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Τράπαλη καθώς με τις συμβουλές τους, την υποστήριξή τους και τη 

βοήθεια τους ξεπερνούσα κάθε δυσκολία. 
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2.4 Χαρακτηριστικά πορφυρινικών δακτυλίων ................................ 21 

2.5 Αζωβενζόλια ............................................................................ 24 
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Περίληψη  
 

Οι πορφυρίνες είναι σύμπλοκα με τεράστια απήχηση στον ερευνητικό 

κλάδο, που τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξάνεται, καθώς βρίσκουν 

εφαρμογή σε ευρύ φάσμα. Ο λόγος είναι ότι υπάρχoυν ελεύθερες στη φύση 

έχοντας καθοριστικό ρόλο σε βιολογικές διεργασίες, λόγω των μοναδικών 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Ένας από τους κλάδους που 

πρωταγωνιστεί το συνθετικό ενδιαφέρον των πορφυρινών είναι οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, 

αρχικά αναλύεται η θεωρία πάνω στην οποία στηρίχτηκε η πορεία της 

ακόλουθης έρευνας. Στη συνέχεια,  παρατίθεται η συνθετική προσέγγιση 

των διμερών πορφυρινικών παραγώγων TPP(In)-NH2-gef-NH2-TPP(In) 

και TPP(Sn)-NH2-gef-NH2-TPP(Sn) με ιδιαίτερη σημασία στη σύνθεση 

της γέφυρας μεταξύ των δύο μορίων, καθώς προσδίδει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά στο σύμπλοκο που συντίθεται. Παράλληλα, εξηγείται η 

συνθετική πορεία του τελικού προιόντος που είναι το σύμπλοκο TPP(Zn)-

NH2-gef-NH2-TPP(Zn). Πέρα από τη συνθετική προσέγγιση των 

πορφυρινικών παραγώγων, αναλύονται οι μέθοδοι μελέτης και 

χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

πειραματικών διαδικασιών για τον προσδιορισμό των τελικών προϊόντων. 

Για την πλήρη περιγραφή και ταυτοποίηση σε κάθε στάδιο σύνθεσης των 

ενδιάμεσων παραγώγων λήφθησαν φάσματα φασματοσκοπίας ορατού- 

υπεριώδους (UV- Vis), φθορισμού μάζας (Maldi-TOF) και μαγνητικού 

πυρηνικού συντονισμού (NMR) 1H και 13C . Τέλος, η σύνθεση και ο 

χαρακτηρισμός των πορφυρινικών συμπλόκων επιτεύχθηκε με κύριο 

σκοπό τη χρήση τους ως φωτοευαισθητοποιητής σε dye sensitized solar 

cell (DSSC). 
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Abstract 
 

Porphyrins are complexes with a huge resonance in the research industry, 

which has been increasing in recent years as they are widely applied. The 

reason is that they are free in nature, having a very decisive role in 

biological activities because of its unique characteristics and properties. 

One of the sectors that pioneered the synthetic interest of porphyrins is 

renewable energy. In the present thesis, the theory on which the course of 

the following research is based is first analyzed. Hereinafter, the synthetic 

approach of the dimeric porphyrin derivatives TPP(In)-NH2-gef-NH2-

TPP(In) and TPP(Sn)-NH2-gef-NH2-TPP(Sn) is of particular importance 

in the bridge composition between of the two molecules, as it gives 

particular features to the complex being synthesized. At the same time, the 

synthesis of the final product namely TPP(Zn)-NH2-gef-NH2-TPP(Zn) 

complex is explained. In addition to the synthetic approach of porphyrin 

derivatives, the study and characterization methods used during the 

experimental procedures for the determination of end products are 

analyzed. Visible-ultraviolet (UV-Vis), mass fluorescence (Maldi-TOF) 

and magnetic nuclear resonance (NMR) 1H and 13C spectra were obtained 

for complete description and identification at each step of the synthesis of 

intermediates. Finally, the synthesis and characterization of porphyrin 

complexes was achieved with the main aim of using them as a 

photosensitizer in dye sensitized solar cell (DSSC). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για ενέργεια και η συνεχής εξάντληση των 

ορυκτών καυσίμων καθιστά επιτακτική ανάγκη την ανεύρεση 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ως εκ τούτου, περαιτέρω έρευνα για την 

ανεύρεση ασφαλών για την πανίδα και τη χλωρίδα, εναλλακτικών και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντική.  

Για το σκοπό αυτό ο επιστημονικός κλάδος στρέφεται στην ανεύρεση 

τέτοιου είδους τεχνολογίας με στόχο την ολοένα και μεγαλύτερη 

αξιοποίηση των άφθονων φυσικών πηγών όπως είναι η ηλιακή ενέργεια. 

Μέχρι και σήμερα, τα φωτοβολταϊκά είναι η πιο πολλά υποσχόμενη 

τεχνολογία που εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. 

Η ηλιακή ενέργεια, μία από τις πιο άφθονες και ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο του 

πλανήτη, καθώς η ποσότητα ενέργειας που εκπέμπεται από τον ήλιο στη 

γη είναι αρκετές χιλιάδες φορές υψηλότερη από την παγκόσμια ενεργειακή 

απαίτηση. Έτσι, η αξιοποίησή της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος.                                                              

Οι πορφυρίνες είναι σύμπλοκα που ανταποκρίνονται στο ρόλο αυτό, λόγω 

των μοναδικών ιδιοτήτων τους. Το όνομα πορφυρίνη προέρχεται από την 

ελληνική λέξη πορφύρα, που σημαίνει βαθύ κόκκινο, εξού και το χρώμα 

τους. Οι πορφυρίνες ως μακροκυκλικά τετραπυρολλικά συστήματα με 

συζηγείς διπλούς δεσμούς έχουν την ικανότητα πρόσληψης-απόδοσης 

ηλεκτρονικού νέφους με αποτέλεσμα να μπορούν να συλλέγουν μεγάλη 

ποσότητα ηλιακού φωτός.  

Στον τομέα των φωτοβολταїκών χρησιμοποιούνται μεταλλοπορφυρίνες με 

σκοπό την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και την μετατροπή της 

σε αξιοποιήσιμη μορφή ενέργειας από τον άνθρωπο, αλλά η συνεχής 

έρευνα επιτρέπει τη δημιουργία συστημάτων με μεγαλύτερη απόδοση. 
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Νέα γενιά φωτοβολταїκών συστημάτων έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια, αυτή του Dye-Sensitized-Sollar-Cell (DSSC).  
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1.1 Σκοπος εργασίας 
 

Στις μέρες μας πλέον θεωρείται πως η ηλιακή ενέργει αποτελεί 

αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο άφθονες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

με αποτέλεσμα αυτή η ιδιότητά του να διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο 

ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη, καθώς η ποσότητα ενέργειας που 

εκπέμπεται από τον ήλιο στη γη είναι υπεραρκετές φορές περισσότερη από 

την ενεργειακή απαίτηση ολόκληρης της γης. Επομένως,  η  αξιοποίησή 

της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μπορεί να είναι καθοριστική για την 

επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της γης. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η σύνθεση νέων 

πορφυρινικών παραγώγων για πιθανή εφαρμογή τους ως χρωστικές στα 

DSSC’s με στόχο υψηλότερες αποδόσεις από τις ήδη υπάρχουσες. 

Συγκεκριμένα, στόχος είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των 

πορφυρινών TPP(In)-NH2-gef-NH2-TPP(In) και TPP(Sn)-NH2-gef-

NH2-TPP(Sn), προκειμένου να μελετηθεί η λειτουργικότητα και η 

αποδοτικότητά τους σε DSSC’s. 

 

 

 

Εικόνα 1.1: Η χημική δομή των πορφυρινών TPP(In)-NH2-gef-NH2-

TPP(In) (αριστερά) και TPP(Sn)-NH2-gef-NH2-TPP(Sn) (δεξιά). 
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Ιδιαίτερο ρόλο και ενδιαφέρον κατέχει η γέφυρα που ενώνει τα δύο μόρια 

πορφυρίνης στην κάθε περίπτωση. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εκπόνησης των πειραμάτων παρουσιάστηκε 

μεγάλη δυσκολία στη σύνθεση των παραπάνω συμπλόκων. Όμως, 

παρασκευάστηκε το σύμπλοκο TPP(Zn)-NH2-gef-NH2-TPP(Zn), όπου 

χαρακτηρίστηκε με φασματομετρία μάζας MALDI-TOF και 

φασματοσκοπία ορατού-υπερώδους (Uv-Vis). 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2: Η χημική δομή της πορφυρίνης TPP(Zn)-NH2-gef-NH2-

TPP(Zn) που τελικά παρασκευάστηκε. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

2.1 Δομή πορφυρίνης 
 

Η βασική δομική μονάδα του πορφυρινικού σκελετού είναι το πυρρόλιο, 

το οποίο απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί:  

 

 

Εικόνα 2.1: Η χημική δομή του πυρρόλιου με αρίθμηση των θέσεων. 

 

Το πυρρόλιο είναι πενταμελής ετεροκυκλική ένωση με έξι π ηλεκτρόνια, 

από τα οποία τα τέσσερα προέρχονται από τους τέσσερις άνθρακες 

υβριδισμού sp2 του δακτυλίου, ενώ τα υπόλοιπα δύο ηλεκτρόνια απο το 

μονήρες ζεύγος του αζώτου. Έτσι, υπάρχουν συνολικά έξι π ηλεκτρόνια, 

που καθιστούν το πυρρόλιο αρωματική ένωση, επιβεβαιώνοντας τον 

κανόνα του Hückel 4ν+2. Οι πορφυρίνες διαθέτουν τέσσερις πυρρολικούς 

δακτυλίους, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους διαδοχικά μέσω μεθινικών 

γεφύρων, σχηματίζοντας ένα μεγαλύτερο δακτύλιο. 

 Η γεωμετρία του δακτυλίου είναι επίπεδη και το εκτενές συζυγιακό 

σύστημα καθιστά την πορφυρίνη αρωματική. Συγκεκριμένα, οι μελέτες 

της δομής της πορφυρίνης οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για 

ένα επίπεδο μόριο, όπου οι δύο από τους τέσσερις πυρρολικούς 

δακτυλίους είναι ελαφρώς στραμμένοι προς τα κάτω, έτσι ώστε τα 
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τέσσερα άτομα αζώτου να θεωρούνται εκτός επιπέδου. Η απόσταση των 

τελευταίων από το κέντρο του δακτυλίου είναι 2,04 Å.  

Ο δακτύλιος της πορφυρίνης περιέχει 18 π ηλεκτρόνια, τα οποία είναι 

απεντοπισμένα σε όλην την περιφέρεια του μακροκυκλικού δακτυλίου, 

επιβεβαιώνοντας τον αριθμό 4ν+2 του Hückel, καθιστόντας το μόριο 

αρωματικό. Στις ουδέτερες πορφυρίνες δεν υπάρχει στο κέντρο του 

πορφυρινικού δακτυλίου κάποιο μέταλλο συναρμοσμένο, παρατηρώντας 

πως πρωτόνια βρίσκονται συνδεδεμένα στα δύο από τα τέσσερα άζωτα.  

Οι πορφυρίνες, λοιπόν, ανήκουν στην κατηγορία των μορίων που είναι 

αρωματικά και με υψηλή συζυγία, κατέχοντας με αυτόν τον τρόπο 

συγκεκριμένες ιδιότητες και λειτουργίες, όπως το χαρακτηριστικό 

πορφυρό χρώμα που διαθέτουν. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η 

απλούστερη μορφή πορφυρίνης, όπως περιγράφηκε:  

 

 

Εικόνα 2.2: Η χημική δομή της απλούστερης πορφυρίνης. 

 

Η κύρια συνθετική προσέγγιση μοντέλων πορφυρινών είναι η εξής:  
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Εικόνα 2.3: Η χημική αντίδραση σύνθεσης της πορφυρίνης. 

 

Ο  μηχανισμός συμπύκνωσης της βενζαλδεύδης με το πυρρόλιο δίνεται 

παρακάτω. 
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Εικόνα 2.4: Μηχανισμός συνθετικής πορείας πορφυρίνης. 

 

 

2.2 Ονοματολογία πορφυρίνης 

Η λέξη πορφυρίνη προέρχεται από την ελληνική λέξη «πορφύρα», που 

σημαίνει έντονο βαθύ κόκκινο. Αυτό συμβαίνει, λόγω του ότι, όλες οι 

πορφυρινικές δομές είναι έντονα κόκκινες και μωβ. Εξαιτίας του έντονου 

χρώματός τους και του γεγονότος ότι απαντώνται στα κύτταρα κάθε είδους 

ζωής του πλανήτη μας, τους έχει αποδοθεί δικαίως το προσωνύμιο “Το 

Χρώμα της Ζωής”.  

Αρχικά, η πρώτη εργαστηριακή σύνθεση πορφυρίνης πραγματοποιήθηκε 

από τον Γερμανό βιοχημικό Hans Fischer, ο οποίος το 1930 συνθέτοντας 

και απομονώνοντας τόσο την αιμίνη, όσο και τη χλωροφύλλη και 

χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική δομική τους ομοιότητα, προσέδωσε στα 

συζυγή αυτά πυρρολικά συστήματα το όνομα «πορφυρίνες», το οποίο 

επικρατεί έως και σήμερα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά ο 
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κύριος δακτύλιος της πορφυρίνης, δηλαδή το τετραπυρρόλιο, είχε 

ονομαστεί πορφίνη.  

Εν τέλει, όμως, επικράτησε το όνομα πορφυρίνη, αν και τυπικά θεωρείται 

πως οι πορφυρίνες είναι παράγωγα της πορφίνης, με αντικατάσταση 

μερικών ή όλων των θέσεων που μπορούν να αντικατασταθούν με 

πλευρικές ομάδες. Δεδομένου, ότι πρόκειται για μεγάλα πολύπλοκα μόρια 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο εύχρηστο σύστημα ονοματολογίας που 

διευκολύνει την ονομασία των πορφυρινικών ενώσεων που προκύπτουν. 

Οι τέσσερις πυρρολικοί δακτύλιοι ονομάζονται από δεξιά προς τα 

αριστερά ως A, B, C και D, σύμφωνα με το σύστημα Fischer. Για την 

αρίθμηση των ανθράκων χρησιμοποιείται το σύστημα κατά IUPAC, 

επομένως η αρίθμηση ξεκινάει από τον πρώτο άνθρακα του Α πυρρολικού 

δακτυλίου που βρίσκεται από την αριστερή πλευρά δίπλα στο άζωτο και 

επεκτείνεται περιφερειακά και κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού.  

 

 

Εικόνα 2.5: Χημική δομή με αρίθμιση για ονοματολογία κατά Fischer 

(αριστερά) και κατά IUPAC (δεξιά). 
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Οι θέσεις 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19 αποκαλούνται alpha-θέσεις, ενώ οι 

θέσεις 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18 αναφέρονται ως beta-θέσεις. Οι θέσεις 5, 

10, 15, 20 είναι γνωστές ως meso-θέσεις. Οι θέσεις meso-και beta-, 

μπορούν να υποκατασταθούν από ποικίλες χημικές ομάδες. Αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι που επιτρέπει την ύπαρξη πολλών διαφορετικών  

πορφυρινικών δομών, παρουσιάζοντας έτσι μια μεγάλη ποικιλία 

λειτουργιών.  

 

 

Εικόνα 2.6: Οι β- υποκατεστημένες και meso-υποκατεστημένες θέσεις 

για αρίθμιση κατά Fischer. 

