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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 

1.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να συντεθεί η ένωση trans (Δίνιτρο-Φαίνυλο-NH)2 

– Τετραφαίνυλο Πορφυρίνη και να ενωθεί με οξείδιο του γραφενίου. Πιο 
συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια ώστε να υπολογισθεί η απόδοσή απορόφησης φωτός 
σε ηλιακές κυψελίδες  και η μετατροπή ηλιακής σε ηλεκτρική ενέργεια. Κίνητρο για 
την διεξαγωγή αυτής της εργασίας, αποτέλεσαν τα ενδιαφέρον χαρακτηριστικά αυτών 
των υλικών που παρουσιάζονται στον οπτικοηλεκτρονικό τομέα , πράγμα που 
παρατηρείται κι από τις εκτεταμένες μελέτες που διεξαγονται διεθνώς (διατίθονται 
παρόμοια παραδείγματα μελετών παρακάτω) ως προς την κατανόηση και 
βελτιστοποίηση της χρήσης τους. Η ταυτοποίησή και ο χαρακτηρισμός της αρχικής 
ένωσης έγινε με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και 
άνθρακα (CNMR), με φασματομετρία υπεριώδους – ορατού (UV-Vis), με 
φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF), με φασματοσκοπία υπερύθρου (FT-IR), 
φασματοσκοπία φθορισμού (PL) και υπολογισμοί με (DFT). Οι συνθετικές 
προσεγγίσεις που είχαν σχεδιαστεί να διεξαχθούν απέτυχαν. Ωστόσο, παρακάτω 
απεικονίζεται η πορεία που ακολουθήθηκε προς την επίτευξη επιθυμητής ενεργειακής 
απόδοσης. 

Οι πορφυρίνες είναι ετεροκυκλικές ενώσεις, παράγωγα της ένωσεις πορφίνης. Από 
αυτές προκύπτουν οι φυσικές χρωστικές ύλες που απαντόνται στα φυτά και τα ζώα. 
Αποτελούν πρόδρομα μόρια της χλωροφύλης,  της αιμοσφαιρίνης και των 
κυτοχρωμάτων και διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στο φαινόμενο της αναπνοής. 
Οι πορφυρίνες όπως και πολλά άλλα παράγωγά τους είναι ουσίες πολύ σημαντικές 
στη χημεία, στην επιστήμη των υλικών, τη φυσική, τη βιολογία και την ιατρική. 
Προσδίδουν το κόκκινο χρώμα στο αίμα (αίμη), και το πράσινο στα φύλλα 
(χλωροφύλλη). Είναι επίσης άριστες στον ρόλο τους ligands και μπορούν να 
συνδεθούν με σχεδόν κάθε μέταλλο του Περιοδικού Πίνακα. Βασισμένες σε φυσικά 
συστήματα, οι πορφυρίνες είναι ιδιαίτερα ευέλικτες και έχουν τη δυνατότητα να 
υπόκεινται σε πολλών ειδών τροποποιήσεις.  

Σε γενικές γραμμές, η σύνθεση των πορφυρινών και η διερεύνηση των φυσικό- και 
ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων τους έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το εκτενές 
συζυγιακό π σύστημα των πορφυρινών είναι κατάλληλο γιατην εφαρμογή τους ως 
δότες ηλεκτρονίων σε διαδικασίες φωτοεπαγώμενης μεταφοράς ηλεκτρονίων.Αυτο σε 
συνδυασμό με το αν αναλογιστεί κανείς πως τα φύλλα που περιέχουν τέτοιου είδους 
χρωστικές, έχουν αποδόσεις συγκομιδής φωτός εως και 40% (οι αποδοτικότεροι 
φωτοσυλέκτες που γνωρίζουμε στη φύση) ,είναι λογικό οι επιστήμονες να 
προσπαθήσουν να μιμηθούν αυτές τις διεργασίες σε εργαστηριακό περιβάλλον.  



6 
 

 

Γι’αυτό, οι πορφυρίνες και τα παράγωγά τους έχουν 
χρησιμοποιηθεί ευρέως ως φωτοευαισθητοποιητές λόγω 
της χημικής σταθερότητάς τους και της απορρόφησής 
τους στην ορατή περιοχή και μπορούν να λειτουργήσουν 
ως φωτοβολταϊκά κέντρα όταν ενωθούν με έναν αποδέκτη 
ηλεκτρονίων. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Abstract 

 

The objective of the following thesis is the formation of the compound trans (Dinitro-
Phenyl-NH)2-tetraPhenyl Porphyrin and its subsequent fusion with Graphene Oxide. 
Compound trans DNP-TPP's ability as a light harvesting dye was investigated in 
particular, as well as its potential to produce electrical energy from solar power in 
solar cells. This research was conducted, due to the interesting and promising 
properties of organic Chromophores in the field of Optoelectronics and the recent 
successful production of Graphene. This topic has received widespread attention from 
the scientific community, with extensive scientific research being conducted, on a 
global scale in order to gain a deeper insight, and optimize, the usage of these 
materials. Therefore, an effort was made in order to comprehend how these two 
compounds  interact with each other and determine the results of their unification.  
Identification as well as characterization of the product, was performed utilizing 
various spectrometers such as Nuclear Magnetic Resonance (NMR-CNMR), 
Ultraviolet-Visible (UV-Vis),  Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-
Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS), Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy, Photoluminescence spectroscopy (PL) and 3D animation with Density 
Functional Theory software (DFT). The procedure s that were performed 
unfortunately did not reach the desirable yield of energy conversion, however, the 
manner in which the research was conducted in order to achieve this objective, will be 
illustrated in the sections that follow. 
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Το γραφένιο σαν υλικό είναι 
παντελώς καινούργιο.Ειδικότερα 
αποτελεί σαν υλικό το λεπτότερο 
που έχει επιτευχθεί, αλλά και το 
ισχυρότερο. Σαν καλός αγωγός του 
ηλεκτρισμού άγει όπως ο χαλκός, 
ενώ ως αγωγός της θερμότητας 
υπερισχύει έναντι όλων των άλλων 
υλικών που γνωρίζουμε. Είναι κατά 
κύριο λόγο διαφανές, αλλά και  
πυκνό σε τέτοιο βαθμό που ακόμη 
και σε σύγκρισημε το Ήλιο, το 
μικρότερο άτομο σε αέρια μορφή, δεν μπορεί να το διαπεράσει. 

Το γραφένιο, θα μπορούσε να αντικαταστήσει το πυρίτιο και να αποτελέσει μια πολύ 
πιο οικονομική βάση για την κατασκευή ηλιακών πάνελ. Το γεγονός ότι είναι κατά 
πρακτικώς διαφανές αλλά και εύκαμπτο το καθιστά κατάλληλο για εφαρμογή σε 
διαφανή φωτοβολταϊκά κύτταρα και υλικά λεπτού υμένα για την παραγωγή 
ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Εξαιτίας της υδροφοβικότητας που χαρακτηρίζει αυτό το υλικό, έχει μειωμένη 
ικανότητα συγκόλλησης σε σχέση με τα κοινά υλικά κατασκευής φωτοβολταϊκών 
πάνελ. Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την προσθήκη προσμίξεων στο γραφένιο, 
η οποία είχε ως επακόλουθο από την μία να είναι δυνατή η σταθερή συγκόλληση των  
στρωμάτων γραφενίου και από την άλλη να αυξηθεί η ηλεκτρική αγωγιμότητα του 
σαν υλικό. 

Μελετώντας το ενεργειακά, τα κοινά φωτοβολταϊκά κύτταρα πυριτίου αποδοδίδουν 
καλύτερα. Αρκεί να αναφέρθεί ότι 1000 W ηλιακής ακτινοβολίας δίνουν 4 W ισχύος 
μέσω ενός κυττάρου πυριτίου, ενώ μόνο 1.3 W ισχύος θα παραχθεί από ένα οργανικό 
φωτοβολταϊκό κύτταρο γραφένιου. Ωστόσο, η πρωτοποριακή αυτή ένωση έχει δύο 
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το πυρίτιο που είναι το μικρό κόστος και η 
μεγάλη ευκαμψία. 

Πέρα από τα φωτοβολταϊκά, το γραφένιο αναμένεται να αντικαταστήσει το πυρίτιο 
στην κατασκευή µικροτσίπ ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι όχι απλά θα είναι 
πολύ γρήγοροι αλλά η λειτουργία τους θα βασίζεται στην κβαντική φυσική. Επίσης, 
το γραφένιο θα µπορεί να λειτουργήσει και σε οθόνες αφής νέας γενιάς.Δηλαδή 
εύλογα μπορεί να γίνει ο ισχυρισμός οτι πάνω στο γραφένιο φαίνεται να στηρίζεται 
μελλοντικά σχεδόν ολόκληρο το ηλεκτρονικό οικοδόµηµα του ανθρώπου. 
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1.2 Πορφυρίνες 

(Παρόμοιες Μελέτες) 

 

Σε μια έρευνα που αφορούσε την σύνθεση και μελέτη των οπτικοηλεκτρονικών 
ιδιοτήτων των άμινο/καρβοξύφαίνυλο πορφυρίνες, για πιθανή χρήση σε χρωστικός 
ευαισθητοποιημένες TiO2 ηλιακές κυψελίδες , έγινε χρήση διάφορων μορφών 
(αρκετές παραδοχές της ένωσης με διαφορετικούς αμινό ή καρβοξύ υποκαταστάτες) 
μέσω αρκετών συνθετικών πορειών. 

