αντιστοιχεί σε τρία επιφανειακά άτομα χρυσού6. Οι κρυσταλλικές 

δομές που έχουν προταθεί για την συγκεκριμένη κατάσταση είναι δύο. Η μία είναι 

η εξαγωνική δομή (√3×√3)R30ο (Εικόνα 3-3e) και το c(4×2) superlattice του 

(√3×√3)R30ο πλέγματος (Εικόνα 3-3f και Εικόνα 3-3g)6. Στο πρώτο μοντέλο της 

απλής εξαγωνικής δομής, το S άτομο κάθε μορίου βρίσκεται στην hollow site, με 

γωνία κλίσης ~32° και S–S απόσταση ~5Å. Στο δεύτερο μοντέλο εμπεριέχονται 4 

μόρια με δύο άνισες αλυσίδες για κάθε μοναδιαία κυψελίδα, όπου παρατηρείται 

διαφορετική θέση προσρόφησης για καθεμία, απόσταση S–S ~2.2Å και 

διαφορετική γωνία στρέψης6. Η ύπαρξη αυτού του superlattice έχει αποδοθεί 

στους διαφορετικούς προσανατολισμούς της τελικής μεθυλικής ομάδας στο 

σχηματιζόμενο monolayer, και συνδέεται με την υψηλής ποιότητας, χωρίς 

ατέλειες SAM. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή είναι η τελική σταθερή δομή των SAM 

αλκυλοθειόλων στον χρυσό7. 
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Εικόνα 3-3: (α)η γωνία στρέψης, θ, του μορίου n-αλκυλοθειόλης όταν σχηματίζει SAM (b) το δυναμικό 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του μορίου της θειόλης με τον Au(111) (c) η μείωση της γωνίας κλίσης με την αύξηση της 

επιφανειακής κάλυψης Θ (d) η συμμετρία του μοντέλου c(4×2) όπου τα μόρια 1 και 2 είναι τα ίδια αλλά διαφέρουν 

από τα 3 και 4 (e)μοντέλο εξαγωνικής δομής (√3×√3)R30° και (f) και (g)δύο διαφορετικά δομικά μοντέλα για το 

c(4×2) superlattice
6
 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κινητική ανάπτυξης των SAMs είναι 

πολλοί. Από τους πιο σημαντικούς είναι η μορφολογία του υποστρώματος χρυσού και 

η καθαρότητά του, η συγκέντρωση του αναλύτη και η καθαρότητά του και η 

θερμοκρασία. Επιπλέον όμως υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που πρέπει να 

ελέγχονται κάθε φορά έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πειραματική επαναληψημότητα. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών πειραματικών τεχνικών, ειδικά αν έχουν 

διεξαχθεί σε διαφορετικά εργαστήρια. Διαφορετικές πειραματικές τεχνικές που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του σχηματισμού των SAMs δίνουν διαφορετικές 

πληροφορίες και μπορεί να είναι δύσκολο να εξηγηθούν και να συσχετιστούν με τις 

υπάρχουσες μελέτες. Αυτά τα θέματα κάνουν εμφανή την αναγκαιότητα της χρήσης 

πολλών, ταυτόχρονα, πειραματικών τεχνικών για την παρακολούθηση της 

διαδικασίας σχηματισμού τους1. 

3.1.2.2 Μαθηματική Περιγραφή κινητικής σχηματισμού  

Σε πρώτη προσέγγιση η κινητική σχηματισμού των SAMs περιγράφεται από 

την απλή εξίσωση κινητικής προσρόφησης πρώτης τάξης Langmuir1,2,5,11,12,13,14:  

 ( )1d k
dt
θ θ= − −  Εξίσωση 3-1 

όπου θ είναι το κλάσμα των κατειλημμένων πλευρών ή το ποσοστό της επιφανειακής 

κάλυψης, t είναι ο χρόνος παραμονής του δείγματος στο διάλυμα ή στο περιβάλλον 

όπου υπάρχουν τα μόρια και k είναι μία σταθερά ρυθμού η οποία αντιπροσωπεύει την 
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ροή των μορίων της θειόλης στην επιφάνεια και τον συντελεστή προσκόλλησης 

(sticking coefficient). Ολοκληρώνοντας την εξίσωση 3-1 προκύπτει η εξίσωση που 

δίνει την χρονική εξέλιξη του σχηματισμού του monolayer: 

)](−−[1Κ=)( ktt expθ  Εξίσωση 3-2 

Η εξίσωση 3-1 είναι χρήσιμη μόνο υπό τη συνθήκη ότι τα άτομα δεν 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (δηλαδή ο ρυθμός σχηματισμού καθορίζεται μόνο από 

τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων και όχι από πιθανές κατανομές σε νησίδες). Σε 

μία πιο ρεαλιστική εικόνα, θα αναμενόταν ότι κατά την προσρόφηση σε μία 

περιορισμένη περιοχή όπου αλληλεπιδρούν πολλά μόρια, το ενεργειακό κέρδος να 

είναι μεγαλύτερο από την αντίστοιχη για ένα μεμονωμένο μόριο. Στην περίπτωση 

αυτή η παραπάνω εξίσωση τροποποιείται2.  

Αναλόγως, λόγω της ευαισθησίας των διάφορων πειραματικών μεθόδων σε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των SAMs, έχουν δημιουργηθεί ποικίλα 

μαθηματικά μοντέλα τα οποία τροποποιούν εν μέρη την εξίσωση 3-1, ενώ παράγουν 

σχεδόν την ίδια καμπύλη με αυτήν. Απλά τα νέα μοντέλα, τα οποία είναι αρκετά, 

εμπεριέχουν όρους οι οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψιν διαφορετικά χαρακτηριστικά της 

διαδικασίας σχηματισμού, ανάλογα με τις παρατηρούμενες πειραματικές 

παραμέτρους. 
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3.1.3 Ηλεκτρονιακές ιδιότητες σχηματιζόμενου υμενίου 

3.1.3.1. Η ηλεκτρονιακή δομή ενός οργανικού στερεού15 

Η ηλεκτρονιακή δομή των μορίων ή των πολυμερικών αλυσίδων που 

ενώνονται για να σχηματίσουν ένα οργανικό στερεό, απεικονίζεται στην Εικόνα 3-4c. 

Δεδομένου ότι τα μόρια αλληλεπιδρούν μόνο με την ασθενή αλληλεπίδραση van der 

Waals, το ανώτερο μέρος των κατειλημμένων καταστάσεων σθένους (ζώνη σθένους) 

και το κατώτερο μέρος των μη κατειλημμένων καταστάσεων (ζώνη αγωγιμότητας) 

αναφέρονται συχνά ως HOMO και LUMO αντίστοιχα, κατ’ αναλογία με την μοριακή 

κατάσταση (Εικόνα 3-4b). Αφού τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν τα ενεργειακά 

επίπεδα ακολουθώντας τη στατιστική Fermi, η έννοια του επίπεδου Fermi ισχύει 

πάντα και φαίνεται στις Εικόνες 3-4c, 3-4e. Η ενέργεια ιονισμού (I) και η συγγένεια 

ηλεκτρονίων (A) ορίζεται ως ο ενεργειακός διαχωρισμός του HOMO και LUMO 

αντιστοίχως από την στάθμη κενού (VL) (Εικόνα 3-4d). Οι τιμές του I και του Α είναι 

διαφορετικές από εκείνες ενός απομονωμένου μορίου (βλ. Εικόνα 3-4b) λόγω της 

πολυηλεκτρονιακής αλληλεπίδρασης. Το έργο εξαγωγής, Φ, του στερεού ορίζεται ως 

ο ενεργειακός διαχωρισμός μεταξύ του επιπέδου Fermi και του VL. 
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Εικόνα 3-4: Η ηλεκτρονιακή δομή αναπαριστώμενη με πηγάδια δυναμικού: a) Άτομο υδρογόνου. b) 

Πολυατομικό μόριο. c) Οργανικό στερεό d) και e) Απλοποίηση του (c). Ig: Ενεργεια Ιονισμού στη αέρια φάση, Ag: 

Συγγένεια ηλεκτρονίων στην αέρια φάση, I: ενέργεια Ιονισμού στερεάς κατάστασης, A: Συγγένεια ηλεκτρονίων 

στερεάς κατάστασης, Φ: Έργο εξαγωγής, και Eg: HOMO-LUMO ενεργειακό χάσμα. 

3.1.3.2 Προσδιορισμός της στάθμης κενού, (VL)15 

Όταν ένα απομονωμένο ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε ηρεμία στο κενό, λέγεται ότι 

βρίσκεται στην στάθμη κενού, VL(∞). Το VL(s) ενός στερεού που εμπλέκεται στις 

μετρήσεις του Ι, Α και Φ αντιστοιχεί στην ενέργεια του ηλεκτρονίου σε ηρεμία το 

οποίο βρίσκεται μόλις λίγο πιο έξω από το στερεό, ενώ επηρεάζεται ακόμα από το 

δυναμικό του στερεού. Το VL(s) δεν έχει ίδια τιμή με το VL(∞) και εξαρτάται από 

την επιφάνεια του στερεού. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό μέσω της παρουσίασης 

της εξάρτησης του έργου εξαγωγής από την επιφάνεια ενός απλού κρυστάλλου. 

Συγκεκριμένα, το έργο εξαγωγής ενός κρυστάλλου βολφραμίου είναι 4.63eV, 5.25eV 

και 4.47eV για τις (100), (110) και (111) επιφάνειες αντίστοιχα (Εικόνα 3-5). 

Δεδομένου ότι το επίπεδο Fermi είναι ένα κοινό επίπεδο στο εσωτερικό του στερεού, 

αυτή η διαφοροποίηση στα έργα εξαγωγής οφείλεται στην διαφορά της ενέργειας 

ενός ηλεκτρόνιου μόλις έξω από το στερεό, με άλλα λόγια στο VL(s). 
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Εικόνα 3-5 

Για ένα μέταλλο, η διαφορά μεταξύ των ενεργειών του VL(∞) και του VL(s) 

οφείλεται κυρίως στα επιφανειακά δίπολα που σχηματίζονται από το ουραίο τμήμα 

του ηλεκτρονικού νέφους στην επιφάνεια, όπως φαίνεται στην κατανομή της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας στην Εικόνα 3-6b. Η ουρά του αρνητικά φορτισμένου 

ηλεκτρονικού νέφους στο κενό κάνει την πλευρά του κενού αρνητική ενώ η έλλειψη 

των ηλεκτρονίων μέσα στην επιφάνεια κάνει την κυρίως πλευρά θετική. Καθώς ένα 

ηλεκτρόνιο περνά το επιφανειακό δίπολο κατά την έξοδό του από το στερεό, η 

δυναμική του ενέργεια αυξάνεται κατά ένα ποσό ίσο με το ενεργειακό φράγμα του 

δίπολου (Εικόνα 3-6c). Όσο το ηλεκτρόνιο απομακρύνεται από την επιφάνεια σε 

άπειρη απόσταση, το πεδίο δίπολου και η δυναμική ενέργεια μειώνονται (Εικόνα 3-

6a). Η εξάρτηση του έργου εξαγωγής από την επιφάνεια οφείλεται στο διαφορετικό 

ποσοστό του ηλεκτρονικού νέφους που βρίσκεται εκτός αυτής για διαφορετικές 

επιφάνειες.  
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Εικόνα 3-6: a)Η στάθμη κενού κοντά στην επιφάνεια Evac(s), το έργο εξαγωγής φm και η στάθμη κενού στο 

άπειρο Evac(∞) b) Η κατανομή ηλεκτρονιακής πυκνότητας ρ(x) μέσα και έξω από το στερεό το οποίο δημιουργεί το 

στρώμα δίπολου και επηρεάζει το έργο εξαγωγής c) το ενεργειακό βήμα του ηλεκτρονιακού δυναμικού, 2ΔΕ, το οποίο 

προκαλείται από το δίπολο στην επιφάνεια  

3.1.3.3 Τροποποίηση του έργου εξαγωγής κατά την προσρόφηση μορίων σε επιφάνειες 

μετάλλων 

Όταν πολικά μόρια προσροφούνται στην μεταλλική επιφάνεια, το μοριακό 

διπολικό στρώμα που δημιουργείται, παρεμποδίζει ή διευκολύνει την απομάκρυνση 

των ηλεκτρονίων από την επιφάνεια αναλόγως την διεύθυνσή του, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται ή να μειώνεται αντίστοιχα το έργο εξαγωγής του δείγματος. Αυτό 

αποδίδεται στην αλλαγή που προκαλείται στην στάθμη κενού της επιφάνειας, Evac(s), 

λόγω της επίδρασης του διπολικού στρώματος16. 

Συνεπώς, το έργο εξαγωγής το μετάλλου, ΦΜ, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί 

κατ’ επιλογή, μέσω της χρήσης πολικών μορίων που αυτοσυγκροτούνται στην 

μεταλλική επιφάνεια και δημιουργούν ένα λεπτό, υψηλής οργάνωσης, δυσδιάστατο 

(2D) στρώμα το οποίο έχει δίπολα στην επιθυμητή κατεύθυνση (Εικόνα 3-7)16.  
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Εικόνα 3-7: Σχηματικό διάγραμμα ενεργειακών επιπέδων των μεταλλικών / οργανικών διεπιφανειών με 

μεταλλικό έργο εξαγωγής, ΦΜ που βρίσκεται ανάμεσα στο χάσμα HOMO-LUMO (Eg) του οργανικού ημιαγωγού. 

Α) Φράγμα έγχυσης ηλεκτρονίων, Φe=ΙE-ΦM και φράγμα έγχυσης οπών, Φh= ΦM-EA= Eg- Φe για μία 

ακατέργαστη διεπιφάνεια, (χωρίς SAM). Β) Αλκυλοθειόλες δημιουργούν ένα δίπολο στην διεπιφάνεια το οποίο 

μειώνει το Φe και αυξάνει το Φh C) Οι 1Η,1Η,2Η,2Η-perfluoroalkanethiols δημιουργούν ένα δίπολο στην 

διεπιφάνεια το οποίο αυξάνει το Φe και μειώνει το Φh. + και – δίνουν την κατεύθυνση του διπόλου, ΕF,Au : ενέργεια 

Fermi toy Au, Evac: ενέργεια τοπικής στάθμης κενού ΙΕ: ενέργεια ιονισμού ΕΑ: ηλεκτρονική συγγένεια 

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των 

πειραματικών μετρήσεων και των θεωρητικών υπολογισμών, τα οποία δείχνουν πώς 

μπορεί να τροποποιηθεί το έργο εξαγωγής μιας επιφάνειας χρυσού, όταν σε αυτήν 

προσροφούνται πολικά μόρια και πώς αυτές οι μετρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν 

την κινητική σχηματισμού των SAMs. 

3.2 Πειραματική Μέθοδος παρασκευής δειγμάτων 

3.2.1 Καθαρισμός χρυσού 

Η διαδικασία παρασκευής των δειγμάτων προϋποθέτει τον καθαρισμό των 

υποστρωμάτων χρυσού. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αν και ο 

χρυσός είναι ευγενές μέταλλο, έχει βρεθεί ότι κατά την έκθεσή του στο περιβάλλον 

επικάθονται ανεπιθύμητες ουσίες στην επιφάνειά του, όπως για παράδειγμα χημικά 

προσροφημένα CO, O2, H2O και φυσικά προσροφημένοι υδρογονάνθρακες, H2O και 

άλλες οργανικές ενώσεις5. Με τον καθαρισμό του χρυσού, απομακρύνονται οι 

παραπάνω ουσίες και είναι δυνατή η δημιουργία καθαρών υποστρωμάτων με 

σταθερή δομή. Συνεπώς, είναι δυνατή η δημιουργία δειγμάτων με σταθερά χημικά 

και μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία δίνουν επαναλήψιμα αποτελέσματα. 

Στην παρούσα εργασία τα υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνται 

από Au(111) [Arrandee Co] πάχους 200nm. Η δημιουργία τους πραγματοποιήθηκε 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33::  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΈΈΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

 51 

μέσω εξάχνωσης χρυσού και εναπόθεσης του πάνω σε επιφάνειες Borosilicate 

γυαλιού διαστάσεων 38x12 mm οι οποίες είναι επικαλυμμένες με στρώμα χρωμίου 

πάχους 40nm. 

Το πρώτο βήμα του καθαρισμού περιλαμβάνει την έκθεση του υποστρώματος 

σε όζον το οποίο παράγεται από υπεριώδη ακτινοβολία. Η διαδικασία αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα την οξειδωτική απομάκρυνση των οργανικών μορίων που επικάθονται 

στην επιφάνεια καθώς και την οξείδωση του ίδιου του χρυσού17. Συγκεκριμένα, οι 

επιφάνειες του χρυσού τοποθετούνται σε ένα θάλαμο δημιουργίας όζοντος (ozonator) 

και εκτίθενται για 20 λεπτά σε υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία προέρχεται από μία 

λάμπα υπεριώδους [Jeligth Co]. Η λάμπα υπεριώδους δημιουργεί εκπομπή 

ακτινοβολίας στην περιοχή 185nm έως 579nm. Το όζον παράγεται κατά την 

απορρόφηση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας με μήκος κύματος 185nm από το 

ατμοσφαιρικό οξυγόνο ενώ τα οργανικά μόρια διεγείρονται και διασπώνται λόγω της 

ακτινοβολίας στα 254nm. Τα διεγερμένα οργανικά μόρια αντιδρούν με το όζον και 

σχηματίζουν πτητικά (volatile) παράγωγα όπως το νερό και το διοξείδιο του 

άνθρακα17. Στην συνέχεια τα δείγματα χρυσού βυθίζονται σε καθαρή αιθανόλη για 20 

λεπτά. Είναι γνωστό ότι τα οξείδια χρυσού ανάγονται χημικά από αλκοόλες18. Κατά 

την συγκεκριμένη διαδικασία λοιπόν, το οξείδιο του χρυσού ανάγεται σε μεταλλικό 

χρυσό αντιδρώντας με την αιθανόλη η οποία οξειδώνεται σε ακεταλδεϋδη. Το 

αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η δημιουργία καθαρών δειγμάτων. 