 

Συνοπτικά, στην αρίθμηση κατά Fischer οι β-υποκατεστημένες θέσεις του 

δακτυλίου αριθμούνται από το 1 έως το 8, οι meso-υποκατεστημένες από 

το α έως το δ, ενώ οι α-υποκατεστημένες θέσεις μένουν αναρίθμητες. Από 

την άλλη μεριά σύμφωνα με το σύστημα IUPAC, αριθμούνται όλα τα 

άτομα του δακτυλίου συμπεριλαμβανομένων και των αζώτων.  
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2.3 Μεταλλοπορφυρίνες 
 

Οι μετταλοπορφυρίνες είναι ενώσεις που σχηματίζονται μεταξύ 

μεταλλοϊόντων και πορφυρινικών υποκαταστατών. Η δημιουργία 

μεταλλοπορφυρίνων στηρίζεται στην σημαντική ικανότητα πρόσληψης- 

απόδοσης ηλεκτρονιακού νέφους που παρουσιάζουν οι πορφυρίνες. 

Συγκεκριμένα, τα κεντρικά πυρρολικά άτομα αζώτου μπορούν να δράσουν 

ως δέκτες πρωτονίων, σχηματίζοντας διπρωτικά οξέα με φορτίο +2 και 

μετατρέποντας έτσι την πορφυρίνη στην κατιονική μορφή της.  Αντίθετα, 

μπορούν πολύ εύκολα, να δώσουν δύο πρωτόνια, προκειμένου να 

σχηματιστεί το πορφυρινικό ανιόν με φορτίο -2. Αυτά τα πορφυρινικά 

ανιόντα έχουν την ικανότητα να δράσουν ως ligand για να σχηματίσουν 

δεσμό συρναρμογής με μεταλλικά ιόντα. Ο μεταλλικός δεσμός ανάμεσα 

στο μεταλλικό κατιόν και στο πορφυρινικό ανιόν πραγματοποιείται μέσω 

των πυρρολικών αζώτων, που χρησιμοποιούνται ως κέντρο συναρμογής 

του πορφυρινικού συμπλόκου.  

 

 

Εικόνα 2.7: Σχηματική απεικόνισης μεταλλοπορφυρίνων με το μεταλλικό 

κέντρο να συμβολίζεται με «M». 
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Οι πρώτες μεταλλώσεις πορφυρινών που αποπειράθηκαν έγιναν με 

μεταλλικά ιόντα όπως Fe, Mg, Ni, Co, Cu, Sn, Zn και Mg. 

Μεταλλοπορφυρίνες με μεταλλικό κέντρο όπως Fe2+ (αιμοσφαιρίνη) ή 

Mg2+ (χλωροφύλλη) λαμβάνουν μέρος σε πολλές και σημαντικές 

αντιδράσεις των ζωϊκών και φυτικών οργανισμών.  

 

 

Εικόνα 2.8: Χημική δομή της αίμης ως σιδηρο-πορφυρίνης.  

 

Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο σχηματισμός μεταλλοπορφυρίνων έχει 

αναπτυχθεί με προηγμένες τεχνικές σύνθεσης τόσο, ώστε τα περισσότερα 

μέταλλα και ακόμα και κάποια μεταλλοειδή να έχουν συναρμοστεί με 

πορφυρινικούς δακτυλίους. Έτσι πέρα από το συνθετικό ενδιαφέρον που 

προκύπτει γαι τις μεταλλοπορφυρίνες και το ερευνητικό ενδιαφέρον όσον 

αφορά τις εφαρμογές που μπορεί να έχουν τα προϊόντα αυτά, δύνεται 

παράλληλα και η δυνατότητα να μελετηθούν ενδελεχώς οι βιολογικές 
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αντιδράσεις που μπορούν ή θα μπορούσαν να διεκπεραιώνουν αυτά τα 

μόρια.  

 

 

Εικόνα 2.9: Τα πιθανά κέντρα υποκατάστασης της πορφυρίνης. 

 

2.4 Χαρακτηριστικά πορφυρινικών δακτυλίων  
 
Οι πορφυρίνες είναι ενώσεις με μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, εξαιτίας 

των ιδιαίτερων ιδιοτήτων που εμφανίζουν. Χάρις των χαρακτηριστικών 

που έχουν οι πορφυρίνες, τίθονται αυτόματα στα επίκεντρο των 

επιστημονικών ερευνών. Αυτό συμβαίνει δικαίως, καθώς οι πορφυρίνες  
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αποτελούν ενώσεις με συγκεκριμένες φυσικές, χημικές και βιολογικές 

ιδιότητες, με αποτέλεσμα οι εφαρμογές τους να πληθαίνουν.  

Αρχικά, οι πορφυρίνες μπορούν να προσλάβουν δύο πρωτόνια, 

σχηματίζοντας διπρωτικά οξέα με συνολικό φορτίο +2, ή να αποβάλλουν 

δύο πρωτόνια, αποκτώντας συνολικό φορτίο –2. Μάλιστα, το πορφυρινικό 

διανιόν εμφανίζει πλήρη συζυγία στην περιφέρεια, υπακούοντας στον 

κανόνα των 4n+2 ηλεκτρονίων. Αυτή η ιδιότητα προσδίδει στα μόρια και 

στα παράγωγα τους τον ιδιαίτερα έντονο χρωματισμό.  

Αρχικά, οι πορφυρίνες μπορούν να προσλάβουν δύο πρωτόνια 

σχηματίζοντας διπρωτικά οξέα με συνολικό φορτίο +2 ή να αποβάλλουν 

δύο πρωτόνια αποκτώντας συνολικό φορτίο -2. Επομένως, μέσω της 

ιδιότητάς τους οι πορφυρίνες μπορούν να χαρακτηριστούν ως οξέα-βάσεις 

κατά Brønsted-Lowry. Συγκεκριμένα, το πορφυρινικό διανιόν έχει την 

ικανότητα να δράσει ως τετραδραστικός χημικός ligand και να 

συναρμοστεί με δραστικά μεταλλικά ιόντα ακόμα και με μεταλλικά ιόντα 

σε ασυνήθηστες οξειδωτικές καταστάσεις προκειμένου να επιτευχθεί 

απόλυτη σταθερότητα.  

Αυτή η διαδικασία της μετάλλωσης είναι ιδιαίτερα επιλεκτική όσον αφορά 

το μέγεθος του συναρμοζόμενου ιόντος, καθώς επηρεάζεται η 

σταθερότητα του ligand η οποία οφείλεται στο φαινόμενο του 

συντονισμού αλλά και στο μέγεθος του ιόντος που πρόκειται να 

συναρμοστεί. Σύμφωνα με δομικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί, 

μεταλλικά ιόντα με ακτίνα από 6-70pm μπορούν και συναρμόζονται στο 

κέντρο του μεταλλικού κέντρου που σχηματίζεται μέσω των αζώτων του 

τετραπυρρολικού δακτυλίου. Όταν το μέγεθος του μεταλλικού ιόντος είναι 

μεγαλύτερο από 70pm, το μεταλλικό κέντρο σχηματίζεται έξω από το 

επίπεδο που δημιουργούν τα 4 άζωτα του δακτυλίου.  
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Οι πορφυρίνες αποκτούν σχεδόν επίπεδη διαμόρφωση κατά τη διαδικασία 

της μετάλλωσής τους. Με την προϋπόθεση ότι ο ρυθμός συναρμογής είναι 

6 με ψευδοοκταεδρική γεωμετρία με αποτέλεσμα οι αξονικές θέσεις Χ και 

Y να μένουν κενές και διαθέσιμες να δημιουργήσουν δεσμό συναρμογής 

με άλλα ligands. Αυτή η διαμόρφωση εμφανίζει έντονο «trans φαινόμενο» 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιδράσεις όπως σύνθεσης ή κατάλυσης 

με ποικιλία εφαρμογών.  

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως 

πρόκειται για μόρια που δύνανται να οξειδώνονται και να ανάγονται με 

μεγάλη ευκολία. Έτσι, μπορούν να χαρακτηριστούν ως οξέα-βάσεις κατά 

Lewis. Αυτή η ικανότητα πρόσληψης και απόδοσης ηλεκτρονιακού 

νέφους προσδίδει δραστικότητα στα μόρια με αποτέλεσμα να μπορούν να 

απορροφούν φωτόνια και να εκπέμπουν ακτινοβολία. Σε αυτό το γεγονός 

άλλωστε οφείλεται το έντονο χρώμα που εμφανίζουν τα πορφυρινικά 

σύμπλοκα. 

Οι πορφυρίνες απαντόνται σε όλα τα βιολογικά συστήματα. Αποτελούν 

βασικά συστατικά κυττάρων και παίζουν σημαντικό ρόλο σε διαδικασίες 

μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η ικανότητα αυτών των τετραπυρρολικών 

μορίων να απορροφούν φως σε συνδυασμό με την οξειδοαναγωγή τους τα 

καθιστά εξεραιτικούς ενεργειακούς μετατροπείς βιολογικών συστημάτων. 

Επομένως, μέσω αυτής της ιδιότητας παρουσιάζονται ως αξιόλογοι 

υποψήφιους φωτοευαισθητοποιητές σε φωτονικά συστήματα. 

Μελέτες πάνω στις πορφυρίνες έχουν δείξει πως οι χημικές και φυσικές 

ιδιότητες που φέρουν προκύπτουν κατά βάση από τη φύση που 

πορφυρινικού δακτυλίου. Συγκεκριμένα, η στεροχημεία και τα 

ηλεκτρονιακά φαινόμενα που δημιουργούνται από τη δομή του εκάστοτε 

πορφυρινικού υποκαταστάτη επηρεάζουν το μεταλλικό κέντρο. Η 

εισαγωγή ενός ή περισσότερων αξονικών ligands στις σφαίρες 
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συναρμογής καθιστούν το σύμπλοκο δραστικό αποκτώντας διαφορετικές 

λειτουργίες και ρόλους.  

 

 

2.5 Αζωβενζόλια 
 
Τα αζωβενζόλια είναι μια κατηγορία ενώσεων που ανήκουν στην ομάδα 

των αρυλαμίνων. Τέτοια αζω-συζευμένα προϊόντα εμφανίζουν σπουδαίες 

ιδιότητες. Κυρίως, παρουσιάζουν συνθετικό ενδιαφέρον, λόγω του 

εκτεταμένου π ηλεκτρονιακού συστήματος που διαθέτουν, αποκτώντας 

πολλές δομές συντονισμού, έχοντας έτσι μεγάλη σταθερότητα. Επιπλέον, 

εξαιτίας του εκτεταμένου π συστήματος προκαλείται απορρόφηση στην 

ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Βέβαια, η 

φωτοχρωματικές ιδιότητες των αζωβενζολίων εξαρτόνται σε μεγάλο 

βαθμό από τον υποκαταστάτη των φαινυλικών δακτυλίων. Μάλιστα, 

ορισμένες φορές είθιστε τα αζωβενζόλια να ταξινομούνται σε 

υποκατηγορίες όπως είναι τα αμινοβενζόλια ή τα ψευδοστιλβένια, 

ανάλογα με τα φάσματα απορρόφησης. 

 

 

Εικόνα 2.10: Trans και cis δομή αζωβενζολίου. 
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Γενικά, το φάσμα του αζωβενζολίου εμφανίζει δύο καλά διαχωρισμένες 

μπάντες στο ορατό που οφείλονται σε μεταβάσεις π -> π*. Στερεοχημικά, 

υπάρχουν δύο ισομερή, το -cis και το -trans γύρω από τον κεντρικό διπλό 

δεσμό των αζώτων, με αποτέλεσμα τα μόρια να υφίστανται μεγάλες 

γεωμετρικές μεταβολές εξαιτίας του ισομερισμού. Στη θερμοδυναμικώς 

σταθερή -meta trans μορφή το μόριο είναι επίπεδο με απόσταση μεταξύ C4 

και C4’ να είναι 9Å ενώ η -cis μορφή είναι στριμένη λόγω στερικής 

απώθησης μεταξύ των ατόμων υδρογόνου που βρίσκονται στην ortho θέση 

σε σχέση με τον διπλό δεσμό των αζώτων με αποτέλεσμα η απόσταση των 

C4 και C4’ να είναι σημαντικά μικρότερη. Αυτή η μεγάλη γεωμετρική 

αλλαγή που γίνεται ανάμεσα στις μορφές των ισομερών οδηγεί σε πολλές 

εφαρμογές των αζωβενζολίων όπως φωτοκαταλύτες, φωτοφάρμακα, 

μοριακούς αισθητήρες και άλλα ακόμα. Ο ισομερισμός του μορίου μπορεί 

να ενεργοποιηθεί είτε ηλεκτροχημικά είτε θερμικά είτε με ακτινοβολία 

φωτός. Συγκεκριμένα ο ισομερισμός -trans σε -cis μορφή επιτυγχάνεται με 

ακτινοβολία φωτός, ενώ ο -cis σε -trans επιτυγχάνεται ηλεκτροχημικά ή 

θερμικά.  

 

 

 

Εικόνα 2.11: Μοριακό μοντέλο της trans και της cis μορφής.  

 

Η αζωενώσεις προκύπτουν από αντιδράσεις σύζευξεις αρενοδιαζωνιακών  

αλάτων με ενεργοποιημένους αρωματικούς δακτυλίους. Οι αντιδράσεις 

διαζωνικής σύζευξης κατατάσσονται στις αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης 
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αρωματικής υποκατάστασης όπου το θετικά φορτισμένο διαζωνικό ιόν 

λειτουργεί ως ηλεκτρονιόφιλο που αντιδρά με μια φαινόλη ή αρυλαμίνη, 

μόριο πλούσιο σε ηλεκτρονιακό φορτίο. Η αντίδραση πραγματοποιείται 

στην -para θέση εκτός αν είναι κατειλημμένη, οπότε γίνεται -ortho 

προσβολή σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν κυρίως τρία μηχανιστικά 

μονοπάτια για τον ισομερισμό: ο περιστροφικός, ο αναστροφικός και ο 

συντονισμένος αναστροφικός. Για τον περιστροφικό μηχανισμό 

απαιτείται η θραύση του διπλού δεσμού μεταξύ των αζώτων σε απλό με 

αποτέλεσμα την ελεύθερη περιστροφή που οδηγεί σε αλλαγή της διεδρικής 

γωνίας μεταξύ C-N-N-C ενώ η γωνία των 120o μεταηξύ N-N-C παραμένει 

ως έχει. Στον αναστροφικό μηχανισμό περιλαμβάνεται η αύξηση της 

γωνίας μεταξύ N-N-C στις 180o ενώ η διεδρική γωνία C-N-N-C παραμένει 

0o. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα sp-υβριδισμένο επίπεδο μόριο στην 

μεταβατική κατάσταση. Στο μηχανισμό συντονισμένης αναστροφής και οι 

δύο γωνίες δεσμών Ν-Ν-C αυξάνονται στις 180o με αποτέλεσμα μία 

γραμμική μεταβατική κατάσταση. Σε αυτό το μηχανισμό δεν υπάρχει 

διπολικότητα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους μηχανισμούς. Η χαλάρωση 

των δεσμών συμβαίνει κοντά στη μεταβατική κατάσταση όπου η 

γεωμετρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να σχηματιστεί το -cis ή το -

trans αζωβενζόλιο.  

 

 

 

Εικόνα 2.12: Η trans δομή μετατρέπεται σε cis με ακτινοβολία ή 

θερμότητα.  
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2.6 Φωτοβολταϊκά Συστήματα  
 

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα εστιάζει το ενδιαφέρον 

της όλο και περισσότερο στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η ποιότητα της 

ανθρώπινης ζωής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα της 

ενέργειας. Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα στρέφεται 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να επιτευχθεί η μείωση της χρήσης 

των ορυκτών καυσίμων αφού ως μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας επίκειται 

σύντομα η εξάντλησή τους. Η λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα η ηλιακή ενέργεια, 

καθώς  η άμεση μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια δεν επηρεάζει το 

περιβάλλον. Έτσι, έρχεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων η χρήση 

και η ανάγκη ανάπτυξης των  φωτοβολταϊκών συστημάτων.  