Έρευνες πάνω σε τετραφαίνυλο πορφυρίνες ως χρωστικές για την συλογή φωτός σε 
TiO2 DSSCs υπόσχονται αποδόσεις της τάξης 4%.Ένας από τους στόχους ήταν η 
εξερεύνηση της επίδρασης αυξανόμενων αριθμών αμινοφαίνυλο ομάδων 
προσδεδεμένες σε πορφυρινικούς φωτοευαισθητοποιητές επιτρέπωντας έτσι την 
αυξημένη συνδεσιμότητα και κινητικότητα φορτίων μεταξύ φάσεων πολυανιλίνης και 
της απορροφόμενης χρωστικής (πορφυρίνη). 

Συνεπώς, ισορροπημένες συνθετικοί οδοί ήταν επιθυμητοί για την δημιουργία 
τεσσάρων διαφορετικών δομών παρα-άμινο/καρβοξύφαίνυλο υποκατεστημένης 
πορφυρίνης για πολυανιλινικά χρωστικοευαισθητοποιημένα κελιά.Επιπλέον, ήταν 
αναμενόμενο πορφυρινικά παράγωγα με οξειδωτικές και βασικές λειτουργικές 
ομάδες να είναι χρήσιμες και σε άλλες οπτικοηλεκτρονικές εφαρμογές.Στις παρακάτω 
εικόνες ,φαίνονται οι διαφορετικοί συνδυασμοί υποκαταστατών που 
χρησιμοποίθηκαν στην συγκεκριμένη μελέτη, όπως και οι οξειδοαναγωγικές 
αποδόσεις τους συγκριτικά με άλλα συμβατικά υλικά. 
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Σε μια άλλη μελέτη που διεξήχθηκε, αναφέρεται μια προσπάθεια που στέφθηκε με 
επιτυχία ,χρήσιμοποιώντας μια παρόμοιας δομής με τη προαναφερθείς πορφυρίνη. 
Πιο συγκεκριμένα η χρωστική SM315 που παρουσιάζει μια πρωτότυπη δομή ως 
δότης-π γέφυρα-υποδοχέας ο οποίος μεγιστοποιεί την ηλεκτρολυτική συμβατότητα 
και βελτιώνει τις ιδιότητες συγκομιδής φωτός. 

Χρησιμοποιώντας το SM315 σε συνδυασμό Co(2)  είχε ως συνέπεια οι χρωστικώς 
εαυαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες να έχουν απόδοση της τάξης 13%. Στην 
εικόνα απεικονίζεται η δομή της ένωσης αυτης. 

 

 

1.3  Οξείδιο του γραφενίου 

 

Το γραφένιο αυτή την εποχή, παρασκευάζεται κατά κύριο λόγο μηχανικά ή μέσω 
θερμικής απολέπισης,χημική εναπόθεση μ΄σω ατμών (CVD), και επιτάξια ανάπτυξη. 
Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την σύνθεση γραφενίου σε μεγάλη 
κλίμακα, θα μπορούσε να θεωρηθεί η χημική απλοποίηση του οξειδίου του 
γραφενίου. Από τις πρώτες αναφορές μηχανικής απολέπισης προς σχηματισμό μονής 
στρώσης  γραφενίου το 2004, το ενδιαφέρον προς το οξείδιο του γραφίτη (που 
παράγεται από οξείδωση του γραφίτη) έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι επιστήμονες 
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αυτήν την εποχή αναζητούν φθηνότερες, πιο απλοποιημένες και αποδοτικές μεθόδους 
για την παραγωγή του γραφενίου, εξαιτίας της μαζικής ‘απολέπισης’ συγκριτικά με 
άλλες μεθόδους και είναι οικονομικά πλεονεκτικό για εμπορικές και βιομηχανικές 
εφαρμογές. 

Από οξέιδιο του γραφίτη προς σχηματισμό οξειδίου του γραφενίου: 

Ενώ ο γραφίτης είναι ένα υλικό τρισδιάστατο με βάση τον άνθρακα αποτελούμενο 
από εκατομύρια στρώματα γραφενίου, το οξείδιο του γραφενίου είναι αρκετά 
διαφορετικό. Η οξείδωση του γραφίτη χρησιμοποιώντας ισχυρά οξειδωτικά μέσα, 
έχει ως αποτέλεσμα λειτουργικές ομάδες οξυγόνου να εισάγονται στη δομή του 
γραφίτη, που δεν επεκτείνει απλά τον διαχωρισμό των στρωμάτων, αλλά κάνει το 
υλικό και πιο υδροφιλικό. Αυτή η ιδιότητα καθιστά εφικτή την απολέπιση 
(απομάκρυνση πλευρικών ομάδων) του οξείδιου του γραφίτη σε υδατικό περιβάλλον  
με χρήση υπερήχων, και οδηγεί στην δημιουργία μονοστρωματικό οξείδιο του 
γραφενίου (γνωστό και ως GO). Η κύρια διαφορά μεταξύ οξειδίου του γραφίτη και 
οξειδίου του γραφενίου έγκειται στον αροθμό των στρωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το 
οξείδιο του γραφίτη έχει πολλαπλά στρώματα σε αντίθεση με το οξείδιο του 
γραφενίου. 

Ιδιότητες του οξειδίου του γραφενίου: 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του GO είναι η αυξημένη διαλυτότητα του στο νερό και 
άλλων οργανικών διαλυτών,όπως επίσης και σε διαφορετικές μήτρες εξαιτίας της 
παρουσίας λειτουρκικών ομάδων οξυγόνου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα 
όταν το υλικό αναμιγνύεται με άλλα υλικά όπως μήτρες από πολυμερή ή κεραμικά 
στην προσπάθεια βελτίωσης ηλεκτρικών και μηχανικών ιδιοτήτων. 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την ηλεκτρική αγωγιμότητα, το GO περιγράφεται 
συχνά ως ηλεκρικός μονωτής, εξαιτίας των αποδιοργανωμένων sp2 δεσμών . 
Συνεπώς, για να επανέλθει το εξαγωνικό κυψελιδωτό πλέγμα σε ομοιόμορφη δομή 
και μαζί του η ηλεκτρική αγωγιμότητα το GO πρέπει να απλοποιηθεί. Επιπλέον, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως απ την στιγμή που τα περισσότερα οξυγόνα 
απομακρυνθούν (για τον προαναφερθέντα λόγο), το GO γίνεται πιο δυσδιάλυτο. 

Το αποτέλεσμα της χημικής τροποποίησης του γραφενίου το καθιστά ευέλικτο ως 
προς την χρήση του ανάλογως τον σκοπό για τον οποίο έχει συντεθεί. Για παράδειγμα 
εφαρμογές που αφορούν τα οπτικοηλεκτρονικά είναι δυνατόν να υποκατασταθούν 
αμίνες χημικώς τροποποιημένου γραφενίου ώστε να αυξηθεί η διαλυτότητα του σε 
οργανικούς διαλύτες. Έχει επίσης αποδειχθεί, ότι πλευρικές ομάδες πορφυρινικών 
πρωτοταγών αμινών και φουλερενιακών δευτεροταγών αμινών όταν προσδένονται σε 
πάνω σε σε στρώμα GO αυξάνουν ραγδαία τις οπτικές αποδόσεις. 
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Για να να καταστεί χρήσιμο το GO ως ενδιάμεσο για την Παρασκευή μονόν-
λιγοστών φύλλων γραφενίου, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια μέθοδος οξείδωσης 
και απλοποίησης, που είναι ικανή να διαχωρίσει επαρκώς τα στρώματα άνθρακα και 
στη συνέχεια να τα απομονώσει χωρίς να αλλοιωθεί η δομή τους. 

 Έως τώρα η χημική απλοπίηση του GO, θεωρείται ως η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος 
μαζικής παραγωγής γραφενίου.Για παράδειγμα έχει καταστεί δύσκολο για τους 
επιστήμονες έως σήμερα να παράξουν φύλλα γραφενίου ίδιας ποιότητας με αυτά της 
‘μηχανικής απολέπισης’ σε πολύ  μεγαλήτερη κλίμακα. Όταν αυτό αντιμετωπιστεί, 
είναι αναμενόμενο το γραφένιο να κάνει την παρουσία του σε πολύ περισσότερες 
εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. 
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1.4 Οργανικά Φωτοβολταϊκά 

 
 
Η λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος στηρίζετε στις βασικές ιδιότητες 
των ημιαγωγών υλικών σε ατομική κλίμακα. Ειδικότερα η απορρόφηση του φωτός 
ουσιαστικά σημαίνει την μετατροπή του σε μια άλλη μορφή ενέργειας (συνήθως πιο 
υποβαθμισμέμης) , η οποία συνήθως είναι η θερμότητα. Παρόλα αυτά, όμως 
υπάρχουν κάποια υλικά τα οποία έχουν την ιδιότητα να μετατρέπουν την ενέργεια 
των προσπίπτοντων φωτονίων σε ηλεκτρική ενέργεια.  
 