3.2.2 Παρασκευή δειγμάτων 

Αμέσως μετά τον καθαρισμό τους, τα υποστρώματα χρυσού βυθίζονται σε 

διαλύματα που περιέχουν καθαρή αιθανόλη και τα επιθυμητά μόρια, τα οποία 

σχηματίζουν το υμένιο. Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι CH3(CH2)17SH 

(C18), συγκέντρωσης ~7μΜ και CH3(CH2)11SH (C12), 10-1mΜ, σε αιθανόλη, σε 

θερμοκρασία δωματίου. Με στόχο την παρασκευή υμενίων διαφορετικής 

επιφανειακής πυκνότητας, τα υποστρώματα χρυσού παραμένουν στα διαλύματα για 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Στην συνέχεια τα δείγματα απομακρύνονται από το 

διάλυμα, ξεπλένονται με καθαρή αιθανόλη και ξηραίνονται με ρεύμα αζώτου. Μετά 

τοποθετούνται στην μεταλλική βάση μαζί με ένα καθαρό δείγμα χρυσού και 

ακολουθεί η άμεση εισαγωγή τους στον θάλαμο κενού. 
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3.3 Πειραματικά αποτελέσματα 

Έχοντας δημιουργήσει τα δείγματα και μετά την διεξαγωγή του πειράματος 

ακολούθησε η διαδικασία ανάλυσης των εικόνων των φωτοηλεκτρονίων, η οποία 

περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σκοπός είναι να εξεταστεί η αλλαγή του 

έργου εξαγωγής του χρυσού, Φ, (λόγω της εναπόθεσης SAMs αλκυλοθειολών) σαν 

συνάρτηση του χρόνου βύθισης των υποστρωμάτων στα διαλύματα. Στην Εικόνα 3-8 

απεικονίζονται τα πειραματικά αποτελέσματα για δύο διαφορετικά σετ δειγμάτων 

(C18 και C12). Και στις δύο περιπτώσεις το Φ αυξάνεται με την αύξηση του χρόνου 

βύθισης. 

Συγκεκριμένα, για τα δείγματα C18 (Εικόνα 3-8α) είναι εμφανές ότι η τιμή 

του έργου εξαγωγής ξεκινά από ένα ελάχιστο, ~4eV, το οποίο αντιστοιχεί σε χρόνο 

βύθισης 30sec. Όσο αυξάνεται ο χρόνος βύθισης t, δηλαδή με την αύξηση της 

επιφανειακής κάλυψης θ, παρατηρείται και αύξηση του Φ. Για την μέγιστη 

επιφανειακή κάλυψη του δείγματος (t=600sec) το Φ φτάνει στην μέγιστη τιμή των 

4.2eV.  

Ομοίως και για τα δείγματα C12 παρατηρείται αύξηση του Φ με την αύξηση 

της επιφανειακής κάλυψης (Εικόνα 3-8b). Στην συγκεκριμένη περίπτωση η 

χαμηλότερη τιμή για το δείγμα με χρόνο βύθισης 30sec είναι περίπου 4.1eV και η 

υψηλότερη είναι 4.2eV η οποία επιτυγχάνεται για χρόνο βύθισης 5 ώρες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33::  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΈΈΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

 53 

0 100 200 300 400 500 600
3,99

4,02

4,05

4,08

4,11

4,14

4,17

4,20

4,23

Immersion Time (sec)

W
or

k 
Fu

nc
tio

n 
(e

V
)

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
4,10

4,12

4,14

4,16

4,18

4,20

4,22

4,24

4,26

  

 

 

W
or

k 
fu

nc
tio

n 
 (e

V
)

Immersion Time (s)

 

Εικόνα 3-8: Εξάρτηση έργου εξαγωγής από τον χρόνο βύθισης των υποστρωμάτων χρυσού στο διάλυμα 

αλκυλοθειολών και κατά συνέπεια από την επιφανειακή κάλυψη των υποστρωμάτων από τα υμένια. (a) C18 (b) C12. 

Η ποιότητα των δειγμάτων μελετάται μέσω της καταγραφής της επιφανειακής 

διαβρεξιμότητας. Η Εικόνα 3-9 απεικονίζει την εξάρτηση της γωνίας επαφής του 

νερού από τον χρόνο βύθισης για την περίπτωση των δειγμάτων C18. Η χαμηλότερη 

τιμή είναι ~84° που αντιστοιχεί στο δείγμα χαμηλής επιφανειακής κάλυψης (30sec) 

ενώ η μέγιστη τιμή είναι ~102°, η οποία και αναλογεί στο δείγμα με την μέγιστη 

επιφανειακή κάλυψη (600sec).  
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Εικόνα 3-9: Εξάρτηση της γωνίας επαφής νερού από την επιφανειακή κάλυψη για δείγματα C18, μαζί με 

την προσαρμογή (κόκκινη γραμμή) της Εξίσωσης 3-5. 

3.4 Θεωρητικοί Υπολογισμοί ** 

3.4.1  Μέθοδοι  

Κατά την περαιτέρω μελέτη του παρατηρούμενου φαινομένου διεξήχθησαν ab 

initio υπολογισμοί στο πλαίσιο της μεθόδου DFT, χρησιμοποιώντας τον κώδικα 

επίπεδων κυμάτων PWSCF19. Χρησιμοποιήθηκαν UltraSoft Pseudopotentials20 των 

οποίων οι τιμές αποκοπής για την κυματοσυνάρτηση και την πυκνότητα φορτίου ήταν 

40Ryd και 350Ryd αντίστοιχα. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η παραμετροποίηση PW9121 

για το δυναμικό ανταλλαγής-συσχέτισης. 

Η καθαρή επιφάνεια χρυσού, Au(111), προσομοιώνεται μέσω ενός 

επαναλήψιμου supercell που αποτελείται από ένα σύνολο από εφτά ατομικά επίπεδα 

 

** Οι θεωρητικοί υπολογισμοί διεξήχθησαν από την ομάδα του Dr Fabio Della Sala, NNL-

INFM, Lecce-Italy   
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Au και μία περιοχή κενού (vacuum region) πάχους 19.23Å. Για τον υπολογισμό του 

έργου εξαγωγής, η σύγκληση ελέγχθηκε προσεκτικά σε σχέση με τον αριθμό των 

ατομικών επιπέδων (≤9) και των επιπέδων κενού (≤12). Η σύγκλιση για το πλέγμα 

των k-σημείων ελέγχθηκε μέχρι τον αριθμό των 10x10x1 k-points για τον καθαρό 

χρυσό και 8x8x1 για την επικαλυμμένη επιφάνεια. 

Με σκοπό να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το υπολογιστικό 

κόστος, για την προσομοίωση των δύο μεγάλων συστημάτων που μελετήθηκαν 

πειραματικά (C12, C18), χρησιμοποιήθηκαν δύο μόρια θειολών με μικρές αλυσίδες 

(CH3S, C6). Η επικάλυψη ενός monolayer (1ML) αντιστοιχεί σε ένα μόριο θειόλης 

για τρία επιφανειακά άτομα Au και βρίσκεται σε εξαγωνική γεωμετρία προσρόφησης, 

( 33 × )R30° (Εικόνα 3-10). Επιπρόσθετοι υπολογισμοί έγιναν για το μόριο CH3S, 

για επικάλυψη θ=0.5ML, όπου το μόριο αλληλεπιδρά με 6 επιφανειακά άτομα 

χρυσού, και θ=0.25ML, όπου το μόριο αλληλεπιδρά με 12 άτομα χρυσού.  

Το έργο εξαγωγής Φ υπολογίζεται μετρώντας την διαφορά μεταξύ του 

ηλεκτροστατικού δυναμικού στην περιοχή του κενού (VES) και στην ενέργεια Fermi 

(EFermi). Για ακριβέστερα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπολογισμός 

του Φ με ab initio μεθόδους είναι μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία (αφού εξαρτάται 

από πολλές διαφορετικές υπολογιστικές παραμέτρους αλλά και από τις δομικά και 

ηλεκτρονιακά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη συστήματος) χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της διόρθωσης δίπολου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το φαινόμενο της 

περιοδικότητας του ηλεκτροστατικού δυναμικού στο κενό.22,23 

 

Εικόνα 3-10: 1 ML C6 σε εξαγωνική, ( 33 × )R30°, γεωμετρία προσρόφησης στον Au(111). 

Απεικονίζεται το επιφανειακό cell. Με κίτρινο χρώμα αναπαριστούνται τα άτομα Au, με ανοιχτό κίτρινο τα S, 

κόκκινο τα C, και ανοιχτό μπλε τα H 
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3.4.2 Θεωρητικά αποτελέσματα 

Οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν, έγιναν για την προσρόφηση του 

CH3S στην bridge (Εικόνα 3-11(c)) και στην hollow θέση του κρυσταλλικού Au 

(Εικόνα 3-11(d)). Η διαμόρφωση που φαίνεται στην εικόνα 3-11(c) βρέθηκε να είναι 

πιο σταθερή και δείχνει ότι η κατάσταση ισορροπίας του CH3S είναι προς την hollow 

θέση, με μία μικρή μετατόπιση της τάξης των 0.2Å και γωνία κλίσης 58°, ενώ η 

διαμόρφωση 3-11(d) είναι λιγότερο σταθερή κατά 0.29eV. 

 
Εικόνα 3-11: Διαμορφώσεις προσρόφησης του CH3S (C1) στον Au(111): (c)σταθερή bridge site, 

(d)hollow site. 

Για το σύστημα C6, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο όπου 

πραγματοποιήθηκαν θεωρητικοί υπολογισμοί, η αρχική υπόθεση που γίνεται είναι ότι 

η σταθερότερη θέση προσρόφησης είναι η ίδια με αυτή του C1, δηλαδή η ελαφρώς 

relaxed bridge θέση. Το C6 τοποθετείται στην bridge θέση και σε όλο το σύστημα 

δόθηκε χρόνος για να φτάσει σε ισορροπία μέχρι οι συνιστώσες δυνάμεων να είναι 

μικρότερες από 0.025eV/Å. Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που βρέθηκαν για το 

C1 (Εικόνα 3-12(a)), η διαμόρφωση που βρέθηκε για το C6 παρουσιάζει μετατόπιση 

κατά 0.2 Å από την καθαρά bridge θέση προς την fcc θέση. Ο μοριακός άξονας έχει 

κλίση 32° σε σχέση με την κάθετο ως προς την επιφάνεια όπως και αναμένεται 

πειραματικά24,39,25. Σε όλους τους θεωρητικούς υπολογισμούς, οι θέσεις των ατόμων 

του Η έχουν οριστεί σύμφωνα με την διαβαθμισμένη διαμόρφωση6. Έγιναν επίσης 

υπολογισμοί και για διαφορετική περιστροφή των ατόμων του C γύρω από τον 

μοριακό άξονα (Εικόνα 3-12(b)) αλλά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή η 

διαμόρφωση είναι λιγότερο σταθερή από την διαβαθμισμένη (Εικόνα 3-12(a)) κατά 

0.36eV. 
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Εικόνα 3-12: Διαμορφώσεις προσρόφησης του C6 στον Au(111): (a)σταθερή bridge site, (b) hollow site. 

Το έργο εξαγωγής που υπολογίστηκε για την καθαρή επιφάνεια Au(111) είναι 

5.11eV και ελήφθη μετά την επίτευξη σύγκλισης τόσο στα ατομικά στρώματα όσο 

στα στρώματα κενού και στα k-points sampling. Η τιμή του είναι σύμφωνη με 

προηγούμενα πειραματικά και θεωρητικά αποτελέσματα36,26. 

Για το C1 (Εικόνα 3-11(c)) με επιφανειακή κάλυψη 1ML, το έργο εξαγωγής 

μειώνεται κατά 1.36eV, φτάνοντας έτσι την τιμή των 3.75eV. Για το σύστημα C6 

(Εικόνα 3-12(a)) η μείωση είναι σχεδόν παρόμοια (κατά 1.49eV). Στην Εικόνα 3-13, 

δίνονται το ηλεκτροστατικό δυναμικό και το έργο εξαγωγής για τα C1 και C6. Για 

την λιγότερο σταθερή διαμόρφωση προσρόφησης και για τα δύο μόρια, η μείωση του 

έργου εξαγωγής είναι μεγαλύτερη στην hollow site (2.31eV για το C6 -Εικόνα 3-

12(b)- και 2.17 eV για το C1 -Εικόνα 3-11(d)-). Οι τιμές για θ =0.25ML και 

θ =0.5ML του μορίου C1 σε Au (111) είναι 4.56eV και 4.22eV, με ΔΦ†† 0.55eV και 

0.89eV αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3-14 η σχέση μεταξύ του Φ και 

της επιφανειακής κάλυψης είναι μη γραμμική γεγονός που συμφωνεί με άλλες 

θεωρητικές μελέτες36.  

 

†† ΔΦ=ΦAu-ΦSAM 
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Εικόνα 3-13: Συμπεριφορά του plane-averaged VES  για το C1 (πάνω μέρος) για επιφανειακή κάλυψη 1 

ML, στην bridge γεωμετρία (Εικόνα 3-11, (c)) και για C6 (κάτω μέρος) σε 1 ML κάλυψη στην γεωμετρία της 

Εικόνας 3-12,(a). Η διακεκομμένη μαύρη γραμμή αντιπροσωπεύει το δυναμικό του Au και η κόκκινη γραμμή το 

ηλεκτροστατικό δυναμικό του Au με τα προσροφημένα μόρια. Επιπλέον δίνονται το επίπεδο Fermi του Au,το έργο 

εξαγωγής του Au και οι αλλαγές του έργου εξαγωγής ΔΦ για τα δύο συστήματα. 
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Εικόνα 3-14: Το θεωρητικό έργο εξαγωγής του C1 σε διαφορετικές επιφανειακές επικαλύψεις. 
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3.5 Συζήτηση 

3.5.1 Επίδραση contaminants στις πειραματικές μετρήσεις 

Ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι ότι με την 

συγκεκριμένη πειραματική μέθοδο, το έργο εξαγωγής του χρυσού βρέθηκε ~4eV σε 

αντίθεση με την θεωρητική του τιμή που είναι περίπου 5.11eV. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι μεταξύ του καθαρισμού του υποστρώματος και της τοποθέτησής του 

στον θάλαμο κενού, περνάει ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα μερικών λεπτών. 

Επιπλέον καθώς τα πειράματα δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε συνθήκες υπέρ-υψηλού 

κενού η πιθανή ύπαρξη ατμών λαδιού, οι οποίοι περιέχουν σε ένα μεγάλο ποσοστό 

υδρογονάνθρακες, προκαλούν την δημιουργία φυσικά προσροφημένων στρωμάτων 

από ανεπιθύμητες ουσίες (contaminants) στην επιφάνεια του χρυσού. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι ακόμα και με την πιο σχολαστική διαδικασία καθαρισμού πάντα θα 

υπάρχουν contaminants στην επιφάνεια του χρυσού, όπως για παράδειγμα χημικά 

προσροφημένα CO, O2, H2O και φυσικά προσροφημένοι υδρογονάνθρακες, H2O και 

άλλες οργανικές ενώσεις, οι οποίες υπάρχουν στο περιβάλλον του εργαστηρίου5. 

Παρόλο που είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο καθαρός χρυσός είναι υδρόφιλος, οι Bernet 

και Zisman27 καθώς και ο Smith28 κατάφεραν να διαβρέξουν την επιφάνεια χρυσού 

(θwater=0°) μόνο μετά από προσεκτικές και επίμονες διαδικασίες καθαρισμού. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι ο Smith καθάρισε την επιφάνεια χρυσού και μέτρησε την γωνία 

επαφής νερού, σε συνθήκες υπέρ-υψηλού κενού. Ο λόγος που το έκανε αυτό είναι 

γιατί η επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια του χρυσού μειώνεται από την προσρόφηση 

οργανικών μορίων από το περιβάλλον, με αποτέλεσμα η απόλυτη διάβρεξη του 

χρυσού να μην μπορεί να επιτευχθεί κάτω από τις συνήθεις περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Μετρήσεις XPS σε επιφάνειες Au39 που είχαν εκτεθεί στην ατμόσφαιρα 

εργαστηρίου για μερικά λεπτά, επιβεβαίωσαν την παρουσία στρώματος που περιείχε 

παράγωγα άνθρακα και οξυγόνου πάχους ~6Å, τα οποία δικαιολογούν τις γωνίες 

επαφής σταγόνων νερού που κυμαίνονται από 30 °-70°.  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το έργο εξαγωγής του Au είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητο σε ανεπιθύμητες προσμίξεις. Η έκθεση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

μειώνει το έργο εξαγωγής29, κυρίως λόγω της προσρόφησης των 

υδρογονανθράκων30,31, σε χαμηλές τιμές της τάξεως των 4.7eV15 και 4.3eV32,33. 
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Τα υμένια που μελετήθηκαν δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας φρέσκο-

καθαρισμένα υποστρώματα χρυσού. Τα υμένια με χαμηλή επιφανειακή κάλυψη έχουν 

περιοχές όπου δεν έχουν επικαθίσει μόρια με αποτέλεσμα να είναι περιοχές χρυσού 

εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα9,34,35. Σε αυτές τις περιοχές οι ατμοσφαιρικές ενώσεις 

προσροφούνται αμέσως μετά την απομάκρυνση του υποστρώματος από το διάλυμα. 

Έτσι από τα αποτελέσματα αυτά είναι προφανές ότι τα δείγματα χαμηλής 

επιφανειακής πυκνότητας έχουν χαμηλότερο έργο εξαγωγής, κοντά στην πειραματική 

τιμή του χρυσού. Σε δείγματα υψηλής επιφανειακής πυκνότητας όπου δεν υπάρχουν 

περιοχές καθαρού Au, με αποτέλεσμα τα contaminants να μην αλληλεπιδρούν με το 

υπόστρωμα, η τιμή του Φ να αυξάνεται και φτάνει στην τελική τιμή των ~4.1-4.2eV, 

η οποία είναι παρόμοια με αυτή που έχει βρεθεί για τα monolayers 

αλκυλοθειολών16,36. Βάση αυτών η εξάρτηση του έργου εξαγωγής από την 

επιφανειακή κάλυψη που παρατηρήθηκε στις πειραματικές μετρήσεις (Εικόνα 3-8) 

δικαιολογείται. 

3.5.2 Κανονικοποιημένες πειραματικές μετρήσεις-Σύγκριση με 

θεωρητικούς υπολογισμούς 

Η Εικόνα 3-14 έδειξε την ύπαρξη μη γραμμικής σχέσης μεταξύ του έργου 

εξαγωγής και της επιφανειακής κάλυψης που προκύπτει από τους θεωρητικούς 

υπολογισμούς για το μόριο C1. Η Εικόνα 3-15 απεικονίζει αυτήν την σχέση μαζί με 

την μη γραμμική προσαρμογή που προέρχεται από την εξίσωση  
n

SAM )1()( θθ −ΔΦ−Φ=Φ  Εξίσωση 3-3 

όπου το n είναι ένας μη γραμμικός δείκτης που περιγράφει την διαφορετική κινητική 

του θ(t) και του Φ(t) και ισούται με τον λόγο των σταθερών κινητικής που 

προκύπτουν από την μελέτη της κινητικής του έργου εξαγωγής και της γωνίας 

επαφής CAkkn /Φ= . Ο λόγος που χρησιμοποιείται το n είναι γιατί δεν είναι γνωστό 

αν υπάρχει ή όχι γραμμικότητα στην σχέση Φ και θ, άρα δεν μπορεί να υποτεθεί a 

priori. Η καλύτερη δυνατή συμφωνία των θεωρητικών αποτελεσμάτων (σημεία-

Εικόνα 3-15) με την εξίσωση 3-3 επιτυγχάνεται για n=1.62 (κόκκινη καμπύλη-Εικόνα 

3-15). Συνεπώς, οι υπολογισμοί αυτοί δείχνουν ότι η κινητική εξέλιξη των γωνιών 

επαφής/επιφανειακής κάλυψης θ(t) είναι διαφορετική από την κινητική του έργου 

εξαγωγής Φ(t) κατά την δημιουργία των δειγμάτων.  
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Εικόνα 3-15: Το θεωρητικό έργο εξαγωγής του C1 σε διαφορετικές επιφανειακές επικαλύψεις (σημεία) και 

η προσαρμογή της εξίσωσης 3-3 (κόκκινη γραμμή). 