 

 

Εικόνα 2.13: Λειτουργία φωτοβολταϊκού κελιού. 

 

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας των 

φωτοβολταϊκών κελιών που μετατρέπουν άμεσα την ηλιακή ενέργεια σε 

ηλεκτρική. Πρόκειται για διατάξεις που αξιοποιούν τα φωτόνια που 
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προσπίπτουν σε ημιαγωγογούς, δημιουργώντας ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών 

και στην περίπτωση ύπαρξης εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου εμφανίζεται 

ηλεκτρικό δυναμικό στη διεπιφάνεια τους. Η συγκεκριμένη τεχνολογία 

εμφανίζεται το 1838 από ένα ζευγάρι Γάλλων επιστημόνων που 

εργάζονται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω χημικών 

αντιδράσεων. Παρατηρούν ότι όταν εκθέτουν την συσκευή που έχουν 

κατασκευάσει στο ηλιακό φως, αυξάνεται η παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος. Το 1954 τα εργαστήρια Bell ανακοινώνουν τις εξελίξεις που 

μεταφέρουν τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία από τα εργαστήρια και την 

αξιοποιούν στην καθημερινή πρακτική με  την κατασκευή μίας μονής 

φωτοβολταϊκής κυψέλης από σιλικόνη. Η εφαρμογή της στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 περιορίζεται στα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ. 

Η εξέλιξή της επιτρέπει τη μείωση του κόστους (~4% το χρόνο14) στην 

παραγωγή ηλεκτρισμού από $300 σε $4 ανά Watt. Εξαιτίας  της σχετικά 

χαμηλής απόδοσής τους και του συνεπαγόμενου υψηλού συνολικού 

κόστους, τα φωτοβολταϊκά συστήματα κυρίως εφαρμόζονται ως μονάδες 

μικρής δυναμικότητας σε περιοχές αγροτικές και απομακρυσμένες όπου η 

σύνδεση με το δίκτυο είναι πολύ ακριβή. Έτσι η έρευνα επικεντρώνεται 

στις οργανικές ηλιακές κυψελίδες για το χαμηλό τους κόστος και την 

εύκολη κατασκευή τους. Επιπλέον, λόγω της ευελιξίας έναντι των 

συμβατικών κρυσταλλικών ηλιακών κυψελίδων με βάση το πυρίτιο. 

Μεταξύ όλων των οργανικών ηλιακών κυψελίδων, οι ευαίσθητες σε 

χρωστικές ηλιακές κυψλίδες (DSSC) είναι η πιο αποδοτική και εύκολα 

εφαρμοσμένη τεχνολογία. 

 

 

2.6.1 Λειτουργία του φωτοβολταϊκού κελιού 
 

Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα ή φωτοβολταϊκές κυψέλες είναι 

κρυσταλλοδίοδοι οι οποίοι αποτελούνται από ημιαγωγούς (φτιαγμένους 
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από ημιαγώγημα υλικά τα οποία έχουν την ιδιότητα της 

φωτοαγωγιμότητας, να απορροφούν δηλαδή φωτόνια και να μεταδίδουν 

την ενέργεια τους αυτή σε χωριστά ηλεκτρόνια). Το πυρίτιο είναι το πιο 

συχνό υλικό που χρησιμοποιείται στη κατασκευή ημιαγωγών για 

οικονομικούς και τεχνικούς λόγους. 

Με τον όρο ημιαγωγός καλείται το υλικό που έχει την ιδιότητα να 

μετατρέπει την ενέργεια των φωτονίων που προσπίπτουν πάνω του σε 

ηλεκτρική. Το πυρίτιο (Si) αποτελεί ένα γνωστό ημιαγωγό. Κύριο 

χαρακτηριστικό των ημιαγωγών είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων που 

βρίσκονται στη στοιβάδα σθένους ενός ατόμου. Όταν λοιπόν συνυπάρχουν 

πολλά άτομα μαζί διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεισφέρουν 

ηλεκτρόνια με τα γειτονικά τους άτομα και να αποκτήσουν συμπληρωμένη 

εξωτερική στοιβάδα και κρυσταλλική δομή. Τις ημιαγώγιμες ιδιότητές του 

το πυρίτιο τις αποκτά με τεχνικό τρόπο. Αυτό πραγματοποιείται με την 

πρόσμιξη με άλλα στοιχεία τα οποία έχουν ένα ηλεκτρόνιο περισσότερο 

είτε ένα λιγότερο στη στοιβάδα σθένους τους. Αυτή η πρόσμιξη τελικά 

κάνει τον κρύσταλλο δεκτικό είτε σε θετικά φορτία (υλικό τύπου p) είτε 

σε αρνητικά φορτία (υλικό τύπου n ). Για την κατασκευή  λοιπόν ενός 

ημιαγωγού τύπου n ή αλλιώς ενός αρνητικά φορτισμένου κρύσταλλου 

πυριτίου θα πρέπει να γίνει πρόσμιξη ενός υλικού με 5e- στην εξωτερική 

του στοιβάδα, όπως για παράδειγμα το φώσφορο. Σε κάθε άτομο πυριτίου 

υπάρχουν 14 ηλεκτρόνια κατανεμημένα σε τρεις διαφορετικές στοιβάδες. 

Οι δύο πρώτες είναι συμπληρωμένες με 2 και 8 ηλεκτρόνια αντίστοιχα. Η 

εξωτερική στοιβάδα περιλαμβάνει τα υπολειπόμενα 4 ηλεκτρόνια που 

συμμετέχουν σε δεσμούς με τα γειτονικά άτομα πυριτίου και σχηματίζουν 

την κρυσταλλική πυραμιδική δομή του καθαρού πυριτίου. Το καθαρό 

κρυσταλλικό πυρίτιο είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού καθώς δεν 

υπάρχουν ελεύθερα κινούμενα ηλεκτρόνια όπως στην περίπτωση του 

μεταλλικού πλέγματος. Όταν διοχετεύεται ενέργεια στο κρυσταλλικό 
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πυρίτιο, κάποια ηλεκτρόνια διεγείρονται, σπάζουν τους δεσμούς τους και 

απομακρύνονται προς γειτονικά τους άτομα και δημιουργούν διαθέσιμες 

θετικά φορτισμένες "οπές" στη δομή του υλικού. Οι θέσεις αυτές 

καταλαμβάνονται από ηλεκτρόνια γειτονικών ατόμων και με τον τρόπο 

αυτό πραγματοποιείται ροή ηλεκτρονίων μέσα στο υλικό. Ο αριθμός όμως 

των ηλεκτρονίων που μπορούν να κινηθούν είναι αρκετά περιορισμένος 

για να χρησιμεύσει στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Για αυτό το λόγο 

εισάγονται ετεροάτομα στην κρυσταλλική δομή, όπως π.χ. φωσφόρου. Η 

εξωτερική στοιβάδα του φωσφόρου έχει 5 ηλεκτρόνια εκ των οποίων τα 4 

συμμετέχουν σε δεσμούς με τα γειτονικά άτομα πυριτίου, ενώ το πέμπτο 

συγκρατείται ηλεκτροστατικά από τα πρωτόνια του πυρήνα. Το 

συγκεκριμένο ηλεκτρόνιο απαιτεί σημαντικά χαμηλότερη ενέργεια 

ενεργοποίησης για να κινηθεί στο κρυσταλλικό πλέγμα. Σαν αποτέλεσμα 

τα περισσότερα από αυτά τα ηλεκτρόνια ελευθερώνονται και γίνονται 

φορείς ηλεκτρικού ρεύματος που είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς του 

κρυσταλλικού πυριτίου. Η πρόσμιξη του κρυσταλλικού πυριτίου με άτομα 

φωσφόρου δημιουργεί ημιαγωγό τύπου n. Αντίστοιχα, για να 

κατασκευάσουμε έναν ημιαγωγό τύπου p ή αλλιώς θετικά φορτισμένος 

κρύσταλλος πυριτίου χρειάζεται να γίνει πρόσμιξη στον κρύσταλλο 

κάποιου υλικού όπως το βόριο (Β) που έχει 3e- στην εξωτερική στοιβάδα 

που συμμετέχουν σε δεσμούς με άτομα πυριτίου. Επειδή σε κάθε άτομο 

απαιτούνται 8 ηλεκτρόνια για τη συμπλήρωση της εξωτερικής τους 

στοιβάδας (σύμφωνα με τον κανόνα της οκτάδας), στην εξωτερική 

στοιβάδα του βορίου υπάρχουν διαθέσιμες 2 ελεύθερες θέσεις 

ηλεκτρονίων, δημιουργώντας αντίστοιχες θετικά φορτισμένες "οπές" στη 

δομή του υλικού. Η κατάληψη των οπών από ηλεκτρόνια γειτονικών 

ατόμων δίνει την εικόνα διάδοσής τους στο υλικό ή μεταφοράς θετικών 

φορτίων στην κρυσταλλική δομή του ημιαγωγού.   
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 Εικόνα 2.14: Αναπαράσταση ενός ηλεκτρονίου σθένους που έχει 

απομακρυνθεί και μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.  

 

Φέρνοντας σε επαφή τους ημιαγωγούς τύπου Ν και Ρ δημιουργείται μία 

δίοδος σχηματίζεται ηλεκτρικό πεδίο στην επαφή των δύο υλικών που 

επιτρέπει την κίνηση ηλεκτρονίων προς μία κατεύθυνση μόνο. Τα 

ηλεκτρόνια του πυριτίου τύπου Ν κινούνται προς τις κενές θέσεις του 

πυριτίου τύπου Ρ για να τις καλύψουν. Στην ένωση των δύο υλικών 

επιτυγχάνεται ισορροπία και δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα στις 

δύο πλευρές. Το ηλεκτρικό πεδίο λειτουργεί σαν ηλεκτρόδιο, 

επιτρέποντας τα ηλεκτρόνια να περάσουν από το πυρίτιο Ρ στο Ν αλλά όχι 

αντίστροφα. Όταν φωτόνια της ηλιακής ακτινοβολίας, κατάλληλου 

μήκους κύματος, προσπεσουν σε ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο διεγείρουν 

ηλεκτρόνια και τα ελευθερώνουν δημιουργώντας περίσσεια φορέων 

(αντίστοιχες οπές. Κάθε φωτόνιο με αρκετή ενέργεια θα ελευθερώσει ένα 

ηλεκτρόνιο και θα δημιουργήσει μια οπή. Αν αυτό συμβεί κοντά στο 

ηλεκτρικό πεδίο ή αν ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο και μια οπή βρεθούν κοντά 

στην ένωση Ρ-Ν ημιαγωγών, το πεδίο θα εξαναγκάσει το ηλεκτρόνιο να 

πάει στον ημιαγωγό Ν και θα οδηγήσει την οπή στο πυρίτιο Ρ. Αυτό 
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προκαλεί μεγαλύτερη ανισορροπία στην ηλεκτρική ουδετερότητα και αν 

χρησιμοποιηθεί μία εξωτερική αγώγιμη οδός τα 11 ηλεκτρόνια θα 

περάσουν μέσα από αυτή για να πάνε στην αρχική τους θέση από όπου το 

ηλεκτρικό πεδίο τα απομάκρυνε. Η ροή αυτή των ηλεκτρονίων δημιουργεί 

το ρεύμα, και το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργεί την τάση του ρεύματος. Το 

μέγιστο θεωρητικό ποσό ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει ένα 

φωτοβολταϊκό κύτταρο είναι περίπου το 25% της ενέργειας που δέχεται, 

αλλά το πιο συνηθισμένο ποσοστό είναι λιγότερο από 15%. Καθώς η 

ηλιακή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι μονοχρωματική, 

αποτελείται από φάσμα διαφορετικών μηκών κυμάτων, άρα και από 

φωτόνια διαφορετικών επιπέδων ενέργειας. Τα φωτόνια χαμηλού 

ενεργειακού περιεχομένου δεν μπορούν να διεγείρουν ηλεκτρόνια του 

ημιαγωγού και απλώς διέρχονται μέσα από το φωτοβολταϊκό κύτταρο. 

Μόνο τα φωτόνια που μεταφέρουν μεγαλύτερη ή ίση ενέργεια από ένα 

συγκεκριμένο ποσό που εξαρτάται από το υλικό που είναι 

κατασκευασμένο το κύτταρο μπορούν να ελευθερώσουν ηλεκτρόνια. Η 

τεχνολογία των ημιαγώγιμων υλικών επέτρεψε την αξιοποίηση της 

ηλιακής ακτινοβολίας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς ενδεχόμενη 

χρήση αγώγιμων υλικών, όπως τα μέταλλα, θα οδηγούσε μεν σε 

μεγαλύτερη ροή ηλεκτρονίων αλλά θα παρουσίαζε πολύ χαμηλή τάση 

πεδίου.  

 

 

Εικόνα 2.15: Χημικές ενώσεις για έναν ημιαγωγό n-p . Τα ηλεκτρόνια 

έχουν φορά από την άνοδο προς την κάθοδο. 
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 Τα ηλεκτρόνια θα περάσουν μέσα από αυτή για να πάνε στην αρχική τους 

θέση από όπου το ηλεκτρικό πεδίο τα απομάκρυνε. Η ροή αυτή των 

ηλεκτρονίων δημιουργεί το ρεύμα, και το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργεί την 

τάση του ρεύματος. Το μέγιστο θεωρητικό ποσό ενέργειας που μπορεί να 

απορροφήσει ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο είναι περίπου το 25% της 

ενέργειας που δέχεται, αλλά το πιο συνηθισμένο ποσοστό είναι λιγότερο 

από 15%. Καθώς η ηλιακή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι 

μονοχρωματική, αποτελείται από φάσμα διαφορετικών μηκών κυμάτων, 

άρα και από φωτόνια διαφορετικών επιπέδων ενέργειας. Τα φωτόνια 

χαμηλού ενεργειακού περιεχομένου δεν μπορούν να διεγείρουν 

ηλεκτρόνια του ημιαγωγού και απλώς διέρχονται μέσα από το 

φωτοβολταϊκό κύτταρο. Μόνο τα φωτόνια που μεταφέρουν μεγαλύτερη ή 

ίση ενέργεια από ένα συγκεκριμένο ποσό που εξαρτάται από το υλικό που 

είναι κατασκευασμένο το κύτταρο μπορούν να ελευθερώσουν ηλεκτρόνια. 

Η τεχνολογία των ημιαγώγιμων υλικών επέτρεψε την αξιοποίηση της 

ηλιακής ακτινοβολίας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς ενδεχόμενη 

χρήση αγώγιμων υλικών, όπως τα μέταλλα, θα οδηγούσε μεν σε 

μεγαλύτερη ροή ηλεκτρονίων αλλά θα παρουσίαζε πολύ χαμηλή τάση 

πεδίου.  

 Ποσοστά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά  

Το μέγιστο θεωρητικό ποσό ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει ένα 

φωτοβολταϊκό κύτταρο είναι περίπου το 25% της ενέργειας που δέχεται, 

αλλά το πιο συνηθισμένο ποσοστό είναι λιγότερο από 15%. Καθώς η 

ηλιακή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι μονοχρωματική, 

αποτελείται από φάσμα διαφορετικών μηκών κυμάτων, άρα και από 

φωτόνια διαφορετικών επιπέδων ενέργειας. Τα φωτόνια χαμηλού 

ενεργειακού περιεχομένου δεν μπορούν να διεγείρουν ηλεκτρόνια του 

ημιαγωγού και απλώς διέρχονται μέσα από το φωτοβολταϊκό κύτταρο. 

