
1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ11.. ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ
 

1.1  Σκοπός 

 

Η μεταφορά ηλεκτρονίων, είναι μία θεμελιώδης χημική διαδικασία 

πάνω στην οποία βασίζονται όλες οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, με 

συνέπεια να αποτελεί αντικείμενο πειραματικής και θεωρητικής έρευνας εδώ 

και πολλά χρόνια1. Η διαδικασία περιλαμβάνει ένα ζεύγος δότη–δέκτη 

ηλεκτρονίων, κάποιο διαλύτη που προκαλεί διακυμάνσεις στις ηλεκτρονικές 

καταστάσεις του ζεύγους δότη–δέκτη και την ηλεκτρονική σύζευξη η οποία 

είναι υπεύθυνη για την μεταφορά. Οι διαφορετικοί ρόλοι που διαδραματίζουν 

αυτοί οι παράγοντες και οι τρόποι με τους οποίους επηρεάζουν ποιοτικά, αλλά 

και ποσοτικά, την διαδικασία μεταφοράς ηλεκτρονίων, έχουν μελετηθεί 

εκτενώς στο περασμένο μισό του αιώνα. Αυτού του είδους οι διαδικασίες, οι 

οποίες ελέγχουν την μεταφορά ηλεκτρονίων σε μοριακά συστήματα, είναι 

δυνατόν να συγκριθούν  με την μεταφορά ηλεκτρονίων σε συστήματα στερεάς 

κατάστασης–μετάλλων και στους ημιαγωγούς. Αυτές οι δύο περιοχές 

φυσικοχημικών φαινομένων επικαλύπτονται στο πεδίο της ηλεκτροχημείας, 

όπου η θεμελιώδης διαδικασία είναι η διεπιφανειακή μεταφορά ηλεκτρονίων 

μεταξύ ενός μορίου ή ιόντος σε διάλυμα και ενός ηλεκτρικά αγώγιμου 

στερεού2. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διεκπαιρέωση και ανάλυση μίας 

σειράς πειραμάτων, που αφορούν ένα σχετικό, αλλά κάπως διαφορετικό τύπο 

ηλεκτρονικής μεταφοράς, την διαπερατότητα φωτοηλεκτρονίων διαμέσω 

λεπτών μοριακών υμενίων (film), προσροφημένων σε κατάλληλο στερεό 

υπόστρωμα.  

Η επίδραση των προσροφητών στα φωτοηλεκτρόνια που εκπέμπονται 

από μεταλλικές επιφάνειες μελετάται περίπου εδώ και έναν αιώνα3,4. Αυτά τα 

πειράματα έγιναν λόγω της πρακτικής σπουδαιότητας του ζητήματος αφού 

παρατηρήθηκε ότι το έργο εξαγωγής της επιφάνειας μεταβάλλεται από τον 

προσροφητή5,6. Τέτοιου είδους διαδικασίες είναι δυνατόν να μελετηθούν με 

διάφορους τρόπους. Μια στενά συσχετιζόμενη πειραματική διαδικασία είναι η 

διαπερατότητα ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (Low Energy Electron 



Transmission–LEET)7, όπου μία μονοχρωματική δέσμη ηλεκτρονίων 

προσπίπτει πάνω σε ένα προσροφημένο μοριακό film σε αγώγιμο 

υπόστρωμα. Η διαπερατότητα καταγράφεται μέσω του ρεύματος που 

αναπτύσσεται στο αγώγιμο υπόστρωμα. Η ίδια πειραματική τεχνική μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη της ανάκλασης. Η διαπερατότητα και 

η ανάκλαση εξετάζονται συναρτήσει της ενέργειας της προσπίπτουσας 

δέσμης, τον τύπο του υποστρώματος, και των χαρακτηριστικών του 

προσροφημένου μοριακού συστήματος. Σχετικές  πληροφορίες για τις 

περιοχές χαμηλότερης ενέργειας μπορούν επίσης να εξαχθούν 

καταγράφοντας την σχέση ρεύματος–διαφοράς δυναμικού μεταξύ δύο 

μεταλλικών ηλεκτροδίων όπου παρεμβάλλεται κάποιο μοριακό σύστημα8, ή 

από πειράματα STM (Scanning Tunneling Microscopy)9. Μια παλαιότερη 

τεχνική η ITS (Inelastic Tunneling Spectroscopy)10 χρησιμοποιείται με σκοπό 

την διερεύνηση της σχέσης των πυρηνικών κινήσεων στο φαινόμενο. Όμως τα 

πιο τυπικά πειράματα αυτού του τύπου είναι τα πειράματα φωτοεκπομπής 

ηλεκτρονίων διαμέσω προσροφημένων μοριακών στοιβάδων (Low Energy 

Photoelectron Spectroscopy – LEPS). Σε αυτήν την περίπτωση το σήμα είναι 

η ρoή ηλεκτρονίων που έχουν διαπεράσει το υμένιο συναρτήσει της ενέργειας 

των προσπιπτόντων φωτονίων, του πάχους του μοριακού film, της χημικής 

δομής του προσροφητή και του υποστρώματος και τέλος της θερμοκρασίας. 

Στο παρελθόν οι τεχνικές LEPS και LEET ήταν συμπληρωματικές κατά ένα 

ενδιαφέρον τρόπο. Στα πειράματα LEET ελέγχεται η ορμή και η κινητική 

ενέργεια της προσπίπτουσας ηλεκτρονιακής δέσμης, πρίν εισέλθει στο 

μοριακό σύστημα, ενώ η τεχνική LEPS αναλύει την ενέργεια και την ορμή των 

φωτοηλεκτρονίων αφού αυτά έχουν διαπεράσει το υμένιο.  

Πρόσφατα, με την ανάπτυξη συντονίσιμων πηγών ακτινοβολίας στην 

περιοχή του υπεριώδους (tunable lasers), το πεδίο μελέτης της 

φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων, έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό11. Η 

ενεργειακή κατανομή φωτοηλεκτρονίων  που παράγονται από επιφάνεια Pt 

(111), καλυμμένη με αρκετές στοιβάδες νερού, έχει μελετηθεί12. Η πιθανότητα 

να διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια τις υδατικές στοιβάδες μειώνεται εκθετικά με 

την αύξηση του αριθμού των  στοιβάδων, αλλά είναι ανεξάρτητη από την 

ενέργεια των ηλεκτρονίων. Παρόμοια πειράματα LEET έχουν γίνει για νερό 

στην στερεά κατάσταση13. Λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στην επίδραση 



οργανικών προσροφητών στην διαπερατότητα των ηλεκτρονίων και μόνο 

λίγες δημοσιεύσεις έχουν γίνει πάνω στο ζήτημα αυτό14. Η ηλεκτρονική 

διαπερατότητα μέσω λεπτών οργανικών film προσαρτημένων σε μεταλλικές 

επιφάνειες έχει μελετηθεί κυρίως από φασματοσκοπία LEET15. Εξακριβώθηκε 

ότι για film κορεσμένων υδρογονανθρακικών αλυσίδων διαφορετικού μήκους, 

η διαπερατότητα των ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας κυβερνάται κυρίως από 

την δομή των ηλεκτρονικών ζωνών αγωγιμότητας16,17. Σε άλλες μελέτες LEET 

καθορίσθηκε ότι η ζώνη αγωγιμότητας σε στοιβάδες διαφόρων αλκανίων, 

βρίσκεται στα 0.2–0.8 eV18. Επίσης στην περίπτωση διατεταγμένων ευγενών 

αερίων και άλλων απλών μοριακών συστημάτων, η διαπερατότητα19, καθώς 

και η ανάκλαση20, συσχετίζονται ισχυρά με την δομή των ζωνών 

αγωγιμότητας των αντίστοιχων κρυστάλλων.  

Οι ιδιότητες ηλεκτρονικής μεταφοράς των οργανομένων, οργανικών 

λεπτών film (Organized Organic Thin Films–OOTF) έχουν μελετηθεί με τη 

μέθοδο current vs. voltage21,22. Σε αυτά τα πειράματα δεν υπήρχε ικανότητα 

καταγραφής της ηλεκτρονικής ενεργειακής κατανομής, επίσης η πιθανή 

ύπαρξη ατελειών στις μονοστοιβάδες, η οποία επηρεάζει την μετρούμενη 

αντίσταση, έκανε την ποιοτική ανάλυση πολύ δύσκολη.  

Αρκετά πιο αποτελεσματικά έχει εφαρμοστεί η μέθοδος πεδίου 

καθυστέρησης (retarding field)2, όπου ένα πλέγμα από Ni είναι τοποθετημένο 

παράλληλα με την επιφάνεια του δείγματος και έχει αρνητικό δυναμικό σε 

σχέση  με το δείγμα. Ο ανιχνευτής συλλέγει ηλεκτρόνια σύμφωνα με το τμήμα 

της κινητικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην κάθετη συνιστώσα ταχύτητας.  

Τα πειράματα που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω 

πραγματεύονται τις γωνιακές κατανομές φωτοηλεκτρονίων  χαμηλής ενέργειας 

που εκπέμπονται από επιφάνεια Au και της ίδιας επιφάνειας  επικαλυπτόμενης 

από  OOTFs. Τα OOTFs είναι συστήματα μοριακών συλλογών μίας ή 

περισσοτέρων στοιβάδων οι οποίες αποτελούνται, είτε από αμφίφιλα 

μονομερή ή πολυμερή, είτε από επιφανειοδραστικές ενώσεις. Τέτοια 

συστήματα έχουν το πλεονέκτημα ότι ο προσανατολισμός και η διάταξη των 

αλυσίδων, είναι καλά καθορισμένα. Επίσης εκ κατασκευής, το πάχος τους 

είναι δυνατόν να μεταβληθεί με ελεγχόμενο τρόπο, ανά στοιβάδα. Τα 

ηλεκτρόνια εξάγονται από την μεταλλική επιφάνεια με την πρόσπτωση 

πολωμένης μονοχρωματικής ακτινοβολίας laser με ενέργεια φωτονίων κοντά 



στην τιμή του έργου εξαγωγής του μετάλλου. Τα υπό εξέταση δείγματα 

βρίσκονται σε θάλαμο που αντλείται σε υψηλό κενό και  φωτοβολούνται υπό 

διάφορες γωνίες πρόσπτωσης. Τα ηλεκτρόνια που εξάγονται επιταχύνονται 

από ένα σύστημα πεδίων προς την διάταξη του ανιχνευτή. Οι γωνιακές 

κατανομές των εξερχόμενων φωτοηλεκτρονίων εξετάζονται χρησιμοποιώντας 

την τεχνική απεικόνισης ηλεκτρονίων (electron imaging) και είναι η δεύτερη 

φορά που χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική πάνω σε τέτοιου είδους 

πειράματα23. Η ίδια τεχνική είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και σε ιόντα (ion 

imaging), παρέχοντας έτσι την δυνατότητα εξέτασης της διάσπασης ενός 

μορίου ή την διεξαγωγή μίας αντίδρασης, στην αέρια φάση24,25,26,27. 