Με σκοπό την λήψη ακριβέστερων πληροφοριών για την εξέλιξη του Φ σε 

σχέση με το θ που παρατηρήθηκε πειραματικά και την σύγκριση των αποτελεσμάτων 

με τα προαναφερθέντα θεωρητικά, είναι αναγκαία η κανονικοποίηση των 

πειραματικών μετρήσεων έτσι ώστε να εξαλειφθεί το σφάλμα που προέρχεται από 

την επίδραση των ανεπιθύμητων ουσιών (contaminants).  

Το ποσοστό της επίδρασης αυτής στο απόλυτο Φ των δειγμάτων 

μεταβάλλεται ανάλογα με την επιφανειακή κάλυψη, θ. Έτσι για θ=0 (καθαρός 

χρυσός) η τιμή του έργου εξαγωγής που μετράται είναι μειωμένη σε σχέση με την 

θεωρητική τιμή theor
AuΦ  και αυτό οφείλεται στα μόρια της ατμόσφαιρας που 

επικάθονται στην καθαρή επιφάνεια. Όσο αυξάνεται η επικάλυψη του υποστρώματος 

με τα υμένια, τα contaminants δεν μπορούν να φτάσουν στην επιφάνεια του χρυσού 

και να αλληλεπιδράσουν με αυτήν με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση του 

δείγματος χρυσού.  

Στην περίπτωση των δειγμάτων C18, όταν έχουμε την μέγιστη επικάλυψη θmax 

για t=600sec (το θ το θεωρούμε σε αυτήν την περίπτωση ίσο με 1) τότε ο χρυσός 

είναι πλήρως επικαλυμμένος και έτσι τα contaminants δεν αλληλεπιδρούν σχεδόν 

καθόλου με αυτόν. Έτσι, θεωρούμε ότι ισχύει η σχέση: 
n

Au
theor
Auoffset )1)(( exp θ−Φ−Φ=  Εξίσωση 3-4 
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όπου offset είναι μία ποσότητα που καθορίζει την απόκλιση της πραγματικής τιμής 

του έργου εξαγωγής από την μετρούμενη τιμή λόγω της επίδρασης των contaminants 

στον χρυσό, η οποία εξαρτάται από την επιφανειακή κάλυψη θ. Το n είναι ο μη 

γραμμικός δείκτης που περιγράφει την διαφορετική κινητική του θ(t) και του Φ(t). 

Η μέτρηση της επιφανειακής διαβρεξιμότητας χρησιμοποιείται για την 

πιστοποίηση της ύπαρξης monolayer, για τον προσδιορισμό της ποιότητάς του 

(οργάνωση και επιφανειακή κάλυψη) και για την παρακολούθηση της κινητικής 

σχηματισμού του5,39,37. Έχει ήδη αναφερθεί ότι η κινητική ανάπτυξης των SAMs, σε 

πρώτη προσέγγιση, ακολουθεί την απλή εξίσωση κινητικής προσρόφησης πρώτης 

τάξης, Langmuir. Η εξίσωση που δίνει την εξέλιξη του σχηματισμού του monolayer, 

είναι η εξής: 

)(−−1=)( ktt expθ  Εξίσωση 3-5 

όπου για t→∞, θ=1 ενώ για t=0, θ=0. Έτσι λοιπόν, από την προσαρμογή της 

εξίσωσης 3-5 στα αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα (Εικόνα 3-9) υπολογίζεται το 

kCA, το οποίο και αντιπροσωπεύει την σταθερά του ρυθμού σχηματισμού του 

monolayer, όπως υπολογίζεται μέσω της παρακολούθησης της κινητικής της γωνίας 

επαφής θ(t), για τα δείγματα C18. Η τιμή της σταθεράς βρέθηκε να είναι 

k=0.0037±0.0008. 

Το κανονικοποιημένο έργο εξαγωγής για τα SAMs βάσει των εξισώσεων 3-4 και 3-5, 

είναι: 
expexp ΔΦ−+Φ=Φ offsetAu

real
SAMs  Εξίσωση 3-6 

όπου 
expexpexp
AuSAM Φ−Φ=ΔΦ  Εξίσωση 3-7 

Βάση των παραπάνω εξισώσεων και έχοντας υπολογίσει τόσο την σταθερά kCA από 

τις πειραματικές μετρήσεις όσο και τον μη γραμμικό δείκτη n από τους θεωρητικούς 

υπολογισμούς, δίδεται η δυνατότητα «κανονικοποίησης» των πειραματικών 

μετρήσεων του έργου εξαγωγής Φ(t). Με αυτό τον τρόπο, το μετρούμενο έργο 

εξαγωγής ως προς τον χρόνο βύθισης μετατρέπεται στο πραγματικό έργο εξαγωγής 

ως προς την επιφανειακή κάλυψη, Εικόνα 3-16.  
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Εικόνα 3-16: Κανονικοποιημένο έργο εξαγωγής (εξίσωση 3-7) ως προς την επιφανειακή κάλυψη (εξίσωση 

3-5) για τα δείγματα C18, με n=1 (κόκκινα σημεία) και n=1.6 (μπλε σημεία) και οι υπολογιζόμενες θεωρητικές τιμές 

που προκύπτουν από την μελέτη του C1. 

Στην παραπάνω εικόνα είναι εμφανής η μεγάλη συμφωνία μεταξύ πειράματος 

και θεωρίας παρόλο που οι θεωρητικοί υπολογισμοί γίνονται υπό ιδανικές συνθήκες 

και για πολύ μικρότερο μόριο (C1). Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει την εγκυρότητα 

και την δυναμική της πειραματικής τεχνικής. Επιπλέον είναι εμφανής η καλύτερη 

προσέγγιση των θεωρητικών σημείων από την καμπύλη που προκύπτει για n=1.6 αντί 

αυτής που ισχύει για n=1 (γραμμική σχέση) επιβεβαιώνοντας έτσι την παραδοχή της 

ύπαρξης μη γραμμικής σχέσης μεταξύ της κινητικής των θ(t) και του Φ(t).  

Στην Εικόνα 3-17 φαίνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

μελέτη των δειγμάτων C12. Οι μετρήσεις των γωνιών επαφής στα συγκεκριμένα 

δείγματα έδειξε γωνίες όχι υψηλότερες από 90° ακόμα και για χρόνους βύθισης της 

τάξης των 20000sec πράγμα που υποδεικνύει ότι παρόλο που έχει επιτευχθεί πλήρης 

επικάλυψη του υποστρώματος χρυσού από τα μόρια, η οργάνωση του SAM είναι 

πολύ χαμηλότερη από του C18. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο αφού η 

ικανότητα των αλκυλοθειολών να αυτοσυγκροτούνται μειώνεται με την μείωση του 

μήκους της ανθρακικής αλυσίδας1,39. Η μελέτη της κινητικής Langmuir των γωνιών 

επαφής των δειγμάτων αυτών έδωσε μία σταθερά κινητικής kCA=0.0013±0.0007 και η 
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εφαρμογή αυτής της τιμής στις εξισώσεις 3-5 και 3-6, έδωσε τα αποτελέσματα της 

παρακάτω εικόνας.  
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Εικόνα 3-17: Κανονικοποιημένο έργο εξαγωγής (εξίσωση 3-7) ως προς την επιφανειακή κάλυψη (εξίσωση 

3-5) για τα δείγματα C18, με n=1.6 (μπλε σημεία), C12 με n=1.6(κόκκινα  σημεία) και οι υπολογιζόμενες 

θεωρητικές τιμές που προκύπτουν από την μελέτη του C1. 

Παρατηρείται ότι οι τιμές για το C12 είναι κοντά στις θεωρητικές μετρήσεις 

και στις μετρήσεις του C18. Η απόκλιση που παρατηρείται οφείλεται στην χαμηλή 

οργάνωση των δειγμάτων. Η συμφωνία μεταξύ των πειραματικών μετρήσεων για τα 

καλύτερης ποιότητας SAMs (C18) με τις προβλέψεις των θεωρητικών μετρήσεων για 

το μικρότερο δυνατό μόριο των αλκυλοθειολών (C1), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 

έργο εξαγωγής επηρεάζεται κυρίως από την οργάνωση και όχι από το μήκος της 

μοριακής αλυσίδας των προσροφημένων μορίων.  

Η διαφορά της κινητικής της γωνίας επαφής και της κινητικής του έργου 

εξαγωγής υποδηλώνει ότι οι δύο ποσότητες δεν είναι ευαίσθητες στα ίδια φυσικά 

χαρακτηριστικά των SAMs, παρόλο που και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται 

μεταβολή λόγω της διαφορετικής επιφανειακής κάλυψης του υποστρώματος και της 

οργάνωσης των SAMs. Η μη γραμμικότητα οφείλεται στις διαφορετικές 

αλληλεπιδράσεις (διαμόρφωσης και ηλεκτρονιακές) μεταξύ των προσροφητών για 

διαφορετικές επιφανειακές καλύψεις.  

Με την καταγραφή λοιπόν της εξέλιξης του έργου εξαγωγής Φ κατά τον 

σχηματισμό του monolayer είναι δυνατόν να ληφθούν πληροφορίες για την κινητική 
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του φαινομένου σχηματισμού ακόμα και αν αυτές οι αλλαγές είναι μικρές. Συνεπώς, 

οι μετρήσεις του έργου εξαγωγής είναι στενά συνδεδεμένες με την επιφανειακή 

κάλυψη και οργάνωση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέχρι τώρα πειραματικές μελέτες εστιάζονταν στην 

παρακολούθηση της κινητικής σχηματισμού των SAMs μέσω της καταγραφής 

διάφορων άλλων φυσικών ποσοτήτων. Για παράδειγμα, οι Chen και Frank14 

παρακολούθησαν την κινητική προσρόφησης των monolayers αλκανοϊκού (alkanoic) 

οξέως μέσω υπέρυθρης φασματοσκοπίας και μετρήσεων γωνίας επαφής. Οι κορυφές 

απορρόφησης των προσροφημένων στοιχείων ακολουθούν την κινητική Langmuir, 

όπως συμβαίνει και με τις μετρήσεις γωνιών επαφής. Επιπλέον, η παρατήρηση της 

σχέσεως μεταξύ της επιφανειακής κάλυψης και μίας μετρούμενης φυσικής 

ποσότητας, όπως για παράδειγμα της επιφανειακής τάσης ή της συχνότητας QCM 

δείχνουν ότι η κινητική Langmuir η οποία χαρακτηρίζει την κινητική σχηματισμού 

των monolayers χαρακτηρίζει και τις συγκεκριμένες μετρήσεις12,38.  

3.5.3 Επίδραση του μήκους ανθρακικής αλυσίδας στο έργο εξαγωγής των 

SAMs  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κινητική σχηματισμού των monolayers εξαρτάται 

εκτός από την συγκέντρωση του διαλύματος όπου βυθίζεται το υπόστρωμα χρυσού 

και από το μήκος της αλκυλοθειόλης39. Οι σχεδόν ίδιες τιμές του Φ που 

υπολογίστηκαν θεωρητικά για το C1 και το C6 και επιβεβαιώνουν αποτελέσματα 

διάφορων μελετών40 δείχνουν ότι η προκαλούμενη αλλαγή στο έργο εξαγωγής 

επηρεάζεται ελάχιστα από το μήκος της αλυσίδας. Η κύρια διαφοροποίηση οφείλεται 

στις ιδιότητες της διεπιφάνειας και στην οργάνωση. Οι θεωρητικές τιμές που 

υπολογίστηκαν για την μείωση του έργου εξαγωγής (-1.36 eV και -1.49 eV) 

αποτελούν τα ανώτατα όρια σε σχέση με τα πειραματικά αποτελέσματα καθώς η 

θεωρητική μελέτη αφορά ένα ολοκληρωμένο monolayer, τέλεια διατεταγμένο στην 

επιφάνεια. 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον αποτέλεσμα, αφορά την αλλαγή του Φ για λιγότερο 

σταθερές διαμορφώσεις με μία περαιτέρω πτώση 0.8 eV σε σχέση με αυτό της 

σταθερής γεωμετρίας προσρόφησης. Αυτή η μεγάλη διαφορά επιβεβαιώνει την 

ευαισθησία των ab initio υπολογισμών του Φ, σε λεπτομέρειες της διεπιφάνειας. 

Πράγματι για το C6, η αλλαγή του προσανατολισμού του μορίου σε σχέση με την 
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επιφάνεια πάνω στην ίδια θέση προσρόφησης (Εικόνα 3-12(a), (b)) είναι αρκετή για 

να προκαλέσει την αλλαγή κατά 0.82eV στο Φ. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

παραληφθεί το γεγονός ότι ένας υπολογισμός που περιλαμβάνει ελαφρώς 

διαφορετικούς προσανατολισμούς των μορίων στο ίδιο supercell (όπως στο μοντέλο 

c(4x2)) σε αντίθεση με το απλό μοντέλο της μονής αλυσίδας σε εξαγωνική μορφή 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, θα μπορούσε να δώσει πιο ακριβείς 

τιμές για τις αλλαγές του Φ. Παρόλα αυτά, αυτός ο υπολογισμός απαιτεί ένα αρκετά 

μεγάλο supercell και πολλές διαφορετικές πιθανές διαμορφώσεις. 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η παρατήρηση της μεγάλης πτώσης του Φ 

για λιγότερο σταθερές διαμορφώσεις είναι σύμφωνη με τις αλλαγές που 

προκαλούνται στο έργο εξαγωγής από προσροφητές που αντιδρούν ασθενώς με την 

μεταλλική επιφάνεια. Μία πρόσφατη θεωρητική μελέτη που αφορά την μελέτη της 

τροποποίησης του Φ λόγω προσρόφηση θειολών στον χρυσό έδειξε μεταβολή της 

τάξης του 1eV για την μεθανεθειόλη (χημικά προσροφημένο στοιχείο) και 1.5eV για 

την διμεθανεθειόλη (φυσικά προσροφημένο στοιχείο)36. 

3.6 Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε η χρήση της πειραματικής μεθόδου 

LEPIS, για την παρακολούθηση της κινητικής του φαινομένου της χημικής 

προσρόφησης αλκυλοθειολών σε υποστρώματα χρυσού. Αυτή η μέθοδος αν και είναι 

σχετικά απλή και δεν χρειάζεται συνθήκες υπερ-υψηλού κενού, παρέχει λεπτομερείς 

πληροφορίες για το έργο εξαγωγής και κατ΄ επέκταση για την κινητική σχηματισμού 

των SAMs.  

Από την σύγκριση των πειραματικών και θεωρητικών αποτελεσμάτων 

διαπιστώθηκε ότι η κινητική του έργου εξαγωγής αποκλίνει από το μοντέλο 

Langmuir, λόγω διαφορετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των προσροφητών σε 

διαφορετικές επιφανειακές πυκνότητες. Επιπλέον το έργο εξαγωγής επηρεάζεται 

ελάχιστα από την ανθρακική αλυσίδα υποδεικνύοντας έτσι τον κυριότερο παράγοντα 

επηρεασμού του που είναι οι ιδιότητες της διεπιφάνειας και της οργάνωσης των 

SAMs.  
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4. Μελέτη Διαπερατότητας Φωτοηλεκτρονίων 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την μελέτη της πιθανότητας διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων μέσω SAMs 

αλκυλοθειολών. Τα χαρακτηριστικά των υμενίων που μεταβάλλονται είναι η 

επιφανειακή κάλυψη και το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας. Από την μελέτη της 

εξάρτησης της πιθανότητας διαπερατότητας από τα χαρακτηριστικά αυτά, προκύπτουν 

συμπεράσματα που σχετίζονται με το φαινόμενο της σήραγγας και το συντελεστή 

εξασθένησης των φωτοηλεκτρονίων. Συγκεκριμένα:  

 

Μελετώντας την εξάρτηση της πιθανότητας διαπερατότητας από την επιφανειακή 

κάλυψη, για φωτοηλεκτρόνια ενέργειας μικρότερης από 1.5eV, διαπιστώθηκε ότι το 

κυρίαρχο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα κατά την διαδικασία αυτή, είναι το φαινόμενο 

της σήραγγας. Επιπλέον, όσο η επιφανειακή κάλυψη αυξάνεται το φαινόμενο αυτό 

γίνεται περιπλοκότερο, καθώς πλέον λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μορίων που οδηγούν σε φαινόμενα τα οποία προκαλούν τον σχηματισμό 

πολυδιάστατου φράγματος δυναμικού στην επιφάνεια του δείγματος. Επιπροσθέτως, 

εξάγονται πληροφορίες για την «κινητική» του σχηματισμού του φράγματος δυναμικού, 

μέσω της χρήσης του απλούστερου δυνατού μοντέλου.  

 

Κατά την μελέτη της επίδρασης του μήκους της ανθρακικής αλυσίδας στην 

διαπερατότητα, γίνεται εμφανής η δυσκολία σχηματισμού πλήρως διατεταγμένου 

υμενίου με μεγάλη επιφανειακή κάλυψη για ανθρακικές αλυσίδες μικρού μήκους. 

Παρόλα ταύτα, η πιθανότητα διαπερατότητας γίνεται μικρότερη όσο αυξάνεται το 

μήκος της αλυσίδας με αποτέλεσμα να αποδεικνύεται το tunneling μέσω δεσμού, ενώ 

από τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να εξαχθεί η σχέση του συντελεστή εξασθένησης 

των φωτοηλεκτρονίων με την ενέργεια τους, για πολύ μικρές τιμές της.  
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4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

4.1.1 Μηχανισμός διαπερατότητας ηλεκτρονίων-Δομή ζωνών των SAMs 

Αν η διαδικασία της διαπερατότητας ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας ήταν 

μία τυχαία διαδικασία σκέδασης κατά την οποία τα ηλεκτρόνια αλλάζουν ορμή λόγω 

της σύγκρουσής τους με τα άτομα, θα αναμενόταν κάθε αρχική ενεργειακή κατανομή 

να διευρύνεται, ενώ κάποια από τα ηλεκτρόνια που διαπερνούν το υμένιο θα είχαν 

χαμηλότερη ενέργεια από την αρχική τους. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργειακή 

κατανομή των ηλεκτρονίων που διαπερνούν ένα αρκετά παχύ υμένιο θα ήταν όπως 

στην Εικόνα 4-11. 