Μόνο τα φωτόνια που μεταφέρουν μεγαλύτερη ή ίση ενέργεια από ένα 
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συγκεκριμένο ποσό που εξαρτάται από το υλικό που είναι 

κατασκευασμένο το κύτταρο μπορούν να ελευθερώσουν ηλεκτρόνια. Η 

τεχνολογία των ημιαγώγιμων υλικών επέτρεψε την αξιοποίηση της 

ηλιακής ακτινοβολίας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς ενδεχόμενη 

χρήση αγώγιμων υλικών, όπως τα μέταλλα, θα οδηγούσε μεν σε 

μεγαλύτερη ροή ηλεκτρονίων αλλά θα παρουσίαζε πολύ χαμηλή τάση 

πεδίου.  

Η μέγιστη πραγματική απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων, ανάλογα 

με το υλικό κατασκευής τους, κυμαίνεται από 7% (ηλιακά στοιχεία 

άμορφου πυριτίου) έως 12-15% (ηλιακά στοιχεία μονοκρυσταλλικού 

πυριτίου). Η απόδοση επίσης εξαρτάται από τη τοποθεσία, το 

προσανατολισμό και τη κλίση. Τα φωτοβολταϊκά έχουν τη μέγιστη 

απόδοση όταν έχουν νότιο προσανατολισμό.  

 

 

 

 Εικόνα 2.16: Θέσεις φωτοβολταϊκών που μεταβάλλουν την απόδοση 

ενέργειας.  
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2.6.2 Αρχή λειτουργίας των DSSC’s 
 

Η λειτουργία των DSSC’s παρουσιάζεται σχηματικά στην παρακάτω 

εικόνα 

 

 

Εικόνα 2.17:  Σχηματική διάταξη ενός DSSC. 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η διάταξη μιας ευαίσθητης σε χρωστικές 

ηλιακής κυψελίδας (DSSC) αποτελείται από ένα φύλλο γυάλινης διάφανης 

ανόδου   επεξεργασμένη με ένα διαφανές αγώγιμο στρώμα οξειδίου, ένα 

στρώμα μεσοπορώδους οξειδίου (TiO2) στην άνοδο για την ενεργοποίηση 

της ηλεκτρονικής αγωγιμότητας, μια βαφή μεταφοράς φορτίου 

συνδεδεμένη ομοιπολικά με την επιφάνεια της στιβάδας μεσοπορώδους 

οξειδίου για την ενίσχυση της απορόφησης του φωτός, έναν ηλεκτρολύτη 

που περιέχει ένα μέσο οξειδοαναγωγής σε ένα οργανικό διαλύτη και μία 

κάθοδο κατασκευασμένη από γυάλινο φύλλο επικαλυμμένο με καταλύτη 

(πλατίνα Pt) για τη διευκόλυνση της συλλογής ηλεκτρονίων. 

Όταν στο DSSC φτάνει φως από τον ήλιο, τα ηλεκτρόνια που λαμβάνει ο 

ευαισθητοποιητής μεταβαίνουν στο LUMO τροχιακό και έπειτα 

εκτοξεύονται εντός της περιοχής αγωγιμότητας του ημιαγωγού TiO2. Στη 
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συνέχεια, μεταφέρονται στο ηλεκτρόδιο Pt μέσω του εξωτερικού 

κυκλώματος. Οι οπές ανάγονται από το οξειδοαναγωγικό  ζεύγος  I3
-/I- και 

έπειτα η οξειδωμένη βαφή αναγεννάται  με τη σειρά της από το I- για να 

δώσει σύμπλοκο του I3
-. 

Οι φωτοφυσικές διαδικασίες που συμβαινουν σε ένα DSSC εξαρτόνται 

από τρεις βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την απορρόφηση του 

φωτός, δηλαδή αφορά το είδος της χρωστικής που θα χρησιμοποιηθεί. Ο 

δεύτερος παράγοντας αφορά την μεταφορά ηλεκτρονίων, ενώ ο τρίτος την 

οπή μεταφοράς που δημιοργούνται από το οξειδοαναγωγικό ζεύγος του 

διαλύτη.  Προκειμένου να είναι αποτελεσματικό ένα DSSC πρέπει να 

συνυπολογίζονται και οι τρεις.  
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

3.1 Μετάλλωση TPP με SnCl2  

 

 

 

Εικόνα 3.1: Αντίδραση μετάλλωσης TPP πορφυρίνης με SnCl2. 

 

Ένωση eq m(mg) n(mmol) Mr(g/mol) 

TPP 1 150 0,244 614,74 

SnCl2 10    560,58 2,44 255,65 

 

 

Σε μονόλαιμη σφαιρική φιάλη των 250 ml, τοποθετήθηκαν 150 mg TPP 

και 550 mg SnCl2. Στη συνέχεια, στην ίδια φιάλη προστέθηκαν 40 ml 

διαλύτη CHCl3 (χλωροφόρμιο) και 40 ml αιθανόλη. Τοποθετήθηκε στη 

φιάλη μαγνητικός αναδευτήρας και προσαρμόστηκε κάθετος ψυκτήρας 

πάνω σε θερμαντική πλάκα. Η φιάλη αφέθηκε υπό ανάδευση  σε συνθήκες 

reflux για 4 ώρες κάτω από απαγωγό. Μετά το πέρας των 4 ωρών η 

αντίδραση ελέγχθηκε με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας TLC (silica) 

με διαλύτη CH3Cl2- εξάνιο σε αναλογία 60:40. Κατόπιν, έγινε σύγκριση 

του διαλύματος της αντίδρασης με ΤΡΡ και η μπάντα της ένωσής μας 

βρέθηκε πολύ ισχνή, για αυτόν το λόγο αφέθηκε για ακόμη 30 min. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε προσθήκη 2 ml τριαιθυλαμίνη (TEΑ) σε θερμοκρασία 
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δωματίου (R.T.) με ταυτόχρονη ανάδευση του διαλύματος για 10-15 min 

μέχρις ώτου την πλήρη εξουδετέρωση HCl, που είχε παραχθεί ως 

παραπροϊόν κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Για την απομόνωση του 

προϊόντος πραγματοποιήθηκε απόσταξη των διαλυτών. H πλήρης 

μετάλλωση της TPP πορφυρίνης επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία Uv-

Vis. 

 

 

3.2 Σύνθεση SnTPPCl2 
 

 

 

Εικόνα 3.2: Αντίδραση σύνθεσης SnTPPCl2. 

 

Ένωση eq m(mgr) ή 

V(ml) 

n(mmol) Mr(g/mol) 

TPP 1 150 0,244 614,74 

SnCl2 10 560,58 2,44 255,65 

Pyridine - 45 ml - - 

 

 

Η ίδια σύνθεση πραγματοποιήθηκε και με μία άλλη μέθοδο προκειμένου 

να έχουμε καλύτερη απόδοση προϊόντος. 

NNH

N HN

SnCl2 2H2O

N

reflux, 12h
N N

NN
Sn

Cl

Cl
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Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml τοποθετήθηκαν τα αντιδραστήρια TPPH2, 

SnCl2*2H20 και ο διαλύτης πυριδίνη. Για την αντίδραση εφαρμόστηκε η 

συσκευή κάθετου ψυκτήρα και έγινε εισαγωγή μαγνητικού αναδευτήρα 

πάνω σε θερμαντική πλάκα. Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε overnight 

(~12h) σε έντονο reflux (115 0C). Την επόμενη μέρα, αφού ολοκληρώθηκε 

η αντίδραση σύνθεσης της ΤPPSnCl2, το διάλυμα αφέθηκε να επανέλθει 

σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 

καταβύθιση του στερεού με διαλύτη H2O (ως κακός διαλύτης για την 

καταβύθιση). Κατόπιν, πραγματοποιήθηκαν διηθήσεις του ιζήματος με 

H2O για την απομάκρυνση της πυριδίνης. Το στερεό κατά τις διηθήσεις 

διαλύθηκε στο διαλύτη CH2Cl2 και για αυτόν το λόγο πραγματοποιήθηκαν 

εκχυλίσεις με υδατική φάση το νερό και οργανική φάση το CH2Cl2. Κατά 

αυτόν τον τρόπο γίνεται η πλήρης απομάκρυνση της περίσσειας SnCl2 που 

είχε εγκλωβιστεί. H πλήρης μετάλλωση της TPP πορφυρίνης 

επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία Uv-Vis. 

 

 

3.3 Σύνθεση SnTPP(OH)2
 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3: Αντίδραση σύνθεσης SnTPP(OH)2. 
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Ένωση eq m(mgr) ή 

V(ml) 

n(mmol) Mr(g/mol) 

TPPSnCl2  0,100   g 0,1246 802,34 

K2CO3  0,2546 g 0,8418 138,21 

H20  22,3 ml - - 

THF  89,3 ml - - 

 

 

Σε σφαιρική φιάλη των 50 ml τοποθετήθηκαν η πορφυρίνη, το ανθρακικό 

κάλιο (K2CO3), το τετραυδροφουράνιο (THF) ως διαλύτης και το νερό. 

Στη συνέχεια, κάτω από τον απαγωγό εφαρμόστηκε κάθετος ψυκτήρας και 

η φιάλη τοποθετήθηκε σε ελαιόλουτρο πάνω στη θερμαντική πλάκα. 

Ωστόσο, η θερμοκρασία διατηρήθηκε σταθερή στο σημείο βρασμού του 

νερού (∼100 0C) για συνθήκες αναρροής. Η αντίδραση αφέθηκε overnight 

(~14h). Μετά το πέρας των ωρών, η φιάλη αφαιρέθηκε από το σύστημα 

για reflux, αφέθηκε να έρθει σε ισορροπία η θερμοκρασία στο εσωτερικό 

της φιάλης με τη θερμοκρασία δωματίου και έπειτα πωματίστηκε. Μετά 

από απόσταξη του THF, πραγματοποιήθηκε καταβύθιση του προϊόντος 

και συλλέχθηκε ύστερα από αρκετές εκπλύσεις σε χωνί διηθήσεως. H 

πραγματοποίηση της αντίδρασης επιβεβαιώθηκε με φασματομετρία μάζας 

MALDI-TOF. 
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3.4 Σύνθεση HCOO-ph-N=N-ph-COOH 
 

 

 

 

Εικόνα 3.4: Αντίδραση σύνθεσης HCOO-ph-N=N-ph-COOH. 

 

 

Ένωση eq n(mmol) m(g) ή 

V(ml) 

Mr(g/mol) 

4-

Nitrobenzoic 

acid 

1 3 0,5 g 1493,1 

D-glycose 14 42,5 1,7 g σε 7,5 

ml 

219,49 

NaOH - 15,1385 3 g - 

H20 - - 12,5 ml - 

 

 

Σε σφαιρική φιάλη των 250 ml τοποθετήθηκαν 0,5 g 4-Nitrobenzoic acid 

σε βασικό διάλυμα  ΝαΟΗ σε υδατικό περιβάλλον. Το μίγμα θερμάνθηκε 

μέχρις ώτου να ομογενοποιηθεί. Παράλληλα, σε μια κωνική φιάλη έγινε 

εισαγωγή της γλυκόζης (για την αναγωγή της nitro- ομάδας και έπειτα για 

την οξείδωση της). Προκειμένου να διαλυθεί η γλυκόζη στο νερό ήταν 

απαραίτητο το διάλυμα να είναι καυτό. Μόλις, η σφαιρική φιάλη έφτασε 

σε θερμοκρασία 50 0C  προστέθηκε το διάλυμα γλυκόζης στάγδην. Τη 

στιγμή που τερματίστηκε η προσθήκη γλυκόζης, η φιάλη της αντίδρασης 

αφέθηκε υπό ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 8 h. Έγινε 
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κατεργασία με ελάχιστη ποσότητα H2O και 2  ml οξικού οξέος και  

bubbling.  Το προϊόν καταβυθίστηκε και H πραγματοποίηση της 

αντίδρασης επιβεβαιώθηκε με φασματομετρία μάζας IC-Ms. 

 

 

3.5 Σύνθεση γέφυρας με TPPInCl 
 

 

Εικόνα 3.5: Αντίδραση σύνθεσης HCOO-ph-N=N-ph-COOH με 

TPPInCl. 

 

Ένωση eq n(mmol) m(g) ή 

V(ml) 

Mr(g/mol) 

TPPInCl 21 0,0262 20 mg 762,99 

gef 1 0,0215 3,37 mg 270,24 

NaH 44 - 21 mg 60% σε λάδι 

Toluene - - 5 ml - 

 

 

Σε shlenck δημιουργήθηκε κενό και αναπτύχθηκε ατμόσφαιρα αργού (Ar). 

Στη συνέχεια, προστέθηκε NaH και πραγματοποιήθηκαν 3 εκπλύσεις με 

dry Hexane. Έπειτα, η φιάλη μεταφέρθηκε στην αντλία αζώτου (N2) και 

ήρθε σε ατμόσφαιρα αζώτου. Ακολούθως, προστέθηκε η TPPInCl2 με τη 

γέφυρα και το διαλύτη ξηρό Τολουόλιο. Για 12h πραγματοποιήθηκε 
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αναρροή κάτω από ατμόσφαιρα αζώτου. Η διάταξη για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού είχε ως εξής: το shlenck είχε τοποθετηθεί σε ελαιόλουτρο 

πάνω σε πλάκα με ανάδευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επίσης, το 

shleng ήταν συνδεδεμένο με το αέριο Ν2 και πάνω του προσαρμόστηκε 

κάθετος ψυκτήρας, ο οποίος είχε κλειστεί με septum που είχε 

τοποθετημένο πάνω του κορεσμένο μπαλόνι  με αέριο αργό (Ar). Την 

επόμενη μέρα, η φιάλη βγήκε από την διάταξη και ακολούθησε απόσταξη 

για την απομάκρυνση του τολουόλιου υπό βοήθεια κενού σε παγίδα που 

βρισκόταν τοποθετημένη σε ξηρό πάγο και ακετόνη. Τέλος, για τον 

προσδιορισμό της ένωσης λήφθηκε φάσμα NMR, όπου διαπιστώθηκε ότι 

δεν έγινε η συναρμογή μεταξύ της γέφυρας και της πορφυρίνης. 

 

 

3.6 Σύνθεση TPP-NH2-gef-NH2-TPP 
 

 

 

 

 

Εικόνα 3.6: Αντίδραση σύνθεσης TPP-NH2-gef-NH2-TPP. 
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Ένωση eq n(mmol) m(mg) ή 

V(ml) 

Mr(g/mol) 

TPP-NH2 2 0,0794 50 mg 629,75 

gef 0,9 0,0357 9,66 mg 270,24 

SOCl2 - - 2 ml - 

THF - - 4 ml - 

NET3 (TEA) 18 - 100 μl - 

 

 

Σε shlenck τοποθετήθηκαν μαγνητικός αναδευτήρας και η γέφυρα (gef). 

Στη φιάλη εφαρμόστηκε διάταξη κάθετου ψυκτήρα. Έπειτα, 

δημιουργήθηκαν συνθήκες κενού- αερίου αζώτου- κενού- αερίου αζώτου 

εναλλάξ, προκειμένου να έρθει η φιάλη σε ατμόσφαιρα αζώτου (Ν2). Στη 

συνέχεια, προστέθηκαν 2 ml SOCl2, υπό ανάδευση και αφέθηκε η 

αντίδραση σε συνθήκες reflux overnight (~14h). Την επόμενη μέρα, αφού 

αφαιρέθηκε η διάταξη του κάθετου ψυκτήρα, έγινε απόσταξη υπό κενό με 

παγίδα κορεσμένη σε Ν2 και τοποθετημένη σε δοχείο ξηρού πάγου- 

ακετόνης. Έγινε πλήρης ξήρανση της γέφυρας και κατόπιν προστέθηκε η 

αμινοπορφυρίνη και ο διαλύτης NET3, όπου αφέθηκε overnight σε 

συνθήκες reflux και σε θερμοκρασία 60 0C, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η αντίδραση. Τέλος, επειδή  το προϊόν καταβυθίζεται στο 

THF, πραγματοποιήθηκε διήθηση με πολλές εκπλύσεις THF. Για την 

εξακρίβωση υποκατάστασης της γέφυρας με την άμινο πορφυρίνη, 

λήφθηκαν φάσματα UV-Vis και MALDI-TOF. 
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3.7 Μετάλλωση TPP-NH2-gef-NH2-TPP με Zn 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.7: Αντίδραση σύνθεσης TPP-NH2-gef-NH2-TPP με Zn. 