Έχει προταθεί ότι η διαπερατότητα των φωτοηλεκτρονίων εξαρτάται 

από την αρχική κινητική ενέργεια και ορμή τους, πριν εισαχθούν στο οργανικό 

σύστημα, καθώς και από την δομή του οργανικού συστήματος. Στην παρούσα 

εργασία ερευνάται η εξάρτηση της διαπερατότητας των φωτοηλεκτρονίων από 

την ορμή και ενέργεια τους καθώς και από την δομή του οργανικού film. Αυτό 

επιτυγχάνεται μελετώντας την γωνιακή κατανομή φωτοηλεκτρονίων που 

εξάγονται από επιφάνεια καθαρού μεταλλικού υποστρώματος (Au) και 

συγκρίνοντας με τις γωνιακές κατανομές που προέρχονται από το ίδιο 

υπόστρωμα επικαλυμμένο με διάφορα OOTF, στις ίδιες εντάσεις 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Ο έλεγχος της ορμής των ηλεκτρονίων που 

εισάγονται στα film σχετίζεται με την γωνία πρόσπτωσης του laser. Εδώ 

παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα που αφορούν OOTF τα οποία 

κατασκεύαστηκαν με την μεθοδό Langmuir–Blodgett28 καθώς, και κάποια    

self–assembled29  OOTF  διαφορετικής χημικής υπόστασης.   

 

 

1.2  Αναλυτικές τεχνικές 

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται μία ραγδαία ανάπτυξη 

αναλυτικών τεχνικών, με στόχο την μελέτη και κατανόηση των ιδιοτήτων 

αυτών των οργανικών film, καθώς και των ιδιοτήτων διαφόρων μεταλλικών ή 

μη υποστρωμάτων, πάνω στα οποία έχουν προσαρτηθεί αυτά τα υμένια.   



Συγκεκριμένα η ελλειψομετρία είναι η πιο χρήσιμη και απλή οπτική 

τεχνική για τον καθορισμό του πάχους και του δείκτη διάθλασης οργανικών 

film μίας ή περισσοτέρων στοιβάδων σε στερεά υποστρώματα30.  

Δύο είδη FTIR φασματοσκοπίας, Attenuated Total Reflection (ATR)31 

και Grazing–Angle (GA)32, παρέχουν πληροφορίες για τη συσσώρευση, τον 

μοριακό προσανατολισμό και τη διεύθυνση των διπόλων μετάβασης σε ένα 

δείγμα. Συμπληρωματικά στοιχεία προέρχονται από τη φασματοσκοπία 

Resonance Raman33.  

Οι μετρήσεις του επιφανειακού δυναμικού (surface potensial ή volta 

potensial differences method)34 είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση 

της ηλεκτρικής δομής των επιφανειών, δηλαδή για το μέγεθος και τη 

διεύθυνση της συνολικής διπολικής ροπής των μονοστοιβάδων35.  

Ο καθορισμός του επιφανειακού ιξώδους επιτρέπει ένα βαθμό ελέγχου 

της διαδικασίας μεταφοράς των film στα στερεά υποστρώματα36.  

Η φασματοσκοπία Electron Paramagnetic Resonance (EPR), είναι μια 

πολύ ευαίσθητη τεχνική που επιτρέπει τον καθορισμό της γωνιακής 

κατανομής των μορίων στο film37, διότι η συχνότητα συντονισμού των 

ασύζευκτων ηλεκτρονίων εξαρτάται από τον προσανατολισμό των μορίων.  

Συνδιαστικά οι τεχνικές περίθλασης ακτινών Χ38, ηλεκτρονίων39 και 

νετρονίων40 είναι ισχυρά εργαλεία για τον προσδιορισμό της δομής των 

λεπτών οργανικών film. Μια πρόσφατη προσθήκη στις τεχνικές περίθλασης 

είναι η Low Energy Atom Diffraction (LEAD)41, η οποία είναι η πιο κατάλληλη 

για τη μελέτη της δομής της εξώτατης ατομικής στοιβάδας οποιασδήποτε 

επιφάνειας. Για παράδειγμα σε μονοστοιβάδα αλκυλικών αλυσίδων, η 

εξώτατη στοιβάδα είναι αυτή των μεθυλίων.  

Κατά την τεχνική High Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy 

(HREELS)42, όπου η ατομική διαδικασία είναι η ανελαστική σκέδαση 

προσπιπτόντων ηλεκτρονίων από τας μόρια της επιφάνειας, αποκαλύπτεται η 

φύση των προσροφημένων ειδών, καθώς και τα δονητικά και ηλεκτρονικά 

φάσματα τους.  

Η ποιότητα σταθερών film μιας ή περισσοτέρων στοιβάδων μπορεί να 

καθοριστεί από πειράματα διαβρεξιμότητας43 (wettability), όπου οι γωνίες 

επαφής με διαφορετικά υγρά αποσκοπούν στον υπολογισμό της ενέργειας 

της ελεύθερης επιφάνειας και του βαθμού τάξης και ομοιομορφίας.  



Μια κατηγορία πειραματικών μεθόδων πραγματεύονται με την 

απεικόνιση των επιφανειών και παρέχουν πληροφορίες για τη μορφολογία 

διαφόρων περιοχών, τις πιθανές ατέλειες καθώς και τις περιοχές όπου 

παρατηρούνται φαινόμενα συμβολής. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι 

τεχνικές: Scanning Electon Microscopy (SEM)44, Transmission Electon 

Microscopy (TEM)45, Scanning Tunneling Microscopy (STM)46, Atomic Force 

Microscopy (AFM)47, Scanning Ion Conductance Microscopy (SICM)48 και 

Surface Plasmon Microscopy (SPM)49.  

Πρόσφατα και η τεχνική ΝMR στερεάς κατάστασης50 βρήκε εφαρμογή 

στη μελέτη της φύσης του δεσμού μεταξύ οργανικών μορίων  και 

υποστρώματος, αλλά και της επίδρασης συγκεκριμένων υποστρωμάτων στην 

κινητικότητα των προσροφημένων οργανικών αλυσίδων για κάποια 

συγκεκριμένα συστήματα. 

 

 

1.3  Προοπτικές τεχνικών εφαρμογών51 

 

Για την δημιουργία των LB film ο μοριακός αρχιτέκτονας πρέπει να 

ακολουθήσει τις αρχές, είτε των αμφιφιλικών μορίων, είτε των ραβδόμορφων 

πολυμερών. Οι επιθυμητές φυσικές ιδιότητες, όπως υψηλή μοριακή 

πολωσιμότητα, μπορούν να επιτευχθούν με κατάλληλο μοριακό σχεδιασμό. 

Επιπρόσθετα, οι περισσότερες τεχνικές εφαρμογές απαιτούν μηχανική, 

θερμική και χημική αντοχή όπως επίσης και μακρόχρονη σταθερότητα των  

films.  

 

Α. Οπτοηλεκτρονική και μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα 

  

Οπτική διπλοδιαθλασιμότητα συνήθως παρατηρείται σε πολυστοιβάδες 

LB (τύπου x ή z), λόγω της ανισοτροπικής μοριακής δομής τους52. Άρα είναι 

δυνατόν να κατασκευαστούν οπτικά φίλτρα για γραμμικές οπτικές εφαρμογές. 

Στη περίπτωση των ραβδόμορφων πολυμερών, η οπτική ανισοτροπία 

επάγεται ή ενισχύεται μετά την εναπόθεση του film, με την εφαρμογή 

εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου, ή με θερμική μεταχείριση. Μία από τις πιο 



πολλά υποσχόμενες τεχνολογικές προοπτικές των λεπτών διατεταγμένων 

οργανικών film είναι οι εφαρμογές που βασίζονται σε μη γραμμικά οπτικά και 

οπτοηλεκτρονικά φαινόμενα. Η φυσική βάση για αυτό παρέχεται από τα 

υψηλά πολώσιμα συζυγή συστήματα π ηλεκτρονίων, ειδικά σε μόρια που 

περιέχουν αρωματικές ομάδες με υποκαταστάτες δότες δέκτες, κατά 

προτίμηση στην όρθο και πάρα θέση των βενζολικών δακτυλίων. 

Μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα δευτέρας τάξης μεγάλης έντασης 

παρατηρούνται σε μη κεντροσυμμετρικές LB πολυστοιβάδες χρωμοφόρων τα 

οποία δείχνουν μια έμφυτη πόλωση. Η επιδεκτικότητα δευτέρας τάξεως 

συστημάτων δότη–δέκτη όπως οι αιμοκυανίνες ή οι φαινυλουδραζόνες, 

μπορεί να είναι δύο ή τρείς τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες από αυτές 

περισσότερο συμβατικών ανόργανων υλικών όπως το LiNbO3. Αυτά τα film 

είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για διπλασιασμό συχνοτήτων ή για την 

κατασκευή ηλεκτροοπτικών διακοπτών, για παράδειγμα σε διατάξεις 

κυματοδηγών.  

Μια ακόμα πιο συναρπαστική εφαρμογή αναμένεται στην επεξεργασία 

οπτικών δεδομένων. Σε αυτή τη περίπτωση φαινόμενα τρίτης τάξης μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία οπτικών διακοπτών με χρόνους 

απόκρισης της τάξης του femtosecond. Τα μη γραμμικά οπτικά φαινόμενα 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διόρθωση σε φαινόμενα διασποράς 

σήματος σε οπτικές γραμμές διαπερατότητας. 