 
Εικόνα 4-1: Ενεργειακή κατανομή ηλεκτρονίων υπό την υπόθεση της διαδικασίας της κλασσικής σκέδασης 

(μπλε γραμμή). Το αρχικό φάσμα φωτοηλεκτρονίων φαίνεται με την κόκκινη γραμμή. 

Είναι γνωστό, ότι διαδικασία που κυριαρχεί στην διαπερατότητα ηλεκτρονίων 

χαμηλής ενέργειας μέσα από πολικό διηλεκτρικό υλικό ελέγχεται από μη ελαστικές 

κρούσεις2. Αντιθέτως, έχει δειχθεί ότι στην περίπτωση των οργανικών υμενίων και 

στην κλίμακα πάχους πάνω από 10nm, οι μη ελαστικές κρούσεις δεν είναι 

σημαντικές. Αυτό το συμπέρασμα είναι σύμφωνο με θεωρητικές μελέτες 

προσομοιώσεων, στις οποίες αποδεικνύεται ότι η διαδικασία της μη ελαστικής 

σκέδασης δεν είναι η κυρίαρχη για ηλεκτρόνια που διαπερνούν λεπτά υμένια2.  

Η απουσία ανελαστικών κρούσεων αποδίδεται στην ύπαρξη της μεγάλης 

διαφοράς μεταξύ των ενεργειών των ηλεκτρονίων που διαπερνούν το οργανικό 

υμένιο και των ενεργειών που απαιτούνται έτσι ώστε να συμβούν ηλεκτρονιακές 
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μεταβάσεις στα οργανικά μόρια των υμενίων. Η πρώτη διεγερμένη ηλεκτρονιακή 

στάθμη βρίσκεται περίπου στα 5eV, ενώ η υψηλότερη ενέργεια φωνονίων είναι 

~0.4eV2. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει μηχανισμός για αποτελεσματική ενεργειακή 

μεταφορά μεταξύ των ηλεκτρονίων και του οργανικού υμενίου2. Συμπερασματικά, η 

διαπερατότητα ηλεκτρονίων μέσω οργανικών υμενίων εξουσιάζεται από δύο 

παραμέτρους: τα φράγματα που δημιουργούνται από τις υψηλές διπολικές ροπές των 

μορίων και την δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας στα φωνόνια. Ο ρόλος των 

φωνονίων είναι εμφανής για πολύ χαμηλές ενέργειες, κοντά στην περιοχή των 

0.4eV2. 

Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι σε ένα monolayer δεν παρατηρείται 

σκέδαση, ελαστική ή μη2. Επιπλέον, έχει δειχθεί1,2,3,4,5 ότι τα χαμηλής ενέργειας 

φωτοηλεκτρόνια, με ενέργειες μεγαλύτερες από ~0.8eV, διαπερνούν μοριακά υμένια 

υδρογονανθράκων με πολύ μεγάλη πιθανότητα. Αντιθέτως, όσο χαμηλότερη είναι η 

ενέργειά τους, τόσο η πιθανότητα αυτή μικραίνει.  

Είναι γνωστό ότι η διαπερατότητα ενός ηλεκτρονίου διαμέσου ενός μοριακού 

υμενίου εξαρτάται από την ηλεκτρονιακή δομή του υμενίου. Πρέπει να τονιστεί ότι οι 

relevant ηλεκτρονιακές καταστάσεις του υμενίου είναι καταστάσεις του επιπλέον 

ηλεκτρονίου. Για διατεταγμένα μοριακά στρώματα, τέτοιες καταστάσεις είναι 

εκτεταμένες τουλάχιστον στην κλίμακα του πάχους του υμενίου και 

αντιπροσωπεύουν τον πρόδρομο της ζώνης αγωγιμότητας στο μακροσκοπικό στερεό. 

Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά της διαπερατότητας οφείλεται στις καταστάσεις των 

αρνητικών ιόντων των προσροφημένων μορίων. Από την στιγμή που η ακτίνα του 

τροχιακού του ηλεκτρονίου σε αυτές τις καταστάσεις είναι μεγάλη, προκαλείται 

σύζευξη με τα γειτονικά μόρια στο επίπεδο και σχηματίζονται ηλεκτρονιακές ζώνες1. 

Έτσι, πειράματα με υμένια κορεσμένων υδρογονανθράκων έχουν δείξει ότι το 

κυρίαρχο φαινόμενο που παίζει ρόλο στην διαπερατότητα των ηλεκτρονίων χαμηλής 

ενέργειας είναι η σχηματιζόμενη ηλεκτρονική δομή ζωνών του υμενίου6. Έχει 

υπολογιστεί ότι η ζώνη αγωγιμότητας που σχηματίζεται σε διάφορα στρώματα 

αλκανίων είναι περίπου 0.2-0.8eV πάνω από την στάθμη κενού1.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι για την εξαγωγή των παραπάνω συμπερασμάτων η 

οργάνωση του υμενίου είναι βαρύνουσας σημασίας. Η μελέτη της ενεργειακής 

κατανομής ηλεκτρονίων, απέδειξε ότι η αύξηση της αταξίας προκαλεί αύξηση της 
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πιθανότητας να συμβούν τυχαίες διαδικασίες σκέδασης1. Επίσης, η μελέτη mixed 

monolayers έδειξε ότι παρόλη την καλή οργάνωση του υμενίου, η ποσότητα των 

φωτοηλεκτρονίων που το διαπερνούν είναι πολύ μικρότερη από αυτή που 

παρατηρείται στην περίπτωση ύπαρξης monolayers ενός είδους μορίων1. Αυτό 

υποδεικνύει ότι η πλευρική αταξία στο δυναμικό είναι αρκετή για την δημιουργία 

ανομοιομορφιών, με αποτέλεσμα την μείωση της διαπερατότητας των 

φωτοηλεκτρονίων1.  

Με σκοπό την εξήγηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά την 

μεταφορά ηλεκτρονίων μέσα από οργανικά υμένια, χρησιμοποιήθηκε η θεωρία του 

φαινομένου της σήραγγας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, η ύπαρξη ενός φράγματος 

δυναμικού προκαλεί την εκθετική απόσβεση της πιθανότητας διαπερατότητας. Υπό 

την ύπαρξη ηλεκτρονίων με ενέργειες υψηλότερες από το ενεργειακό ύψος του 

φράγματος (ή για ηλεκτρονιακή μεταφορά μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονιακών 

καταστάσεων, πχ. μέσω καταστάσεων της ζώνης αγωγιμότητας) αυτό το επιχείρημα 

δεν είναι αποδεκτό και η πιθανότητα διαπερατότητας επηρεάζεται από την 

τρισδιάστατη δομή του μοριακού υμενίου. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η 

σημασία της μετάδοσης κατά μήκος ενός μοναδικού μορίου και της αλληλεπίδρασης 

με τα άλλα μόρια είναι ένα ενδιαφέρον θέμα1,2,3. 

Έχει παρατηρηθεί ότι όχι μόνο η δομή του διηλεκτρικού μέσου στην 

διεύθυνση της διάδοσης του ηλεκτρονίου (Ζ άξονας) αλλά επίσης και η δομή του στο 

επίπεδο XY είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της πιθανότητας διαπερατότητας. 

Αυτή η θεωρία είναι σημαντική γιατί η κάθε αλυσίδα θεωρείται μία ανεξάρτητη 

περιοδική δομή η οποία μπορεί να υποστηρίξει την μονοδιάστατη ζώνη 

αγωγιμότητας. Το μήκος κύματος de Broglie (1.2nm για ενέργεια ηλεκτρονίων 1eV) 

είναι μεγαλύτερο από την απόσταση μεταξύ των αλυσίδων και ένα ηλεκτρόνιο που 

κινείται στην κατεύθυνση Ζ «νιώθει» το δυναμικό από τις γειτονικές μοριακές 

αλυσίδες με αποτέλεσμα η κίνησή του να είναι ευαίσθητη σε τυχόν ανομοιομορφίες 

του δυναμικού στο επίπεδο XY1,3,4.  

Εν κατακλείδι, τα γενικά χαρακτηριστικά της διαπερατότητας ηλεκτρονίων 

μέσω monolayers επηρεάζονται α) από τον τρισδιάστατο χαρακτήρα της διαδικασίας 

και β) από την εξάρτησή της από την ηλεκτρονιακή δομή ζωνών (band structure) του 

μοριακού στερεού1,3. 
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4.1.2 Μηχανισμός Διαπερατότητας Ηλεκτρονίων-Το φαινόμενο της 

σήραγγας 

Στην περίπτωση ενός πειράματος φωτοεκπομπής, το απλούστερο δυνατό 

μοντέλο για την περιγραφή μία στάσιμης κατάστασης είναι η κατανομή 

φωτοηλεκτρονίων σε κατάσταση μη ισορροπίας, η οποία έστω ότι προσπίπτει σε ένα 

φράγμα δυναμικού από αριστερά. Οι αρχικές ηλεκτρονιακές καταστάσεις έχουν ένα 

μεγάλο ενεργειακό εύρος μεταξύ του μηδενός και του ħω–Φ, όπου ω η συχνότητα 

των φωτονίων και Φ είναι το έργο εξαγωγής του υποστρώματος. Υποθέτοντας ότι η 

οπτική διέγερση δημιουργεί μια ομοιόμορφη στον χώρο γωνιακή κατανομή 

ηλεκτρονίων, τότε το μετρούμενο σήμα είναι ανάλογο της τρισδιάστατης τιμής της 

διαπερατότητας3.  

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η φωτοεκπομπή μέσω προσροφημένων στοιβάδων 

όπως επίσης και άλλες διαδικασίες ηλεκτρονιακής μεταφοράς και διαπερατότητας, 

για πολύ χαμηλές ενέργειες, καθορίζονται από τις πιθανότητες να διαπεράσουν τα 

ηλεκτρόνια τα αντίστοιχα φράγματα δυναμικού όπως για παράδειγμα το απλό 

ορθογώνιο φράγμα. Η Εικόνα 4-2 δίνει την σχηματική αναπαράσταση της 

διαπερατότητας μέσω ενός μοριακού υμενίου: Ένα επίπεδο κύμα ηλεκτρονίων 

προσκρούει στο φράγμα δυναμικού από αριστερά και η διαπερατότητα (σε όλες τις 

διευθύνσεις εξόδου) παρακολουθείται από δεξιά. Η αντίστοιχη πιθανότητα 

διαπερατότητας εμπεριέχει το άθροισμα των πιθανοτήτων διαπερατότητας σε όλες τις 

διευθύνσεις πρόσπτωσης l. Για μια μη ομοιόμορφη αρχική γωνιακή κατανομή, αυτό 

το άθροισμα πρέπει να περιλαμβάνει τα αντίστοιχα στατιστικά βάρη10. 

 

Εικόνα 4-2: Σχηματική αναπαράσταση της διαπερατότητας μέσω ενός μοριακού film. Ένα ηλεκτρονικό 

επίπεδο κύμα (Ι) προσπίπτει στο φράγμα (ΙΙ) από αριστερά, και η διαπερατότητα (ΙΙΙ) παρακολουθείται από δεξιά.  
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Η απλή θεωρία του φαινομένου της σήραγγας δίνεται στην Εικόνες 4-3 και 4-

4, όπου ένα σωματίδιο ενέργειας Ε<V0 διαπερνά ένα φράγμα δυναμικού ύψους V0 

και πλάτους L. Το προσπίπτον ρεύμα ηλεκτρόνιων, ενέργειας )2/( 22 mkE h=  με 

κυματοσυνάρτηση Α(Ε) ikxe , προσκρούει στο φράγμα με αποτέλεσμα οι εξερχόμενες 

συνιστώσες να είναι Α΄(E)·exp(ikx) και Β(E)·exp(-ikx) δεξιά και αριστερά από αυτό. 

Η κυματοσυνάρτησή του στην περιοχή του φράγματος αλλάζει σε xe κ−  με 

EVm −= 0
22 )2/( κh , (Εικόνα 4-3, 4-4). Η πιο απλή ποσότητα που μπορεί να 

παρατηρηθεί, είναι ο συντελεστής διαπερατότητας 2

2

)(
A

A
ET

′
= 7. Στην Εικόνα 4-3 

δίνονται οι κυματοσυναρτήσεις του σωματιδίου σε κάθε περιοχή, μέσω των οποίων 

και μετά από μερικές μαθηματικές πράξεις, εξάγεται η εξίσωση της πιθανότητας 

διαπερατότητας, Τ, των σωματιδίων διαμέσου ενός ορθογώνιου φράγματος, 

(Εξίσωση 4-1). 
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 Εξίσωση 4-17 

Έτσι, για μονοενεργειακά ηλεκτρόνια αναμένεται η ποσότητα που διαπερνά 

ένα ορθογώνιο φράγμα δυναμικού να μειώνεται με την αύξηση του πάχους (L) του 

φράγματος κατά e-βL και ο ρυθμός της μείωσης, (συντελεστής εξασθένησης β) να 

εξαρτάται από την ενέργεια των ηλεκτρονίων σύμφωνα με την σχέση: 

2
0 /)(22 hEVm −=β  Εξίσωση 4-2 
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Εικόνα 4-3: Ένα σωματίδιο μάζας m και ενέργειας Ε προσπίπτει σε ένα φράγμα δυναμικού ύψους V(x)=V0 

από αριστερά. Περιοχή Ι: x<0, V(x)=0 και ισχύει ikxikx BeAex −+=)(ψ  με 2
1

)2( mEk =h . Περιοχή ΙΙ: 

μέσα στο φράγμα (0<x<L) για Ε<V0, ισχύει 
xx DeCex κκψ −+=)( με 2

1
)}(2{ EVm −=hκ . Τέλος, όταν 

το σωματίδιο διαπερνά το φράγμα, Περιοχή ΙΙΙ, (V(x)=0), η κυματοσυνάρτησή του είναι 

ikxikx eBeAx −′+′=)(ψ . Στην περίπτωση που τα σωματίδια ταξιδεύουν σε ελεύθερη περιοχή τίθεται Β′=0, 

αφού δεν υπάρχει περίπτωση να ανακλαστεί στα αριστερά σε αυτήν την περιοχή. Η πιθανότητα διαπερατότητας του 

φράγματος είναι 2

2

)(
A

A
ET

′
= 7

. 

 
Εικόνα 4-4: Σωματίδιο ενέργειας Ε το οποίο προσπίπτει σε ένα φράγμα ύψους V, από τα αριστερά, έχοντας 

ταλαντωτική κυματοσυνάρτηση. Μέσα στο φράγμα η κυματοσυνάρτηση φθίνει εκθετικά ενώ όταν εξέρχεται δεξιά 

του φράγματος η κυματοσυνάρτηση γίνεται ξανά ταλαντωτική, ενώ το σωματίδιο έχει την ίδια ενέργεια
7
.  

Αυτό το μοντέλο είναι το απλούστερο δυνατό. Μολαταύτα, στα πραγματικά 

συστήματα το φράγμα έχει μοριακή δομή, είναι τρισδιάστατο και δεν είναι ποτέ 

ορθογώνιο8
. Με σκοπό την διόρθωση αυτής της παραμέτρου, θεωρείται ότι στην 
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παραπάνω εξίσωση ισχύει η σχέση L=αd, όπου το α είναι μία ρυθμιζόμενη 

παράμετρος χωρίς διαστάσεις η οποία χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της 

παραπάνω εξίσωσης στα πειραματικά δεδομένα και d είναι η απόσταση του 

tunnelling. Η φυσική εξήγηση του α εξακολουθεί να είναι ανοιχτό θέμα: 

χρησιμοποιείται κυρίως για να εκφράσει την παρουσία ενός μη ομοιογενούς, μη 

ορθογωνίου φράγματος ή για να ληφθεί υπ’ όψιν η ενεργή μάζα ηλεκτρονίου. Έτσι 

όπως χρησιμοποιείται, το α παρέχει τον τρόπο για να συσχετιστούν τα μη ορθογώνια 

φράγματα με μία συναρτησιακή μορφή που ισχύει για τα ορθογώνια. Η τιμή του 

μεμονωμένα, δεν παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την δομή του φράγματος ή για 

την τροχιά του tunnelling9. Έχει βρεθεί ότι για τις αλκυλοθειόλες που σχηματίζουν 

πλήρες διατεταγμένο υμένιο, ισχύει α~0.659,10. 

Συμπερασματικά, η διαπερατότητα των φωτοηλεκτρονίων εξαρτάται από τις 

συνολικές ιδιότητες του υμενίου. Συγκεκριμένα εξαρτάται εκτός από τις ιδιότητες του 

ίδιου το μορίου που σχηματίζει το υμένιο και από την οργάνωση, την δομή και την 

τάξη του υμενίου που σχηματίζεται.  

4.1.3 Το Υπολογιστικό Πρόβλημα3 

Το υπολογιστικό πρόβλημα αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση ειδικότερα σε 

περιπτώσεις όπου το φράγμα είναι πολύ υψηλό, με συνέπεια η πιθανότητα 

διαπερατότητας να είναι πολύ μικρή. Μια απαραίτητη προϋπόθεση σε οποιαδήποτε 

αριθμητική μεταχείριση είναι η γνώση της αλληλεπίδρασης του ηλεκτρονίου με το 

φράγμα. Αυτό δεν είναι ποτέ ακριβώς γνωστό σε πραγματικά συστήματα και για το 

λόγο αυτό χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις. Η κυριότερες είναι οι 

παρακάτω: 

1. Η κατασκευή ενός ψευδοδυναμικού. Συγκεκριμένα, δημιουργείται ένα δυναμικό 

για την περιγραφή της αλληλεπίδρασης του ηλεκτρονίου με διαφορετικά ατομικά 

κέντρα της μοριακής στοιβάδας. Κατά την προσέγγιση αυτή, το φράγμα 

δυναμικού κατασκευάζεται υπό την προϋπόθεση ότι το ολικό δυναμικό που 

αντιλαμβάνεται το ηλεκτρόνιο καθώς κινείται από την περιοχή I στην III (Εικόνα 

4-2) είναι το άθροισμα του δυναμικού που «νιώθει» το ηλεκτρόνιο απουσία της 

μοριακής στοιβάδας (δυναμικό κενού) και του δυναμικού που σχετίζεται με την 

αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων–μορίων. Η διαπερατότητα μπορεί να υπολογιστεί, 
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είτε σαν πρόβλημα αρχικών τιμών ξεκινώντας από ένα κατάλληλο κυματοπακέτο 

στα αριστερά, είτε σαν πρόβλημα σκέδασης. 

2. Η κατασκευή ενός πεπερασμένου σετ βάσεων {m} για το ηλεκτρόνιο στην 

περιοχή του φράγματος, αναλόγως με το σύστημα και για πεπερασμένα τμήματα 

των γειτονικών περιοχών Ι και ΙΙΙ. Η άπειρη φύση του συστήματος στη διεύθυνση 

της διαπερατότητας αναπαρίσταται με την προσαρμογή κατάλληλων εύρων 

απόσβεσης στις βασικές συναρτήσεις που σχετίζονται με κάποια από τα μοριακά 

κέντρα. 