 

Ένωση eq n(mmol) m(mg) ή 

V(ml) 

Mr(g/mol) 

TPP-NH2-gef-

NH2-TPP 

1 0,0134 20 mg 1493,71 

Zn(OAc)2*2H20 10 0,134 30 mg 219,49 

CH2Cl2 - - 20 ml - 

CH3OH - - 2 ml - 

 

Σε σφαιρική φιάλη των 100 ml προστέθηκαν 20 mg TPP-NH2-gef-NH2-

TPP και έγινε διάλυση της ένωσης σε 20 ml CH2Cl2. Έπειτα, σε μία κωνική 

φιάλη των 100 ml τοποθετήθηκαν 30 mg Zn(Ac)2*2H2O, τα οποία 

διαλύθηκαν σε 2 ml CH3OH και κατόπιν, προστέθηκαν στη σφαιρική 

φιάλη της πορφυρίνης. Στη σφαιρική φιάλη προστέθηκε μαγνητικός 

αναδευτήρας και στη συνέχεια τοποθετήθηκε πάνω σε θερμαντική πλάκα 

σε θερμοκρασία δωματίου με μέτρια ανάδευση. Η σφαιρική φιάλη 
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τυλίχτηκε με αλουμινόχαρτο και αφέθηκε να πραγματοποιηθεί overnight. 

Μετά το πέρας της αντίδρασης, η συναρμογή του Ψευδαργύρου ελέγχθηκε 

με φασματοσκοπία Uv-Vis. Αφότου τελείωσε η αντίδραση, ο διαλύτης 

αποστάχθηκε και η ένωση επαναδιαλυτοποιήθηκε σε διχλωρομεθάνιο  

πραγματοποιώντας αρκετές εκχυλίσεις με αλατούχο (NaCl) υδατικό 

διάλυμα και με σκέτο νερό. Πραγματοποιήθηκε ξήρανση με τη βοήθεια 

ξηραντικού Νa2SO4 διήθηση και εξάτμιση του διχλωρομεθανίου 

συλλέγοντας το κοκκινο-καφέ στερεό. Στη συνέχεια ελήφθησαν φάσματα 

MALDI-TOF για περεταίρω χαρακτηρισμό. 
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4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

 
Η ταυτοποίση των τελικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε με χρήση 

φασματοσκοπίας απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-Vis), 

φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization-Time Of Flight), φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού (NMR) ήταν οι τελευταίοι στόχοι της παρούσας εργασίας. 

 

 

4.1 Φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδοους-ορατού 

UV-Vis 
 

Η φασματοσκοπία απορρόφησης UV-Vis συγκαταλέγεται στις οπτικές 

μεθόδους ανάλυσης. Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στη μέτρηση της 

απορροφημένης ακτινοβολίας από άτομα που βρίσκονται στη θεμελιώδη 

κατάσταση ενός στοιχείου που αναλύεται. Για να λάβει χώρα μια διέγερση 

ηλεκτρονίων από μια βασική κατάσταση σε μία διεγερμένη απαιτείται 

ενέργεια η οποία αντιστοιχεί σε ακτινοβολία της εγγύς υπέρυθρης καθώς 

και της ορατής περιοχής του φάσματος. Το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας στις διεγέρσεις αυτές κυμαίνεται μεταξύ 200-800nm. Η 

φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους (UV-Vis) παρέχει πληροφορίες για 

την δομή των ενώσεων έπειτα από μελέτη των φασμάτων της βασικής 

αλλά και της διεγερμένης κατάστασης. 

Συγκεκριμένα, η απορρόφηση παρουσιάζεται σε φάσματα που 

απεικονίζουν το μήκος κύματος της ακτινοβολίας και είναι ουσιαστικά η 

ακτινοβολία που απορροφάται κατά την διέγερση ενός ατόμου ή μορίου 

από την θεμελιώδη ηλεκτρονιακή κατάσταση στη διεγερμένη. Η πηγή της 

ακτινοβολίας αποτελείται συνήθως από μία κυλινδρική καθοδική λυχνία. 

Το εσωτερικό του κυλίνδρου αποτελείται από το στοιχείο προς ανίχνευση. 
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Εφαρμόζοντας τάση στη λυχνία ιονίζεται το αέριο που υπάρχει στο 

εσωτερικό της. Τα κατιόντα του αερίου κατευθύνονται προς την κάθοδο 

της λυχνίας όπου συγκρούονται με τα άτομα του προς ανίχνευση 

στοιχείου. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα τα άτομα από την κάθοδο 

να απομακρύνονται ιονισμένα και τελικά να εκπέμπουν ακτινοβολία 

(μήκους κύματος από ορατό έως υπεριώδες) η οποία είναι χαρακτηριστική 

για το εκάστοτε στοιχείο που ανιχνεύεται.  

 

Εικόνα 4.1: Διάταξη οργάνου φασματοσκοπίας ορατού-υπεριώδους (Uv-
Vis). 

Η διάταξη του οργάνου αποτελείται από μία πηγή ακτινοβολίας, ένα κελί 

ατομοποίησης του δείγματος και ένα ανιχνευτή μονοχρωμάτορα. Για κάθε 

αναλύτη συνήθως απαιτείται διαφορετική λυχνία. Έχουν κατασκευαστεί 

λυχνίες προκειμένου να είναι εφικτό να πραγματοποιείται η ταυτόχρονη 

ανίχνευση περισσότερων διαφορετικών στοιχείων. Η ακτινοβολία που 

εκπέμπεται από την λυχνία είναι η ακτινοβολία που απαιτείται για να 

ιονίσει τα άτομα που παράγονται στο καυστήρα (ατομοποίηση). Τα άτομα 

απορροφούν την ακτινοβολία που απαιτείται για την μετάπτωση από μία 

θεμελιώδη κατάσταση σε μία διεγερμένη. Η απορρόφηση είναι ανάλογη 

της συγκέντρωσης των ατόμων του προς ανίχνευση στοιχείου και 

ακολουθεί το νόμο του Lambert-Beer.  
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Εικόνα 4.2: Διάταξη οργάνου φασματοσκοπίας ορατού-υπεριώδους (Uv-
Vis). 

 

Δηλαδή, η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση της απορρόφησης 

ακτινοβολίας (Α) διαλυμάτων με συγκέντωση c (M) που τοποθετούνται σε 

κυψελίδες οπτικής διαδρομής b. Η απορρόφηση ενός διαλύματος 

συνδέεται γραμμικά με την συγκέντρωσή του σύμφωνα με την παρακάτω 

σχέση (νόμος Beer-Lambert): 

 

𝜜 = −𝒍𝒐𝒈𝑻 = 𝒍𝒐𝒈
𝑷𝒐

𝑷
= 𝜺 ∙ 𝒃 ∙ 𝒄 

 

όπου  

 

ε η μοριακή απορροφητικότητα (L∙mol-1∙cm-1) που είναι συγκεκριμένη για 

κάθε ουσία 

Α:  η απορρόφηση της ακτινοβολίας από το δείγμα 

P:  η ισχύς της εξερχόμενης ακτινοβολίας 

Pο: η ισχύς της εισερχόμενης ακτινοβολίας 

Τ: η διαπερατότητα 
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b:  η απόσταση που διανύει η δέσμη της ακτινοβολίας  

c: η συγκέντρωση του δείγματος  

 

Όσον αφορά τα σύμπλοκα, οι ηλεκτρονιακές διεγέρσεις του κεντρικού 

ατόμου ονομάζονται d-d διεγέρσεις και εξηγούνται με βάση τη θεωρία του 

κρυσταλλικού πεδίου. Η ακτινοβολία hv η οποία απορροφάται 

καταναλώνεται κατά την διάρκεια της διέγερσης του ηλεκτρονίου. Η 

ακτινοβολία αυτή έχει ενέργεια η οποία είναι ίση με την ενέργεια 

διαφοροποίησης των d τροχιακών. Συμφωνα με τη θεωρία του 

κρυσταλλικού πεδίου το χρώμα των ενώσεων συναρμογής θα είναι το 

αποτέλεσμα της διαφοροποίησης των d τροχιακών του κεντρικού ατόμου 

ή ιόντος. Σε ένα φάσμα UV-Vis τo μέγιστο μήκος κύματος λmax 

απορρόφησης αντιστοιχεί σε ενέργεια ίση με την ενέργεια 

διαφοροποίησης των d-τροχιακών (10Dq) για κάθε σύμπλοκο. Επιπλέον 

το διάγραμμα της απορρόφησης (Α) ή της διαπερατότητας (Τ) σε 

συνάρτηση με το μήκους κύματος λ βοηθά έτσι ώστε να διαπιστωθεί η 

παρουσία ή η απουσία χαρακτηριστικών ομάδων.  

Η τιμή του συντελεστή ε σχετίζεται με την συμμετρία του συμπλόκου. 

Μεγάλες τιμές του συντελεστή αυτού εκφράζουν τις σημαντικές 

αποκλίσεις από την ιδανική οκταεδρική γεωμετρία. Επιπλέον όταν 

αυξάνεται η τιμή του συντελεστή αυτού αυξάνεται η πιθανότητα 

μετάπτωσης που αντιστοιχεί σε μείωση της συμμετρίας.   

Τα φάσματα των πορφυρινών εμφανίζουν μεγάλο αριθμό ταινιών στην 

περιοχή του ορατού λόγω των 18π ηλεκτρονίων που φέρουν οι πορφυρίνες 

στον κεντρικό δακτύλιό τους, όπως έχει αναφερθεί ήδη και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτές οι ταινίες είναι χαρακτηριστικές για κάθε 

πορφυρίνη. Αυτό συμβαίνει επειδή τα φάσματα των πορφυρινών 

εξαρτώνται από τη φύση των υποκαταστατών του πυρρολικού δακτυλίου 
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και από τη φύση του μετάλλου. Οι ταινίες απορρόφησης των 

πορφυρινικών δακτυλίων μπορούν να διαχωριστούν σε δύο βασικές 

ομάδες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις Q ταινίες οι οποίες είναι  συνήθως 

τέσσερεις, εμφανίζονται στα 450-700 nm και αντιστοιχούν σε 

ημιεπιτρεπτές διεγερμένες καταστάσεις, ενώ η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει τις Soret ταινίες οι οποίες είναι ισχυρότερης έντασης, 

εμφανίζονται στα 320-450 nm και αντιστοιχούν σε ισχυρώς επιτρεπτές 

μεταβάσεις. 

 

 

 

Εικόνα 4.3: Φασμα ορατού-υπεριώδους (Uv-Vis) πορφυρίνης από 350-

750 nm. 
 

Το φάσμα UV-Vis μιας μεταλλοπορφυρίνης εμφανίζει διαφορετική εικόνα 

από το φάσμα μιας ελεύθερης πορφυρίνης, καθώς η ταινία Soret υπάρχει 

λίγο μετατοπισμένη όπως επίσης μια ή δυο Q ταινίες. Αυτό συμβαίνει 

διότι, όταν το μεταλλικό ιόν συναρμόζεται με τα άτομα αζώτου, η 

συμμετρία του συστήματος αυξάνεται με αποτέλεσμα ο αριθμός των Q 

ταινιών να μειώνεται. 

Το χαρακτηριστικό χρώμα  που φέρουν οι πορφυρίνες οφείλεται σε 

απορρόφησεις στον πορφυρινικό δακτύλιο που περιλαμβάνει τη διέγερση 

των ηλεκτρονίων από το π τροχιακό στο π* τροχιακό του δακτυλίου.  
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Εικόνα 4.4: Φασμα ορατού-υπεριώδους (Uv-Vis) πορφυρίνης από 350-

750 nm. 
 

Για την περιγραφή και την κατανόηση των ηλεκτρονιακών καταστάσεων 

των πορφυρινών αναπτύχθηκε το μοντέλο των «τεσσάρων τροχιακών». 

Με βάση αυτό το μοντέλο, οι ταινίες απορρόφησης των πορφυρινών 

οφείλονται σε μεταπτώσεις μεταξύ δυο HOMO τροχιακών και δυο LUMO 

που ταυτοποιεί το μεταλλικό κέντρο και τους υποκαταστάτες του 

δακτυλίου που επηρεάζουν τις σχετικές ενέργειες αυτών των 

μεταπτώσεων. Τα δύο HOMO μοριακά τροχιακά ενός πορφυρινικού 

δακτυλίου είναι σχεδόν εκφυλισμένα με συμμετρίες a1u και a2u, όπως και 

τα δύο LUMO έχουν συμμετρία eg.  

 

Εικόνα 4.5: Διάγραμμα μοριακών τροχιακών για πιθανές μεταβάσεις 
πορφυρινών.  
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Σύμφωνα με το διάγραμμα (α) τροχιακών για πιθανές μεταβάσεις 

πορφυρινών παρατηρείται πως υπάρχουν 4 επιτρεπτές μεταβάσεις: 2 

μεταβάσεις a1u→ eg , και 2 μεταβάσεις a2u→ eg.  

Στο διάγραμμα (b) βασικών και διεγερμένων καταστάσεων οι μεταπτώσεις 

που λαμβάνουν χώρα είναι π → π*. Ετσι, η μετάπτωση από την οποία 

προέρχεται η Soret Band είναι a1u→ eg μετάπτωση, ενώ οι Q Bands 

οφείλονται σε a2u→ eg μεταπτώσεις. 

Έτσι, εάν λάβει χώρα μετάλλωση της πορφυρίνης θα αυξηθεί η συμμετρία 

του μορίου από D2h σε D4h, διότι θα απομακρυνθούν τα δύο πρωτόνια. 

Στην περίπτωση αυτή οι ταινίες Q από 4 μειώνονται σε 2 λόγω του κανόνα 

Laporte σύμφωνα με τον οποίο καθώς αυξάνεται η συμμετρία μειώνονται 

οι επιτρεπτές μεταβάσεις ηλεκτρονίων. Επιπλέον θα υπήρχουν 

μετατοπίσεις των κορυφών αυτών αλλά και της κορυφής Soret λόγω της 

αλληλεπίδρασης του μετάλλου με τα τροχιακά συμμετρίας a1u και a2u.  

Πρακτικά, κατά τη διάρκεια των αντιδράσεων, προκειμένου να 

βεβαιωθούμε για την πραγματοποίηση της μετάλλωσης  μετά το πέρας της 

αντίδρασης λαμβανόταν φάσμα UV-Vis και συγκρινόταν με το φάσμα της 

ελεύθερης πορφυρίνης. Εάν στο φάσμα εμφανίζονταν μόνο δύο ταινίες Q 

εξαιτίας της μεγαλύτερης συμμετρίας του συμπλόκου που είχε 

δημιουργηθεί έναντι της συμμετρίας της μη μεταλλωμένης πορφυρίνης, 

τότε ήταν βέβαιο πως είχε πραγματοποιηθεί η μετάλλωση της πορφυρίνης. 