 

Β. Πυροηλεκτρικά και πιεζοηλεκτρικά LB films       

  

Το επιφανειακό δυναμικό των μονοστοιβάδων Langmuir αμφιλικών 

συστατικών μπορεί να μεταβληθεί περισσότερο από ένα Volt, τροποποιώντας 

τη δομή των υδρόφοβων τελικών ομάδων, και συνεπώς τη διπολική ροπή των 

μορίων. Επομένως ρυθμίσιμη μακροσκοπική πόλωση μπορεί να επιτευχθεί 

με τη κατασκευή LB πολυστοιβάδων με μη κεντροσυμμετρική δομή, από 

επιλεγμένες μονοστοιβάδες. Σε τέτοια film παρατηρούνται πυροηλεκτρικές και 

πειζοηλεκτρικές ιδιότητες53. Λόγω του μικρού πάχους των πολυστοιβάδων, η 

πυροηλεκτρική απόκριση είναι πολύ γρήγορη. Συνεπώς πυροηλεκτρικοί 



ανιχνευτές για θερμική ακτινοβολία έχουν προταθεί οι οποίοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα σε γρήγορες TV cameras υπερύθρου54.     
 

Γ. Ανιχνευτές 

  

Υπάρχει μια αυξανόμενη απαίτηση για βελτιωμένες αναλυτικές τεχνικές 

που να κάνουν χρήση μικρών ανιχνευτικών συσκευών στη φαρμακευτική 

βιομηχανία για έλεγχο των σχετικών διαδικασιών. Υψηλά εξειδικευμένες και 

επιλεκτικές συσκευές οι οποίες να είναι φτιαγμένες από λεπτά οργανικά film 

είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Η λειτουργία ενός ανιχνευτή διακρίνεται σε 

τρία βήματα: (i) ειδική αναγνώριση του αναλύτη, (ii) μεταβολή μιας φυσικής 

παραμέτρου που προκαλείται από την αναγνώριση και (iii) μετατροπή της 

μεταβολής σε παρατηρήσιμο σήμα. Για αυτόν το λόγο χημικές διαδικασίες 

πρέπει να αναμειχθούν με συμβατικές ηλεκτρονικές ή οπτικές συσκευές όπως 

για παράδειγμα ηλεκτρόδια επικαλυμμένα από μεμβράνες54, τρανζίστορ 

φαινομένου πεδίου ή χημικώς ευαίσθητα τρανζίστορ φαινομένου πεδίου55, 

ηλεκτρόδια ευαίσθητα στο pH ή σε ιόντα56 κ.τ.λ. 

Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν ανώτεροι χημικοί ανιχνευτές από LB 

films. Επομένως ειδικά σχεδιασμένα οργανικά film χρειάζονται για την 

παρατήρηση μιας επιλεκτικής απόκρισης. Επιπλέον η σύσταση της 

επιφάνειας πρέπει να ελέγχεται για την αποφυγή μη ειδικής προσρόφησης. 

Για την επίτευξη μέγιστου αριθμού αντιδρώντων ειδών ανά μονάδα 

επιφάνειας, ο προσανατολισμός των μορίων στη μονοστοιβάδα πρέπει να 

βελτιστοποιηθεί. Σταθερά film μικρού συνολικού πάχους που αποτελούνται 

από ελάχιστο αριθμό στοιβάδων χρειάζονται για την εγγύηση μικρών χρόνων 

απόκρισης και γρήγορης ισορροπίας. Επιπρόσθετα οι τοπικές ατέλειες στα 

film πρέπει να αποφευχθούν εάν ο ανιχνευτής είναι να χρησιμοποιηθεί κάτω  

από συνθήκες υψηλού πεδίου ή σε επαφή με ηλεκτρολύτες57. Τα 

ραβδόμορφα πολυμερή πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις ικανοποιητικά. 

 

 

 

 



Δ.  Στοιβάδες διαχωρισμού           

  

Η μοριακή δομή των πολυστοιβάδων LB, η οποία παρουσιάζει 

ομοιότητες με τα συστήματα βιολογικών μεμβρανών επίσης υποδεικνύει 

πιθανές εφαρμογές για υψηλής επιλεκτικότητας μεμβράνες διαχωρισμού58. 

Έρευνες σε μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης59 και διαχωρισμού αερίων 

δείχνουν ότι τα LB film σε πορώδη υποστρώματα παρουσιάζουν δομικές 

ατέλειες ο οποίες οδηγούν σε μη επαναλήψιμες διαχωριστικές ιδιότητες. Αυτό 

το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με την τοποθέτηση μίας πολύ λεπτής μη  

πορώδους αλλά υψηλά διαπερατής στοιβάδας μεταξύ του πορώδους 

υποστρώματος και της πολυστοιβάδας LB. Παρόλο που αυτό δείχνει ότι η 

μοριακή αρχιτεκτονική ελέγχει τις ιδιότητες του film, τα φαινόμενα μεταφοράς 

μέσω αυτών των ανισοτροπικών film δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητά.  

 

Ε. Τροποποίηση επιφανειών     

 

i) Προσανατολισμένες στοιβάδες  

 Στο πεδίο της απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους είναι απαραίτητες, 

προσανατολισμένες στοιβάδες για την ευθυγράμμιση των υγρών κρυστάλλων 

παράλληλα στην επιφάνεια του υποστρώματος. Συνήθως κατασκευάζονται 

ισοτροπικές επιφάνειες από film πολυιμιδίου οι οποίες πρέπει να τριφτούν 

μηχανικά για να σχηματίσουν μία προσανατολισμένη στοιβάδα. Κατά τη 

διαδικασία αυτή τα στοιχεία της απεικόνισης μπορούν να καταστραφούν. Σε 

αντίθεση προσανατολισμένες στοιβάδες παρασκευασμένες με την τεχνική LB 

δεν χρειάζονται αυτήν τη διαδικασία60.  

  

ii) Λιπαντικές στοιβάδες 

 Η λίπανση είναι μια πολύ σημαντική περιοχή έρευνας στη βιομηχανία 

μαγνητικής καταγραφής. Ένα καλό φράγμα διαπερατότητας προστατεύει τα 

μαγνητικά μέσα, ένα καλό λιπαντικό βοηθά στην αποφυγή της φθοράς κατά 

την επαφή της ταινίας με τη μαγνητική κεφαλή. Σε υψηλής συχνότητας 

μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, πολύ λεπτές στοιβάδες (όχι μεγαλύτερες από 

δέκα nm) λιπαντικών είναι απαραίτητες εξαιτίας του μικρού χωρικού κενού 



μεταξύ της κεφαλής και της μαγνητικής στοιβάδας. Αυτό είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί με τη χρήση LB61 ή SA film. Μία δραστική μείωση του συντελεστή 

τριβής της επιφάνειας του καθαρού υποστρώματος παρατηρείται με την 

εναπόθεση μερικών μονοστοιβάδων. Επίσης η αύξηση του συντελεστή τριβής 

που παρατηρείται στις καθαρές μεταλλικές επιφάνειες μετά από μερικές 

εκατοντάδες επαφές της κεφαλής με την ταινία, μπορεί να αποτραπεί εάν η 

επιφάνεια είναι επικαλυμμένη με μερικές μονοστοιβάδες Ba:st62.  

 
iii) Βιοσυμβατότητα 

 Τα τεχνητά εμφυτεύματα σε επαφή με τα υγρά του σώματος 

επιβάλλεται να είναι βιοσυμβατά. Η βιοσυμβατότητα από μόνη της είναι ένα 

σύνθετο φαινόμενο που εμπεριέχει ένα πλήθος από βιοχημικές αντιδράσεις 

και αλληλεπιδράσεις. Το αρχικό βήμα σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης 

βιοσυμβατότητας είναι μια αλληλεπίδραση πρωτεϊνών με μια στερεά 

επιφάνεια. Αυτή η επιφανειακή αντίδραση των πρωτεϊνών προκαλείται από 

δυνάμεις διασποράς ηλεκτροστατικές μηχανικές και δεσμών υδρογόνου. Όλοι 

οι παράμετροι που καθορίζουν αυτές τις δυνάμεις είναι δυνατόν να 

ρυθμιστούν με την τεχνική LB. Αυτός είναι ο λόγος που τα film LB αποτελούν 

καλά συστήματα μοντέλων για τη μελέτη των σύνθετων διαδικασιών οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα στις βιολογικές επιφάνειες.  

 

ΣΤ. Μικρολιθογραφία 

  

Πολλές εφαρμογές των λεπτών film απαιτούν μεθόδους καταγραφής 

προτύπων (pattern) καθορισμένης δομής. Τα καλύτερα αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται με μικρολιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων, λόγω του εξαιρετικά 

μικρού μήκους κύματος των υψηλής ενέργειας ηλεκτρονίων. Το κύριο 

μειονέκτημα της δέσμης ηλεκτρονίων είναι η σκέδαση. Παρόλο που είναι 

δυνατό να εστιαστεί η ηλεκτρονική δέσμη σε διάμετρο μικρότερη από δέκα nm 

ένα σήμα πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων σχηματίζεται γύρω από το σημείο 

επαφής λόγω της σκέδασης των ηλεκτρονίων με το υπόστρωμα. Η διακριτική 

ικανότητα  βελτιώνεται μόνο χρησιμοποιώντας πολύ λεπτές στοιβάδες. 

Επομένως η τεχνική LB παρέχει μια μέθοδο εναπόθεσης υλικών σε 



υποστρώματα παρέχοντας βοήθεια στην κατασκευή μικροδομής. Με σκοπό 

τη μεταφορά αυτών των υπέρλεπτων δομών σε στερεά υποστρώματα 

χρησιμοποιούνται film πολυσιλανίων και πολυσιλοξανίων63.  

 

Ζ. Ηλεκτρικές ιδιότητες 

 

Συγκεκριμένα η  μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των διεπιφανειών, 

μεταξύ οργανικών μακρομορίων και στερεών υποστρωμάτων, είναι μεγάλης 

σπουδαιότητας σε μία ποικιλία εφαρμογών στην μικροηλεκτρονική64,65, την 

μετάδοση πληροφοριών με φωτονικές διαδικασίες, σε ξηρογραφικές66  

διαδικασίες, στην μόνωση καλωδίων υψηλής τάσης, σε διηλεκτρικά υλικά που 

παρεμβάλλονται μεταξύ των οπλισμών σε πυκνωτές και στο νεοεξεταζόμενο 

πεδίο της μοριακής ηλεκτρονικής67, όπου μοριακά “καλώδια” ενώνουν 

διάφορα μέταλλα ή ημιαγωγούς. Μελετώντας την διαπερατότητα των 

ηλεκτρονίων διαμέσω λεπτών μοριακών film, προσροφημένων σε κατάλληλο 

υπόστρωμα, εξάγονται σημαντικές πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές ιδιότητες 

αυτών των film. Η κατανόηση αυτών των ιδιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για 

τον έλεγχο της φόρτισης επιφανειών επικαλυμμένων ή κατασκευασμένων από 

οργανικά υλικά. Συνεχείς μελέτες έχουν γίνει πάνω στο φαινόμενο αυτό, όμως 

λίγα είναι γνωστά για τα φράγματα δυναμικού που ελέγχουν την 

διαπερατότητα των ηλεκτρονίων διαμέσω των οργανικών film και 

συγκεκριμένα πως επηρεάζονται τα φράγματα αυτά από την χωρική 

οργάνωση των μορίων του film. Ενδιαφέρουσα πρόκληση αποτελεί η 

θεωρητική μελέτη (κβαντομηχανικοί υπολογισμοί και προσομοιώσεις) τέτοιων 

συστημάτων, όμως ελάχιστες προσεγγίσεις έχουν γίνει προς την κατεύθυνση 

αυτή2.    