Οι δύο προσεγγίσεις που περιγράφηκαν παραπάνω διαφέρουν μεταξύ τους 

κυρίως στις βασικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της 

διαδικασίας και επίσης στη φιλοσοφία πίσω από τις αντίστοιχες περιγραφές. Η 

προσέγγιση μοριακής βάσης είναι χρήσιμη όταν η διαπερατότητα υποστηρίζεται από 

καλά καθορισμένες ενδιάμεσες καταστάσεις (μεταφορά μέσω δεσμών). Η προσέγγιση 

του ψευδοδυναμικού είναι πιο χρήσιμη όταν η διαπερατότητα δεν κυριαρχείται από 

συγκεκριμένες ενδιάμεσες μοριακές καταστάσεις ή όταν επικρατεί η σύζευξη μέσω 

χώρου. 

4.2 Πειραματικό Μέρος 

Παρακάτω θα παρατεθούν τα αποτελέσματα της μελέτης της πιθανότητας 

διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων ενεργειών μικρότερων από αυτήν της ζώνης 

αγωγιμότητας, από υμένια που παρουσιάζουν διαφορετικό ποσοστό επικάλυψης του 

υποστρώματος χρυσού. Μέσω των αποτελεσμάτων είναι δυνατόν να παρατηρηθεί η 

κινητική σχηματισμού του φράγματος δυναμικού το οποίο διαπερνούν τα 

φωτοηλεκτρόνια. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση της απλής εξίσωσης της 

διαπερατότητας ηλεκτρονίων μέσω ορθογώνιου φράγματος δυναμικού (Εξίσωση 4-

1). Επιπλέον, θα δοθούν αποτελέσματα από μετρήσεις σε δείγματα με διαφορετικό 

μήκος ανθρακικών αλυσίδων, μέσω των οποίων εξάγεται η σχέση του συντελεστή 

εξασθένησης με την ενέργεια φωτοηλεκτρονίων στην περιοχή των πολύ χαμηλών 

κινητικών ενεργειών. 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44::  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΠΠΕΕΡΡΑΑΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ  

 78 

4.2.1 Μελέτη διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων: Συσχέτιση με την 

επιφανειακή κάλυψη 

4.2.1.1 Πειραματικές μέθοδοι 

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα δείγματα CH3(CH2)17SH/Au τα 

οποία μελετήθηκαν στο Κεφάλαιο 3. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχουν δημιουργηθεί 

έτσι ώστε το καθένα να παρουσιάζει διαφορετικό ποσοστό επικάλυψης. Οι εικόνες 

φωτοηλεκτρονίων ελήφθησαν μία φορά και για τα δύο είδη μετρήσεων (έργο 

εξαγωγής-διαπερατότητα) αλλά η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων ήταν 

διαφορετική από την διαδικασία που ακολουθήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι 

ώστε να μελετάται όχι η γωνιακή κατανομή αλλά η συνολική ποσότητα των 

φωτοηλεκτρονίων που εξάγονται από το σύστημα (βλ. Κεφ. 2). 

4.2.1.2 Πειραματικά αποτελέσματα 

Η σχετική πιθανότητα διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων (eTP) 

προσδιορίζεται μέσω της μέτρησης του ολικού ρεύματος ηλεκτρονίων για όλα τα 

δείγματα σε διάφορες ενέργειες ακτινοβόλησης και ακολούθως της κανονικοποίησης 

των ποσοτήτων αυτών με το ρεύμα ηλεκτρονίων που λαμβάνεται από το δείγμα 

καθαρού χρυσού (Κεφάλαιο 2). Η Εικόνα 4-5 δείχνει το eTP σαν συνάρτηση του eKE 

για διαφορετικές επιφανειακές επικαλύψεις του υποστρώματος και η Εικόνα 4-6 

δείχνει τις ίδιες καμπύλες μετά την κανονικοποίηση με το εμβαδόν των περιοχών 

κάτω από αυτές. Για τον προσδιορισμό της ενέργειας των φωτοηλεκτρονίων 

χρησιμοποιήθηκε η τιμή του έργου εξαγωγής που μετρήθηκε για καθένα από τα 

δείγματα στο προηγούμενο κεφάλαιο (hν=Φ+eΚΕ). 

Μία γενική τάση που παρατηρείται για όλα τα δείγματα είναι ότι το eTP 

αυξάνεται καθώς αυξάνεται το eKE. Η ελάχιστη τιμή του eTP είναι κοντά στο μηδέν 

για όλα τα δείγματα, εκτός αυτού με την χαμηλότερη επιφανειακή κάλυψη (30s). 

Αντιθέτως, η μέγιστη τιμή του επιτυγχάνεται σε ενέργειες φωτοηλεκτρονίων ~1eV, 

ενώ γίνεται χαμηλότερη όσο η επιφανειακή κάλυψη γίνεται μικρότερη. Επιπλέον, 

στην Εικόνα 4-6 είναι εμφανές ότι η συμπεριφορά κάθε καμπύλης είναι διαφορετική. 

Ξεκινώντας από μία σχετικά απλή μορφή, η καμπύλη αλλάζει όσο αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα του συστήματος που μελετάται μέχρις ότου φτάσει σε μία σιγμοειδή 

μορφή που αντιστοιχεί στα δείγματα μέγιστης επικάλυψης. 
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ενέργειας. Απεικονίζονται έξι καμπύλες που αντιστοιχούν σε έξι διαφορετικά δείγματα C18 διαφορετικής 

επιφανειακής κάλυψης, η οποία επιτεύχθηκε βυθίζοντας τα υποστρώματα χρυσού σε διάλυμα C18, συγκέντρωσης 

~7μΜ, για διαφορετικούς χρόνους, (30s έως 600s) 
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Εικόνα 4-6: Η κανονικοποιημένη πιθανότητα διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων ως προς την κινητική 

τους ενέργεια. Τα δεδομένα είναι τα ίδια με αυτά της Εικόνας 4-6 

4.2.1.3 Συζήτηση 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν την κινητική της εξέλιξης ενός 

φαινομένου που σχετίζεται με τον σχηματισμό της ζώνης αγωγιμότητας στο υμένιο 
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και με το φαινόμενο της σήραγγας. Στο δείγμα με την μέγιστη επιφανειακή κάλυψη, 

(αντιστοιχεί σε χρόνο βύθισης t=600s), η πιθανότητα διαπερατότητας μεγιστοποιείται 

για ενέργεια φωτοηλεκτρονίων ~1eV. Με βάση όσα έχουν προαναφερθεί, αναμένεται 

από την τιμή αυτή και μετά να ξεκινά η ζώνη αγωγιμότητας του υμενίου3,11. Η 

επιβεβαίωση μίας τέτοιας διαπίστωσης δεν είναι δυνατή υπό τις παρούσες συνθήκες, 

αφού θα έπρεπε να έχει μετρηθεί η πιθανότητα διαπερατότητας για ενέργειες 

φωτοηλεκτρονίων μεγαλύτερες από την τιμή του 1eV και να εξαχθεί σταθερή τιμή 

της πιθανότητας διαπερατότητας για ενέργειες μεγαλύτερες από αυτές1,3. 

Για τα δείγματα με μικρότερο ποσοστό επιφανειακής κάλυψης δεν είναι 

δυνατή η εξαγωγή τέτοιου είδους συμπερασμάτων. Η δομή τους αποκλείει τον 

σχηματισμό ηλεκτρονιακών ζωνών, καθώς δεν υπάρχει περιοδικότητα του δυναμικού 

στο XY επίπεδο λόγω της ύπαρξης ασυνεχειών μεταξύ των δομικών μονάδων. 

Μολαταύτα, τα δείγματα αυτά χρησιμοποιούνται για την μελέτη της κινητικής του 

σχηματισμού του φράγματος δυναμικού της επιφάνειας (μεταβολή του ύψους και του 

πλάτους του) κατά την διάρκεια του σχηματισμού του μοριακού υμενίου. Στην 

παρακάτω εικόνα δίνεται η προσαρμογή της απλής εξίσωσης διαπερατότητας 

σωματιδίου μέσω ορθογώνιου φράγματος δυναμικού, ύψους V και μήκους L 

(Εξίσωση 4-1), σε κάθε μία από τις παραπάνω πειραματικές καμπύλες. Η καμπύλη 

προσαρμογής εφαρμόζει αρκετά καλά στα δεδομένα για όλα τα δείγματα, ενώ όσο 

αυξάνεται ο χρόνος βύθισης μέσα στο διάλυμα, ή με άλλα λόγια όσο αυξάνεται το 

ποσοστό επικάλυψης του υποστρώματος, η καμπύλη αλλάζει μορφή και ακολουθεί τα 

πειραματικά σημεία.  
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Εικόνα 4-7: Σύμβολα: πειραματικά δεδομένα της πιθανότητας διαπερατότητας ως προς την ενέργεια 

φωτοηλεκτρονίων. Κόκκινη γραμμή: προσαρμογή της εξίσωσης της πιθανότητας διαπερατότητας μέσω 

μονοδιάστατου πηγαδιού δυναμικού στα πειραματικά δεδομένα. 

Οι συντελεστές προσαρμογής που εξάγονται μέσω της παραπάνω διαδικασίας 

δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την αλλαγή του πλάτους και του ύψους του 

φράγματος δυναμικού σε σχέση με την αύξηση του ποσοστού επικάλυψης. 

Συγκεκριμένα, η Εικόνα 4-8 δίνει την εξέλιξη του πλάτους, ενώ η Εικόνα 4-9 την 

αλλαγή του ύψους του ως προς την επιφανειακή κάλυψη. 
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Εικόνα 4-8: Ο συντελεστής προσαρμογής Ρ1 ο οποίος δίνει πληροφορίες για την αλλαγή του πλάτους του 

ορθογώνιου φράγματος, L, ως προς το ποσοστό επικάλυψης του υποστρώματος από το υμένιο 
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Εικόνα 4-9: Το ύψος του φράγματος ως προς την επιφανειακή κάλυψη  

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Κατά την εξέλιξη του 

σχηματισμού ενός μοριακού υποστρώματος αυξάνεται το πλάτος του φράγματος 

δυναμικού (Εικόνα 4-8), ενώ το ύψος του φαίνεται να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, 

αν αγνοηθούν τα μεγάλα σφάλματα (Εικόνα 4-9). Η τιμή του ύψους του δυναμικού 

είναι περίπου 1.2eV το οποίο είναι σύμφωνο με προηγούμενες πειραματικές 

μελέτες10.  
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Ούτως, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των προσροφημένων μορίων στην 

επιφάνεια η αλληλεπίδραση μεταξύ τους προκαλεί την αύξηση του πλάτους του 

φράγματος (Εικόνα 4-10). Η συγκεκριμένη ποσότητα αντιστοιχεί στο μήκος του 

μορίου το οποίο πρέπει να διαπεραστεί από τα φωτοηλεκτρόνια5,12,17,18. Έτσι, για 

χαμηλά ποσοστά επικάλυψης τα ελάχιστα μόρια που βρίσκονται στην επιφάνεια του 

χρυσού είναι σχεδόν παράλληλα με αυτήν, καθώς βρίσκονται στην lying down φάση 

όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

τα φωτοηλεκτρόνια επιλέγουν την συντομότερη δυνατή διαδρομή για να διαπεράσουν 

τα συσσωματώματα μορίων της επιφάνειας, με αποτέλεσμα το πλάτος του φράγματος 

δυναμικού που «βλέπουν» κατά την εξαγωγή τους από την μεταλλική επιφάνεια, να 

είναι πολύ μικρό. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των μορίων στην επιφάνεια, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους προκαλεί την δημιουργία ενός διατεταγμένου υμενίου, 

όπου τα μόρια σχηματίζουν γωνίες με την κάθετο στην επιφάνεια της τάξεως των 

~30°. Στην περίπτωση των διατεταγμένων υμενίων, η μεταφορά ηλεκτρονίων γίνεται 

κυρίως μέσω των σ-δεσμών των μορίων12 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 

φωτοηλεκτρόνια να διαπερνούν όλο το μόριο με συνέπεια την αύξηση του πλάτους 

του φράγματος δυναμικού. 
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Εικόνα 4-10: Αναπαράσταση της ανάπτυξης του φράγματος δυναμικού σε σχέση με την επιφανειακή 

κάλυψη 

Αντιθέτως το ύψος, το οποίο προσδιορίζεται από το δυναμικό της 

τροποποιημένης επιφάνειας, φαίνεται να είναι σχεδόν σταθερό. Οι αλλαγές στο 

δυναμικό της μεταλλικής επιφάνειας που προκαλούνται από την προσρόφηση 

αλκυλοθειολών, περιγράφεται από την εξίσωση 4-3, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

δίπολα στην επιφάνεια είναι καλά διατεταγμένα ως προς την επιφάνεια.  

)-)/N((U mol SAu−⊥=Δ μεμ  Εξίσωση 4-3 

Το Ν αντιπροσωπεύει την επιφανειακή πυκνότητα των μορίων, ⊥molμ  είναι η 

προβολή της διπολικής ροπής ενός μεμονωμένου μορίου πάνω στην επιφάνεια 

χρυσού στον κάθετο άξονα ως προς την επιφάνεια, SAu−μ  η εσωτερική διπολική ροπή 

του δεσμού S-Au και ε η στατική διηλεκτρική σταθερά του μοριακού στρώματος13. 

Κατά τον σχηματισμό του υμενίου αλλάζει η επιφανειακή κάλυψη, άρα το Ν. 

Επιπλέον, μεταβάλλεται και η διπολική ροπή του μεμονωμένου μορίου ⊥molμ  αφού ο 

μοριακός προσανατολισμός είναι διαφορετικός για κάθε επιφανειακή κάλυψη. Το 

SAu−μ  θεωρείται σταθερό.  

Δεδομένου ότι το μοντέλο του tunneling που χρησιμοποιήθηκε για την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων αυτών είναι το απλούστερο δυνατό και δεδομένου ότι 

τα σφάλματα στα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι αρκετά μεγάλα, μπορεί να γίνει 

η παραδοχή ότι το ύψος αλλάζει κι αυτό με πολύ μικρό βαθμό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

τα κατώτερα όρια της γραφικής της Εικόνα 4-8. Παρατηρώντας τις παρακάτω εικόνες 

(Εικόνα 4-11, 4-12) είναι φανερό ότι η συνάρτηση Langmuir που χρησιμοποιήθηκε 
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στο Κεφάλαιο 3 για την περιγραφή της κινητικής της αλλαγής του έργου εξαγωγής 

εφαρμόζεται στα παρόντα δεδομένα με μεγάλη επιτυχία. 
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Εικόνα 4-11: Τα κατώτερα όρια του ύψους του φράγματος δυναμικού (Εικόνα 4-8) ως προς τον χρόνο 

βύθισης. Ακολουθούν την κινητική Langmuir, (κόκκινη καμπύλη) 
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Εικόνα 4-12: Προσαρμογή της εξίσωσης Langmuir στην κινητική της αλλαγής του πλάτους του 

φράγματος δυναμικού 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ύψος του φράγματος δυναμικού που υπολογίζεται 

για το τελικό δείγμα με την μέγιστη επιφανειακή κάλυψη είναι περίπου 1.0±0.2eV 

και είναι σύμφωνο με προηγούμενες μελέτες10. Το πλάτος του φράγματος 

υπολογίζεται να είναι περίπου τις τάξεως των Å.  

Συμπερασματικά, το μοντέλο του φαινομένου της σήραγγας υποστηρίζεται, 

ενώ η αλλαγή της μορφής της καμπύλης όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του 
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συστήματος οδηγεί στην διαπίστωση ότι το φαινόμενο αυτό γίνεται όλο και πιο 

σύνθετο. Στα σύνθετα συστήματα (όπου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μορίων των SAMs) λαμβάνουν χώρα και άλλες παράγοντες εκτός από την 

αλληλεπίδραση της ομάδας κεφαλής με το υπόστρωμα, όπως η ασθενής 

αλληλεπίδραση μεταξύ τον δομικών μονάδων αλλά και η δομή ζωνών. Οι παράγοντες 

αυτοί οδηγούν στην δημιουργία πολυδιάστατων και πολύπλοκων φραγμάτων 

δυναμικού, τα οποία είναι δυνατόν να μελετηθούν λεπτομερώς μέσω της χρήσης πολύ 

πιο σύνθετων μοντέλων. Για την περιγραφή τους και με σκοπό την ακριβέστερη 

περιγραφή των πειραματικών δεδομένων, διεξάγονται λεπτομερείς θεωρητικοί 

υπολογισμοί από τον ερευνητή Fabio Della Sala και την Dr Letizia Chiodo στο 

National Nanotechnology Laboratory (NNL)-INFM στο Lecce-Ιταλία. 

4.2.3 Μελέτη διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων: Συσχέτιση με το μήκος 

της ανθρακικής αλυσίδας 

4.2.3.1 Πειραματικές Μέθοδοι 

Τα δείγματα που μελετήθηκαν είναι CnH2n+1SH με n=11, 12, 14, 16, 18, σε 

υποστρώματα χρυσού, συγκέντρωσης 1mM. Ο χρόνος παραμονής των 

υποστρωμάτων στο διάλυμα αιθανόλης ήταν ο ίδιος για κάθε περίπτωση και ίσος με 

~12 ώρες. 

4.2.3.2 Πειραματικά αποτελέσματα 

Στην παρακάτω εικόνα δίνεται η καμπύλη της πιθανότητας διαπερατότητας 

των φωτοηλεκτρονίων ως προς την κινητική τους ενέργεια για καθένα από τα 

παραπάνω δείγματα. Είναι εμφανές ότι η eTP μειώνεται με την αύξηση του n (Εικόνα 

4-13). Επιπλέον, είναι φανερό ότι τα φωτοηλεκτρόνια διαπερνούν με διαφορετικό 

τρόπο τα διάφορα υμένια και όσο αυξάνεται το n η πιθανότητα διαπερατότητας 

παίρνει το γνωστό σχήμα της σιγμοειδούς μορφής. 
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Εικόνα 4-13: Η πιθανότητα διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων σαν συνάρτηση της κινητικής τους 

ενέργειας. Απεικονίζονται πέντε καμπύλες που αντιστοιχούν σε πέντε διαφορετικά δείγματα διαφορετικού μήκους 

ανθρακικής αλυσίδας. Η συγκέντρωση είναι ίδια σε όλα και ίση με ~1mΜ. 