Tα υλικά είναι οι ημιαγωγοί και σε αυτά οφείλεται  η τεράστια τεχνολογική πρόοδος 
που έχει παρουσιασθεί στον τομέα της ηλεκτρονικής και στον ευρύτερο χώρο της 
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. 
Γενικότερα τα υλικά που απαντόνται στην φύση σε σχέση με τα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά τους ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, τουςμονωτές τους αγωγούς του 
ηλεκτρισμού  και τους ημιαγωγούς. Ένας ημιαγωγός έχει την ιδιότητα να μπορεί να 
μετρηθεί η ηλεκτρική του αγωγιμότητα είτε μόνιμα είτε δυναμικά. 
 
 
Επιπλέον η λειτουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων βασίζεται στη δημιουργία 
ελεύθερων θετικών και αρνητικών φορέων φορτίου μέσω της απορρόφησης της 
ενέργειας που μεταφέρει η ηλιακή ακτινοβολία. Η δημιουργία των φορτίων 
πραγματοποιείται μέσα σε ένα ημιαγώγιμο φωτοενεργό στρώμα που χαρακτηρίζεται 
από δύο περιοχές, μία p-τύπου (πλούσια σε θετικά φορτία) και μία n-τύπου (πλούσια 
σε αρνητικά φορτία), μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται ένα ηλεκτρικό πεδίο. Η 
μορφολογία αυτής της διάταξης επιτρέπει την ανάπτυξη μιας διαφοράς δυναμικού, η 
οποία έχει σαν αποτέλεσμα, όταν γίνει σύνδεση με εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα, 
αφενός την κίνηση των φορτίων και αφετέρου, φορείς με αντίθετο φορτίο να 
κινούνται προς αντίθετες κατεύθυνσεις. 
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Πρόσφατα έχει παρατηρηθεί αυξημέμο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υβριδικών 
υλικών σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις και φαίνεται να αποτελεί μία ιδιαίτερα 
υποσχόμενη προσέγγιση, λόγω των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει η τεχνολογία 
αυτή. Πλεονεκτήματα που αξίζει να αναφερθούν είναι το χαμηλό κόστος, η απλή 
διαδικασία παρασκευής τους, η ικανότητα ανάπτυξης σε μεγάλες διαστάσεις, ακόμα 
και σε εύκαμπτα υποστρώματα, αλλά και η δυνατότητα επιλογής βασικών 
χαρακτηριστικών τους, όπως για παράδειγμα το φάσμα απορρόφησης 

Μια ενδιαφέρουσα κατηγόρια υλικών, ως προς την πιθανή χρήση τους σε φωτο- 
βολταϊκές διατάξεις, είναι τα συζυγή πολυμερή/οργανικοί ημιαγωγοί τα 
οποίασυνδυάζουν τις οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες ενός κλασσικού ημιαγωγού με 
τις εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες ενός πολυμερούς.Επομένως, ο συνδυασμός 
χαμηλού κόστους, ευκολίας παρασκευής σε χαμηλές θερμοκρασίες, καλών 
μηχανικών ιδιοτήτων και εύκολης μεταβολής των ιδιοτήτων τους, δίνουν τη 
δυνατότητα στα συζυγή πολυμερή να χρησιμοποιούνται όχι μόνο σε φωτοβολταϊκές 
διατάξεις αλλά και σε πολλές τεχνολογικές εφαρμογές, αντικαθιστώντας τους 
συνήθεις ημιαγωγούς.Η μη αξιόλογη απόδοση στα οργανικά φωτοβολταϊκά 
προέρχεται από τη χαμηλή απορρόφηση των πολυμερών στο κόκκινο του ηλιακού 
φάσματος αλλά και τη σχετικά χαμηλή ικανότητα τους στο να δημιουργούν φορτία 
και να τα μεταφέρουν στα ηλεκτρόδια. 

Κύρια διαφορά των οργανικών από τις ανόργανες διατάξεις είναι ότι η απορρόφηση 
φωτός δεν δημιουργεί ελεύθερους φορείς φορτίου αλλά δεσμευμένους φορείς, με το 
δεσμευμένο ζευγάρι θετικού και αρνητικού φορτίου να είναι γνωστό ως εξιτόνιο. Το 
φωτοενεργό υλικό, που συνήθως είναι ένα μείγμα πολυμερούς με κάποια νανοδομή, 
τοποθετείται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, ενός διαφανούς, απ’ όπου εισέρχεται το φως, 
και ενός μεταλλικού, για παράδειγμα από αλουμίνιο. Όταν φωτιστεί το φωτοενεργό 
υλικό, το φως που απορροφάται διεγείρει τα ηλεκτρόνια του πολυμερούς. Η διέγερση 
αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση των ηλεκτρονίων απότον πυρήνα, οπότε 
το πολυμερές εμφανίζεται σαν να σχηματίζεται από δύο τμήματα, ένα με θετικό και 
ένα με αρνητικό φορτίο. Ο συνδυασμός των δύο αντίθετων φορτίων είναι το εξιτόνιο, 
το οποίο μπορεί να διαχωριστεί σε «ελεύθερα» φορτία μέσω ενός ηλεκτρικού πεδίου. 
Σε πρώτη προσέγγιση, ο διαχωρισμός των εξιτονίων μπορεί να επιτευχθεί από το 
εσωτερικό πεδίο που δημιουργεί το διαφορετικό δυναμικό ιονισμού των δύο 
ηλεκτροδίων. Όμως, τα «ελεύθερα» φορτία που δημιουργούνται μπορούν να 
επανασυνδεθούν μετά από μετακίνηση τους κατά μερικές δεκάδες nm απόσταση 
πολύ μικρότερη από τη διαδρομή που πρέπει να διανύσουν μέχρι τα ηλεκτρόδια.  

Για να ενισχυθεί ο διαχωρισμός των εξιτονίων αλλά και να ελαχιστοποιηθεί η 
επανασύνδεση των φορέων φορτίου, μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στο πολυμερές 
ένα επιπλέον, συνήθως ανόργανο αλλά και μερικές φορές οργανικό υλικό το οποίο 
μπορεί να υποδέχεται και να μεταφέρει ηλεκτρόνια. Η ανάμειξη των δύο υλικών, του 
πολυμερούς που προσφέρει ηλεκτρόνια και του ανόργανου που τα δέχεται, προκαλεί 
την ανάπτυξη διεπιφανειών μεταξύ διαφορετικών υλικών (ετεροεπαφές), όπου 
αναπτύσσεται εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο που προκαλεί τον διαχωρισμό των 
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εξιτονίων. Στη συνέχεια, το πολυμερές-δότης ηλεκτρονίων και ο δέκτης ηλεκτρονίων 
μεταφέρουν τα θετικά και τα αρνητικά φορτία στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Μια πυκνή 
κατανομή των ετεροεπαφών μέσα στο σύνθετο υλικό εγγυάται μία αποδοτική 
δημιουργία και μετακίνηση των φορέων φορτίου. Τα υλικά-δέκτες ηλεκτρονίων τα 
οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι κυρίως ανόργανες νανοδομές όπως 
νανοσωλήνες άνθρακα, παράγωγα φουλερινών και νανοδομές οξειδίων μετάλλων, 
όπως νανοράβδοι. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 

2.1 Σύνθεση TPP-NH2 

Παρακάτω απεικονίζεται η συνθετική πορεία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή 
της αρχικής Πορφυρίνης. 

 

 

 

2.2 Σύνθεση trans DNP-TPP                                                                                           

• Σε σφαιρική φιάλη των 50 ml προστέθηκαν 62 mg (TPP-NH2) και διαλύθηκε 
σε 30 ml THF υπο ανάδευση.Το διάλυμα απέκτησε ρόδινο – κόκκινο χρώμα. 

• Στη συνέχεια προστέθηκε 3,5 – dinitrobenzol chloride και το διάλυμα 
απέκτησε πράσινο – μωβ χρώμα. 

• Μετά από 10 λεπτά προστέθηκε επίσης Εt3N (1 ml).To διάλυμα έγινε κόκκινο 
αμέσως. 