Αυτή η εργασία έχει οργανωθεί ως εξής: Στο επόμενο κεφάλαιο  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ περιγράφονται οι δύο κύριες τεχνικές εναπόθεσης 

των OOTF και παρατίθενται πληροφορίες για την θερμική σταθερότητα και τις 

ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Επίσης γίνεται μία θεωρητική προσέγγιση του 

προβλήματος της διαπερατότητας ηλεκτρονίων μέσα από φράγματα 

δυναμικού.  



Στο κεφάλαιο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ περιγράφεται αναλυτικά η 

πειραματική διάταξη, η πειραματική διαδικασία και όλες οι ελεγχόμενες 

παράμετροι και πειραματικές συνθήκες.  

Στο κεφάλαιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ παρατίθενται ενδεικτικά κάποια 

διαγράμματα γωνιακών κατανομών.  

Στο κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ παρούσιάζεται η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ συνοψίζονται τα 

συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση, γίνονται συγκρίσεις με 

προηγούμενα πειράματα και επίσης υποδεικνύονται κάποιες μελλοντικές 

κατευθύνσεις για περαιτέρω πειράματα. 
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222...   ΘΘΘΕΕΕΩΩΩΡΡΡΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΒΒΒΑΑΑΘΘΘΡΡΡΟΟΟ   

 

Γενικά υπάρχουν δύο μέθοδοι παρασκευής λεπτών οργανικών 

υμενίων, η τεχνική της αυτοσυναρμολόγισης (self–assembly)1 και η τεχνική 

Langmuir–Blodgett1. Για την τεχνική Self–Assembly (SA) ειδικά μοριακά 

συστήματα   (α,ω-δραστικές αλκυλικές μακροαλυσίδες) απαιτούνται για την 

κατασκευή συστήματος πολυστοιβάδων χημειοροφημένων σε μεταλλικό 

υπόστρωμα, ενώ  για την τεχνική Langmuir–Blodgett ένα μεγάλο εύρος 

διαφορετικών μοριακών δομών είναι κατάλληλα για φυσιορόφηση σε 

επιφάνειες μετάλλων. Οι κλασσικές ουσίες  για την τεχνική LB είναι  

αμφιφιλικά μόρια που περιέχουν μία μακρύα αλκυλική αλυσίδα (ουρά) με μία 

υδρόφιλη ομάδα στην κορυφή (κεφαλή). Σχηματίζουν μονομοριακές 

στοιβάδες στην διεπιφάνεια αέρα/νερού και μπορούν να μεταφερθούν σε 

στερεά υποστρώματα. Πριν από την περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας, 

την παράθεση των αποτελεσμάτων και την ανάλυση αυτών, κρίνεται σκόπιμη 

μια συζήτηση πάνω στις τεχνικές παρασκευής, με σκοπό να σχηματιστεί μια 

γενική εικόνα για τα δείγματα και τις ιδιότητες τους. 

 

2.1 Langmuir–Blodgett films  
 

Α. Παρασκευή – ιδιότητες  
  

Ο όρος Langmuir–Blodgett films (LB) χρησιμοποιείται για 

μονοστοιβάδες ή πολυστοιβάδες οι οποίες σχηματίζονται στην διεπιφάνεια 

αέρα/νερού (ή υγρού/αερίου γενικότερα) και μεταφέρονται σε στερεά 

υποστρώματα. Το μοριακό υμένιο στην διεπιφάνεια αέρα/νερού λέγεται 

Langmuir film. Η πρώτη μελέτη εναπόθεσης τέτοιων οργανικών στοιβάδων σε 

στερεό υπόστρωμα, έγινε σε λιπαρά οξέα από την K. Blodgett2. Η τεχνική LB 

ήταν η πρώτη και πιο εκτεταμένα  μελετημένη τεχνική, που παρέχει στους 

χημικούς την πρακτική ικανότητα κατασκευής διατεταγμένων μοριακών 

συστημάτων πάνω σε στερεά υποστρώματα3. 

 Είναι ευρέως γνωστό ότι κάποια υλικά είναι διαλυτά στο νερό ενώ άλλα 

όχι. Για παράδειγμα τα ανόργανα άλατα ή τα άλατα οργανικών οξέων είναι 



διαλυτά στο νερό, ενώ τα λιπίδια είναι αδιάλυτα σε αυτό, αλλά διαλύονται σε 

μη πολικούς διαλύτες όπως ο τετραχλωράνθρακας. Η αιτία για αυτές τις 

διαφορές στην διαλυτότητα είναι αποτέλεσμα διαφορετικών αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ της εκάστοτε διαλυμένης ουσίας και του διαλύτη. Έτσι στο νερό (ε=81), 

τα άλατα διαλύονται και τα ιόντα τους σταθεροποιούνται από τις 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις Coulomb με τα μόρια του νερού και τα ιόντα 

H3O+ και OH- . Αυτή η σταθεροποίηση αντισταθμίζει την ενεργειακή απώλεια 

λόγω διάσπασης των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού. 

Αντιθέτως όταν λιπίδια διαλύονται στο νερό, οι δεσμοί υδρογόνου σπάνε 

χωρίς να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις που να αντισταθμίζουν αυτήν την 

ενεργειακή απώλεια. Τα υλικά που διαλύονται στο νερό καλούνται υδρόφιλα, 

ενώ αυτά που διαλύονται σε μη πολικούς διαλύτες λέγονται υδρόφοβα.  

 Τα αμφίφιλα είναι μόρια τα οποία είναι διαλυτά στο νερό από την μία 

άκρη και συνεπώς αυτό το κομμάτι βρίσκεται στην υδατική φάση, ενώ το 

υπόλοιπο σώμα είναι υδρόφοβο και έτσι παραμένει στην αέρια φάση ή σε μία 

ελαιώδη φάση (διαλύτης). Ένα κλασσικό παράδειγμα αμφίφιλου είναι το 

στεαρικό οξύ (C17H35COOH), όπου η μακριά υδρογοναναθρακική αλυσίδα 

είναι υδρόφοβή, ενώ η ομάδα του καρβοξυλίου είναι υδρόφιλη. Η καρβοξυλική 

ομάδα μπορεί να διασταθεί στο νερό και να μετατραπεί σε ανιόν. Συνήθως 

υποτίθεται ότι σε μία μονοστοιβάδα στεαρικού οξέως που έχει σχηματιστεί 

στην διεπιφάνεια νερού/αέρα, οι πρώτες δύο μεθυλενικές ομάδες είναι 

βυθισμένες στην υδατική φάση. Αυτό δικαιολογείται εύκολα από τις 

διαλυτότητες των καρβοξυλικών οξέων, για παράδειγμα το προπανικό οξύ 

είναι διαλυτό στο νερό. 

 

Σχήμα 1: Μόριο στεαρικού οξέως στη διεπιφάνεια αέρα/νερού.  



 Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαλυτότητα ενός αμφίφιλου στο νερό 

εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ του μήκους της αλκυλικής αλυσίδας και 

της ισχύος της υδρόφιλης ομάδας. Για παράδειγμα, ενώ το δεκαεξανικό οξύ 

[CH3(CH2)14COOH] σχηματίζει σταθερά Langmuir film, το χλωριούχο 

δεκαεξατριμεθυλαμμώνιο [CH3(CH2)15N(CH3)3
+Cl-] είναι αρκετά διαλυτό στο 

νερό, ώστε να μην επιτρέπει τον σχηματισμό μονοστοιβάδας. Σε αυτήν την 

περίπτωση, όταν η συγκέντρωση ξεπεράσει μία κρίσιμη τιμή, τότε ευνοείται ο 

σχηματισμός μικκυλίων4. 

Τα τυπικά πειράματα εναπόθεσης LB films σε στερεά υποστρώματα 

γίνονται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο λουτρό5. 
 

 
 

Σχήμα 2: Ειδικό λουτρό (λεκάνη) εναπόθεσης μονοστοιβάδων σε στερεά υποστρώματα 

 

Στο σχήμα το λουτρό (a) είναι συνήθως από Teflon κυρίως λόγω των 

πλεονεκτημάτων καθαρισμού, αφού είναι δυνατή η χρήση ισχυρών οξέων 

όπως το σουλφοχρωμικό οξύ ή μίγμα νιτρικού/υδροχλωρικού οξέως, για την 

τέλεια απομάκρυνση οργανικών ακαθαρσιών. Το (b) είναι ένα κινούμενο 

έμβολο που επιτρέπει έλεγχο της πίεσης που ασκείται στην μονοστοιβάδα, (c)   

είναι ο κινητήρας του εμβόλου, (d) είναι μία συσκευή ελέγχου η οποία 

λαμβάνει πληροφορίες από έναν αισθητήρα πίεσης στην διεπιφάνεια (e), και 

(f) είναι ένας κινητήρας με κιβώτιο ταχυτήτων, ο οποίος εμβαπτίζει το στερεό 

υπόστρωμά (g). Το όλο σύστημα μπορεί να έχει έλεγχο της θερμοκρασίας 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η εναπόθεση υλικών τα οποία δεν σχηματίζουν LB 

films σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Σε ένα τέτοιο πείραμα σταγόνες ενός άπειρα αραιωμένου διαλύματος 

(≈1%) αμφιφιλικών μορίων σε κάποιο πτητικό διαλύτη π.χ. CHCl3, 

εξαπλώνονται στην διεπιφάνεια νερού/αέρα του ειδικού λουτρού. Μόλις 

εξατμιστεί ο διαλύτης σχηματίζεται μία μονοστοιβάδα των μορίων η οποία 



θεωρείται ως ένα δισδιάστατο αέριο, λόγω των σχετικά μακρινών 

αποστάσεων μεταξύ των μορίων. 