4.2.3.3 Συζήτηση 

Μέσω των εξαγχθέντων αποτελεσμάτων γίνεται προφανές ότι η μεταφορά 

ηλεκτρονίων για οργανωμένα υμένια γίνεται μέσω των αλυσίδων. Όσο αυξάνεται το 

μήκος της αλυσίδας μειώνεται η πιθανότητα διαπερατότητας. Αυτή η παρατήρηση 

επιβεβαιώνει προηγούμενες μελέτες12,17,18. Στην Εικόνα 4-14 απεικονίζεται η 

εξάρτηση του λογαρίθμου της πιθανότητας διαπερατότητας για μία ενδεικτική 

ενέργεια φωτοηλεκτρονίων από το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας. Είναι εμφανές 

ότι υπάρχει γραμμική εξάρτηση. Η χρήση της απλής γραμμικής εξίσωσης, ψ=Α+Β·x, 

για την προσαρμογή της στα πειραματικά δεδομένα επιβεβαιώνει αυτήν την 

διαπίστωση. (Εικόνα 4-14).  
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Εικόνα 4-14: Απεικόνιση της εξάρτησης του λογαρίθμου της πιθανότητας διαπερατότητας για μία 

ενδεικτική  ενέργεια φωτοηλεκτρονίων,  με το διαφορετικό μήκος της ανθρακικής αλυσίδας. Κόκκινη γραμμή: η 

προσαρμογή στα δεδομένα, μίας γραμμικής  εξίσωσης (Υ=Α+ΒΧ). 
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Η μικρή απόκλιση από την γραμμική συμπεριφορά του λογαρίθμου της 

πιθανότητας διαπερατότητας που παρατηρείται για δείγματα με n<12 πιθανών να 

οφείλεται στην αδυναμία των μορίων αυτών να σχηματίσουν ένα τέλεια οργανωμένο 

υμένιο, αφού όσο μικρότερες είναι οι ανθρακικές αλυσίδες τόσο δυσκολότερο είναι 

να σχηματιστούν οργανωμένα υμένια σε μεταλλική επιφάνεια14. Δεδομένου ότι όλα 

τα δείγματα παρέμειναν στα διαλύματα το ίδιο χρονικό διάστημα (~12 ώρες) τα 

υμένια των μακρύτερων ανθρακικών αλυσίδων έγιναν SAMs, ενώ για τις μικρότερες 

αυτός ο χρόνος παραμονής δεν ήταν αρκετός. 

Οι παραπάνω πειραματικές μετρήσεις χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 

πληροφοριών που αφορούν την εξάρτηση του συντελεστή εξασθένησης, β, από την 

ενέργεια των εξερχόμενων φωτοηλεκτρονίων. Η μείωση της έντασης των 

φωτοηλεκτρονίων που διαπερνούν ένα απλό ορθογώνιο φράγμα δυναμικού 

εκφράζεται με την παρακάτω απλή σχέση:  

)exp()( 0 LILI ⋅−= β  Εξίσωση 4-4 

όπου I(L) είναι η ένταση των ηλεκτρονίων αφού έχουν διαπεράσει το φράγμα 

πλάτους L και I0 η αρχική ένταση των ηλεκτρονίων. Η παράμετρος β(Ε), ονομάζεται 

συντελεστής εξασθένησης και εξαρτάται από την ενέργεια των ηλεκτρονίων.  

Στην παρούσα περίπτωση το Ι0 είναι η ένταση των εξερχόμενων 

φωτοηλεκτρονίων από το δείγμα του καθαρού χρυσού και το I(L) είναι η ένταση των 

εξερχόμενων φωτοηλεκτρονίων από τα SAMs. Η Εξίσωση 4-4 παίρνει την μορφή: 

)exp()( LLeTP ⋅−= β  Εξίσωση 4-5  

όπου eTP είναι η πιθανότητα διαπερατότητας, η οποία ισούται με τον λόγο I(L)/I0. Εν 

συνεχεία και μετά την λογαρίθμιση της σχέσης αυτής προκύπτει η τελική εξίσωση: 

LLeTP ⋅−= β))(ln(  Εξίσωση 4-6 

Το πλάτος (L) του φράγματος είναι το μήκος του μορίου (ή το πάχος του 

monolayer) για κάθε περίπτωση. Έτσι, το πάχος που διαπερνούν τα φωτοηλεκτρόνια 

είναι L=n·l·cosθ, όπου l το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας ανά μονάδα -CH2- που 

ισούται με 1.27Å, n ο αριθμός των ανθράκων και θ η μέση γωνία στρέψης (~35°) της 

αλυσίδας ως προς την κάθετο στην επιφάνεια13. Βάσει των παραπάνω, η εξίσωση 4-6 

διαμορφώνεται ως εξής: 

)(1.1))(ln( EnLeTP β⋅⋅−=  Εξίσωση 4-7 

Στα πειραματικά δεδομένα τα οποία δίνουν την σχέση του ln(eTP) με το n, 

(για διαφορετικές ενέργειες) προσαρμόζεται η γραμμική εξίσωση ψ=Α+Β·x. 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44::  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΠΠΕΕΡΡΑΑΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ  

 90 

Τοιουτοτρόπως, είναι δυνατή η αντιστοίχηση του Β με το -1.1·β(Ε). Έτσι, προκύπτει 

η σχέση του συντελεστή εξασθένησης των φωτοηλεκτρονίων με την κινητική τους 

ενέργεια, η οποία είναι η παρακάτω. 
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Εικόνα 4-15: Συντελεστής εξασθένησης για φωτοηλεκτρόνια με κινητικές ενέργειες από ~0-1.2eV 

Στη παραπάνω εικόνα δίνεται η σχέση του β με την ενέργεια στο πολύ χαμηλό 

όριο των 0-1.2eV. Είναι εμφανές ότι όσο αυξάνεται η ενέργεια των ηλεκτρονίων τόσο 

μειώνεται ο συντελεστής εξασθένησης, δηλαδή τόσο πιο εύκολα περνάνε τα 

ηλεκτρόνια το σχηματιζόμενο φράγμα δυναμικού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

παραδοχή της ύπαρξης ορθογώνιου φράγματος δυναμικού που χρησιμοποιήθηκε για 

την εξαγωγή των συμπερασμάτων είναι μία πολύ γενική προσέγγιση. Η θεωρητική 

δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα, όπου λαμβάνονται όλοι οι παράμετροι του 

φαινομένου και χρησιμοποιούνται τρισδιάστατα φράγματα, είναι σε εξέλιξη από την 

ομάδα του Dr. Fabio Della Sala, NNL, Lecce, Ιταλία.  

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς δεν 

έχει υπολογιστεί στο παρελθόν η εξάρτηση του συντελεστή εξασθένισης από την 

ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων σε τόσο μικρή ενεργειακή κλίμακα. Οι περισσότερες 

μελέτες πάνω σ’ αυτό το θέμα έχουν γίνει μέσω της χρήσης μεταλλικών επαφών 

μεταξύ των οποίων βρίσκονται τα προς μελέτη μόρια και της διερεύνησης της 

σχέσεως τάσης-ρεύματος αναλόγως με το μήκος των μορίων10,15. Επιπλέον, έχουν 
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διεξαχθεί μελέτες CP-AFM16,17,18. Μέσω αυτών των τεχνικών, έχει μελετηθεί η 

εξάρτηση του β από το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας και η μείωσή του σε σχέση 

με το εφαρμοζόμενο πεδίο. Οι τιμές που έχουν βρεθεί είναι μικρότερες από 1Å-1 (πχ. 

0.83-0.72Å-1, για μελέτες τάσης-ρεύματος σε μεταλλικές επαφές με εφαρμοζόμενες 

τάσεις 0.1-1V10). Όμως, δεν έχει γίνει μελέτη της εξάρτησης του συντελεστή 

εξασθένησης (β) από την κινητική ενέργεια φωτοηλεκτρονίων σε πολύ χαμηλές 

ενεργειακές κλίμακες. Με την μέθοδο που περιγράφηκε κάτι τέτοιο καθίσταται 

δυνατό καθώς μπορεί να διεξαχθεί η διερεύνηση της διαπερατότητας 

φωτοηλεκτρονίων πολύ χαμηλών κινητικών ενεργειών διαμέσου φραγμάτων 

δυναμικού με την χρήση της απεικονιστικής φασματοσκοπίας.  

4.3 Συμπεράσματα 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αποτελέσματα που προκύπτουν από 

την μελέτη της διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων μέσω SAMs υδρογονανθράκων σε 

υποστρώματα χρυσού, των οποίων τα χαρακτηριστικά που μεταβάλλονταν είναι  

1. η επιφανειακή κάλυψη του υποστρώματος χρυσού 

2. το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας 

Μέσω της μελέτης του πρώτου χαρακτηριστικού, διαπιστώθηκε ότι το κυρίαρχο 

φαινόμενο κατά την διαδικασία της διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων ενέργειας 

μικρότερης από 1.5eV, είναι το φαινόμενο της σήραγγας. Η αύξηση της επιφανειακής 

κάλυψης των υποστρωμάτων χρυσού αυξάνει την πολυπλοκότητα του φαινομένου. 

Πλέον, λαμβάνουν χώρα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τον σχηματισμό 

πολυδιάστατου φράγματος δυναμικού στην διεπιφάνεια υμενίου-υποστρώματος, το 

οποίο οφείλεται στον σχηματισμό ηλεκτρονιακών ζωνών στην επιφάνεια. Επιπλέον, 

εξήχθησαν πληροφορίες για την «κινητική» του σχηματισμού του φράγματος 

δυναμικού της διεπιφάνειας, μέσω του απλούστερου δυνατού μοντέλου.  

Η μελέτη της επίδρασης του δεύτερου χαρακτηριστικού αποκαλύπτει 

πληροφορίες που αφορούν τον συντελεστή εξασθένησης των φωτοηλεκτρονίων που 

διαπερνούν τα φράγματα δυναμικού των επιφανειών. Συγκεκριμένα, ο συντελεστή 

εξασθένησης μειώνεται με την αύξηση της ενέργειας των φωτοηλεκτρονίων και η 

σχέση αυτή παρατηρείται στην πολύ χαμηλή ενεργειακή κλίμακα των 0-1.2eV.  
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5 Μελέτη multilayers πορφυρινών-φουλερενίων 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν αποτελέσματα που προκύπτουν από την μελέτη 

συστημάτων μέταλλο- πορφυρίνων/ φουλερενίων τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί σε 

επιφάνειες χρυσού με την μέθοδο self assembly. Σκοπός είναι η μελέτη της επίδρασης της 

απόστασης μεταξύ της πορφυρίνης και του φουλερενίου στην αλλαγή της διπολικής 

ροπής και κατά συνέπεια στο έργο εξαγωγής της επιφάνειας και στην πιθανότητα 

διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων.  

 

Αρχικά θα παρουσιαστεί η θεωρητική μελέτη της δομής των συστημάτων, μέσω της 

οποίας παρέχονται πληροφορίες για τον προσανατολισμό, την κατανομή φορτίων και 

την διπολική ροπή τους. Ακολουθούν πειραματικά αποτελέσματα που δίνουν την 

εξάρτηση του έργου εξαγωγής, για κάθε δείγμα, από την σταδιακή πρόσθεση των 

στρωμάτων και από την αύξηση της απόστασης μεταξύ φουλερενίου και πορφυρίνης. 

Στην συνέχεια, μελετάται η σχέση της πιθανότητας διαπερατότητας των 

φωτοηλεκτρονίων ως προς την ενέργειά τους και παρέχονται πληροφορίες για το κατά 

πόσο επηρεάζεται από τα διαφορετικά μέταλλα των πορφυρίνων, από τα διαφορετικά 

στρώματα και από την απόσταση μεταξύ του δότη ηλεκτρονίων (πορφυρίνη) και του 

δέκτη (φουλερένιο).  
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5.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

5.1.1 Δότες-Δέκτες ηλεκτρονίων 

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους στην χημεία κατά την διάρκεια του 

τελευταίου αιώνα είναι η κατασκευή και η ανάπτυξη μοριακών και υπερμοριακών 

συστημάτων τα οποία έχουν την ικανότητα να απορροφούν ηλιακό φως και να το 

μετατρέπουν σε χρήσιμες μορφές ενέργειας. Μία μορφή αποθήκευσης ηλιακής 

ενέργειας είναι η χημική, όπως συμβαίνει πολύ αποτελεσματικά στα φυτά κατά την 

διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Για την αποδοτική δημιουργία παρόμοιων τεχνητών 

συστημάτων υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται1:  

 το φως θα πρέπει να παγιδεύεται από κάποια μόρια που λειτουργούν σαν κεραίες 

και /ή αισθητήρες, με αποτέλεσμα την δημιουργία «διεγερμένων καταστάσεων» 

 η απορρόφηση του φωτός πρέπει να προκαλεί την μεταφορά ενός ηλεκτρονίου σε 

έναν δέκτη 

 η μεταφορά ηλεκτρονίου πρέπει να έχει κατευθυντικότητα 

 οι χρόνοι ζωής των διεγερμένων καταστάσεων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλοι 

έτσι ώστε να λαμβάνει χώρα η μεταφορά ηλεκτρονίων  

Η κατασκευή χημικών συστημάτων τα οποία έχουν τα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά είναι ένας πολύ ενδιαφέρον στόχος για τους χημικούς τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες. Η ενδομοριακή φωτοεπαγόμενη μεταφορά ηλεκτρονίων (photoinduced 

electron transfer (PET)) είναι μια απλή διαδικασία κατά την οποία ένα ηλεκτρόνιο 

μεταφέρεται από ένα στοιχείο το οποίο είναι δότης ηλεκτρονίων (D) σε ένα στοιχείο 

που είναι δέκτης ηλεκτρονίων (A) μετά από την φωτοδιέγερση κάποιου από τα δύο. 

Τοιουτοτρόπως, παράγονται η κατιονική ρίζα του δότη ηλεκτρονίων (D+) και η 

ανιοντική ρίζα του δέκτη ηλεκτρονίων (A-). Αν τα δύο αυτά φορτισμένα στοιχεία 

χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να κατευθύνουν το ηλεκτρικό ρεύμα ή να προωθήσουν 

τις χημικές αντιδράσεις πριν συμβεί η αντίστροφη ηλεκτρονιακή μεταφορά που θα τα 

οδηγήσει στις αρχικές τους καταστάσεις, η ενέργεια μετατρέπεται αποτελεσματικά σε 

ηλεκτρική ή χημική1. 

Μία κρίσιμη συνθήκη η οποία πρέπει να ισχύει έτσι ώστε να επιτευχθεί με 

αποτελεσματικότητα το PET, είναι ο εύστοχος συνδυασμός δότη και δέκτη. Ένας 
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τέτοιος συνδυασμός είναι μεταξύ πορφυρινών -φουλερενίων2,3,4. Οι πορφυρίνες έχουν 

ευρέως χρησιμοποιηθεί σαν δότες ηλεκτρονίων. Επιπλέον, από τότε που τα 

φουλερένια ανακαλύφθηκαν και αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι παρασκευής τους, 

χρησιμοποιούνται σαν φωτοαισθητήρες και δέκτες ηλεκτρονίων. Αυτές οι δυάδες 

δοτών -δεκτών ηλεκτρονίων, παρουσιάζουν ένα σχετικά γρήγορο φωτοεπαγώμενο 

διαχωρισμό φορτίων και έναν αργό ρυθμό επανένωσης (recombination), λόγω της 

χαμηλής ενέργειας αναδιοργάνωσης (reorganization) των φουλερενίων5. Η επίτευξη 

μίας αρκετά μεγάλης διάρκειας ζωής του διαχωρισμού φορτίων μετά την 

φωτοδιέγερση, είναι το κλειδί για την κατανόηση της τεχνητής φωτοσύνθεσης σε 

υπερμοριακά συστήματα.  

Τα φουλερένια (C60/C70) έχουν έναν μεγάλο αριθμό από χαρακτηριστικές 

ιδιότητες, ηλεκτρονιακές και φωτοφυσικές, οι οποίες τα κάνουν εξαιρετικά 

αποδοτικούς δέκτες ηλεκτρονίων κατά την διαδικασία PET. Κάθε φουλερένιο 

περιέχει 2(10+Μ) άτομα άνθρακα που αντιστοιχούν σε 12 πεντάγωνα και Μ εξάγωνα. 

Τόσο για ηλεκτρονικούς λόγους όσο και για λόγους περιορισμού των τάσεων, η πιο 

σταθερή δομή των φουλερενίων είναι αυτή στην οποία οι πενταμελείς δακτύλιοι είναι 

απομονωμένοι μεταξύ τους. Το C60 είναι το μικρότερο σταθερό φουλερένιο που 

υπακούει στον κανόνα αυτό. Η χημική του συμπεριφορά καθορίζεται από τέσσερις 

βασικές αρχές6:  

α) Οι δεσμοί μεταξύ των δύο εξαμελών δακτυλίων (6-6 δεσμοί) είναι 

μικρότεροι σε μήκος από τους δεσμούς μεταξύ ενός εξαμελούς και ενός πενταμελούς 

(5-6 δεσμοί). το μήκος των 6-6 δεσμών είναι 1.38Å, ενώ το μήκος των 5-6 δεσμών 

είναι 1.45Å. Η δομή με την χαμηλότερη ενέργεια είναι αυτή στην οποία οι διπλοί 

δεσμοί είναι εντοπισμένοι στις ενώσεις των εξαμελών δακτυλίων ενώ οι απλοί δεσμοί 

εντοπίζονται στις ενώσεις ενός πενταμελούς και ενός εξαμελούς δακτυλίου. β) Το 

C60 συμπεριφέρεται στις χημικές του αντιδράσεις σαν μία ηλεκτρονιακά φτωχή 

πολυολεφίνη με σχετικά εντοπισμένους διπλούς δεσμούς, δίνοντας αντιδράσεις 

προσθήκης στους 6-6 δεσμούς. Η τοποεκλεκτικότητα των αντιδράσεων αυτών 

κατευθύνεται από την τάση ελαχιστοποίησης των 5-6 δεσμών στο δίκτυο του 

φουλερενίου. Έτσι, ενώ στην περίπτωση της 1,2-προσθήκης στον 6-6 δεσμό δεν 

σχηματίζεται 5-6 διπλός δεσμός, η 1,4-προσθήκη οδηγεί στη δημιουργία 5-6 δεσμού 

επιβαρύνοντας το σύστημα με 8.5 Kcal/mole. γ) Η πυραμιδική γεωμετρία των sp2 

ατόμων άνθρακα του φουλερενίου C60 έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μεγάλων 
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τάσεων των δεσμών στο μόριο. Το 80% της ενέργειας σχηματισμού δαπανάται για 

την υπερνίκηση των τάσεων αυτών (ΔΗf=10.16Kcal/mole ανά άτομο άνθρακα). Η 

«κινητήρια δύναμη» των αντιδράσεων προσθήκης στο C60 προέρχεται από την 

μείωση της ενέργειας τάσεων. Για τον λόγο αυτό οι περισσότερες αντιδράσεις 

προσθήκης οι οποίες οδηγούν στον σχηματισμό sp3 ανθράκων είναι εξώθερμες. 