Παρακάτω παρατίθενται τα φάσματα Uv-Vis της ένωσης TPP-NH2-gef-

NH2-TPP και της αντίστοιχης μεταλλωμένης με ψευδάργυρο. Όσα έχουν 

αναφερθεί παραπάνω παρατηρούνται σε τυπικά φάσματα ελεύθερων 

βάσεων πορφυρινών και σε αυτά μεταλλωμένων με ψευδάργυρο. Στην 

αμετάλλωτη πορφυρίνη παρατηρείται η ταινία Soret με συντελεστή 

μοριακής απορροφητικότητας της τάξεως των 550000 M-1 cm-1. (Εικόνα 

4.6) Στο αντίστοιχο φάσμα της μεταλλωμένης ένωσης, παρατηρείται η 
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εξαφάνιση των δύο τελευταίων Q ταινιών που οφείλεται στην επίδραση 

του μετάλλου στη συμμετρία του μακροκυκλικού δακτυλίου. (Εικόνα 4.7) 
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Εικόνα 4.6: Φασμα ορατού-υπεριώδους (Uv-Vis) της ένωσης TPP-NH2-

gef-NH2-TPP   σε διχλωρομεθάνιο. 
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Εικόνα 4.7: Φασμα ορατού-υπεριώδους (Uv-Vis) της ένωσης (Zn)TPP-

NH2-gef-NH2-TPP(Zn) σε σύγκριση με της αντίστοιχης αμετάλλωτης 
ένωσης  TPP-NH2-gef-NH2-TPP σε διαλύτη διχλωρομεθάνιο. 
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4.2 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 

Συντονισμού NMR 
 
Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) είναι η 

χρησιμότερη, ενδεχομένως, φασματοσκοπική τεχνική για τον προδιορισμό 

της δομής οργανικών ενώσεων. Τα φάσματα NMR παρέχουν έναν 

«χάρτη» του ανθρακικού σκελετού με τα υδρογόνα σε ένα οργανικό μόριο.  

Η αρχή λειτουργίας NMR βασίζεται στην απορρόφηση της ακτινοβολίας 

στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων από έναν πυρήνα κάτω απο την 

επίδραση ενός ιχυρού μαγνητικού πεδίου. Οι πυρήνες, κατόπιν, 

επανεκπέμπουν ακτινοβολία ραφιοσυχνοτήτων RF και πηγαίνουν σε 

καταστάσεις χαμηλότερης ενέργειας. Η ενέργεια μετάπτωσης εξαρτάται 

από την ισχύ του μαγνητικού πεδίου και έναν παράγοντα αναλογίας που 

είναι χαρακτηριστικός για κάθε πυρήνα και ονομάζεται γυρομαγνητικός 

λόγος. Το τοπικό χημικό περιβάλλον γύρω από έναν δεδομένο πυρήνα 

επηρεάζει επίσης την ενέργεια μετάπτωσης, ιδιότητα καθοριστική και 

ιδιαίτερα χρήσιμη στον προσδιορισμό της δομής και των μορίων. 

 

Εικόνα 4.8: Σκιαγράφηση της λειτουργίας ενός οργάνου NMR. 
 



 

  56 

Πολλά είδη πυρήνων συμπεριφέρονται σαν να περιστρέφονται γύρω από 

κάποιον άξονα. Τα άτομα που έχουν περιττό αριθμό πρωτονίων ή 

νετρονίων έχουν την ιδιότητα της ύλης που είναι γνωστή ως spin. Πιο 

συγκεκριμένα, τα άτομα που έχουν spin ενεργούν σαν μικροσκοπικοί 

μαγνήτες και ευθυγραμμίζονται με εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Ο 

πυρήνας των ατόμων εμφανίζει δύο φαινόμενα, το πυρηνικό spin και τη 

στροφορμή που είναι το αποτέλεσμα της περιστροφής του γύρω από τον 

άξονα. Το πυρηνικό spin είναι η συνιστώσα των spin των πρωτονίων και 

των νετρονίων του πυρήνα. Αποτέλεσμα του πυρηνικού spin είναι η 

μαγνητική ροπή (μ) του πυρήνα, καθώς ένα περιστρεφόμενο σωματίδιο 

δημιουργεί ένα κυκλικό ηλεκτρικό ρεύμα που το ένα μαγνητικό δίπολο, 

δηλαδή το φορτισμένο σωματίδιο συμπεριφέρεται σαν ένας 

μικροσκοπικός μαγνήτης που είναι τοποθετημένος κατά τον άξονα του 

spin.  

Η πυρηνική μαγνητική ροπή (μ) (nuclear magnetic moment) για την 

περίπτωση του spin δίνεται από την εξίσωση: μ =γ*I*h/2*π, όπου Ι είναι 

το συνολικό spin, γ ο γυρομαγνητικός στροφορμή και h η σταθερά Planck. 

Όταν οι πυρήνες βρεθούν μέσα σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο τα 

ανύσματα της μαγνητικής τους ροπής προσανατολίζονται, αν και δεν 

ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου, όσο 

ισχυρό και αν είναι.  

Για μία ενεργειακή μετάβαση από μία στάθμη σε μία γειτονική απαιτείται 

ενέργεια (από χαμηλότερη σε υψηλότερη στάθμη) που μπορεί να 

απορροφηθεί από μία δέσμη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η 

ακτινοβολία εκπέμπεται για πτώση από υψηλή ενεργειακή στάθμη σε 

χαμηλότερη.  

Στα σημερινά φασματοφωτόμετρα NMR χρησιμοποιούνται μαγνήτες 
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έντασης 10- 100 K Gauss που απαιτούν συχνότητες διέγερσης, για τους 

περισσότερους πυρήνες ατόμων που εξετάζονται, στην περιοχή 5-400 Hz.  

Κατά την κβαντομηχανική, το spin ενός φορτισμένου σωματιδίου είναι η 

εσωτερική στροφορμή του, δηλαδή η στροφορμή που υπάρχει ακόμη και 

όταν το σωματίδιο παραμένει αδρανές και διαχωρίζεται από το άλλο 

τμήμα της στροφορμής, την τροχιακή στροφορμή που υπάρχει ως 

αποτέλεσμα της περιφοράς του σωματιδίου σε μια τροχιά. Η ολική 

στροφορμή ενός σωματιδίου αποτελεί το άθροισμα του spin και της 

τροχιακής στροφορμής.  

Η μέγιτη τιμή της στροφορμής ενός σωματιδίου πρέπει να είναι ακέραιος 

αριθμός ή το 1⁄2 ακέραιου αριθμού της τροποποιημένης σταθεράς του 

Planck ћ (h/2π). Έτσι, το πυρηνικό spin μπορεί να πάρει τις τιμές 0, 1⁄2, 1, 

1+ 1⁄2, 2, ... κ.λπ, σε μονάδες ћ = h/2π. Η τιμή του spin ενός πυρήνα 

εξαρτάται από το μαζικό και ατομικό του αριθμό.  

Όπως έχει προαναφερθεί οι περιστρεφόμενοι πυρήνες είναι θετικά 

φορτισμένοι, λειτουργούν ως μικροσκοπικοί μαγνήτες και συνεπώς 

αλληλεπιδρούν με ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο που συμβολίζεται με Bo 

ή Ho.  

 

Εικόνα 4.9: Ο τρόπος προσανατολισμού των πυρηνών χώρις εφαρμογή 

και με εφαρμογή μαγνητικού πεδίου.  
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Ωστόσο, δεν συμπεριφέρονται όλοι οι πυρήνες με τον τρόπο αυτό με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη 

φασματοσκοπική μέθοδος παρά σε μόρια με άτομα που εμφανίζουν 

πυρινικό spin.  Τα στοιχεία που εμφανίζουν αυτήν την ιδιότητα όπως τα 

1H, 13C (το 1% του άνθρακα στη φύση), 15N, 19F και 31P διαθέτουν spin 

(παραμαγνητικά).  

Τα πυρηνικά spin των μαγνητικών πυρήνων προσανατολίζονται με τυχαίο 

τρόπο απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Όμως, όταν οι πυρήνες 

αυτοί τοποθετηθούν ανάμεσα στους πόλους ενός ισχυρού μαγνήτη, τότε 

συντονίζονται, προσανατολίζονται και ευθυγραμμίζονται με 

συγκεκριμένο τρόπο. Επομένως, ο προσανατολισμός του πυρηνικού spin 

θα είναι είτε παράλληλος είτε αντίπαράλληλος προς την φορά του 

εφαρμοζόμενου εξωτερικού πεδίου. Αυτό συμβαίνει καθώς ο πυρήνας και 

το εξωτερικό πεδίο αλληλοαπωθούνται. Οι προσανατολισμοί αυτοί δεν 

έχουν την ίδια ενέργεια, συνεπώς δεν έχουν την ίδια πιθανότητα να 

συμβούν. Ο παράλληλος προς το εξωτερικό πεδίο προσανατολισμός είναι 

χαμηλότερος ενεργειακά, άρα είναι πιο σταθερός και πιο ευνοϊκός σε 

σχέση με τον αντιπαράλληλο προσανατολισμό. Ο προσανατολισμός του 

αντιπαράλληλου spin επιπρόσθετα απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να 

παραμείνει σε αυτήν την κατεύθυνση. Η ενέργεια που απαιτείται 

εξαρτάται από την ισχύ του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου. Αν οι 

προσανατολισμένοι πυρήνες ακτινοβοληθούν με κατάλληλης συχνότητας 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, θα πραγματοποιηθεί απορρόφηση 

ενέργειας και η κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας θα αλλάξει φορά προς 

την κατάσταση υψηλότερης ενέργειας (αναστροφή spin). Τη στιγμή που 

πραγματοποιείται αυτή η αναστροφή, θεωρείται ότι οι πυρήνες έχουν 

συντονιστεί με την εφαρμοζόμενη ακτινοβολία, εξού και ο όρος πυρηνικός 

μαγνητικός συντονισμός. Η συχνότητα που απαιτείται για την 

πραγματοποιήση του συντονισμού εξαρτάται από την ισχύ του εξωτερικού 
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μαγνητικού πεδίου και από το είδος του πυρήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως 

όσο ισχυρότερο είναι το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο που εφαρμόζεται, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή διαφορά που δημιουργείται μεταξύ 

δυο καταστάσεων spin, με αποτέλεσμα να απαιτείται ακτινοβολία 

υψηλότερης ενέργειας για να επιτευχθεί αναστροφή του spin. Αντίστοιχα 

όταν χρησιμοποιείται ασθενέστερο πεδίο, απαιτείται λιγότερη ενέργεια.  

 

Εικόνα 4.10: Διάγραμμα ενεργειακής διαφοράς καθώς αυξάνεται η ισχύς 
του μαγνητικού πεδίου.  

 

Η μελέτη των πυρήνων NMR είναι δυνατή από μια χαρακτηριστική 

παράμετρο των χημικών ουσιών που μέσω αυτής λαμβάνονται οι κύριες 

πληροφορίες για τη δομή του μορίου του δείγματος και καλείται χημική 

μετατόπιση (chemical shift). Η χημική μετατόπιση, ουσιαστικά, είναι το 

φαινόμενο κατά το οποίο οταν πυρήνες τοποθετηθούν μέσα σε ένα 

μαγνητικό πεδίο, τα ηλεκτρόνια του μορίου “θωρακίζουν” τους πυρήνες 

από το εξωτερικό πεδίο. Έτσι, το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται στο 

περιβάλλον του πυρήνα, είναι η διαφορά του εφαρμοζόμενου πεδίου και 

του πεδίου του δείγματος, που καλείται πυρηνική θωράκιση (nuclear 

shielding). Η διαφορά αυτή είναι ανάλογη του εφαρμοζόμενου εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου. Η χημική μετατόπιση δ, λοιπόν, ορίζεται ως η 

μετατόπιση στη συχνότητα NMR που εμφανίζεται λόγω της 

ηλεκτρονιακής σύζευξης του μοριακού τροχιακού με το εξωτερικό 



 

  60 

μαγνητικό πεδίο και εξαρτάται απο το χημικό περιβάλλον του προς 

εξέταση πυρήνα (πυρηνική θωράκιση). Τέλος, η χημική μετατόπιση δ 

είναι αδιάστατο μέγεθος και ανεξάρτητο του οργάνου και εκφράζεσαι σε 

μονάδες μέρη ανά εκατομμύριο (ppm parts per million), που είναι 

ανεξάρτητες της ραδιοσυχνότητας και της ισχύος του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου. 

 

 

Εικόνα 4.11: Κλίμακα για τη χημική μετατόπιση δ σε φάσμα 1H NMR 
ανάλογα με την πυρηνική προστασία και την πυκνότητα ηλεκτρονίων.  

 

Πρωτόνια που βρίσκονται σε διαφορετικό χημικό περιβάλλον 

παρουσιάζουν διαφορετικές χημικές μετατοπίσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

η φασματοσκοπία 1Η NMR παρέχει τη δυνατότητα να βρίσκουμε πόσα 

είδη μη ισοδύναμων υδρογόνων υπάρχουν στο μόριο που μελετάμε κάθε 

φορά. Οι διαφορές στις χημικές μετατοπίσεις προκαλούνται από τα μικρά 

τοπικά μαγνητικά πεδία των ηλεκτρονονίων προκαλούνται από τα μικρά 

τοπικά μαγνητικά πεδία των ηλεκτρονίων που περιβάλλουν τους 

διαφορετικούς πυρήνες. Το εμβαδόν που περικλείει κάθε κορυφή είναι 

ανάλογο προς τον αριθμό των πρωτονίων.  
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Oλοκληρώνοντας το εμβαδόν κάθε κορυφής, είναι δυνατό να μετρήσουμε 

τον σχετικό αριθμό του κάθε είδους πρωτονίων ομαδοποιώντας τα σε ένα. 

Η ολοκλήρωση είναι ανάλογη του αριθμού πρωτονίων που δημιουργούν 

το σήμα.  

Ωστόσο, συχνά εντοπίζονται πολλαπλές κορυφές σε μια περιοχή. Το 

φαινόμενο αυτό δημιουργείται όταν η απορρόφηση πρωτονίου διασπάται. 

Το φαινόμενο των πολλαπλών απορροφήσεων αποκαλείται σχάση spin-

σπιν και προκαλείται από την αλληλεπίδραση ή σύζευξη των πυρηνικών 

spin γειτονικών ατόμων. Σύμφωνα με τον κανόνα ν+1, πρωτόνια με ν 

ισοδύναμα γειτονικά πρωτόνια εμφανίζουν ν+1 κορυφές στο φάσμα NMR. 

Η απόσταση μεταξύ των επιμερών κορυφών σε μια πολλαπλή κορυφή 

ονομάζεται σταθερά σύζευξης και συμβολίζεται με το J. Η σταθερά 

σύζευξης μετριέται σε hertz και λαμβάνει τιμές στην περιοχή 0-18Hz. 

 

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επιδρούν πάνω στη χημική 

μετατόπιση με αποτέλεσμα να μην έχουμε ακριβή εξήγηση της επίδρασης 

των υποκαταστατών σε κάθε περίπτωση.  

Από τη μία πλευρά, όσον αφορά τις αρωματικές ενώσεις, είναι γνωστό ότι 

πυρήνες με s ηλεκτρόνια παρουσιάζουν σφαιρική ηλεκτρονική συμμετρία. 

Δηλαδή, ηλεκτρόνια που περιστρέφονται με κυκλική κίνηση γύρω από τα 

πρωτόνια του βενζολικού δακτυλίου, δημιουργώντας ηλεκτρικό ρεύμα 

που παράγει μαγνητικό πεδίο αντίθετο στην κατεύθυνση του 

εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου, προκαλώντας χημική μετατόπιση 

προς χαμηλά μαγνητικά πεδία.  

Σημαντικό χαρακτηριστικό του πορφυρινικού δακτυλίου είναι η μεγάλη 

μαγνητική ανισοτροπία (διαμαγνητική θωράκιση) που προκαλείται από το 

π-ηλεκτρονιακό νέφος του. Αυτό το ηλεκτρονιακό ρεύμα (ring current) 

του πορφυρινικού δακτυλίου που δημιουργείται εξαιτίας του εκτεταμένου 
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π-συζυγιακού συστήματος προκαλεί είτε προστασία είτε αποπροστασία 

στα πρωτόνια του δακτυλίου. Για αυτό το λόγο το πρωτονιακό φάσμα της 

ελεύθερης βάσης της πορφυρίνης να εκτείνεται σε μια περιοχή 15ppm 

περίπου. 