• Η αντίδραση έγινε σε θερμοκρασία δωματίου υπό άζωτο για δύο ημέρες.Πιο 
συγκεκριμένα μέσα στο μπαλόνι προστέθηκε αέριο άζωτο και βγάζοντας το 
κατσάκι προκλήθηκε αποσυμπίεση και στη συνέχεια το σφηνώσαμε ξανά.Στη 
συνέχεια το διάλυμα αποστάχθηκε μέχρι ξηρού στο rotary. 

• Έπειτα οξινίστηκε το Η2Ο με μικρή ποσότητα ΗCl και πραγματοποιήθηκαν 
δύο πλήσεις του ιζήματος.Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε άλλη μια πλύση 
με αποσταγμένο νερό.Συνολικά έγιναν τρεις φυγοκεντρίσεις των πέντε λεπτων 
στις 4.200 στροφές/λεπτό για την κάθε πλύση αντίστοιχα. 
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• Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξήρανση του ιζήματος για έξι ώρες στους 
60οC.Το τελικό προιόν έιχε μωβ χρώμα και η συνολική ποσότητα που 
συλέχθηκε ήταν 88mg. 
 

Παρακάτω απεικονίζεται η τρισδιάστατη μορφή της ένωσης από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες με χρήση υπολογιστικού προγράμματος. 
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2.3 Σύνθεση Graphene Oxide 

 

Αναλυτικά η μέθοδος HUMMERS 

Αρχικά ζυγίσθηκαν τα οξειδωτικά μέσα: 0,5 γρ NaNΟ3, 4 γρ KmnO4 και 40ml 
H2SO4.Στη συνέχεια λόγω του ότι κόλλησε το μαγνητάκι προσθέσαμε επιπλέον 10 
ml H2SO4 και  αφού  ζυγίσθηκε 1γρ γραφίτη οι ουσίες αμαμίχθηκαν. Πιο 
συγκεκριμένα: 

• Αρχικά βάλαμε γραφίτη,H2SO4, αναδευτήρα,παγόλουτρο και και αφήσαμε 
για ανάδευση (η αντίδραση ήταν εξώθερμη και δεν θέλαμε να έχουμε αύξηση 
της θερμοκρασίας). 

• Αφήσαμε για 15 λεπτά την ανάδευση και μετά προσθέσαμε 0,5γρ NaNO3 
• Σε διάστημα 2 ωρών προστέθηκαν σταδιακά τα 4 γρ KmnO4 για να μην γίνει 

βίαια η αντίδραση (στην αντίθετη περίπτωση η αντίδραση δεν θα γίνοταν 
σωστά). 

• Μετά το πέρας της αντίδρασης αφήσαμε στην ανάδευση το μίγμα για 
τουλάχιστον 4 ώρες (στην περίπτωση αυτή μία νύχτα). 

• Αυξήσαμε την θερμοκρασία στους 35οCκαι μετά αφού πετύχαμε την 
θερμοκρασία που θέλαμε, αφήσαμε για 30 λεπτά. 

• Βάλαμε το δ/μ σε 50 ml H2O και αυξήσαμε στους 70oC οπου και αφέθηκε σε 
ηρεμία για 15 λεπτά. 

• Έπειτα ρίξαμε την θερμοκρασία στους 25oC περίπου.Στη συνέχεια, το μίγμα 
ρίχθηκε ξανά σε νερό (περίπου 200 ml) και το KmnO4 που δεν αντέδρασε 
απομακρύνθηκε με προσθήκη 3% Η2Ο2 (4 ml/γρ) και αφέθηκε 5 λεπτά στην 
ανάδευση.Τέλος το μίγμα αφέθηκε να κατασταλάξει και μεταγγίστηκε. 

• Έπειτα το δ/μα μεταφέρθηκε σε κυλίνδρους μέχρι την μέση των γραμμάτων. 
Ζυγίσαμε τους κυλίνδρους (έπρεπε να είχαν το ίδιο βάρος αλλιώς 
δημιουργείται πρόβλημα στην φυγόκεντρο). Αν είχαμε μεγάλη απόκλιση θα 
προσθέταμε απιονισμένο (επιτρεπτή απόκλιση +/- 0,01 γρ). 

• Στην συνέχεια φυγοκεντρήσαμε στις 4200 rpm και ρίξαμε ξανά απιονισμένο 
(rpm: στροφές ανα λεπτό). Ρυθμίσαμε τον χρόνο στην φυγόκεντρο και βάλαμε 
αρχικά 5 λεπτά ώστε να δούμε ότι το διάλυμα διαχωρίζεται και στην συνέχεια 
τον μειώναμε. 

• Μετά μπορούσαμε να προσθέσουμε μικρή ποσότητα Ba(NO3)2 : 
Ba(NO3)2 + H2SO4 -BaSO4 ↓ + 2HNO3 ώστε να εξουδετερωθεί το θειικό 
που είχε απομείνει. Ωστώσο, εμείς δεν βάλαμε γιατί το Ba εμφανίζεται στα 
φάσματα. 

• Αφού τελείωσε η φυγοκέντρηση το μίγμα διαχωρίσθηκε, απομακρύνθηκε το 
υπερκείμενο και κρατήσαμε το ίζημα. 

• Προσθέσαμε στο ίζημα νερό, ανακατεύσαμε και μεταγγίσαμε στο αρχικό 
ποτήρι ζέσεως. 

• Τοποθετήθηκαν 2 ml HCl και αφήσαμε για ανάδευση ωστέ να απομακρύνθεί 
τυχών KmnO4 που παρέμεινε. 
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• Κάναμε φυγοκεντρήσεις (4200 rpmτων 4 λεπτών 5 φορές) μέχρι να τελειώσει 
το μίγμα που είχε παρασκευασθεί. 

• Φυγοκεντρήθηκε όλο το μίγμα και αφού χωρίσθηκε το υπερκείμενο ίζημα, το 
μαζέψαμε και προσθέσαμε απιονισμένο. Έπειτα ανακατεύσαμε ούτως ώστε το 
νερό να πάει σε όλο το ίζημα και να δεσμεύσει τα οξέα. 

• Ξανακάναμε φυγοκεντρίσεις και την δέκατη φορά πήραμε πρώτη τιμή pH 
(εμείς το βρήκαμε περίπου 4,5).Βγάλαμεμε το μίγμα από την φυγόκεντρο, 
βουτήξαμε ράβδο στο υπερκείμενο και αλείψαμε όλα τα χρωματισμένα που 
έχει το πεχαμετρικό χαρτί. Στην συνέχεια, κάναμε άλλες 20 περίπου 
φυγοκεντρίσεις. Θέλαμε το pH να είναι τουλάχιστον 6,5 και να τείνει όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο 7. 

• Όσον αφορά τις φυγοκεντρίσεις, πιο αναλυτικά :  μέτρηση #2 βρήκαμε pH 
περίπου 5,5 (5 φορές των 2 λεπτών), μέτρηση #3 pH περίπου 6 (5 φορές των 2 
λεπτών) και τέλος, μέτρηση #4 pH περίπου 6,5 ( 4 φορές των 2 λεπτών). 

• Αφού τελειώσαμε τις φυγοκεντρίσεις βάλαμε το ίζημα που πλέον είχε 
κατάλληλο pH στον φούρνο για ξήρανση στους 60oC για τουλάχιστον μια 
ημέρα, ώστε να ξηρανθεί πλήρως. 

• Τέλος, μετά την ξήρανση κορνιτοποιήσαμε για να μετατρέψουμε το ίζημα σε 
σκόνη, ώστε να καταστεί ευκολότερος ο χαρακτηρισμός. 

• Τελικά συλλέξαμε 1,30 γρ οξείδιου του γραφενίου και έπειτα από 
κορνιτοποίηση 1,13 γρ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3 

 

 

3.1 Φασματομετρία Μάζας MALDI-TOF 

 

Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI) είναι η µελέτη πολικών 
συστατικών η οποία ήταν πάντοτε πρόβληµα για τη φασµατοµετρία µαζών. Βρέθηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ότι η ακτινοβολία οργανικών δειγµάτων µικρής 
µάζας µε παλµούς ακτίνων λέιζερ (laser pulse) µεγάλης έντασης, παράγει ιόντα των 
οποίων η µάζα µπορεί να 
αναλυθεί. Πάνω σε αυτή την 
αρχή δηµιουργήθηκε η 
τεχνική Laser Desorption 
(LD). Η τεχνική LD απαιτεί τη 
µεταφορά ενέργειας από τη 
δέςµη λέιζερ στον αναλύτη σε 
όσο το δυνατόν λιγότερο 
χρόνο, ώστε να αποφευχθεί 
διάσπαση των µορίων. Όσον 
αφορά τα όρια µεγέθους 
µάζας προς ανάλυση, 
εξαρτώνται  από την ενέργεια 
που χρειάζεται για να 
προκαλέσει ηχηρή διέγερση 
και την ενέργεια µεταφοράς 
που πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από την ενέργεια διαχωριςµού του αναλύτη. Άλλος ένας περιορισµός 
είναι ο µικρός χρόνος µεταξύ διάσπασης και του παλµού του λέιζερ. Το 1987 
βρέθηκε ότι η χρήση µιας µήτρας στην τεχνική LD µπορούσε να οδηγήσει σε 
αποφυγή του περιοριςµού λόγο µεγέθους µάζας. Η µήτρα απαιτεί ισχυρή 
απορρόφηση µήκους κύµατος του λέιζερ αν η µάζα δεν είναι αρκετά µεγάλη. Μια 
µικρή συγκέντρωση του αναλύτη εξαπλώνεται οµοιόµορφα στη στερεή ή υγρή µήτρα 
και τοποθετείται σε µια µεταλλική πλάκα για να εκτεθεί στον παλµό της δέςµης 
λέιζερ. Η µικρή συγκέντρωση του αναλύτη έχει το πλεονέκτηµα ότι αυξάνει την 
ικανότητα µεταφοράς ενέργειας από το λέιζερ στον αναλύτη (µήτρα), ενώ 
προβλήµατα που σχετίζονται µε το διαχωρισµό του αναλύτη µειώνονται. 
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Πιο αναλυτικά, στην τεχνική MALDI ακολουθούνται τα εξής βήµατα: (i) Ο 
σχηµατισµός ενός «στερεού διαλύµατος» (κρυσταλλικού). Τα µόρια προς ανάλυση 
απλώνεται στη µήτρα έτσι ώστε να είναι εντελώς αποµονωµένα το ένα από το άλλο. 
(ii) Διέγερση της µήτρας. Το γεγονός ότι ενέργειας λέιζερ στο στερεό διάλυµα 
απορροφάται από τη µήτρα, προκαλεί γρήγορη παλµική διέγερση, µε αποτέλεσµα 
τον κατακερµατισµό στο στερεό διάλυµα. Φτιάχνονται έτσι οµάδες που 
αποτελούνται από µεµονωµένα µόρια και περιβάλλονται από ουδέτερα και 
διεγερµένα µόρια της µήτρας. Τα µόρια της µήτρας εξατµίζονται από τις οµάδες 
αφήνοντας τα διεγερµένα µόρια προς ανάλυση. (iii) Ιονισµός του αναλύτη. Τα µόρια 
προς ανάλυση µπορούν να ιονιστούν µε απλή πρωτονίωση. Αρνητικά φορτισµένα 
ιόντα σχηµατίζονται µε αποπρωτονίωση του αναλύτη. Αυτές οι αντιδράσεις ιονισµού 
γίνονται αµέσως µετά την ακτινοβόληση. Είναι µια τεχνική κατάλληλη για παρόµοια 
συστατικά που χρησιµοποιούνται στην τεχνική FAB, αλλά έχει πολύ µεγαλύτερη 
ευαισθησία (100-1000 φορές καλύτερη) και δεν έχει περιορισµούς στα όρια µάζας. Η 
ανάλυση των δισουλφιδικών δεσµών έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα λόγο την ανάπτυξης 
των µεθόδων MALDI και ηλεκτροψεκασµού (ESI)  

 Το φίλτρο µαζών µε την ονοµασία Time-of-flight (TOF) διαχωρίζει ιόντα µε βάση 
το διαφορετικό χρόνο πτήσης τους για µια γνωστή απόσταση. Χρησιµοποιεί την 
εξάρτηση της ταχύτητας από την µάζα ενός ιόντος που κινείται σε χώρο 
απαλλαγµένο από ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Το σχηµατιζόµενο ιόν επιταχύνεται µε 
συγκεκριµένη ταχύτητα, κάτω από την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου δυναµικού, έτσι 
ώστε τα ιόντα µε παρόµοιο φορτίο να έχουν ίδια κινητική ενέργεια. Μετά την αρχική 
επιτάχυνση, το ιόν εισέρχεται σε χώρο που δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο, στον οποίο 
κινείται ευθύγραµµα και οµαλά µέχρι τον ανιχνευτή, σε έναν σωλήνας πτήσης, για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Όσο µικρότερη µάζα έχει το ιόν, τόσο µεγαλύτερη 
ταχύτητα και µικρότερο  χρόνο πτήσης θα έχει. Ο χρόνος πτήσης από την πηγή 
ιόντων µέσω του σωλήνας πτήσης στον ανιχνευτή, που µετριέται σε microseconds, 
µπορεί να µετασχηµατιστεί στην τιµή m/z. Στην ιδανική περίπτωση, όλα τα ιόντα 
που παράγονται θα φύγουν από την πηγή την ίδια χρονική στιγµή, µε την ίδια 
κινητική ενέργεια, λόγο επιτάχυνσης από την ίδια διαφορά δυναµικού. Συνήθως 
όµως, ο χρόνος πτήσης των ιόντων που παράγονται εξαρτάται µόνο από τη µάζα και 
το φορτίο των παραγόµενων ιόντων.  

Για να παραχθεί ένα αξιόπιστο φάςµα µαζών, πρέπει να είναι γνωστός µε µεγάλη 
ακρίβεια ο χρόνος εκκίνησης του ιόντος από την πηγή ιονιςµού. Είναι προφανές ότι η 
δηµιουργία ιόντων και η τελική ανίχνευση τους δεν είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιείται µε συνεχή τρόπο, αλλά µόνο µε την µορφή παλµών. Ως εκ τούτου, 
η τεχνική συνιστάται στην χηµική ανάλυση διαδικασιών που εκτελούνται παλµικά 
(φωτοδιάσπαση και απόξεση επιφανειών, µε παλµικό laser), για παράδειγµα, 
MALDI. Η φαςµατοµετρία µε χρήση MALDI-TOF είναι η πιο απλή µορφή αναλυτή 
µαζών και προσφέρει υψηλή ευαισθησία και γρήγορη ανίχνευση. Δύο παράγοντες 
που συµβάλλουν στην διάδοση ενέργειας των ιόντων στο σηµείο ανίχνευσης, 
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φαίνονται να είναι 
αρµόδιοι για την 
υψηλή ανάλυση. 
Ένας είναι η 
ανοµοιογένεια στο 
στρώµα δειγµάτων 
και οι άλλες 
συγκρούσεις µεταξύ 
των ιόντων και της 
µήτρας κατά τη 
διάρκεια επιτάχυνσης 
στη διαστελλόµενη 
στήλη. Η κατασκευή 
οµοιογενούς, λεπτού στρώµατος µήτρα οδήγησε στη βελτιωµένη διαχωριστική 
ικανότητα.  

 

 

 

3.2 Φασματομετρία UV-Vis 

 

Γενικά οι φασματοσκοπικές μέθοδοι χημικής ανάλυσης, όπου ανήκει και η 
φασματοφωτομετρία UV-VIS, χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την επίλυση διαφόρων 
χημικών προβλημάτων, που σχετίζονται με τη δομή, την κινητική, την ταυτοποίηση, 
την ποσοτική ανάλυση διαφόρων ενώσεων, κ.α. Τα πλεονεκτήματα αυτών των 
μεθόδων είναι: 
-χρησιμοποιούμε μικρή ποσότητα δείγματος, 
-δεν καταστρέφεται στα τέλος της ανάλυσης, 
-μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία, 
-μικρός χρόνος μέτρησης. 
Οι περισσότερες από τις φασματοφωτομετρικές μεθόδους βασίζονται στην επίδραση 
κατάλληλης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μια ουσία, που δεσμεύεται από τα 
άτομα, ή τα μόρια της ύλης και προκαλεί ηλεκτρονικές διεγέρσεις, διεγέρσεις 
πυρήνων, αλλαγές στην περιστροφή και τη δόνηση των μορίων. Στη συνέχεια τα 
άτομα και τα μόρια επιστρέφουν συνήθως στην αρχική τους κατάσταση, αφού 
αποβάλλουν το ποσό της ενέργειας που απορρόφησαν. Η καταγραφή της έντασης της 
απορρόφησης σε συνάρτηση με το μήκος κύματος, ή τη συχνότητα της ακτινοβολίας 
αποτελεί το φάσμα απορρόφησης, που είναι γραμμικό στα άτομα και ταινίες στα 
μόρια. 
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Απορρόφηση υπεριώδους 
(UV : 190 – 400 nm), ή 
ορατής ακτινοβολίας 
(visual 400-800 nm), 
προκαλεί μόνο 
ηλεκτρονικές διεγέρσεις, 
δηλαδή διεγέρσεις 
ηλεκτρονίων της στοιβάδας 
σθένους, που μεταβαίνουν 
από μια δεσμική σε μια 
αντιδεσμική κατάσταση, 
χωρίς όμως να αλλάζουν 
τον κύριο κβαντικό αριθμό. 