 
Σχήμα 3:Μια μονοστοιβάδα μορίων σε δισδιάστατη αέρια φάση (πάνω), η συμπιεσμένη μορφή (κάτω). 

 

 Σε αυτό το στάδιο το έμβολο κινείται και συμπιέζει τα μόρια στην 

διεπιφάνεια, ενώ καταγράφεται η πίεση και η επιφάνεια ανά μόριο. Η 

επιφανειακή πίεση, δηλαδή η δύναμη ανά μονάδα μήκους του εμβόλου είναι: 

 

σσ −=Π 0  

όπου σ0 είναι η επιφανειακή τάση του καθαρού νερού και σ αυτή του 

νερού που έχει καλυφθεί από την μονοστοιβάδα. Εφόσον είναι γνωστός ο 

συνολικός αριθμός των μορίων και η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνει η 

μονοστοιβάδα, είναι δυνατόν να υπολογιστεί η επιφάνεια ανά μόριο και 

συνεπώς να κατασκευαστεί η ισόθερμη πίεσης–επιφάνειας4. 



 
Σχήμα 4: Ισόθερμη επιφανειακής πίεσης–επιφάνειας ανά μόριο, για στεαρικό οξύ σε 0,01Μ HCl.  

 

 Η ισόθερμη αυτή είναι πλούσια σε πληροφορίες για την σταθερότητα 

της μονοστοιβάδας στην διεπιφάνεια, τον επαναπροσανατολισμό των μορίων 

στο δισδιάστατο σύστημα, τις αλλαγές φάσεως και τις αλλαγές στην 

διαμόρφωση. 

 Στην “αέρια” κατάσταση η επιφάνεια ανά μόριο είναι μεγάλη και ιδανικά 

δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων, άρα η επιφανειακή πίεση 

είναι χαμηλή. Ακόμα όμως και όταν η επιφανειακή πίεση τείνει στο μηδέν, τα 

μόρια έχουν μία έμφυτη τάση για συσσωμάτωση. Για μία ιδανική δισδιάστατη 

αέρια φάση ισχύει η καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων: 

Τ=ΠΑ k  

όπου Α είναι η επιφάνεια ανά μόριο, Π είναι η επιφανειακή πίεση, k η σταθερά 

του Boltzmann και Τ η απόλυτη θερμοκρασία. 

 Καθώς το έμβολο κινείται, τα μόρια συμπιέζονται, η διαμοριακή 

απόσταση μειώνεται, η επιφανειακή πίεση αυξάνεται και στην περίπτωση του 

στεαρικού οξέως, όπως δείχνει το σχήμα παρατηρείται μία αλλαγή φάσεως, 

από την “αέρια” στην ”υγρή”. Στην  ”υγρή” φάση η μονοστοιβάδα είναι 

ομοιόμορφη αλλά τα μόρια καταλαμβάνουν μεγαλύτερη επιφάνεια από ότι 

στην πλήρως συμπυκνωμένη φάση. Τα μόρια έχουν λιγότερους βαθμούς 

ελευθερίας από την αέρια φάση αλλά περισσότερους από την στερεά φάση, 



με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαμορφώσεις gauche στις αλκυλικές 

αλυσίδες. Επιπλέον συμπίεση οδηγεί σε δεύτερη μετάπτωση φάσεως από την 

υγρή στην στερεά κατάσταση, όπου τα μόρια σχηματίζουν μία σφικτά 

διατεταγμένη στοιβάδα με ομοιόμορφο προσανατολισμό. Περαιτέρω 

συμπίεση έχει ως επακόλουθο την κατάρευση της μονοστοιβάδας, λόγω 

μηχανικής αστάθειας6 και παρατηρείται μία απότομη μείωση της πίεσης. Η 

πίεση κατάρευσης είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας, του pH της υποφάσης 

και της ταχύτητας με την οποία κινείται το έμβολο. 

  Η πιο εκτεταμένη μέθοδος εναπόθεσης της ήδη σχηματισμένης 

μονοστοιβάδας σε στερεό υπόστρωμα είναι η λεγόμενη κάθετη εναπόθεση, η 

οποία προτάθηκε από τους Langmuir–Blodgett7. Έδειξαν ότι μία 

μονοστοιβάδα αμφιφίλων στην διεπιφάνεια νερού/αέρα μπορεί να μεταφερθεί 

σε μία μεταλλική επιφάνεια με κάθετη εμβάπτιση στην διεπιφάνεια, είτε κατά 

την βύθιση, είτε κατά την άνοδο8. Παρόλη την μακρά ιστορία αυτής της 

κλασσικής τεχνικής, οι λεπτομέρειες της εναπόθεσης στην επιφάνεια δεν είναι 

πλήρως κατανοητές και μικρές αλλαγές στις πειραματικές συνθήκες μπορεί να 

οδηγήσουν σε δραματικές αλλαγές στην διαδικασία. 

 Ο πρώτος και προφανώς σημαντικός παράγοντας είναι η σταθερότητα 

και ομοιογένεια της μονοστοιβάδας στην διεπιφάνεια. Πειράματα που έγιναν 

σε λιπαρά οξέα, έδειξαν ότι η προσθήκη δισθενών ιόντων και ιδιαίτερα Cd+2, 

στην υδατική υποφάση και ο εμφανής σχηματισμός του αντίστοιχου άλατος 

ενισχύει την σταθερότητα και την διαδικασία εναπόθεσης σε σχέση με αυτήν 

του καθαρού οξέως9. Επίσης είναι γνωστό ότι υπάρχει μία κρίσιμη ταχύτητα 

εμβάπτισης, πάνω από την οποία η διαδικασία εναπόθεσης είναι 

αναποτελεσματική. Ακόμα βρέθηκε ότι η ηλικία της υδατικής υποφάσης έχει 

κάποιο ρόλο και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα 

σημειώνονται σε υδατική υποφάση ηλικίας δύο ημερών !!. Επιπλέον 

μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας και του pH στην σταθερότητα των 

συστημάτων αυτών. Τελικά καθορίστηκε η διαδικασία που επιτρέπει 

επαναλήψιμη κατασκευή ομογενών film, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τον 

ρόλο των LB σε τεχνολογικές εφαρμογές.  

 Όταν κάποιο υπόστρωμα κινείται διαμέσω της μονοστοιβάδας στην 

διεπιφάνεια, η μονοστοιβάδα είναι δυνατόν να μεταφερθεί είτε κατά την 

ανάδυση, είτε κατά την κατάδυση και αυτό έχει να κάνει με το υπόστρωμα. 



Συνήθως μία μονοστοιβάδα μεταφέρεται κατά την ανάδυση σε μία υδρόφιλη 

επιφάνεια, όπου οι πολικές ομάδες των αμφίφιλων προσκολούνται ή κατά την 

βύθιση σε μία υδρόφοβη επιφάνεια, όπου οι υδρόφοβες αλυσίδες είναι αυτές 

που αλληλεπιδρούν. Εάν η διαδικασία εναπόθεσης αρχίζει με ένα υδρόφιλο 

υπόστρωμα τότε μετά την πρώτη εναπόθεση αυτό γίνεται υδρόφοβο και η 

δεύτερη εναπόθεση συμβαίνει κατά την βύθιση. Αυτός είναι και ο πίο 

συνηθισμένος τρόπος κατασκευής πολυστοιβάδων και τα film αυτού του 

τύπου καλούνται film τύπου Y. Τα film αυτά είναι κεντροσυμμετρικά και είναι 

τα πιο σταθερά συστήματα πολυστοιβάδων, αφού οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των επικείμενων μονοστοιβάδων είναι είτε υδρόφιλες–υδρόφιλες, είτε 

υδρόφοβες–υδρόφοβες. Επίσης είναι δυνατή η κατασκευή film τύπου Χ και Ζ, 

τα οποία είναι λιγότερο σταθερά8, διότι οι αλληλεπιδράσεις είναι υδρόφιλες–

υδρόφοβες. Τα film τύπου Χ και Ζ δεν έχουν κέντρο συμμετρίας και συνεπώς 

είναι αρκετά σημαντικά σε μη γραμμικές οπτικές εφαρμογές. 

 

 

 

Σχήμα 5: Στάδια εναπόθεσης για την κατασκευή LB film: (a) Μόρια LB εξαπλωμένα στην υδατική 

επιφάνεια, (b) Συμπίεση της μονομοριακής στοιβάδας από το κινούμενο έμβολο, (c) Εναπόθεση της 

μονοστοιβάδας σε υδρόφιλο υπόστρωμα κατά την ανάδυση, (d), (e) σχηματισμός πολυστοιβάδων με 

επαναλαμβανόμενη εμβάπτιση (τύπος Υ: σύνδεση κεφαλή με κεφαλή ή ουρά με ουρά, τύπος Χ: όλες οι 

ομάδες κεφαλής προς τα έξω, τύπος Z: όλες οι ομάδες κεφαλής προς το υπόστρωμα). 

  

 



Γενικά η κατασκευή πολυστοιβάδων με την μέθοδο LB δεν είναι μία 

εύκολη και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία, συνεπώς ολοί οι παράγοντες που 

ενδεχομένως να την επηρρεάζουν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με σκοπό 

την επίτευξη επαναλήψιμων αποτελεσμάτων. Το περιβάλλον στο οποίο 

κατασκευάζονται τα film πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνη (dust free) 

και από οργανικούς διαλύτες. Η υποφάση που συνήθως είναι υδατική πρέπει 

να είναι απιονισμένη, απαλλαγμένη από σκόνη και βακτήρια. Τα 

υποστρώματα πρέπει να καθαρίζονται με ειδικές μεθόδους1, αλλά και η 

καθαρότητα των αμφιφιλικών διαλυμάτων και του χρησιμοποιούμενου διαλύτη 

είναι μεγάλης σπουδαιότητας. 

 

Β. Κατηγορίες υλικών 

 
Όπως προαναφέρθηκε τα LB films, χωρίζονται σε δύο ομάδες, ανάλογα 

με το αν τα δομικά τους μέλη είναι μονομερής ενώσεις ή πολυμερή. Οι 

κατευθύνσεις ως προς την παρασκευή των film, καθορίζονται από την 

σταθερότητα τους και τις πιθανές εφαρμογές.  