Ένα σημαντικό μέρος της χημικής μετατόπισης, από την άλλη πλευρά, 

οφείλεται στην εσωατομική κυκλοφορία των π ηλεκτρονίων που υπάρχουν 

στο επίπεδο του βενζολικού δακτυλίου, σχηματίζοντας  μαγνητικό πεδίο 

αντίθετης κατεύθυνσης σε σχέση με το εφαρμοζόμενο πεδίο, 

δημιουργώντας έτσι μεγάλη χημική μετατόπιση προς υψηλά μαγνητικά 

πεδία.  

Πρακτικά, τα μόρια περιστρέφονται ταχύτατα μέσα στο διάλυμα και η 

χημική μετατόπιση του NMR είναι ο μέσος όρος των διαφόρων 

κατευθύνσεων του μορίου ως προς τοεξωτερικό εφαρμοζόμενο μαγνητικό 

πεδίο. 

Ο βαθμός θωράκισης εξαρτάται και από την ηλεκτρονιακή πυκνότητα του 

περιβάλλοντος του προς εξέταση πυρήνα. Χημικές μετατοπίσεις πυρηνών 

με ηλεκτραρνητικό στοιχείο στο χημικό τους περιβάλλον, μετατοπίζονται 

προς χαμηλά μαγνητικά πεδία καθώς αυξάνεται η ηλεκτραρνητικότητα (οι 

τιμές της δΗ αυξάνονται). Επίσης, η χημική μετατόπιση του 
1
H εξαρτάται 

άμεσα από τη μορφή του μορίου και ειδικά από το άτομο του άνθρακα με 

το οποίο είναι ενωμένο καθώ και από άλλα άτομα που το περιβάλλουν. Για 

μια γενική εκτίμηση της χημικής μετατόπισης υπάρχουν οι κανόνες 

Shoolery που βοηθούν, με διάφορες εμπειρικές παραμέτρους, να 

προβλέψουμε τη χημική μετατόπιση ενώσεων της μορφής: CH2XY και 

CHXYZ, όπου X, Y, Z είναι διαφορετικοί υποκαταστάτες. Με αυτό τον 

τρόπο έχουν υπολογιστεί οι χημικές μετατοπίσεις ολεφινών και 

αρωματικών ενώσεων με βενζολικό δακτύλιο.  

Στην περίπτωση των αρωματικών ενώσεων, μία ακόμη παράμετρος που 
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επηρεάζει τη χημική μετατόπιση και συγκεκριμένα του φαινυλίου (C6H5-) 

επηρεάζεται από την ηλεκτραρνητικότητα των υποκαταστατών. Οι πιο 

ηλεκτραρνητικοί υποκαταστάτες αποθωρακίζουν τα πρωτόνια, ενώ στην 

περίπτωση που βρίσκονται σε ortho- και para- θέσεις το φαινόμενο 

αποθωράκισης γίνεται μεγαλύτερο λόγω συντονισμού. Το αντίθετο 

αποτέλεσμα συμβαίνει με υποκαταστάτες ηλεκτροδότες ή μικρής 

ηλεκτραρνητικότητας.  

 

Εικόνα 4.12: Κίνηση ηλεκτρονίων στις αρωματικές ενώσεις παρουσία 
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.  

 

Στα μεταλλοπορφυρινικά σύμπλοκα με παραμαγνητικά ιόντα, δηλαδή 

ενώσεις με συνολικό spin διάφορο του μηδενός (S≠0), η χημική 

μετατόπιση που υφίστανται τα πρωτόνια εξαιτίας του πορφυρινικού 

δακτυλίου είναι τις περισσότερες φορές πολύ μικρή αν συγκριθεί με αυτή 

που επάγει το παραμαγνητικό κέντρο. Ακόμη, παραμαγνητικές 

μεταλλοπορφυρίνες έχουν συχνά αρκετά γρήγορους χρόνους 

αποδιέγερσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν φάσματα με οξείες 

κορυφές σε συνθήκες υψηλής ανάλυσης. Οι αλληλεπιδράσεις των 

ασύζευκτων ηλεκτρονίων με τους πυρήνες επηρεάζουν σημαντικά τη 

χημική τους μετατόπιση. Στην πρώτη περίτπωση χημική μετατόπιση 

δημιουργείται λόγω του απεντοπισμού του ελεύθερου spin, μέσω των 

χημικών δεσμών στον εξεταζόμενο πυρήνα και το φαινόμενο αυτό 

καλείται «όρος επαφής» (contact term). Οι αλληλεπιδράσεις «επαφής» 
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λαμβάνουν χώρα διαμέσου χημικών δεσμών και συνήθως επηρεάζονται 

πυρήνες σε απόσταση ενός ή δύο δεσμών από το παραμαγνητικό κέντρο. 

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις δίνουν πληροφορίες για την ηλεκτρονιακή δομή 

του μορίου και ειδικά για την κατανομή πυκνότητας του spin και για το 

μηχανισμό μεταφοράς spin. Στη δεύετρη περίπτωση χημική μετατόπιση 

προκαλείται από δίπολο-δίπολο σύζευξη σε μόρια  και το γεγονός αυτό 

ονομάζεται «όρος ψευδοεπαφής». Οι αλληλεπιδράσεις «ψευδοεπαφής» 

λαμβάνουν χώρα δια μέσου του χώρου. Ο «όρος  ψευδοεπαφής» μας δίνει 

πληροφορίες για τη μαγνητική ανισοτροπία. Το μέγεθος της μετατόπισης 

«ψευδοεπαφής», η οποία επάγεται από το παραμαγνητικό κέντρο παρέχει 

πληροφορίες για τη δομή (αριθμό συναρμογής) και τη διαμόρφωση ενός 

μορίου σε διάλυμα. 

Οι μετατοπίσεις αυτές στις παραμαγνητικές πορφυρίνες οδηγούν σε 

σημαντική αύξηση του διαχωρισμού των σημάτων με παρόμοιο χημικό 

περιβάλλον. Το φαινόμενο της μετατόπισης των σημάτων συντονισμού 

στο NMR των παραμαγνητικών συμπλόκων καλείται ισοτροπική 

μετατόπιση. 

 

Στα μεταλλοπορφυρινικά σύμπλοκα με διαμαγνητικά ιόντα, δηλαδή 

ενώσεις με συνολικό spin είναι ίσο με το μηδέν (S=0), η χημική 

μετατόπιση που υφίστανται τα πρωτόνια λόγω του ρεύματος του 

πορφυρινικού δακτυλίου είναι τις περισσότερες φορές ανύπαρκτη ενώ δεν 

επηρεάζεται από το είδος του μεταλλικού κέντρου. Εν τούτοις, η μέθοδος 

NMR επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας αλλά και της θέσης των 

αξονικών υποκαταστατών σε τέτοιου είδους σύμπλοκα. 

 

Ενας σύγχρονος φασματογράφος NMR αποτελεί ένα σύνθετο σύστημα και 

περιλαμβάνει τα εξής βασικά τμήματα που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Αρχικά, χρειάζεται ένας ισχυρός υπεραγώγιμος μαγνήτης, ικανός να 
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δημιουργήσει ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο κατάλληλης έντασης. Το 

probe που υπάρχει στη διάταξη, εξυπηρετεί την τοποθέτηση του πηνίου 

κοντά στο δείγμα. Ο πομπός ραδιοσυχνοτήτων παράγει τους απαραίτητους 

παλμούς RF για τη μετάπτωση του διανύσματος της μαγνήτισης, ενώ ο 

προγραμμαστιστής παλμών (pulse programmer) είναι υπεύθυνος ώστε να 

παράγονται με ακρίβεια οι χρόνοι, οι παλμοί και οι καθυστερήσεις. Ο 

δέκτης ενισχύει τα σήματα που λαμβάνονται και στη συνέχεια ένας 

μετατροπέας ADC μετατρέπει τα σήματα NMR από αναλογική σε 

ψηφιακή μορφή, προκειμένου ένας υπολογιστής που λειτουργεί ως κέντρο 

ελέγχου της διαδικασίας να μπορέσει να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να 

αποθηκεύσει τα δεδομένα της ανάλυσης. 

 

 

Εικόνα 4.13: Διάταξη φασματογράφων NMR.  

 

Η σωστή προετοιμασία του προς εξέταση δείγματος είναι πολύ σημαντική 

και απαιτεί την ακολουθία συγκεκριμένων βημάτων. Αρχικά, το pH του 

δείγματος επειδή επηρεάζει σημαντικά τις χημικές μετατοπίσεις πρέπει να 

διατηρείται   σε τιμές 7,2- 7,5. Η ρύθμιση επιτυγχάνεται είτε με προσθήκη 

ρυθμιστικού διαλύματος με pH 7,0 ή 7,4 ή ακόμη και η χειροκίνητη 

ρύθμιση με υδροξείδιο του νατρίου  και υδροχλωρικό οξύ. Η διάμετρος 

του σωλήνα που τοποθετείται το δείγμα είθισται να είναι 5 mm, ενώ το 

μήκος του tube του μαγνήτη είναι μεταξύ 18-20 cm περίπου. Στα 
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πειράματα 1H η αναλογία δείγματος προς διαλύτη πρέπει να είναι 2-10 mg 

δείγματος σε 0,6-1 ml διαλύτη. Οι πιο ευρέως εύχρηστοι διαλύτες μέχρι 

και σήμερα είναι το δευτεριωμένο χλωροφόρμιο (CDCl3) και το 

δευτεριωμένο διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO).  

Τα βασικά στάδια για τη λήψη φάσματος NMR είναι η προετοιμασία του 

δείγματος, η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων. Αρχικά, 

πραγματοποιείται η προετοιμασία δείγματος όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο. Το διάλυμα στη συνέχεια, 

τοποθετείται στο εσωτερικό του γυάλινου σωλήνα, ο οποίος με τη σειρά 

του τοποθετείται στο εσωτερικό του ηλεκτρομαγνήτη. Πρέπει να 

εξασφαλιστεί πως η θέση του δείγματος βρίσκεται όσο τον δυνατόν πιο 

κοντά στο πηνίο του probe (πηνίο ανίχνευσης του σήματος NMR).  Το 

δείγμα κατόπιν, ακτινοβολείται με ραδιοκύματα που παράγονται από τον 

πομπό ραδιοσυχνοτήτων. Τα ραδιοκύματα αυτά που παράγονται, είναι 

οργανωμένα σε μία ακολουθία παλμών με σκοπό την διέγερση των 

πυρηνών του αναλύτη σε άλλες ενεργειακές καταστάσεις. Έπειτα, 

πραγματοποιείται διακοπή του εφαρμοζόμενου πεδίου, έτσι ώστε οι 

πυρήνες να μεταβούν στην αρχική τους κατάσταση, αφού εκπέψουν 

ραδιοκύματα των οποίων οι παράμετροι παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 

γαι το δείγμα. Τα εκπεμπόμενα κύματα συλλέγονται ως ελεύθερες 

φθίνουσες απαγωγές (FIDs) στο πεδίο του χρόνου και μεταφέρονται στο 

πεδίο της συχνότητας, όπου παρουσιάζονται με τη μορφή φασμάτων.  
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4.3 Φασματομετρία μάζας MALDI-TOF (Matrix-

Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight) 
 

Η φασματομετρία μάζας είναι μία μέθοδος προσδιορισμού και 

ταυτοποίησης χημικών ενώσεων που χρησιμοποιείται ήδη περισσότερο 

από μισό αιώνα, ενώ τείνει να εξελίσσεται διαρκώς ως αναλυτική μέθοδος 

και να βρίσκει εφαρμογή σε τομείς των βιοεπιστημών, δημιουργώντας 

νέες προοπτικές. Πρόκειται για μία ευαίσθητη τεχνική για τον ποιοτικό και 

ποσοτικό προσδιορισμό χημικών ενώσεων, κυρίως για προσδιορισμό 

μοριακού βάρους και δομής οργανικών ενώσεων.  Η τεχνική βασίζεται 

στον διαχωρισμό των μαζών φορτισμένων σωματιδίων (κυρίως 

κατιόντων) με χρήση κατάλληλης διάταξης. Για τον προσδιορισμό του 

αναλύτη απαραίτητη είναι η εύρεση του χάρτη θραυσμάτων των μαζών 

των λαμβανομένων ιόντων. Η αντιστοιχία των θραυσμάτων αυτή 

προϋποθέτει την γνώση των διαδικασιών ιονισμού και επιπλέον του 

μηχανισμού της πιθανής θραυσματοποίησης των ιόντων. Οι κυριότερες 

μέθοδοι εισαγωγής των πρωτεϊνών και άλλων μακρομορίων στο 

φασματόμετρο μάζας είναι ο ηλεκτροψεκασμός και ο ιοντισμός 

εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από μήτρα (MALDI). Γενικά, η 

εφαρμογή της φασματομετρίας μάζας σε βιομόρια και συνθετικά 

πολυμερή περιορίζεται αρκετά λόγω θερμικής αστάθειας και χαμηλής 

πτητικότητας που παρουσιάζουν οι  αναλύτες αυτοί, με κίνδυνο την 

αποικοδόμησή τους. Η ανάπτυξη τεχνικών όπως η ηλεκτρονιακή 

πρόσκρουση (electron impact ionization, EI), ο φωτοϊονισμός 

(photoionization, PI), ο χημικός ιονισμός (chemical ionization, CI), ο 

ιονισμός με ηλεκτροψεκασμό και ο ιονισμός εκρόφησης υποβοηθούμενος 

χημικού υποστρώματος-μήτρας (matrix assisted laser desorption/ 

ionization mass spectrometry, MALDI-MS), όταν εφαρμοστούν στην 

φασματομετρία μάζας μπορούν να παρακάμψουν το πρόβλημα.  
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Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας τα φάσματα που λήφθηκαν 

ήταν με χρήση της τεχνικής MALDI-TOF-MS.      

 H τεχνική MALDI-MS χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με 

φασματόμετρο μάζας χρόνου πτήσεως (ΤΟF). Συνδιαστικά ονομάζεται 

MALDI-TOF-MS, όπου ο όρος MALDI αναφέρεται στον τρόπο και τη 

διαδικασία ιονισμού του προς ανάλυση δείγματος, ενώ ο όρος ΤΟF (time 

of flight) αναφέρεται στον αναλυτή χρόνου πτήσης της μεθόδου. 

Η φασματοσκοπία μάζας MALDI-TOF-MS προσφέρει γρήγορα και με 

ακρίβεια μεγάλο εύρος πληροφοριών του προς εξέταση δείγματος. Στη 

βασική αρχή της μεθόδου είναι η μέτρηση της μάζας –για την ακρίβεια η 

μέτρηση του λόγου μάζας προς φορτίο, mass-to-charge ratio, m/z– μορίων 

που έχουν μετατραπεί σε θετικά ή αρνητικά φορτισμένα ιόντα. Ως μονάδα 

μέτρησης μάζας (m) χρησιμοποιείται το Dalton (m=Da), που ισούται με το 

1/12 της μάζας του ατόμου C, ενώ ως μονάδα μέτρησης φορτίου z  

χρησιμοποιείται το θεμελιώδες φορτίο ενός ηλεκτρονίου (z=e), ώστε ο 

λόγος μάζας προς φορτίο (m/z) να αντιστοιχεί σε Daltons/θεμελιώδες 

φορτίο. Είναι κατανοητό ότι στις περιπτώσεις που τα ιόντα έχουν φορτίο 

z=1, ο λόγος m/z ισούται με το μοριακό βάρος σε Daltons. O λόγος μάζα 

προς φορτίο (m/z) προκύπτει με την διαίρεση της ατομικής ή μοριακής 

μάζας ενός ιόντος (m) με τον αριθμό (z) των φορτίων που φέρει.  