 

 
O μονοχρωμάτορας (πρίσμα, ή παραθλαστικό φράγμα), αναλύει τα λευκό φως στις 
διάφορες μονοχρωματικές περιοχές του και επιλέγει τα επιθυμητό μήκος κύματος, με 
μεγάλη ακρίβεια. Ο διαχωριστής δέσμης, χωρίζει την εξερχόμενη δέσμη σε δύο ίσα 
μέρη. Οι κυψελίδες που περιέχουν το τυφλό και το δείγμα μέτρησης, 
κατασκευάζονται από χαλαζία για την περιοχή UV, ή και από ύαλο για την περιοχή 
VIS. Οι ανιχνευτές 1 και 2 συνδυαζόμενοι βρίσκουν το σήμα που οφείλεται στην 
ουσία που θέλουμε να προσδιορίσουμε. Ο ενισχυτής, ενισχύει το εξερχόμενο σήμα. Η 
μέτρηση, ή και καταγραφή του σήματος γίνεται από ευπαθές φωτοκύτταρο και 
εκφράζεται σαν απορρόφηση, ή διαπερατότητα. Σήμερα τα χρησιμοποιούμενα 
όργανα είναι συνήθως αυτογραφικά διπλής δέσμης, (ο μηδενισμός του οργάνου 
γίνεται αυτόματα) και δίνουν τις μεταβολές της απορρόφησης, ή της διαπερατότητας 
σε συνάρτηση με το μήκος κύματος. 
Πιο συγκεκριμένοι ορισμοί: 
1) Το μήκος κύματος όπου παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης, 
καλείται μ.κ μέγιστης απορρόφησης και συμβολίζεται με λ. Σ’αυτό το μ.κ 
πραγματοποιούνται υποχρεωτικά όλες οι μετρήσεις. 
2) Λευκό διάλυμα, ή τυφλό δείγμα (blank), είναι το διάλυμα που έχει υποστεί όλες 
ακριβώς τις επεξεργασίες όπως και το άγνωστο, αλλά δεν περιέχει την ουσία που 
εξετάζουμε. Η κυψελίδα που περιέχει το λευκό διάλυμα ονομάζεται και κυψελίδα 
αναφοράς. Είναι κατασκευασμένη από χαλαζία, ή γυαλί ανάλογα με την περιοχή 
μέτρησης. 
3) Καμπύλη αναφοράς, ή βαθμονόμησης (calibration curve), ονομάζεται η καμπύλη 
που προκύπτει από τη γραφική απεικόνιση των αριθμητικών τιμών μιας 
φυσικοχημικής ιδιότητας του δείγματος 
( Α ή Τ% ), σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση της ουσίας. Σε πρότυπα διαλύματα. 
Από την καμπύλη αναφοράς υπολογίζουμε αμέσως τη συγκέντρωση ενός άγνωστου 
διαλύματος. Σωστές μετρήσεις λαμβάνονται όταν η μικρότερη τιμή της °% Τ είναι 
10% και η μέγιστη οριακή τιμή της απορρόφησης μονάδα, ( Α = 1 ). 
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3.3 Φασματοσκοπία Φθορισμού (PL) 

 

Αρχές Φθορισµού και Φωταύγεια (Luminescence) είναι εκποµπή φωτονίων από 
διεγερµένες ηλεκτρονικές καταστάσεις (excited states). Υπάρχουν  δύο είδη 
φωταύγειας: Αποδιέγερση από µονήρη (singlet) διεγερµένη κατάσταση και  
αποδιέγερεση από τριπλή (triplet) διεγερµένη κατάσταση. Στη θεµελιώδης 
κατάσταση (Ground state)  βρίσκονται  δύο ηλεκτρόνια ανά τροχιακό (orbital) µε 
αντίθετο σπιν σε ζεύγος ενώ στη μονήρης διεγερµένη κατάσταση το ηλεκτρόνιο στη 
ψηλότερη ενεργειακή κατάσταση έχει την αντίθετη κατεύθυνση σπιν από το 
ηλεκτρόνιο στο κατώτερο τροχιακό και στην  τριπλή διεγερµένη κατάσταση  το 
διεγερµένο ηλεκτρόνιο µπορεί αυτόµατα να αντιστρέψει το σπιν του. Αυτή η 
διαδικασία ονοµάζεται διασυστηµατική διέλευση (intersystem crossing.) Τα 
ηλεκτρόνια και στα δύο τροχιακά έχουν τώρα την ίδια κατεύθυνση σπιν. 

Στο φθορισµό υπάρχει επιστροφή από µονήρη διεγερµένη κατάσταση στη βασική 
κατάσταση και δεν απαιτείται αλλαγή στον προσανατολισµό του σπιν (πιο συχνή από 
αποδιέγερση ). Στον Φωσφορισµός υπάρχει επιστροφή από τριπλή διεγερµένη 
κατάσταση στη βασική κατάσταση (ground state) και απαιτείται αλλαγή στον 
προσανατολιςµό του σπιν.Ο ρυθµός εκποµπής του φθορισµού είναι αρκετές τάξεις 
µεγέθους πιο γρήγορος από ότι του φωσφορισµού 
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Όσον αφορά τον πληθυσµό των ενεργειακών 
καταστάσεων η αναλογία των µορίων σε άνω 
και κάτω ενεργειακό επίπεδο είναι ( ) kT E 
nnlower upper = exp − ∆ k=1.38*10-23 JK-1 
(σταθερά Boltzmann) ∆E = Ενεργειακή 
διαφορά µεταξύ επιπέδων 

Στην εκποµπή το µόριο µεταβαίνει από το 
χαµηλότερο δονητικό ενεργειακό επίπεδο της 
διεγερµένης κατάστασης (S1 ) σε κάποιο 
δονητικό ενεργειακό επίπεδο της βασικής 
κατάστασης (10-9 s). Η ενέργεια του φωτονίου 
που εκπέµπεται είναι µικρότερη από εκείνη των 
προσπιπτόντων φωτονίων. Στο φάσµα 

εκποµπής για ένα δεδοµένο µήκος κύµατος διέγερσης, η µετάβαση των εκποµπών 
κατανέµεται µεταξύ διαφόρων δονητικών ενεργειακών επίπεδων του S 0. Για ένα 
µόνο µήκος κύµατος διέγερσης, παρουσιάζεται ένα φάσµα εκποµπής φθορισµού 

 

Στην εκποµπή λαμβάνει χώρα μετατόπιση Stokes. Το φως φθορισµού έχει 
µεγαλύτερο µήκος κύµατος σε σχέση µε το φως που απορροφάται (φως διέγερσης)  
Επιπλέον η εσωτερική µετατροπή (Internal conversion) επηρεάζει την µετατόπιση 
Stokes όπως και ο διαλύτης και η σχέση των διεγερµένων καταστάσεων µπορεί 
επίσης να επηρεάσουν το µέγεθος της µετατόπιση Stokes. Για ένα µόριο, το ίδιο 
µήκος κύµατος εκποµπής φθορισµού παρατηρείται, ανεξάρτητα από το µήκος 
κύµατος διέγερσης 
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Παραδείγματα για το πώς απεικονίζονται τα φάσματα φθορισμού (δεξί μέρος-
emission) 

 

 

 

 

3.4 Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR) 

 
Βασικές Αρχές Φασματοσοπίας Υπέρυθρου (IR) : 
Η υπέρυθρη φασματοσκοπία θεωρείται σημαντική φασματοσκοπική τεχνική στην 
Οργανική Χημεία, λόγω της ευκολίας λήψης φασμάτων και της σύγκρισής τους με 
φάσματα γνωστών οργανικών ενώσεων. Χρησιμοποιείται ευρύτατα κατά τη σύνθεση 
χημικών ενώσεων και για την πιστοποίηση της καθαρότητάς τους. 
Το υπέρυθρο (Infrared – IR) είναι εκείνο το τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, το οποίο εκτείνεται πέρα από το ορατό και φθάνει μέχρι την περιοχή 
των μικροκυμάτων. 
Διακρίνεται σε 3 περιοχές: 
 
Εγγύς υπέρυθρο: 

 0,8μ – 2μ 
 

Κυρίως υπέρυθρο: 

 2μ – 15μ 
 

Άπω υπέρυθρο:  

15μ – 400μ 
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Τα φάσματα υπέρυθρου είναι φάσματα απορρόφησης. Στα φάσματα IR δεν 
χρησιμοποιείται η συχνότητα ή το μήκος κύματος της χρησιμοποιούμενης 
ακτινοβολίας, αλλά εισάγεται μια νέα έννοια, η έννοια του κυματαριθμού (ν). 
Ο κυματαριθμός ν δίνεται από την σχέση: 

 

όπου λ: το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. 
 