1. Μονομερικά αμφίφιλα.  

Οι κύριες κατηγορίες μονομερικών αμφιφίλων, εκτός από 

υδρογονάνθρακες και παράγωγα τους είναι: 

i) Φθοροάνθρακες  

Ένας από τους τρόπους αύξησης των αλληλεπιδράσεων Van der Waals 

και συνεπώς της τάξης και της σταθερότητας στις μοριακές συλλογές, είναι η 

αντικατάσταση του υδρογονάνθρακα με μία ραβδόμορφη φθοροανθρακική 

αλυσίδα10. 

ii) Ιονοφόρα 

Η μεταφορά ιόντων μέσω βιολογικών μεμβρανών είναι ένα πολύ 

σημαντικό θέμα. Κάποια αντιβιοτικά φάρμακα έχουν δείξει ότι δεσμεύουν και 

μεταφέρουν κατιόντα μέσα από φυσικές και τεχνητές μεμβράνες11. Τέτοια 

δέσμευση και μεταφορά, για παράδειγμα ιόντων Ca2+, μπορεί να δώσει 

κάποιο έλεγχο σε κυτταρικές διαδικασίες, όπως η έκκριση του θυρεοειδή, η 

απελευθέρωση της ινσουλίνης, η μιτογένεση κ.α. Yπάρχουν τριών είδων 

πειράματα σε αυτή την κατεύθυνση, η πρώτη είναι η χρήση καθαρού 



ιονοφόρου στην διεπιφάνεια νερού/αέρα, η δεύτερη εμπεριέχει την 

συσσωμάτωση του σε μονοστοιβάδα λιπαρών οξέων, και η τρίτη 

περιλαμβάνει την δραστικοποίηση του με μια μακριά αλκυλική αλυσίδα και τη 

χρήση του ως αμφίφιλο. 

iii) Συστατικά υγρών κρυστάλλων 

Οι υγροί κρύσταλλοι είναι υλικά τα οποία έχουν έμφυτη δομή 

διατεταγμένων στοιβάδων12, επομένως η ύπαρξη υγρά κρυσταλλικών ομάδων 

σε αμφίφιλα ενισχύει τον βαθμό τάξης, θερμικής σταθερότητας και άλλες 

ενδιαφέρουσες φυσικές ιδιότητες. 

ιv) Πορφυρίνες13 και Φθαλοκυανίνες14 

 v) Φωσφολιπίδια15 

  

2. Πολυμερή1 

Από την αρχή της έρευνας στον τομέα των LBs ήταν ξεκάθαρο ότι η 

χαμηλή χημική, μηχανική και θερμική σταθερότητα των περισσοτέρων 

μονομερών LB είναι το κύριο εμπόδιο για την ευρεία χρήση τους στην 

τεχνολογία. Για αυτό το λόγω τα συστήματα πολυμερών έχουν ένα 

αποφασιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις μονομοριακές συλλογές, αφού 

σχηματίζουν πολύ πιο σταθερά LB films λόγω του ομοιοπολικού δεσμού στο 

επίπεδο του film. Δύο βασικές προσεγγίσεις για το πρόβλημα σταθερότητας 

έχουν υιοθετηθεί.  

Στην πρώτη αμφιφιλικά μονομερή με ικανότητα πολυμερισμού 

εναποτίθενται στην διεπιφάνεια νερού / αέρα και  αρχίζει ο πολυμερισμός. Σε 

αυτό το σημείο υπάρχουν πάλι δύο δυνατότητες, είτε το πολυμερές 

σχηματίζεται στην διεπιφάνεια νερού/αέρα και κατόπιν μεταφέρεται στο 

υπόστρωμα, είτε το film του μονομερούς μεταφέρεται πρώτα στο υπόστρωμα 

και μετά αρχίζει ο πολυμερισμός. Σε αυτή την προσέγγιση υπάρχουν τρεις 

οικογένειες μονομερών αμφίφιλων που χρησιμοποιούνται. Είναι αυτά με έναν 

ή περισσότερους διπλούς δεσμούς, αυτά που περιέχουν ομάδα διακετυλενίου 

και τέλος εκείνα που έχουν ομάδες οξυρανίου. 

Στην δεύτερη προσέγγιση, χρησιμοποιούνται προσχηματισμένα 

πολυμερή με υδρόφιλες και υδρόφοβες ομάδες. Μόλις ένα αμφίφιλο 

πολυμερές εξαπλωθεί στην διεπιφάνεια νερού/αέρα αναδιοργανώνεται σε μία 

διαμόρφωση με τα υδρόφιλα μέρη στην υδατική υποφάση και τα υδρόφοβα 



στον αέρα, σχηματίζοντας έτσι μονοστοιβάδα. Η μεταφορά μιας τέτοιας 

μονοστοιβάδας σε υπόστρωμα δεν είναι εύκολή και εξαρτάται από τις 

ιδιότητες του μελετούμενου πολυμερούς. Επομένως παρόλο που η πρώτη 

προσέγγιση είναι πιο μακρόχρονη, η δεύτερη έχει το μειονέκτημα ότι, εφόσον 

το ιξώδες της μονοστοιβάδας αυξάνει με την αύξηση του μοριακού βάρους, η 

δυσκολία της μεταφοράς είναι επίσης συνάρτηση του μοριακού βάρους. Από 

την άλλη, οι θερμικές και μηχανικές σταθερότητες της μονοστοιβάδας 

βελτιώνονται με την αύξηση του μοριακού βάρους.  

 

2.2 Self–Assembled films   
 

Α. Γενικά 

 

Οι αυτοσυναρμολογούμενες ή Self–Assembled (SA) μονοστοιβάδες 

είναι μοριακές συλλογές που σχηματίζονται αυθόρμητα με την βύθιση 

κατάλληλου υποστρώματος σε διάλυμα ενεργής, επιφανειοδραστικής ένωσης 

(surfactant) σε οργανικό διαλύτη16. Υπάρχουν αρκετοί τύποι SA μεθόδων που 

σχηματίζουν οργανικές μονοστοιβάδες.Αυτές περιλαμβάνουν οργανοσιλικόνες 

σε υδροξυλιομένες επιφάνειες17 (SiO2 σε Si, Al2O3 σε Al, γυαλί κ.α), 

αλκανοθειόλες σε χρυσό18, άργυρο19 και χαλκό20, διαλκυλοσουλφίδια21 και 

διαλκυλοδισουλφίδια22 σε χρυσό, αλκοόλες και αμίνες σε πλατίνα21 και 

καρβοξυλικά οξέα σε Al2O3
23 και άργυρο24. 

Από ενεργειακή σκοπιά, ένα SA επιφανειοδραστικό μόριο μπορεί να 

χωριστεί σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι η ομάδα κεφαλής η οποία 

παρέχει μια πολύ εξώθερμη διαδικασία, τη χημειορόφηση στην επιφάνεια του 

υποστρώματος. Οι πολύ ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίου και 

υποστρώματος έχουν ως συνέπεια το ‘’κάρφωμα’’ της ομάδας κεφαλής σε 

συγκεκριμένο σημείο στην επιφάνεια, λόγω χημικού δεσμού. Αυτός μππορεί 

να είναι ένας ομοιοπολικός δεσμός Si–O όταν πρόκειται για την περίπτωση 

αλκυλοτριχλωροσιλανίων σε υδροξυλιωμένες επιφάνειες, ένας ελαφρά 

πολωμένος ομοιοπολικός δεσμός Au–S στην περίπτωση αλκανοθειόλων σε 

χρυσό ή ιοντικός δεσμός COO-Ag+ για καρβοξυλικά οξέα σε AgO/Ag. Οι 

ενέργειες που σχετίζονται με τη χημειορόφηση είναι της τάξεως μερικών 



δεκάδων kcal/mole (π.χ. περίπου 40–45 kcal/mole για θειόλη σε χρυσό25). 

Σαν αποτέλεσμα των εξώθερμων αλληλεπιδράσεων, μεταξύ της ομάδας 

κεφαλής και του υποστρώματος, τα μόρια προσπαθούν να καταλάβουν όλες 

τις διαθέσιμες θέσεις συναρμογής στην επιφάνεια και κατά τη διαδικασία αυτή 

φέρνουν κοντά μόρια που έχουν ήδη προσροφηθεί. Αυτό υπονοεί κάποια 

επιφανειακή κινητικότητα μέχρι την τελική πλήρη εναπόθεση. Η 

εξωθερμικότητα της χημειορόφησης βρίσκεται σε αντιστοιχία με την πίεση 

που ασκείται στα αμφιφιλικά στην διεπιφάνεια νερού/αέρα από το έμβολο, 

κατά την παρασκευή LB films. Αυτή η αυθόρμητη μοριακή προσρόφηση είναι 

υπεύθυνη για τις αρκετά μικρές αποστάσεις των μορίων, ώστε οι διαμοριακές 

δυνάμεις μικρής εμβέλειας (διασποράς, τύπου London, Van der Waals) να 

γίνονται σημαντικές.  

Το δεύτερο μοριακό κομμάτι είναι η αλκυλική αλυσίδα. Οι ενέργειες των 

διαμοριακών Van der Waals αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αλυσίδων είναι της 

τάξης μερικών (<10) kcal/mole (εξώθερμη). Αφού τα μόρια πρώτα 

συναρμοστούν στην επιφάνεια αρχίζει ο σχηματισμός διατεταγμένων και 

στενά πακεταρισμένων δομών. Οι δυνάμεις Van der Waals είναι οι κύριες 

αλληλεπιδράσεις στην περίπτωση απλών αλκυλικών αλυσίδων. Όταν πολικές 

ομάδες τοποθετηθούν στο σώμα των οργάνικών αλυσίδων τότε 

δημιουργούνται ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μακράς εμβέλειας που σε 

μερικές περιπτώσεις είναι ενεργειακά πιο σημαντικές από τις έλξεις Van der 

Waals.  

 Το τρίτο μοριακό κομμάτι είναι η τελική δραστική ομάδα η οποία στην 

περίπτωση μιας αλκυλικής αλυσίδας είναι η μεθυλομάδα. Αυτές οι 

επιφανειακές ομάδες διαταράσσονται θερμικά σε θερμοκρασία δωματίου 

όπως προκύπτει από μελέτες FTIR26 και περίθλασης He27 για την περίπτωση 

μέθυλο-τερματιζόμενων μονοστοιβάδων και από μελέτες επιφανειακής 

αναδιοργάνωσης για την περίπτωση υδρόξυ-τερματιζόμενων μονοστοιβάδων. 