Επίσης η αναγωγή του C60 μπορεί να θεωρηθεί σαν μία ευνοούμενη ενεργειακά 

διαδικασία αφού όπως είναι γνωστό πολλά καρβανιόντα προτιμούν την πυραμιδική 

γεωμετρία. έχει αναφερθεί ότι τα άτομα του άνθρακα στο μόρια του C60 είναι sp2 

υβριδισμένα. δ) Το C60 είναι ηλεκτραρνητικό μόριο που μπορεί να αναχθεί εύκολα, 

ενώ αντίθετα οξειδώνεται δύσκολα. Τα LUMO μοριακά τροχιακά μπορούν να 

δεχτούν έως και έξι ηλεκτρόνια. Μία εξήγηση της ιδιότητας αυτής βασίζεται στην 

προσέγγιση του ότι κάθε πυροκυκλικός δακτύλιος του C60 είναι ένα 4nπ σύστημα 

που έχει την τάση να προσλάβει δύο ηλεκτρόνια και να μετατραπεί σε ένα αρωματικό 

(4nπ+2)π σύστημα. Αυτός είναι και ο λόγος της δραστικότητας του C60 με 

πυρηνόφιλα αντιδραστήρια όπως αμίνες και οργανομεταλλικές ενώσεις. 

Έτσι λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτά τα κάνουν εξαιρετικά αποδοτικούς 

δέκτες ηλεκτρονίων κατά την διαδικασία PET. Συγκεκριμένα1: α) Τα LUMO 

τροχιακά του μπορούν να δεχτούν έως και έξι ηλεκτρόνια και κατά κανόνα μπορούν 

να συμπεριφερθούν σαν συσσωρευτές ηλεκτρονίων, β) η απλή (singlet) διεγερμένη 

κατάστασή τους, οδηγεί σε χαρακτηριστικές singlet–singlet απορροφήσεις στο ορατό 

και στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου. Από την στιγμή που θα δημιουργηθούν, οι 

διεγερμένες singlet καταστάσεις (1.65–1.75eV) υποβάλλονται σε μία ταχύτατη 

διαδικασία διασυστημικής διασταύρωσης (intersystem crossing) με χρόνο ζωής 0.9–

1.3ns, στις ενεργειακά χαμηλότερες τριπλές διεγερμένες καταστάσεις (1.45–1.55eV) 

που έχουν χρόνους ζωής μεγαλύτερους από 40μs, γ) το φάσμα απορρόφησης triplet–

triplet του C60 παρουσιάζει μέγιστο στην περιοχή του ορατού (740nm; ε=18,000M−1 

cm−1) ενώ για το C70 στα 980nm με ε=4000M−1 cm−1, δ) το οπτικό φάσμα 

απορρόφησης των π-ανιόντων ριζών (πχ. των C60
•− και C70

•−) δείχνουν στενές ζώνες 

στην περιοχή του εγγύς υπερύθρου γύρω στα 1080nm και 1380nm αντίστοιχα, με 

αποτέλεσμα αυτά τα μήκη κύματος να χρησιμοποιούνται διαγνωστικά για την 

αναγνώρισή τους. Επιπλέον, επιτρέπουν μία ακριβή ανάλυση της ενδομοριακής 

δυναμικής του C60 και C70, ακόμα και υπό την παρουσία των πορφυρίνων ή των 

φθαλοκυανίνων οι οποίες έχουν ευρεία απορρόφηση στην περιοχή του ορατού.  



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55::  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  MMUULLTTIILLAAYYEERRSS  ΠΠΟΟΡΡΦΦΥΥΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ--ΦΦΟΟΥΥΛΛΕΕΡΡΕΕΝΝΙΙΩΩΝΝ  

 99 

Οι πορφυρίνες αποτελούν μία κατηγορία μορίων που συναντώνται στην φύση. 

Το φάσμα απορρόφησης υπεριώδους-ορατού των ισχυρά συζευγμένων πορφυρινών 

παρουσιάζει μία έντονη κορυφή (συντελεστής διέγερσης >200.000) στα ~400nm που 

ακολουθείται από μερικές πιο ασθενείς απορροφήσεις σε υψηλότερα μήκη κύματος 

(από 450nm στα 750nm). Οι τιμές αυτών των μηκών κύματος ποικίλουν αναλόγως τα 

περιφερειακά υποκατάστατα στον δακτύλιο της πορφυρίνης και την προσθήκη 

μεταλλικών ατόμων στο κέντρο του. Οι ηλεκτρονιακά διεγερμένες καταστάσεις τους 

έχουν μεγάλο χρόνο ζωής με αποτέλεσμα όταν βρίσκονται σε αυτές (απλές ή τριπλές) 

να παρουσιάζονται υψηλές πιθανότητες για αλληλεπίδραση με άλλα μόρια, πριν την 

απενεργοποίηση τους1.  

Τα μικτά συστήματα φουλερενίων -πορφυρίνων είναι μία ζωντανή περιοχή 

έρευνας για την γένεση φωτορεύματος. Ένα από τα πλεονέκτημα αυτών τον 

συστημάτων είναι ότι στην περιοχή του ορατού, τα φουλερένια παρουσιάζουν 

χαμηλά ποσοστά απορρόφησης ενώ οι πορφυρίνες απορροφούν ισχυρά7. Συνεπώς, η 

ορατή ακτινοβολία απορροφάται μόνο από την πορφυρίνη η οποία εκπέμπει 

ηλεκτρόνια που απορροφούνται από το φουλερένιο8. Η σχετική απόσταση και ο 

προσανατολισμός μεταξύ του δότη ηλεκτρονίων και του δέκτη σε ένα τέτοιο 

σύστημα δυαδικού τύπου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την μεταφορά ηλεκτρονίων και 

τους χρόνους ζωής2. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί συστήματα στα οποία η 

απόσταση και ο προσανατολισμός του δότη και του δέκτη είναι δυνατόν να 

ελεγχθούν με αποτέλεσμα οι παράμετροι αυτές να είναι δυνατόν να μελετηθούν. Ένας 

τρόπος ελέγχου τους, είναι η ακινητοποίηση των συστημάτων αυτών σε στερεές 

επιφάνειες υπό την μορφή υμενίων μέσω της διαδικασίας self assembly. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα παρουσιαστούν πειραματικά 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την μελέτη του έργου εξαγωγής και της 

διαπερατότητας συστημάτων μέταλλο- πορφυρίνων/ φουλερενίων τα οποία έχουν 

ακινητοποιηθεί σε επιφάνειες χρυσού με την μέθοδο self assembly, υπό την μορφή 

υμενίων. Η απόσταση φουλερενίου-πορφυρίνης είναι ελεγχόμενη και διαφέρει 

ανάλογα με το δείγμα, ενώ το κεντρικό μέταλλο της πορφυρίνης είναι είτε Zn ή Co. 

Σκοπός είναι η μελέτη της επίδρασης των παραμέτρων αυτών στην αλλαγή της 

διπολικής ροπής και κατά συνέπεια στο έργο εξαγωγής της επιφάνειας καθώς και 

στην πιθανότητα διαπερατότητας ανάλογα με την ενέργεια ακτινοβόλησης. Της 

πειραματικής μελέτης προηγείται η θεωρητική από την οποία προκύπτουν δεδομένα 
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που αφορούν την δομή των συστημάτων αυτών, την κατανομή φορτίων και την 

διπολική τους ροπή. 

 

5.2 Υπολογιστικό και Πειραματικό Μέρος 

5.2.1 Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν 

Τα μοριακά συστήματα ακινητοποιήθηκαν υπό την μορφή SAMs σε 

υποστρώματα χρυσού, μέσω της βύθισης του καθαρού υποστρώματος σε διαλύματα 

με τα επιθυμητά μόρια. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά απλή και γρήγορη, χωρίς 

περιττά έξοδα, σε αντίθεση με τις άλλες σύνθετες χρονοβόρες και ακριβές μεθόδους 

προετοιμασίας των δειγμάτων μέσω εξάχνωσης9.  

Με σκοπό την σταθεροποίηση της μεταλλοπορφυρίνης στην επιφάνεια Au, 

δημιουργήθηκε ένα monolayer με 4-aminothiophenol (4-ATP) μόρια, το οποίο ήταν 

το πρώτο και κοινό στρώμα για όλα τα προς μελέτη δείγματα (Εικόνα 5-1). 

 
Εικόνα 5-1: Το μόριο 4-aminothiophenol (4-ATP). 

Η ομάδα κεφαλής του μορίου (S) σχηματίζει ομοιοπολικό δεσμό με τον χρυσό με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται το monolayer10:  

2
0

462
0

462 2/1 HAuAuSHCNHAuHSHCNH nn +⋅−−→+−−− +−  

Μελέτες με angle-dependent x-ray photoelectron φασματοσκοπία και ελλειψομετρία 

απέδειξαν ότι το μόριο είναι προσανατολισμένο σχεδόν κάθετα σε σχέση με το 

υπόστρωμα10,11 και έχει πάχος ~10Å10. Μετρήσεις STM με εφαρμογή πολύ μικρής 

τάσης (10-50mV) έδειξαν ότι τα μόρια είναι διατεταγμένα με κρυσταλλική δομή 
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o30)33( R× 17. Η απόσταση από το κοντινότερο γειτονικό μόριο είναι 4.9±0.3Å 

ενώ η αντίστοιχη επικάλυψη της επιφάνειας είναι 4.8×1018 μόρια/m2 17.  

Αρχικά λοιπόν, εννιά υποστρώματα χρυσού τα οποία είχαν καθαριστεί 

σύμφωνα με την διαδικασία που έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

βυθίστηκαν σε διαλύματα αιθανόλης και μορίων 4-ATP†† συγκέντρωσης 10-3M για 2 

ώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία των monolayers. 

Στην συνέχεια, μετά την εξαγωγή των δειγμάτων από το διάλυμα και την 

πλύση τους με καθαρή αιθανόλη, το ένα από αυτά στέγνωσε με ρεύμα αζώτου και 

αποθηκεύτηκε ενώ τα υπόλοιπα οχτώ βυθίστηκαν σε διαλύματα χλωροφορμίου†† που 

περιείχαν πορφυρίνες CoTPP (cobalt(II) tetra-phenyl-porphyrin) (4 δείγματα) και 

ZnTPP (zinc tetra-phenyl-porphyrin) (4 δείγματα), Εικόνα 5-2, συγκέντρωσης 10-4M 

για 18 ώρες. Η ανιλίνη αντιδρά με το κεντρικό μέταλλο της πορφυρίνης (Co/Zn) με 

αποτέλεσμα να σχηματίζεται αξονική σύνδεση μεταξύ αζώτου-μετάλλου, με μήκος 

δεσμού ~1.9-2.2Å12. Συγκεκριμένα για το υμένιο 4-ATP-CoTPP το μήκος δεσμού Ν-

Co είναι 2.44Å11.  

 
Εικόνα 5-2: Οι πορφυρίνες ZnTPP και CoTPP  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται η δημιουργία του δεύτερου 

στρώματος. Μετά την εξαγωγή από τα διαλύματα και την πλύση με τον καθαρό 

 

†† Η 4-αμινοθειοφαινόλη (4-ATP), καθαρότητας 90%, αγοράστηκε από την Aldrich και 

χρησιμοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Η αιθανόλη και το χλωροφόρμιο ήταν 

υψηλής καθαρότητας.  
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διαλύτη (χλωροφόρμιο) ένα δείγμα 4-ATP/CoTPP και ένα 4-ATP/ZnTPP ξηράθηκαν 

με ρεύμα καθαρού αζώτου και αποθηκεύτηκαν, ενώ για τα υπόλοιπα ξεκίνησε η 

διαδικασία σχηματισμού του τρίτου στρώματος. Τα τρία SAMs 4-ATP/CoTPP και τα 

τρία 4-ATP/ZnTPP βυθίστηκαν σε τρία διαλύματα τολουολίου και των 

φουλλεροπυρρολιδινών (fulleropyrrolidines), py-C60 (Εικόνα 5-3a), C2-py-C60 

(Εικόνα 5-3b) και C12-py-C60 (Εικόνα 5-3c), συγκέντρωσης 10-5M για 20 ώρες.  

 
Εικόνα 5-3: Τα τρία φουλεροπυρολιδίνια που χρησιμοποιήθηκαν 

Το άζωτο της πυριδίνης σχηματίζει ομοιοπολικό δεσμό με το κεντρικό 

μέταλλο των πορφυρινών (Εικόνα 5-4), με αποτέλεσμα την δημιουργία του τρίτου 

στρώματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φουλερένια των διαφόρων δειγμάτων 

απέχουν από την πορφυρίνη κατά διαφορετικές αποστάσεις, αφού μεσολαβούν 

ανθρακικές αλυσίδες διαφορετικού μήκους σε κάθε περίπτωση (C2, C12).  

 
Εικόνα 5-4: Δεσμός μεταξύ πορφυρίνης/ py-C60 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55::  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  MMUULLTTIILLAAYYEERRSS  ΠΠΟΟΡΡΦΦΥΥΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ--ΦΦΟΟΥΥΛΛΕΕΡΡΕΕΝΝΙΙΩΩΝΝ  

 103 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνθεση13,14 όλων των παραπάνω μορίων έγινε από 

την χημικό Dr Valentina Arima στο National Nanotechnology Laboratory-INFM-

Lecce-Ιταλία και η παρασκευή των δειγμάτων έγινε σε συνεργασία μαζί της. 

Τελικά, τα SAMs που δημιουργήθηκαν ήταν εννιά από τα οποία το ένα ήταν 

monolayer, τα δύο multylayers δύο στρωμάτων και τα τρία multylayers τριών 

στρωμάτων:  

1. 4ATP σε Au(111) 

2. 4ATP-CoTPP σε Au(111) 

3. 4ATP-CoTPP-py-C60 σε Au(111) 

4. 4ATP-CoTPP–C2-py-C60 σε Au(111) 

5. 4ATP-CoTPP–C12-py-C60 σε Au(111) 

6. 4ATP-ZnTPP σε Au(111) 

7. 4ATP-ZnTPP–py-C60 σε Au(111) 

8. 4ATP-ZnTPP–C2-py-C60 σε Au(111) 

9. 4ATP-ZnTPP–C12-py-C60 σε Au(111) 
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5.2.2 Θεωρητική μελέτη 

5.2.2.1 Θεωρητικές μέθοδοι μελέτης δομής 

Η δομή των παραπάνω απομονωμένων μορίων μελετήθηκε και 

βελτιστοποιήθηκε με την χρήση ημιεμπειρικών μεθόδων μέσω της χρήσης του ΡΜ5 

συνόλου παραμέτρων, οι οποίες παρέχονται από το υπολογιστικό πακέτο MOPAC15. 

Εν συνεχεία, τα βελτιστοποιημένης διαμορφώσεως μόρια, τοποθετήθηκαν πάνω σε 

επιφάνεια χρυσού. Η επιφάνεια του χρυσού αναπαριστάται με ένα σύνολο 35 ατόμων 

τα οποία δημιουργούν μία μάζα τριών στρωμάτων. Εκεί δημιουργήθηκε η σύνδεση 

του 4-ATP με το Au (μέσω του δεσμού S-Au) ενώ ο προσανατολισμός του 

συγκεκριμένου μορίου διατηρήθηκε σταθερός για όλες τις περαιτέρω διεργασίες και 

σχεδόν κάθετος στο επίπεδο του χρυσού11.  

Οι τελικές διαμορφώσεις μελετήθηκαν μέσω της διεξαγωγής υπολογισμών 

DFT‡‡ με την χρήση του προγράμματος Turbomole 5.716 όπου και χρησιμοποιήθηκαν 

οι συναρτησιακές υποδομές μοντέλου (modules) ridft και moloch. Επιπλέον, για τους 

single-point υπολογισμούς της θεμελιώδους κατάστασης χρησιμοποιήθηκε το 

συναρτησιακό πυκνότητας B-P86. Για όλους τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε το 

m3 αριθμητικό τετραγωνικό πλέγμα, ενώ το σύνολο βάσεων SV(P) ελήφθη από την 

βιβλιοθήκη βάσεων του Turbomole.  

 

‡‡ Οι υπολογισμοί DFT διεξήχθησαν από τον Dr. Manuel Piacenza, NNL/INFM-Lecce-Italy 
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5.2.2.2 Οι τελικές διαμορφώσεις 

Οι διαμορφώσεις των συστημάτων που προέκυψαν από τους θεωρητικούς 

υπολογισμούς, δίνονται στις παρακάτω εικόνες: 

 
Εικόνα 5-5: 4-ATP σε Αu. Οι χρυσές μπάλες αντιπροσωπεύουν τα στρώματα χρυσού, η κίτρινη το θείο, οι 

πράσινες τους άνθρακες, οι λευκές το υδρογόνο και η μπλε το άζωτο. 

 

Εικόνα 5-6: 4-ATP-Co/ZnTPP σε Αu. Οι χρυσές μπάλες αντιπροσωπεύουν τα στρώματα χρυσού, η 

κίτρινη το θείο, οι πράσινες τους άνθρακες, οι λευκές το υδρογόνο, οι μπλε τα άζωτα και η γαλάζια το μέταλλο της 

πορφυρίνης. 
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Εικόνα 5-7: 4ATP-Co/ZnTPP-Py-C60 σε Au. 
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Εικόνα 5-8: 4ATP-Co/ZnTPP-C2-Py-C60 σε Au. Τα χρώματα αντιστοιχούν στα ίδια μόρια όπως στις 

προηγούμενες εικόνες με επιπλέον την ύπαρξη του οξυγόνου που αναπαριστάται από το κόκκινο χρώμα. 
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Εικόνα 5-9: 4ATP-Co/ZnTPP-C12-Py-C60. 

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται κάποιες από τις γεωμετρικές παραμέτρους 

των παραπάνω μορίων. Η απόσταση του δεσμού N4-ATP-Zn αυξάνεται ελαφρά όσο 

αυξάνεται η πολυπλοκότητα των συστημάτων. Αντιθέτως, η απόσταση του δεσμού 

Zn-NPyr είναι σταθερή. Η γωνία δεσμού μεταξύ του κεντρικού μετάλλου της 

πορφυρίνης και του (C-N)4-ATP αυξάνεται κατά ~4º κατά την προσθήκη των 

συστημάτων των φουλερενίων.  
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Πίνακας 5-1: Γεωμετρικές παράμετροι συστημάτων που περιέχουν την ZnΤΡΡ. 