 
Αρχή Φασματοσκοπίας Υπέρυθρου: 
Τα άτομα των μορίων ακόμη και στην βασική ενεργειακή τους κατάσταση δεν 
παραμένουν ποτέ ακίνητα, αλλά αντιθέτως εκτελούν κινήσεις δόνησης και 
περιστροφής. Όταν μια ποσότητα ύλης ακτινοβολείται με υπέρυθρη ακτινοβολία, ένα 
ποσοστό από τα μόρια που δέχονται την ακτινοβολία διεγείρονται, αυξάνοντας την 
ενέργεια δόνησης και περιστροφής τους. 
Για να λάβει χώρα απορρόφηση ενέργειας από τα μόρια, θα πρέπει η συχνότητα της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας να συμπέσει με την συχνότητα δόνησης των ατόμων 
του δεσμού. 
Οι συχνότητες με τις οποίες δονούνται τα άτομα στο μόρια εξαρτώνται μόνο από 
τις μάζες των ατόμων, τον τύπο του δεσμού και το σχήμα του μορίου. 
Αν ένα μόριο είναι συμμετρικό δεν παρατηρείται απορρόφηση υπέρυθρης 
ακτινοβολίας. Ένα μόρια θα απορροφήσει στο IR μόνο εφόσον μεταβάλλεται η 
διπολική ροπή του κατά την διάρκεια της δόνησης. Διαφορετικά, η δόνηση θεωρείται 
ανενεργή στο IR. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή της διπολικής ροπής, τόσο 
ισχυρότερη είναι και η απορρόφηση. 
 
Οι δονήσεις που λαμβάνουν χώρα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: 
 
Δονήσεις τάσης: Τα άτομα του δεσμού διαδοχικά πλησιάζουν και απομακρύνονται 
μεταξύ τους κινούμενα κατά μήκος του δεσμού. 
Δονήσεις κάμψης: Τα άτομα των γειτονικών δεσμών κινούνται έτσι ώστε να αλλάζει 
η γωνία των δεσμών. 
 
Εκτός από τις παραπάνω λαμβάνουν χώρα και συνδυασμένες δονήσεις. Yπάρχουν 
δηλαδή και άλλα είδη παραμόρφωσης της δομής των μορίων, όπως όταν αυτό σείεται 
(wagging), κλυδωνίζεται (rocking), στρεβλώνεται (twisting), ή έχει ψαλιδωτή κίνηση 
(scissoring), κ.λπ. 
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Όσον αφορά τις μετρήσεις επειδή η ύαλος και ο χαλαζίας κόβουν την υπέρυθρη 
ακτινοβολία χρησιμοποιούνται κυψελίδες από κρυστάλλους, όπως NaCl, ΚCl κ.α. 
Είναι προφανές, ότι λόγω της ευαισθησίας των παραπάνω μορίων στην υγρασία είναι 
αναγκαία η απουσία νερού ακόμη και από το δείγμα. 
Η ποσότητα της ουσίας που χρησιμοποιείται για τις μετρήσεις στην φασματοσκοπία 
υπέρυθρου κυμαίνεται από 1-15mg. Ο προσδιορισμός γίνεται: 
 
1. Σε αέρια φάση 
2. Σε υγρή φάση μεταξύ 2 πλακών NaCl. 
3. Σε διάλυμα 
4. Σε στερεή κατάσταση υπό μορφή αιωρήματος σε παραφινέλαιο 
5. Σε στερεή κατάσταση υπό μορφή δισκίου με KBr. 
 
 

Η μορφή των φασμάτων:Τα φάσματα υπέρυθρου έχουν τετμημένη (άξονας χ) το 
μήκος κύματος της ακτινοβολίας σε μ ή τον κυματαριθμό της σε cm-1 (συνηθέστερα) 
και σαν τεταγμένη την διαπερατότητα Τ(%) και σπανιότερα την απορρόφηση Α(%). 
Το φάσμα διακρίνεται σε 2 βασικές περιοχές. Η μια περιέχει τις απορροφήσεις πάνω 
από 1500cm. Στην περιοχή αυτή απαντούν οι απορροφήσεις όλων των 
χαρακτηριστικών ομάδων. Η δεύτερη περιοχή αφορά τους κυματαριθμούς από 
1500cm. Η περιοχή αυτή αφορά απορροφήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν 
μπορούν ανα αποδοθούν σε συγκεκριμένες διεγέρσεις. Η περιοχή αυτή 
χαρακτηρίζεται σαν περιοχή δακτυλικού αποτυπώματος του μορίου. 
Τα λαμβανόμενα φάσματα IR χαρακτηρίζονται από ταινίες απορρόφησης μικρού 
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εύρους σε σχέση με τα φάσματα VIS – UV, τα οποία προκαλούνται από ηλεκτρονικές 
μεταπτώσεις και χαρακτηρίζονται από ταινίες απορρόφησης μεγάλου εύρους. 

 

 

Από το παραπάνω σχήμα μπορεί να γίνει αντιληπτό, ότι στα φάσματα υπέρυθρου η 
διαπερατότητα αυξάνεται στον κατακόρυφο άξονα από πάνω προς τα κάτω, ενώ στα 
φάσματα UV – VIS συμβαίνει ο ακριβώς αντίστροφο. Αποτέλεσμα είναι τα Φάσματα 
IR (συνήθως) να παρουσιάζουν την αντίστροφη εικόνα από τα φάσματα υπεριώδους 
ορατού. 

 
Ερμηνεία των φασμάτων ΙR:Ένα φάσμα υπέρυθρου μπορεί να χωριστεί στις 
παρακάτω περιοχές, με βάση τα άτομα ή τις ομάδες των οποίων οι δονήσεις 
προκαλούν απορρόφηση στο IR: 
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Περιοχή τάσης Υδρογόνου (4.000 – 2.500cm-1). Η απορρόφηση στις περιοχές αυτές 
προκαλείται από δονήσεις τάσεων δεσμών C-H, O-H, N-H και S-H. Η συχνότητα 
απορρόφησης εξαρτάται από το άτομο που με το οποίο συνδέεται το Η. 
Περιοχή τάσεως τριπλού δεσμού (2.500 – 2.000 cm-1). Στην περιοχή αυτή 
απορροφούν οι τριπλοί δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα και οι τριπλοί δεσμοί μεταξύ 
ατόμων άνθρακα και αζώτου. Στην ίδια περιοχή απορροφούν και οι δεσμοί –C=C=C- 
και N=C=O. 
Περιοχή τάσης διπλού δεσμού (2.000 – 1.600 cm-1). Υπεύθυνες για την απορρόφηση 
στην περιοχή αυτή είναι οι δονήσεις των δεσμών C=C, C=O και C=N. 
Περιοχή τάσης και κάμψης απλού δεσμού (1.500 – 700 cm-1). Στην περιοχή αυτή 
εμφανίζονται πολλές απορροφήσεις, π.χ. δονήσεις κάμψεως των δεσμών C-H και οι 
δονήσεις τάσεων και κάμψεως απλών δεσμών που συνδέουν ομάδες, όπως του 
μεθυλενίου (-CH2-), μεθυλίου (-CH3) και αμινομάδες. Η περιοχή αυτή 
ονομάζεται περιοχή δακτυλικού αποτυπώματος, επειδή το φάσμα στην περιοχή αυτή 
χαρακτηρίζει το μόριο ως σύνολο. 
 
Οι παραπάνω περιοχές είναι ενδεικτικές. Η ερμηνεία του κάθε φάσματος IR γίνεται 
με την χρήση δεδομένων πινάκων απορροφήσεων της κάθε ομάδας 
που βρίσκονται στην βιβλιογραφία. 

 

3.5 Φασματοσκοπία  (1ΝΜR-13CNMR) 

 

Φασµατοσκοπία ατοσκοπία NMR Ο Πυρηνικός µαγνητικός Συντονισµός (NMR) 
είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει όταν πυρήνες ορισµένων ατόµων τοποθετούνται 
εντός ενός οµογενούς, στατικού µαγνητικού πεδίου και διεγείρονται από ένα δεύτερο 
ταλαντευόµενο µαγνητικό πεδίο. Οι περισσότεροι πυρήνες εµφανίζουν το φαινόµενο 
NMR, άλλοι, οι λιγότεροι, όχι. Αυτό εξαρτάται από το εάν οι πυρήνες έχουν 
µαγνητικές ιδιότητες, όπως αυτές αντανακλώνται στην ιδιότητα του σπιν. Όπως σε 
άλλους φασµατοσκοπικούς κλάδους, έτσι και στη φαςµατοσκοπία NMR µελετάται η 
αλληλεπίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε την ύλη. Στην περίπτωση 
της φασµατοσκοπίας NMR γίνεται χρήση του φαινοµένου NMR για τη µελέτη 
φυσικών, χηµικών και βιολογικών ιδιοτήτων της ύλης. Έτσι, η φασµατοσκοπία NMR 
βρίσκει εφαρµογές σε πολλούς επιστηµονικούς κλάδους. Η φασµατοσκοπία NMR 
µιας διάστασης χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από τους χηµικούς στη µελέτη 
της δοµής χηµικών ενώσεων. Τεχνικές NMR δύο ή περισσοτέρων διαστάσεων 
(πολυδιάστατο NMR) χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της δοµής 
πολυπλοκότερων µορίων, π.χ. πρωτεϊνών. Τεχνικές NMR στο χώρο του χρόνου 
(πυρηνικής µαγνητική αποδιέγερση) χρησιµοποιούνται για τη µελέτη της δυναµικής 
ενώσεων σε διαλύµατα. Τέλος, η φασµατοσκοπία NMR χρησιµοποιείται ευρέως για 
τη µελέτη της δοµής και δυναµικής ενώσεων σε στερεά κατάσταση. 
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Για να διεγερθούν οι πυρήνες πρέπει να απορροφήσουν ενέργεια από κάποια πηγή 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Η διέγερση των πυρήνων γίνεται µε την εφαρµογή 
ενός δεύτερου µαγνητικού πεδίου Β1 Ο ραδιοποµπός τοποθετείται κατά µήκος του 
τον άξονα x, έτσι ώστε το πεδίο Β1 να εφαρµόζεται κάθετα προς το Β0 