Οι ενέργειες που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία είναι της τάξεως μερικών 

kT, όπου k η σταθερά του Boltzmann και Τ η απόλυτη θερμοκρασία. Συνήθως 

μία τιμή ~0,7 kcal/mole αποδίδεται σε κάθε gauche δεσμό. (ο ισομερισμός 

trans–gauche είναι μια ενδόθερμη διαδικασία).     



 

 
Σχήμα 6: Αναπαράσταση των δυνάμεων σε μια SA μονοστοιβάδα. 

 

 

Β. Αλκανοθειόλες σε χρυσό 

  

Το 1983 οι Νuzzo & Allara δημοσίευσαν την πρώτη εργασία στο τομέα, 

δείχνοντας ότι τα διαλκυλοδισουλφίδια (RS–SR) σχηματίζουν 

προσανατολισμένες μονοστοιβάδες σε επιφάνεια χρυσού. Αργότερα βρέθηκε 

ότι οι ενώσεις του θείου συναρμόζονται πολύ ισχυρά σε επιφάνειες χρυσού, 

αργύρου, χαλκού και πλατίνας. Μολαταύτα η περισσότερη εργασία έχει γίνει 

σε επιφάνειες χρυσού εξαιτίας του γεγονότος ότι ο χρυσός δεν έχει σταθερό 

οξέιδιο και επομένως χρησιμοποιείται στη φυσική του μορφή. 

 Μια καινούργια, καθαρή επιφάνεια χρυσού συνήθως βυθίζεται σε ένα 

πολύ αραιό διάλυμα (10-3Μ) τις οργανοθειϊκής ένωσης σε κάποιο οργανικό 

διαλύτη. Οι χρόνοι βύθισης ποικίλουν από αρκετά λεπτά μέχρι αρκετές ώρες 

για τις αλκανοθειόλες, ενώ για τα σουλφίδια και τα δισουλφίδια απαιτείται 

χρόνος αρκετών ημερών. Το αποτέλεσμα είναι μια καλά πακεταρισμένη και 

προσανατολισμένη μονοστοιβάδα.  

 
Σχήμα 7: Μία SA μονοστοιβάδα αλκανοθειολών σε επιφάνεια χρυσού 

 



 Η επίδραση της ομάδας κεφαλής στον σχηματισμό μονοστοιβάδων σε 

χρυσό μελετήθηκε από τους Baιn et. al28. και το αποτέλεσμα της μελέτης ήταν 

ότι η θειολική ομάδα εμφανίζει τις ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις με την 

επιφάνεια Au από όλες τις υπόλοιπες ομάδες κεφαλής που εξετάστηκαν.  

Η χημειορόφηση των αλκαλοθειόλων ή των διαλκυλοσουλφιδίων σε 

επιφάνειες χρυσού Au(0) είναι μια οξειδωτική προσθήκη, αλλά ο μηχανισμός 

της αντίδρασης δεν είναι πλήρως κατανοητός. 

 
00 2 nn AuAuRSAuSRRS +−⇒+− +−  

 

 Ο δεσμός μεταξύ της επιφάνειας Au (111) και του ατόμου S έχει σ και 

π χαρακτήρα. Ο σ δεσμός περιλαμβάνει κυρίως τα p τροχιακά του S και τα 6s 

τροχιακά του Αu με σημαντική συνεισφορά από τα p και d τροχιακά του Au. 

Τα p τροχιακά του Αu συνεισφέρουν επίσης σημαντικά στον σχηματισμό π 

δεσμού.    

 
2.3 Θερμική σταθερότητα 

 
 Η δομή των μονοστοιβάδων σε θερμοκρασία δωματίου εξακολουθεί να 

μην είναι επακριβώς γνωστή. Εάν οι μονοστοιβάδες είναι παρακρυσταλλικές, 

πολυκρυσταλλικές, εξατικές ή υγρά κρυσταλλικές δεν έχει πλήρως εδραιωθεί 

και πιστεύεται ότι ποικίλει από σύστημα σε σύστημα. Η έκταση της κίνησης 

και της θερμικής αταξίας, ακόμα και σε θερμοκρασίες δωματίου, είναι εμφανής 

από προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής29,. Η ενασχόληση με συστήματα 

μονοστοιβάδων σε αυξημένες θερμοκρασίες είναι ακόμα πιο περίπλοκη. Η 

φύση των προ–τήξης μεταβάσεων όπως τυχαία μεταβολή της κλίσης των 

αλυσίδων, ισομερισμός trans–gauche, φάσεις περιστροφής κ.τ.λ., δεν έχει 

καθοριστεί με σιγουριά για κανένα μοριακό σύστημα. Βέβαια είναι πιθανό ότι 

περισσότεροι από ένας μηχανισμοί μπορεί να λειτουργούν ταυτόχρονα. 

 Επισημαίνεται ότι παρόλο που η φασματοσκοπία FTIR μπορεί να μην 

είναι αρκετά ευαίσθητη για την ανίχνευση των πρώιμων θερμικά επαγόμενων 

μεταβολών στα film LB, η φασματοσκοπία Raman είναι αρκετά κατάλληλη για 

την ανίχνευση διαμορφώσεων gauche. Επίσης η επίδραση του 



υποστρώματος δεν έχει αναφερθεί στην προηγούμενη συζήτηση, απλά και 

μόνο επειδή αυτό το θέμα δεν έχει μελετηθεί ποτέ σε σχέση με τις μεταβάσεις 

τάξης αταξίας. Ακόμα οι μικρές διαφορές στις διαδικασίες παρασκευής μπορεί 

να έχουν σημαντικές επιδράσεις στη δομή και συνεπώς στη σταθερότητα των 

μοριακών συλλογών. Επομένως η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών δειγμάτων, 

ακόμα και του ίδιου αμφίφιλου δεν είναι άμεση.  

 Είναι εμφανές από περίθλαση ηλεκτρονίων και πιο ειδικά από 

δεδομένα περίθλασης ακτίνων Χ ότι οι θερμικές διαδικασίες ξεκινούν σε 

σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες αρκετά κάτω από το σημείο τήξης. Σύμφωνα 

με τα προηγούμενα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ευρεία υπόδειξη μιας 

εικόνας για τις μεταβάσεις τάξης αταξίας σε συστήματα μονοστοιβάδων ή 

πολυστοιβάδων είναι πρακτικά αδύνατη. Παρόλα αυτά υπάρχουν γενικές 

κοινές ιδιότητες για όλα τα συστήματα, ανεξάρτητα από το είδος του 

αμφίφιλου, του τρόπου προσρόφησης και του υποστρώματος. Η συζήτηση 

για τις μεταβάσεις τάξης αταξίας αφορά και τα δείγματα LB και τις 

αλκανοθειόλες σε χρυσό γιατί υπάρχουν κοινοί κανόνες στο πάκτωμα των 

αλυσίδων ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη φύση των δυνάμεων που είναι 

υπεύθυνες για το σχηματισμό των δεσμών με την επιφάνεια.                  

● Στους 50Κ (-223°C): προτείνεται ότι οποιαδήποτε μοριακή συλλογή 

(LB ή SA, μονοστοιβάδες ή πολυστοιβάδες), είναι εντελώς παγωμένη. 

Πρόσφατες λεπτομερείς προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής μονοστοιβάδων 

αλκανοθειολών σε χρυσό (111) υποστηρίζουν αυτή την εικόνα29. Αυτό πρέπει 

να ισχύει και για άλλες LB ή SA μονοστοιβάδες αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι 

ενώ οι μεθυλο–τερματιζόμενες μονοστοιβάδες αναδιοργανώνονται σε 

διαμόρφωση all trans στους 50Κ (σχήμα 8,πάνω), αυτό μπορεί να μην ισχύει 

για υδρόξυ–τερματιζόμενες μονοστοιβάδες30. Οι προσομοιώσεις μοριακής 

δυναμικής υποδεινύουν ότι η επιφανειακή αναδιοργάνωση οδηγεί σε 

υδροξυλικές ομάδες συνδεδεμένες με δεσμούς υδρογόνου και η 

αναδιοργάνωση στην αρχική συλλογή δεν ευνοείται ούτε κινητικά ούτε 

θερμοδυναμικά31.   

● Στους 100Κ (-173°C): Οι τελικές μεθυλικές ομάδες σε μονοστοιβάδα 

αλκανοθειολών σε χρυσό (111) περιστρέφονται ελεύθερα32. Aναμένεται ότι οι 

επιφανειακές μεθυλικές ομάδες θα είναι οι πρώτες που θα διαταραχθούν και 



σε άλλες μοριακές συλλογές επίσης, μόνο που οι θερμοκρασίες μπορεί να 

είναι κάπως διαφορετικές.    

● Στους 183Κ (-90°C): Είναι πιθανό να υπάρχουν δεσμοί gauche στη 

μονοστοιβάδα αλκανοθειόλης σε χρυσό (111). Η φασματοσκοπία Raman δεν 

ανίχνευσε την ύπαρξή τους σε LB πολυστοιβάδες CA, ίσως λόγω της χαμηλής 

συνολικής συγκέντρωσής τους33.        

● Στους 200Κ (-73°C): Μελέτες FTIR προτείνουν ότι υπάρχουν δεσμοί   

gauche συγκεντρωμένοι στις απολήξεις των αλυσίδων34 (σχήμα 8, μέση). 

Προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής στους 300Κ καταλήγουν στο ίδιο 

συμπέρασμα29. Φαίνεται λογικό ότι η αταξία ξεκινά από τα τέλη των αλυσίδων 

και εισχωρεί σιγά στο κυρίως σώμα της συλλογής.     

● Στους 289Κ (16°C): Καμία αταξία δεν ήταν ανιχνεύσιμη σε LB 

πολυστοιβάδες CA είτε από IR35,36 είτε από Raman37 φασματοσκοπία.  

● Μεταξύ 297Κ και 353Κ (θερμοκρασία δωματίου και 80°C): Οι μοριακές 

συλλογές συνεχώς αλλάζουν. Μία αργή αύξηση στη συγκέντρωση των 

δεσμών gauche που συναγωνίζεται τη μεταβολή στις κλίσεις των αλυσίδων 

παρατηρήθηκε, για μονοστοιβάδες AA εναποτιθέμενες μεταξύ δύο 

διστοιβάδων πολυμερισμένου διακετυλενίου, με περίθλαση ακτίνων Χ υψηλής 

διακριτικής ικανότητας38. Αυτό μάλλον συμβαίνει και σε άλλα συστήματα και 

εξαρτάται από το μήκος των αλυσίδων και τον αρχικό ελεύθερο όγκο στο 

σύστημα.  