Στον Πίνακα 5-2 δίνονται οι υπολογισμένες μοριακές διαστάσεις των 

συστημάτων που περιέχουν την Zn πορφυρίνη όπου ο άξονας x αντιστοιχεί στον 

κάθετο άξονα ως προς το επίπεδο του υποστρώματος. Από προηγούμενες μελέτες 

έχει υπολογιστεί ότι για το 4-ATP η επιφανειακή κάλυψη για ένα ολόκληρο 

monolayer είναι 4.8×1018 μόρια/m2 17. Η τιμή αυτή σε συνδυασμό με τις τιμές του 

Πίνακα 5-2 καθιστούν δυνατό τον υπολογισμό της επιφανειακής κάλυψης για κάθε 

διαφορετικό υμένιο. Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 5-3 καταγράφονται οι τιμές της 

επιφανειακής κάλυψης για τα διαφορετικά δείγματα υποθέτοντας ότι το 4-ATP έχει 

σχηματίσει ένα monolayer με την προαναφερθείσα επιφανειακή κάλυψη και υπό την 

συνθήκη της ύπαρξης ιδανικής κατάστασης δηλαδή ότι έχει επιτευχθεί πλήρης 

επιφανειακή κάλυψη. Παρατηρείται ότι η επιφανειακή κάλυψη μειώνεται όσο οι 

διαστάσεις των συστημάτων αυξάνονται.  

 

Πίνακας 5-2: Μοριακές διαστάσεις 
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Δείγματα Επιφανειακή κάλυψη 

4-ATP 4.8×1018 μόρια/m2 

4-ATP/ZnTPP 7.8×1016 μόρια/m2 

4-ATP/ZnTPP/C60 6.8×1016 μόρια/m2 

4-ATP/ZnTPP/C2C60 4.2×1016 μόρια/m2 

4-ATP/ZnTPP/C12C60 1.8×1016 μόρια/m2 

Πίνακας 5-3: Επιφανειακή κάλυψη για τα διάφορα μοριακά συστήματα υπό την υπόθεση ότι 

σχηματίζονται monolayers. 

Στα πραγματικά συστήματα, τα οποία παρασκευάζονται σε εργαστήριο με την 

διαδικασία που έχει ήδη περιγραφεί παραπάνω, η παρουσία ελεύθερων 4-ΑΤΡ στην 

επιφάνεια και οξειδωμένων ή πολυμερισμένων μορίων δεν μπορεί να αποφευχθεί 

λόγω της ex situ φύσης της διαδικασίας προετοιμασίας τους18, με αποτέλεσμα να 

αναμένεται απόκλιση από τις θεωρητικές τιμές. Επιπλέον έχει αποδειχτεί9 ότι η 

πορφυρίνη CoTPP σχηματίζει ένα monolayer καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του 

χρυσού όπως επίσης και το pyC60. Στην περίπτωση όμως της ZnTPP πορφυρίνης, 

μελέτες έχουν δείξει ότι η επικάλυψη δεν είναι ομοιόμορφη με αποτέλεσμα να 

υπάρχει επικάλυψη ενός sub-monolayer19.  
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5.2.2.2  Υπολογισμός μοριακών τροχιακών 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα HOMO και LUMO για τις δομές με τα 

φουλερένια. Είναι εμφανές ότι σε όλα αυτά τα συστήματα το HOMO εντοπίζεται 

στην πορφυρίνη ενώ το LUMO στο φουλερένιο. 

 
Εικόνα 5-10: Τα HOMO και LUMO για τα συστήματα 4-ATP/ZnTPP/PyC60 σε δύο διαφορετικές 

διαμορφώσεις. 

 
Εικόνα 5-11: Τα HOMO και LUMO για τα συστήματα 4-ATP/ZnTPP/C2PyC60 και 4-

ATP/ZnTPP/C12PyC60. 
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5.2.2.3  Μεταφορά φορτίου στον χρυσό 

Η ποσότητα του φορτίου που μεταφέρθηκε στον χρυσό σε κάθε περίπτωση 

υπολογίστηκε μέσω της χρήσης των βελτιστοποιημένων διαμορφώσεων. Αρχικά, 

μελετήθηκε το μόριο 4-ΑΤΡ. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν δύο υπολογισμοί: ο ένας 

αφορούσε το μόριο όταν αυτό σχηματίζει δεσμό με τον Au (-S-Au) και ο άλλος το 

μεμονωμένο μόριο (-S-H). Η Εικόνα 5-13 απεικονίζει την διαφορά των φορτίων σε 

κάθε περίπτωση και κατά συνέπεια την ποσότητα μεταφοράς φορτίου. Οι 

μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται στο S και το C(5) (η αρίθμηση των ατόμων 

φαίνεται στην Εικόνα 5-12) όπου οι αλλαγές στο φορτίο είναι −0.24au και 0.11au 

αντιστοίχως. Το S, λοιπόν, κερδίζει ποσότητα φορτίου 0.24au από το οποίο το ~50% 

λαμβάνεται από τον C(5). Το υπόλοιπο οφείλεται στα υπόλοιπα άτομα. Δηλαδή, το 

φορτίο είναι εντοπισμένο. Όπως θα φανεί αργότερα, αυτό συνεπάγεται την αύξηση 

της μοριακής διπολικής ροπής. 

 
Εικόνα 5-12: Το μόριο 4-ΑΤΡ με αριθμημένα άτομα χωρίς το υδρογόνο του S. 

 
Εικόνα 5-13: Μεταφορά φορτίου. 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55::  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  MMUULLTTIILLAAYYEERRSS  ΠΠΟΟΡΡΦΦΥΥΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ--ΦΦΟΟΥΥΛΛΕΕΡΡΕΕΝΝΙΙΩΩΝΝ  

 113 

Τα παραπάνω συμπεράσματα ισχύουν και για τα υπόλοιπα συστήματα. Η 

Εικόνα 5-14 δείχνει τα φορτία του S και του C(5) για κάθε σύστημα σε δύο 

περιπτώσεις: όταν βρίσκονται στην επιφάνεια χρυσού και όταν είναι απομονωμένα (S 

Solo, C Solo). Είναι εμφανές ότι οι αλλαγές στα φορτία είναι σχεδόν όμοιες για όλα 

τα συστήματα. 

 
Εικόνα 5-14: Μεταφορά φορτίου των S και C(5) για κάθε σύστημα σε δύο περιπτώσεις: όταν βρίσκονται 

στην επιφάνεια χρυσού και όταν είναι απομονωμένα (S Solo και C Solo). 
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5.2.2.4 Υπολογισμός διπολικής ροπής 

Οι διπολικές ροπές των μορίων στην κάθετη διεύθυνση ως προς την επιφάνεια 

δίνονται στον Πίνακας 5-4. Οι τιμές για τα py~C60, C2py~C60 και C12py~C60 είναι 

σχεδόν ίδιες. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται μεταξύ του py~C60 και του 

C12py~C60, υποδεικνύοντας ότι κατά την προσθήκη μίας μεγάλης ανθρακικής 

αλυσίδας μεταξύ δότη-δέκτη ηλεκτρονίων, η διπολική ροπή αυξάνεται. 
Δομή Au/4-ATP Au/4-ATP/ZnTPP Au/4-ATP/ZnTPP/X 

4-ATP 6.551   

4-ATP/ZnTPP  6.068  

X=C60   8.377 

X=C2C60   8.714 

X=C12C60   10.262 

Πίνακας 5-4: Διπολικές ροπές μορίων στην διεύθυνση x (σε Debye). 

Οι τιμές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της αλλαγής 

του δυναμικού της επιφάνειας για κάθε διαφορετικό δείγμα. Έχει ήδη αναφερθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο ότι η αλλαγή αυτή δίνεται από την σχέση20 

)/( , SAumolNU −⊥ −=Δ μεμ . Για όλα τα συστήματα που έχουν μελετηθεί η μεταφορά 

φορτίου του δεσμού S-Au είναι σταθερή και κατά συνέπεια η διπολική ροπή μεταξύ 

αυτών των δύο ατόμων είναι σταθερή. Από τους θεωρητικούς υπολογισμούς είναι 

ήδη γνωστή η συνιστώσα της διπολικής ροπής στον κάθετο άξονα ως προς την 

επιφάνεια καθώς και η επιφανειακή κάλυψη. Η στατική διηλεκτρική δεν είναι γνωστή 

με αποτέλεσμα ο ακριβής υπολογισμός του ΔU να μην είναι εφικτός. Για τον σκοπό 

αυτό απαιτούνται περαιτέρω θεωρητικοί υπολογισμοί ώστε να υπολογιστεί το ε και 

να καταστεί δυνατή η σύγκριση με τα πειραματικά αποτελέσματα. 

5.2.3 Πειραματική μελέτη 

5.2.3.1 Μετρήσεις έργου εξαγωγής 

Τα προαναφερθέντα συστήματα μελετήθηκαν πειραματικά με την διάταξη 

που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2 και υπολογίστηκε το έργο εξαγωγής για κάθε 

σύστημα. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την διαφορά του έργου εξαγωγής των 

δειγμάτων από αυτόν του καθαρού χρυσού.  
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Εικόνα 5-15: Η διαφορά του έργου εξαγωγής από τον καθαρό χρυσό για τα multilayers συστημάτων 

Co(Zn)TPP/φουλερενίων σε χρυσό. 

Οι διαφορές για τα δύο σύνολα συστημάτων φαίνεται να έχουν παρόμοια 

συμπεριφορά. Η αύξηση της απόστασης porphyrin-C60 προκαλεί μείωση του ΔΦ 

ανεξάρτητα από το ποιο είναι το κεντρικό μέταλλο της πορφυρίνης. Η μόνη διαφορά 

που σημειώνεται είναι ότι το ΔΦ είναι ελαφρώς μικρότερο στην περίπτωση των 

συστημάτων όπου η πορφυρίνη είναι η CoTPP.  

5.2.3.2 Μετρήσεις διαπερατότητας 

Στις Εικόνες 5-16 και 5-17 παρόλο που το κεντρικό μέταλλο της πορφυρίνης 

αλλάζει πχ. 4-ATP/Co(Zn)TPP/py~C60 σε Au η τιμή της πιθανότητας 

διαπερατότητας δεν επηρεάζεται αισθητά. Αντιθέτως αν το μέτρο σύγκρισης για τα 

συστήματα αυτά είναι η μεταβολή της απόστασης του φουλερενίου από την 

πορφυρίνη, είναι εμφανές ότι η διαπερατότητα μειώνεται με την αύξησή της. Έτσι, 

ξεκινώντας από μία μέγιστη τιμή ~0.25 παρατηρείται σταδιακή μείωση μέχρι την 

τιμή του ~0.1 και στις δύο περιπτώσεις για τις δύο διαφορετικές πορφυρίνες. 
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Εικόνα 5-16: Πιθανότητα διαπερατότητας ως προς κινητική ενέργεια φωτοηλεκτρονίων για τα διάφορα 

συστήματα CoTPP πορφυρίνης στην επιφάνεια χρυσού. 
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Εικόνα 5-17: Πιθανότητα διαπερατότητας ως προς κινητική ενέργεια φωτοηλεκτρονίων για τα διάφορα 

συστήματα ZnTPP πορφυρίνης στην επιφάνεια χρυσού. 
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5.3 Συζήτηση 

Στην θεωρητική μελέτη, υπολογίστηκε η διπολική ροπή των μοριακών 

συστημάτων και η μεταφορά φορτίου από αυτά στον χρυσό. Συγκεκριμένα βρέθηκε 

ότι η τιμή της διπολικής ροπής αυξάνεται με την αύξηση της απόστασης του 

φουλερενίου από το κεντρικό μέταλλο της πορφυρίνης και απεδείχθη ότι το φορτίο 

είναι εντοπισμένο στον δεσμό S-Au, για όλα τα συστήματα. Επιπλέον υπολογίστηκαν 

οι διαστάσεις των μορίων, ο αριθμός των μορίων στην επιφάνεια υπό τις ιδανικές 

συνθήκες πλήρους επικάλυψης και ο τρόπος διάταξής τους.  

Η πειραματική μελέτη της πιθανότητας διαπερατότητας έδειξε την μείωσή της 

με την αύξηση των στρωμάτων στα multilayers. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός 

των μορίων και στα δύο συστήματα δεν διατηρείται σταθερός όσο προστίθενται 

στρώματα. Τα μόρια γίνονται όλο και μεγαλύτερα συνεπώς καταλαμβάνουν 

περισσότερο χώρο με αποτέλεσμα ο αριθμός τους στην επιφάνεια καθορισμένων 

διαστάσεων να γίνεται όλο και μικρότερος (βλ. Πίνακα 5-3).  

Στα συστήματα όπου οι επιφανειακές επικαλύψεις είναι της ίδιας τάξης 

μεγέθους σημειώθηκε ότι όσο απομακρύνεται το φουλερένιο από την πορφυρίνη τόσο 

δυσκολότερη γίνεται η απόδραση των ηλεκτρονίων από το σύστημα. Αυτό οφείλεται 

στην αύξηση της διπολικής ροπής, η οποία προκαλεί την αύξηση του φράγματος 

δυναμικού το οποίο θα πρέπει να διαπεράσουν τα φωτοηλεκτρόνια για να διαφύγουν 

από την επιφάνεια. 
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6 Συμπεράσματα 

Η νέα πειραματική μέθοδος που αναπτύχθηκε (LEPIS) χρησιμοποιήθηκε για 

την μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του μεταλλικού υποστρώματος συναρτήσει 

του ποσοστού επικάλυψης των υμενίων αλλά και του είδους τους, (μήκος αλυσίδας 

αλκυλοθειολών, αριθμός στρωμάτων, ταυτότητα στρωμάτων).  

Η δυνατότητα που παρέχεται με την μέθοδο αυτή, είναι η μελέτη των 

ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων των υμενίων και του υποστρώματος, μέσω της χρήσης 

πολύ χαμηλών ενεργειών (<1.4eV). Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η 

διερεύνηση κοντά στο επίπεδο Fermi, όπου το κυρίαρχο φαινόμενο δεν είναι η 

σκέδαση από τα μόρια αλλά οι σχηματιζόμενες ηλεκτρονιακές ζώνες. Η μέθοδος 

αυτή παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης μελέτης τόσο της γωνιακής κατανομής 

όσο και της πιθανότητας διαπερατότητας, ποσότητες που συμπληρώνουν η μία την 

άλλη και δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των φαινομένων σε αυτή την κλίμακα.  

Αρχικά, παρακολουθήθηκε η κινητική του φαινομένου της χημικής 

προσρόφησης αλκυλοθειολών σε υποστρώματα χρυσού με την πειραματική μέθοδο 

αλλά και με θεωρητικούς υπολογισμούς. Η μελέτη αυτή έγινε μέσω μετρήσεων της 

αλλαγής του έργου εξαγωγής, Φ, για θειόλες διαφορετικού μήκους ανθρακικής 

αλυσίδας. Διαπιστώθηκε ότι η μεταβολή του έργου εξαγωγής συναρτήσει της 

επιφανειακής κάλυψης χαρακτηρίζει την κινητική του φαινομένου της 

αυτοσυγκρότησης των SAMs. Η απόκλιση της κινητικής προσρόφησης από το 

μοντέλο Langmuir που σημειώθηκε, οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

προσροφητών (cooperative effects). Επιπλέον, βρέθηκε ότι το έργο εξαγωγής 

παρουσία ενός SAM εξαρτάται κυρίως από τις ιδιότητες της διεπιφάνειας και την 

οργάνωση και όχι από το μήκος της ανθρακικής αλυσίδας. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν από ab initio DFT θεωρητικούς υπολογισμούς.  

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις της πιθανότητας 

διαπερατότητας φωτοηλεκτρονίων με eΚΕ<1.5eV δειγμάτων με διαφορετική 

επιφανειακή κάλυψη, οι οποίες δείχνουν ότι το κυρίαρχο φαινόμενο που λαμβάνει 

χώρα κατά την διαδικασία αυτή είναι το φαινόμενο της σήραγγας. Η κινητική 

σχηματισμού του φράγματος δυναμικού κατά την διάρκεια της αυτοδόμησης του 

SAM μελετήθηκε μέσω της χρήσης του απλούστερου δυνατού μοντέλου 

διαπερατότητας μέσω φράγματος. Αποδείχτηκε ότι η αύξηση των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των μοριακών αλυσίδων προκαλεί την αύξηση της πολυπλοκότητας του 
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φαινομένου αφού πλέον λαμβάνουν χώρα δυνάμεις που προκαλούν τον σχηματισμό 

πολυδιάστατου φράγματος δυναμικού στην επιφάνεια του δείγματος.  

Η μελέτη της επίδρασης του μήκους της ανθρακικής αλυσίδας στην 

πιθανότητα διαπερατότητας απέδειξε ότι η τελευταία γίνεται μικρότερη με την 

αύξηση του μήκους. Επιπλέον από την μελέτη αυτή εξάγεται η σχέση του συντελεστή 

εξασθένησης των φωτοηλεκτρονίων με την ενέργεια τους, για πολύ μικρές τιμές της.  

Από την πειραματική και θεωρητική μελέτη του έργου εξαγωγής και της 

διαπερατότητας συστημάτων μέταλλο-πορφυρίνων/ φουλερενίων υπό την μορφή 

υμενίων σε επιφάνειες χρυσού, διαπιστώθηκε ότι για όλα τα συστήματα το φορτίο 

εντοπίζεται στον δεσμό S-Au. Η διπολική ροπή παρουσιάζει μία μικρή αύξηση κατά 

την απομάκρυνση του φουλερενίου από την μεταλλική πορφυρίνη ενώ όσο 

αυξάνονται τα myltilayers τόσο μειώνεται ο αριθμός των μορίων των υμενίων. Τέλος 

το μέταλλο της πορφυρίνης δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

μορφοποίηση των ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων αυτών των επιφανειών.  

Η εργασία αυτή καταδεικνύει την χρησιμότητα της πειραματικής μεθόδου 

LEPIS για την μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων οργανικών υμενίων. Για περαιτέρω 

μελέτες, είναι αναγκαία η τροποποίηση της πειραματικής διάταξης έτσι ώστε εκτός 

από την γωνιακή κατανομή, να γίνεται καταγραφή και της ενεργειακής κατανομής 

των φωτοηλεκτρονίων. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η επέκταση της 

πειραματικής διάταξης ώστε τα φωτοηλεκτρόνια με διαφορετικές ταχύτητες να 

διαγράφουν διαφορετικές τροχιές προς τον ανιχνευτή που θα είναι τοποθετημένος 

παράλληλα με την αρχική διεύθυνση κίνησης. Η επιλογή μίας λεπτής «φέτας» 

ηλεκτρονιακού νέφους η οποία υπόκειται σε ένα παλμικό ομογενές ηλεκτρικό πεδίο 

κάθετο στην διεύθυνση κίνησης του νέφους κάνει εφικτό τον διαχωρισμό των 

κινητικών ενεργειών. Συνεπώς, τα πειράματα LEPIS-EDAD θα παρέχουν μία πλήρη 

μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των συντιθέμενων επιφανειών. Τοιουτοτρόπως, η 

νέα πειραματική διάταξη θα δίνει την δυνατότητα καταγραφής της ενεργειακά 

εξαρτώμενης γωνιακής κατανομής (Energy Dependent Angular Distribution). 