Η προετοιμασία του δείγματος που πρόκειται να αναλυθεί ξεκινάει με την 

ανάμειξη του με ένα χημικό υπόστρωμα (μήτρα, matrix), σε κατάλληλο 

διαλύτη. Το μείγμα τοποθετείται σε ειδική πλάκα-στόχο, η οποία 

αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι (target plate) μέχρις ώτου να επέλθει 

η εξάτμισή του. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, ένα λεπτόκοκκο μείγμα 

της μήτρας και του αναλύτη παραμένει στην ακίδα. 
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Εικόνα 4.14: Το δείγμα τοποθετείται στο target plate μέχρι την εξάτμισή 

του.  
 

Είναι σημαντικό να εξεταστεί η συμβατότητα μεταξύ του διαλύτη του 

χημικού υποστρώματος και της προς εξέταση ουσίας, προκειμένου να 

αποτραπεί  η συσσώρευσή της, ενώ παράλληλα να προωθηθεί η 

δημιουργία ομογενούς κρυστάλλου μεταξύ των μορίων της ουσίας και του 

χημικού υποστρώματος. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιότητες πυ 

πρέπει να πληρεί μία ένωση για να θεωρηθεί κατάλληλη για χρήση ως 

υπόστρωμα. Πρέπει να  είναι χημικά σταθερό στις συνθήκες υψηλού κενού 

που λειτουργεί ο φασματογράφος μάζας, να απορροφά υπεριώδη 

ακτινοβολία στο μήκος κύματος λειτουργίας του Laser και εκεί να 

εξατμίζεται συμπαρασύροντας γειτονικά μόρια της ουσίας προς εξέταση 

στην αέρια φάση, να περιορίζει σημαντικά τη χημική αποδόμηση 

(fragmentation) της προς εξέταση ουσίας καθώς απορροφά το μεγαλύτερο 

μέρος της ενέργειας της προσπίπτουσας ακτίνας Laser και  τέλος να 

συνεισφέρει στον ιονισμό της εξεταζόμενης ουσίας. Τα συνηθέστερα 

χημικά υποστρώματα είναι τα εξής: sinapinic acid (SA), alpha-cyano-4-

hydroxycinnamic acid (CHCA) και 2,5-dihydroxybenzoic acid (DHB). 

Το μείγμα δείγματος-υποστρώματος, που είχε τοποθετηθεί προηγουμένως  

στην ειδική πλάκα-στόχο (target plate), εισάγεται στην περιοχή ιονισμού 
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σε συνθήκες υψηλού κενού αερίων. Καθ΄όλη τη διάρκεια της εξέτασης,

 

η 

εφαρμογή κενού θεωρείται απαραίτητη ώστε να ελαχιστοποιείται η 

πιθανότητα συγκρούσεων μεταξύ ιονισμένων μορίων του αναλύτη και 

μορίων αέρα. Η  απουσία αέρα από την άλλη πλευρά, αποτρέπει την 

εκφόρτιση των υψηλών δυναμικών που χρησιμοποιούνται για την 

επιτάχυνση και τη μεταφορά των ιόντων στη θέση ανίχνευσης, αφού έχει 

την ιδιότητα να περιορίζει την πιθανότητα επιμόλυνσης ή ανάμειξης 

διαδοχικών δειγμάτων. Για την εισαγωγή των ιόντων στην αέρια φάση του 

φασματομέτρου, κατευθύνεται στο δείγμα ένας σύντομος παλμός (600ps) 

υπέρυθρης ή υπεριώδους ακτινοβολίας λέιζερ. Όταν το στερεό δείγμα 

εκτίθεται σε ακτίνα παλμικού laser (nitrogen Laser, μήκος κύματος 337 

nm, διάρκεια παλμού 1–5 ns), με αποτέλεσμα την εξάτμιση της μήτρας και 

η εξάπλωσή της στην αέρια φάση, συμπαρασύροντας τον αναλύτη. 

Προκαλείται, δηλαδή η μερική ατομοποίηση του υποστρώματος με 

επακόλουθη μεταφορά ιονισμένων μορίων του δείγματος στην αέρια 

φάση. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως ο αρκετά μεγάλος λόγος 

μήτρας προς δείγματος εμποδίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων. 

Η θραυσματοποίηση (fragmentation) του μητρικού ιόντος είναι 

αναπόφευκτη για την πληθώρα των χημικών ενώσεων που ιονίζονται με 

την απλούστερη και συχνότερα απαντούμενη τεχνική της πρόσκρουσης 

ηλεκτρονίων με κινητική ενέργεια στην περιοχή 40-70 eV. Οι ενέργειες 

ιονισμού των χημικών ενώσεων είναι τις περισσότερες φορές μικρότερες 

από 15 eV και εξαρτώνται από την δομή της χημικής ένωσης. Τα 

παραγόμενα ιόντα αφού επιταχυνθούν με τη βοήθεια ηλεκτρικού πεδίου 

οδηγούνται στο φίλτρο μαζών (αναλυτής χρόνου-πτήσης, time of flight 

analyzer, TOF-analyzer). Οι παλμοί του laser συγχρονίζονται με  τρόπο 

που επιτρέπει την καταγραφή του συνολικου φάσματος στο χρονικό 

διάστημα μεταξύ δύο παλμών.  
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Ως προς την οργανολογία, ο φασματογράφος μάζας αποτελείται από τα 

ακόλουθα βασικά τμήματα: την περιοχή ιονισμού, το φίλτρο μαζών και 

τον ανιχνευτή ιόντων.  

Ο σκοπός του φίλτρου μαζών TOF είναι να διαχωρίζει τα ιόντα με βάση 

το λόγο μάζας προς φορτίο (mass-to-charge ratio, m/z), υπολογίζοντας τον 

χρόνο  διάνυσης της διαδρομής που κάνει το εκάστοτε θραύσμα εντός 

σωλήνα ορισμένου μήκους σε απουσία ηλεκτρικού πεδίου (περιοχή 

μετατόπισης, drift region), κινούμενα ευθύγραμμα και ομαλά μετά από την 

αρχική επιτάχυνσή τους, εστιάζοντας τις δέσμες ιόντων στον ανιχνευτή 

(detector).

 

Εκτός από σταθερές παραμέτρους, ο χρόνος εξαρτάται από το 

λόγο μάζα προς φορτίο του ανιχνευόμενου ιόντος και έτσι επιτυγχάνεται 

γρήγορα και ικανοποιητικά η διάκριση των ιόντων ανάλογα τη μάζα τους 

σε ένα θεωρητικά απεριόριστο εύρος m/z τιμών. Ο ανιχνευτής στην 

συνέχεια, συλλαμβάνει τα προσπίπτοντα ιόντα, ενισχύει το λαμβανόμενο 

ασθενές σήμα και το οδηγεί στην κεντρική συσκευή ελέγχου και 

μέτρησης.  

 

Εικόνα 4.15: Σχηματική απεικόνιση φασματογράφου MALDI-TOF-MS. 
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Ωστόσο, το θεωρητικό μοντέλο της ισόχρονης ανίχνευσης όλων των 

ιόντων με τον ίδιο λόγο m/z, δεν ισχύει στην πράξη, εξαιτίας διαφορών 

που προκύπτουν εξαιτίας των συνθηηκών παραγωγής του κάθε 

ιθραύσματος ιόντος (χωρική-χρονική-ενεργειακή κατανομή). Ως 

αποτέλεσμα αυτού είναι η διεύρυνση του ανιχνευόμενου σήματος των 

ιόντων μιας συγκε- κριμένης ουσίας και, κατά συνέπεια, η μειωμένη 

διακριτική ικανότητα (resolution) της μεθόδου. Η διακριτική ικανότητα 

(Resolving Power, R)

 

του φασματομέτρου μαζών ορίζεται ως η ικανότητα 

του οργάνου να διακρίνει δύο μόλις διαχωριζόμενες κορυφές, m+Δm. H 

σχέση από την οποία λαμβάνεται η παραπάνω παράμετρος είναι η εξής: 

R=m/Δm.  

Για την επίλυση του προβλήματος της διακριτικής ικανότητας γίνεται 

εφαρμογή δύο ειδικών τεχνικών, γνωστών ως delayed ion extraction και 

reflectron.

 

Στην  πρώτη τεχνική (delayed ion etraction), το ηλεκτροστατικό 

πεδίο επιτάχυνσης των ιόντων σε συνάρτηση με τον ακριβή χρόνο 

εφαρμογής του παλμού Laser, ενεργοποιείται και απενεργοποιείται, ώστε 

να προσδίδεται περισσότερη ενέργεια σε ιόντα με μικρότερη αρχική 

ταχύτητα και να αντιστρέφονται οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης των 

ιόντων κατά την είσοδό τους στην περιοχή μετατόπισης. Με τη χρήση της 

τεχνικής αυτής τα ιόντα που εισέρχονται καθυστερημένα στην περιοχή 

μετατόπισης με μικρότερη αρχική ταχύτητα αποκτούν μεγαλύτερη 

ταχύτητα από τα αρχικά κινούμενα ιόντα ώστε να τα συμπλησιάζουν ή να 

καταλήξουν στην ιδανική περίπτωσηταυτόχρονα στο τέλος της περιοχής 

αυτής προς τον ανιχνευτή.  

Η δεύτερη τεχνική (reflectron) αφορά στην εφαρμογή της ανάκλασης 

ιόντων (ion reflection). Ο ανακλαστήρας αποτελείται από ηλεκτρόδια 

όμοιας πολικότητας με τα εξεταζόμενα ιόντα. Η τεχνική εκμαεταλλεύεται 

τις ιδιότητες της ανάκλασης, προκαλώντας εκτροπή των ιόντων προς 
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αντίθετη κατεύθυνση και μεταβάλοντας εκ νέου την κινητική τους 

ενέργεια, με  τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να συναθροίζονται ακόμα 

περισσότερο προς τον ανιχνευτή. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου αυξάνει 

σημαντικά τη διακριτική ικανότητα, καθώς επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη 

ανίχνευση (συνάθροιση) ιόντων ίσης μάζας και διαφορετικής αρχικής 

κινητικής ενέργειας. Ένα μειωνέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι 

συρρικνώνει το εύρος ανιχνευόμενων μαζών και την ευαισθησία της 

μεθόδου, εξαιτίας της απώλειας μέρους των ιόντων κατά τη διαδικασία 

ανάκλασης.  

Τελικά, τα ιόντα αφού διαχωριστούν σε ομάδες ίδιου λόγου m/z, 

καταλήγουν στον ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής του φασματογράφου μάζας 

MALDI- TOF-MS είναι μια πλάκα μικροδιοδίων (microchannel plate) και 

αποτελείται από μια συστοιχία γυάλινων τριχοειδών σωλήνων, τα οποία 

έχουν επιστρωθεί με κατάλληλο υλικό. 

 

Κατά την πρόπτωση των ιόντων 

και ανάλογα με τον αριθμό τους και την κινητική τους κατάσταση, 

προκαλείται από τον ανιχνευτή εκπομπή ηλεκτρονίων, και κατ΄επέκταση 

παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο, στη συνέχεια, ενισχύεται και 

εμφανίζεται τελικά ως φάσμα μάζας (mass spectrum). Όπως είναι φυσικό, 

η ακρίβεια μέτρησης του ιοντικού ρεύματος εξαρτάται από τον αριθμό των 

ιόντων που προσπίπτουν στον ανιχνευτή. Για να επιτευχθεί αύξηση του 

λόγου σήματος προς θόρυβο (signal to noise ratio, SNR) για το 

παραγόμενο φάσμα, το δείγμα σαρώνεται πολλές φορές και υπολογίζεται 

η μέση τιμή των παραγομένων φασμάτων.

 

 

Στο τελικό στάδιο της τεχνικής είναι η καταγραφή και η παρουσίαση του 

φάσματος μαζών. Ο φασματογράφος μάζας είναι συνδεδεμένος με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και η καταγραφή γίνεται ηλεκτρονικά όπου 

προκύπτουν κορυφές μικρού εύρους, διαφορετικής σχετικής θέσης και 

ύψους. Το ύψος της κάθε κορυφής είναι ανάλογο με τη σχετική αφθονία 
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(relative intensity) του ιόντος που αντιπροσωπεύει, ενώ η σχετική θέση 

στον οριζόντιο άξονα αντιπροσωπεύει το λόγο μάζας προς φορτίο του 

ιόντος της προς εξέτασης ουσίας.

 

 

Το πιο άφθονο ιόν χαρακτηρίζεται ως βασική κορυφή του φάσματος και 

σημειώνεται στον κάθετο άξονα με σχετική αφθονία 100%, ενώ οι άλλες 

κορυφές παίρνουν τιμές ανάλογα με το σχετικό ως προς τη βασική κορυφή 

ύψος τους. Για να είναι άμεσα διακριτές, οι πιο πολλές από τις φασματικές 

κορυφές έχουν ικανοποιητικό ύψος,  όμως μερικές γίνονται διακριτές 

μέσω επεξεργασίας του σήματος εξαιτίας του ότι είναι πολύ μικρές και μη 

ευδιάκριτες.  

Η διαδικασία ανίχνευσης μιας ουσίας μέσω του MALDI-TOF-MS 

χαρακτηρίζεται από την παραγωγή και την αξιόπιστη καταγραφή ενός 

συγκεκριμένου φάσματος ιόντων, το οποίο συγκρινόμενο με διαθέσιμες 

ευρείες βάσεις δεδομένων οδηγεί τελικά στην ταυτοποίηση της ουσίας 

αυτής. Έτσι, η ενώσεις TPP-NH2-gef-NH2-TPP και (Zn)TPP-NH2-gef-

NH2-TPP(Zn) χαρακτηρίστηκαν και έδειξαν πειραματικά ότι το 

[Μ+Η]+=1494.10  για την αμετάλλωτη σε σχέση με το θεωρητικό m/z 

=1493.56 (εικόνα 4.16) και για τη μεταλλωμένη (εικόνα 4.17) 

[Μ+Η]+=1620.67, ενώ το θεωρητικό είναι m/z =1619.39. Οι τιμές αυτές 

επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη σύζευξη της πορφυρίνης με τη γέφυρα 

αζωβενζολίου αλλά και την επιτυχημένη μετάλλωση των δύο 

πορφυρινικών δακτυλίων.  
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Εικόνα 4.16: Φασμα μάζας MALDI-TOF της ένωσης TPP-NH2-gef-NH2-

TPP. 

 

Εικόνα 4.17: Φασμα μάζας MALDI-TOF της ένωσης (Zn)TPP-NH2-gef-

NH2-TPP(Zn). 
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Παράλληλα, από τη στιγμή που η ένωση σύζευξης (gef) δε μπορούσε να 

ιονιστεί με την τεχνική MALDI-TOF, πραγματοποιήθηκε Ιοντική 

χρωματογραφία (ESI-Ms) που φαίνεται στην εικόνα 4.18. Όπως 

παρατηρείται, φαίνεται το επιθυμειτό μοριακό ιον και άλλη μία κορυφή 

που εντοπίζονται στα 269.38 (Θεωρητικό στα [gef]- =269.06) και στα 

561.37 (θεωρητικό [2 x gef]2- +Na =561.76).  

 

Eικόνα 4.18: Φασμα μάζας ESI-Ms της ένωσης gef. 

Για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη της κορυφής στα 269.38, 

πραγματοποιήθηκε η τεχνική Ms/Ms όπου φαίνεται η κορυφή αυτή να 

σπάει σε 3 κορυφές που και πάλι φαίνεται να είναι ιόντα της ένωσης και 

όχι από κάποιο παραπροϊόν. Το φάσμα Ms/Ms παρουσιάζεται στην εικόνα 

4.19. 
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Eικόνα 4.19: Φασμα μάζας ESI-Ms/Ms της ένωσης gef στην κορυφή 

269.38 του προηγούμενου φάσματος. 
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