 

 

 

Σύνολο πυρήνων πυρήνων και κατανοµή Boltzmann 
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Ας φαντασθούµε ένα σύνολο οµοίων πυρήνων, των οποίων οι µαγνητικές ροπές µ 
περιστρέφονται γύρω από τον άξονα στον οποίο εφαρµόζεται το πεδίο Β0. Το 
διανυσµατικό άθροισµα των µαγνητικών ροπών ονοµάζεται µαγνήτιση Μ0, η οποία 
είναι απ’ ευθείας ανάλογη µε τη διαφορά πληθυσµών (Na – Nb). 

 

 

Υπάρχει µια σπουδαία διαφορά µεταξύ της µ και της Μ0. Η πρώτη είναι 
κβαντισµένη και µπορεί να ορίσει ορισµένες στάθµες (π.χ. α και β), ενώ η δεύτερη 
µας πληροφορεί για την κατάσταση ολόκληρου του πληθυσµού των πυρήνων και 
ορίζει ένα συνεχή αριθµό καταστάσεων. 

 

CNMR: 

Σύζευξη Σύζευξη ενός δεςµού C-C Λόγω της χαµηλής φυσικής αφθονίας του πυρήνα 
13C (µόλις 1.1%), συνήθως δεν παρατηρείται η σύζευξη C-C στα απλά φάσµατα 13C 
NMR (η φυσική αφθονία δύο γειτονικών πυρήνων 13C είναι 0.01%). Η ανίχνευση 
της σύζευξης C-C γίνεται συνήθως µε ενώσεις εµπλουτισµένες µε 13C σε ορισµένες 
θέσεις του σκελετού του µορίου ή µε ειδικές τεχνικές NMR. Σπανίως επιτυγχάνεται 
ανίχνευση από τις δορυφορικές κορυφές των αποσυζευγµένων φασµάτων 13C NMR. 
Σύζευξη δύο δεσµών C-C-C δεν ανιχνεύεται και µπορεί να παραβλεφθεί µε 
ασφάλεια. Η τιµή της σταθεράς σύζευξης ενός δεςµού Ci-Cj είναι ανάλογη του 
χαρακτήρα s των υβριδικών τροχιακών των ατόµων άνθρακα που συµµετέχουν στο 
δεςµό. 

Εδώ θα παρουσιάζονται δύο φάσµατα 13C NMR της ίδιας ένωσης, τα οποία 
διαφέρουν ως προς την πολλαπλότητα των κορυφών. Το φάσµα (α) ελήφθη χωρίς 
αποσύζευξη των πρωτονίων του µορίου. ∆ηλαδή, το φάσµα δείχνει τη σύζευξη που 
υπάρχει µεταξύ των πυρήνων 13C και 1H του µορίου. Για φάσµατα πρώτης τάξης, η 
πολλαπλότητα των κορυφών ακολουθεί το γνωστό κανόνα Ν + 1. Το φάσµα (β) 
ελήφθη µε αποσύζευξη όλων των πρωτονίων του µορίου. ∆ηλαδή, µε την 
αποσύζευξη έχουν ακυρωθεί όλες οι συζεύξεις 13C και 1Η και στο φάσµα 
εµφανίζονται απλές κορυφές. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  4 

 

4.1 Φασματομετρία MALDI-TOF 

 

Για την διαπίστωση καθαρότητας της ουσίας από προσμίξεις κάναμε αρχικά την 
πρετοιμασία για δείγμα Maldi. Πιο συγκεκριμένα, η ουσία διαλύθηκε σε ΤΗF και 
μετά πήραμε 1 μl το οποίο το τοποθετήσαμε Gilson. Σποτάραμε πάνω σε ένα 
πλακίδιο ΤLC(SiO2)  με τριχοειδή σωλήνα και  αφέθηκε ώστε να στεγνώσει. Γίνανε 2 
σποτ στο Α1 και Α2 τα οποία ήταν το ένα με matrix και το άλλο σκέτο αντίστοιχα. 

Έπειτα σε ένα ποτήρι ζέσεως προστέθηκε λίγο διαλύτης CH2Cl2-EtOH 2% w/v.Το 
ποτήρι ζέσεως σκεπάστηκε με αλουμινόχαρτο και διαπιστώθηκε πως το TLC 
ανεβαίνει οπότε το μίγμα περιέχει μια μόνο ένωση.Έπειτα πήγαμε το μεταλικό target  
στο μηχάνημα (Maldi) και στον υπολογιστή είχαμε εικόνα.Κάνωντας κλικ στο spot, 
το μηχάνημα εκπέμποντας δέσμη laser υπολόγισε το μοριακό βάρος και βρέθηκε μια 
κορυφή στα 1032 nm οπου αντιστοιχεί στην επιθυμητή ένωση.Οπότε η ένωση ήταν 
καθαρή από προσμίξεις. 
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4.2 Φασματομετρία UV-Vis   +  

4.3 Φασματοσκοπία Φθορισμου (PL) 

 

 

 

Στην λήψη φασμάτων DNP-TPP πήραμε φάσμα εκπομπής (φθορισμού) για film και 
διάλυμα: 
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Όπως παρατηρείται, υπάρχουν δύο μεγάλης έντασης κορυφές περίπου στα 658 nm 
και δυο μικρότερες γύρω στα 720 nm πράγμα που αποτελεί ένα τυπικό φάσμα 
αμέταλης πορφυρίνης. Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε εύκολα πως υπάρχει 
πορφυρίνη τόσο σε διάλυμα THF και σto film. 
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Στην λήψη φασμάτων DNP-TPP πήραμε φάσμα απορρόφησης (ορατού – 
υπεριώδους). 
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Όπως παρατηρείται υπάρχουν επίσης δυο μεγάλης έντασης Soret κορυφές γύρω στα 
420 nm και τέσσερις μικρότερηςς έντασης Q ταινείες, οι οποίες οφείλονται στην 
παρουσία πορφυρίνης στην ένωση τόσο σε διάλυμα THF όσο και στο film. 
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4.4 Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FT-IR) 

 

Για το παρακάτω γράφημα, με βάση τον πίνακα Nakamoto έγινε προσπάθεια για 
ερμηνείας του. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αντιστοίχιση ορισμένων κορυφών (δλδ cm-1) 
με τον πίνακα Nakamoto ώστε με βάση τις δονήσεις μεταξύ των ατόμων να γίνει 
παράλληλα η ταυτοποιήση τους. 

 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
 

 

 

Wavenumber (cm-1)

 

• Δόνηση ν = 1420 cm-1 NO2 (ασύμμετρη) 
• Δόνηση ν = 1270 cm-1 NO2 (συμμετρική) 
• Δόνηση ν = 910 cm-1 NO 
• Δόνηση ν = 1510 cm-1  C-C 
• Δόνηση ν = 1050 cm-1  C-N 
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4.5 Φασματοσκοπία  (1ΝΜR-13CNMR) 

 

Για φάσμα NMR αρχικά διαλύσαμε την ένωση σε χλωροφόρμιο.Ωστόσο ούτε εκεί 
διαλύθηκε τελείως με αποτέλεσμα το φάσμα να μην είναι πολύ καλό λόγω αυξημένου 
θορύβου.Πιο συγκεκριμένα περιμέναμε 26+8 πρωτόνια αλλά εμφανίστηκαν 23 και 
για αυτόν τον λόγο το φάσμα δεν παρατίθεται εδώ. 

Για CNMR πάλι υπήρχε κάποιος θόρυβος αλλά πήραμε 16 από τα 16 σήματα που 
αναμένονταν. 
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4.6 Υπολογισμοί  DFT 

 

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται όλα τα ενεργειακά επίπεδα (HOMO – LUMO) 
σε THF, που με την βοήθεια υπολογισμών DFT βρέθηκε η δομή της ένωσης. 

 

Οι παρακάτω τρισδιάστατες μορφές, είναι η βελτιστοποιημένη γεωμετρία της ένωσης 
(έχει συμμετρία C2h)  σε αέρια κατάσταση, σε τρεις διαφορετικούς κάθετους άξονες 
z, x και y που διέρχονται από το κέντρο της ένωσης. 
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