● Πάνω από 353–363Κ (80–90°C): Η τήξη ήταν εμφανής στο προηγούμενο 

σύστημα, κόμβοι και παραμορφώσεις είναι πιθανόν κατανεμημένoι κατά 

μήκος των αλυσίδων. Από την άλλη μελέτες IR35,36 και Raman37 σε LB film CA 

δεν δείχνουν ότι υπάρχει τόσο έντονη αταξία, αλλά υποδεικνύουν μία μάλλον 

έντονη αύξηση της περιστροφή γύρω από τον άξονα των αλυσίδων. Αυτά τα 

αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η θερμική σταθερότητα των μοριακών 

συλλογών είναι όχι μόνο συνάρτηση του μήκους της αλυσίδας (δυνάμεις Van 

der Waals),39 αλλά και επίσης της φύσης των ομάδων κεφαλής και των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτών (ηλεκτροστατικές, δυνάμεις δεσμοί 

υδρογόνου κ.τ.λ.). 

● Γύρω στους 402Κ (125°C): Τυχαιοποίηση των καρβοξυλικών ομάδων 

κεφαλής συνέβη σε LB film CA σε άργυρο35,36 (σχήμα 8, κάτω). 



 

Σχήμα 8: Μία συλλογή στεαρικού οξέως: (πάνω) διαμόρφωση all–trans (50 –200K), (μέση) δεσμοί 

gauche στις απολήξεις των αλυσίδων (αρχίζει ~ -200Κ), (κάτω) μη αντιστρεπτή αταξία (>400Κ).  
 

 Έχοντας αυτή τη συλλογή δεδομένων κατά νου, το μόνο που  μένει 

είναι το ζήτημα της αντιστρεψιμότητας που παρατηρήθηκε σε μερικές 

περιπτώσεις. Προτείνεται ότι εφόσον οι δεσμοί gauche συγκεντρώνονται στη 

διεπιφάνεια μονοστοιβάδας/αέρα (απολήξεις των αλυσίδων), η 

αντιστρεψιμότητα είναι πιθανή σε μέθυλο–τερματιζόμενες αλυσίδες σε σχετικά 

χαμηλές θερμοκρασίες. Όμως εάν οι διαταραχές διαμόρφωσης διεισδύσουν 

βαθύτερα στο εσωτερικό και συμβεί περίπλεξη των αλυσίδων τότε η αταξία 

είναι μη αντιστρεπτή. 

 Σε αυτό το σημείο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση είναι σημαντικό να 

αναφερθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από κινητικές μελέτες 

θερμικής αποπροσρόφησης. Οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις στα film LB 

χωρίζονται σε δυνάμεις Van der Waals μεταξύ των υδρογονανθρακικών 

αλυσίδων και στις ηλεκτροστατικές δυνάμεις μεταξύ των ομάδων κεφαλής. 

Εάν οι σχετικές ενεργειακές συνεισφορές αυτών των δύο παραγόντων 

εξαρτώνται από το μήκος της αλυσίδας τότε είναι λογική η υπόθεση ότι εάν η 

θερμοκρασία που απαιτείται για τη διάσπαση των δεσμών Van der Waals 

είναι αρκετά μεγάλη για να σπάσει τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις τότε 



τα μόρια θα αποπροσροφούνται ένα - ένα και θα παρατηρείται κινητική 

πρώτης τάξεως. Εάν όμως οι δεσμοί Van der Waals διασπόνται σε μια 

θερμοκρασία στην οποία οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις εξακολουθούν 

να υπάρχουν τότε τα μόρια θα αποπροσροφούνται ως διμερή και θα 

παρατηρείται κινητική δευτέρας τάξεως.      

 Η θερμική σταθερότητα είναι μια σημαντική προϋπόθεση για 

οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή και η προηγούμενη συζήτηση τονίζει τη 

σημασία των μελετών τάξης–αταξίας. Απέχουμε πολύ από το να είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε λεπτομερείς μοριακούς μηχανισμούς για τα γεγονότα 

που συμβαίνουν σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Η παραπάνω συζήτηση 

όμως παρέχει μια γενική εικόνα του όλου ζητήματος.                  

 

2.4  Ηλεκτρικές ιδιότητες 

 
 Η χρήση πολύ λεπτών διηλεκτρικών στις ηλεκτρονικές συσκευές έχει 

σπουδαία πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα η χωρητικότητα ενός πυκνωτή 

συγκεκριμένων διαστάσεων είναι μεγαλύτερη όταν παρεμβάλλεται κάποιο 

διηλεκτρικό υλικό μεταξύ των οπλισμών. Οι τεχνικές LB και SA παρέχουν 

υπέρλεπτα διηλεκτρικά film με ομοιόμορφο, ελεγχόμενο πάχος της τάξης 

μοριακού μήκους και συνεπώς μπορεί να έχουν ενδιαφέροντες εφαρμογές.  

Τα αμφίφιλα με μακριές αλυσίδες όπως τα λιπαρά οξέα έχουνε πολύ 

υψηλές διηλεκτρικές σταθερές και για αυτό θεωρούνται σαν πολύ λεπτοί 

μονωτές για διάφορες εφαρμογές. Αυτά τα συστήματα εξαιτίας της μεγάλης 

δισδιάστατης τάξης τους είναι ιδανικά για τη μελέτη ηλεκτρονικής διείσδυσης 

(φαινόμενο σήραγγας) με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ατέλειες στα 

οργανικά film, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Οι αγώγιμες και 

ηλεκτρικές ιδιότητες αυτών των film για κάποια συστήματα έχει κατά καιρούς 

μελετηθεί με διάφορες τεχνικές.  

Το παρακάτω σχήμα δείχνει το μοντέλο ενός πυκνωτή όπου το πάχος 

του μονωτή ελέγχεται είτε αλλάζοντας το μήκος της αλυσίδας είτε τον αριθμό 

των μονοστοιβάδων στο film ή και τα δύο. Σε τέτοια πειράματα ένα film LΒ 

εναποτίθεται σε ένα μεταλλικό ηλεκτρόδιο και στη συνέχεια ένα άλλο 

μεταλλικό ηλεκτρόδιο τοποθετείται από πάνω. Επίσης το ζήτημα γήρανσης 



της μονοστοιβάδας παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού μπορεί είτε να αυξήσει είτε 

να μειώσει την αγωγιμότητα.    

 

 
Σχήμα 9: Σχηματικό μοντέλο πυκνωτή όπου το LB fim λιπαρού οξέως αποτελεί το φράγμα 

διείσδυσης μεταξύ ηλεκτροδίων αλουμινίου. Το πάχος του film είναι d και φ είναι το έργο εξαγωγής του 

μετάλλου. 

 

Έχει βρεθεί ότι η αντίστασή τους δεν αυξάνει όπως μία ωμική 

αντίσταση διότι μία αύξηση του πάχους κατά 30% καταλήγει σε μια αύξηση 

της αντίστασης κατά ένα παράγοντα 106. Κατά συνέπεια έχει προταθεί ότι το 

υπολειμματικό ρεύμα οφείλεται σε κβαντική διείσδυση40,41. Με άλλα λόγια, 

εξαιτίας της κυματικής του φύσης το ηλεκτρόνιο στο μέταλλο έχει μια 

συγκεκριμένη πιθανότητα να διαπεράσει το φράγμα δυναμικού. Άλλα 

πειράματα με πυκνωτές πολυστοιβάδων καταλήγουν στα ίδια αποτελέσματα. 

 Σε απλή χημεία ο μηχανισμός διείσδυσης σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια 

διεισδύουν από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο μέσα από κάποιες ενεργειακές 

καταστάσεις του οργανικού film. Ένας πιθανός τρόπος να εξηγηθεί αυτό το 

φαινόμενο είναι ότι ασθενής διαμοριακές αλλαλεπιδράσεις στη δισδιάστατη 

μοριακή συλλογή καταλήγουν στο σχηματισμό κοινών, συμπληρωμένων ή 

κενών τροχιακών της στοιβάδας, όμοια με τις ζώνες αγωγιμότητας στους 

ημιαγωγούς. Η δομή της ζώνης σχηματίζεται από την επικάλυψη 

συμπληρωμένων σ δεσμικών τροχιακών με κενά d τροχιακά, είτε με 

αντιδεσμικά σ* τροχιακά ή και με τα δύο. Προφανώς η οργανική συλλογή δρα 

ως μονωτής επειδή η ενεργειακή διαφορά μεταξύ αυτών των καταστάσεων 

είναι πολύ μεγάλη. Η μετάβαση ενός ηλεκτρονίου από μία συμπληρωμένη 

ζώνη του film στο μεταλλικό ηλεκτρόδιο έχει ως αποτέλεσμα τις κίνηση μιας 

οπής ενώ η μετάβαση ενός ηλεκτρονίου από το μεταλλικό ηλεκτρόδιο σε μια 



κενή ζώνη του film καταλήγει σε μια μετανάστευση ηλεκτρονίου. Αυτή είναι μια 

παρόμοια εικόνα με τις ζώνες σθένους και τις ζώνες αγωγιμότητας σε 

οργανικούς αγωγούς.  

Οι Yamamoto et.al. μελέτησαν τις ηλεκτρικές ιδιότητες LB film αλάτων, 

λιπαρών οξέων και του καροτενοϊκού οξέως42. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια 

μεγάλη συνεισφορά στην αγωγιμότητα από το π σύστημα του καροτενίου. 

Αυτό είναι σχετικά αναμενόμενο αφού το καροτενοϊκό οξύ είναι ένα συζυγές 

σύστημα, όπου τα υψηλότερης ενέργειας κατειλημμένα π μοριακά τροχιακά 

(HOMO) είναι πολύ πιο ψηλά σε ενέργεια από οποιοδήποτε σ τροχιακό στα 

κορεσμένα λιπαρά οξέα, και τα χαμηλότερα μη κατειλημμένα π* μοριακά 

τροχιακά (LUMO) είναι χαμηλότερα από οποιοδήποτε σ* σε αυτά τα οξέα. 

Επομένως ακόμα και όταν είναι διαλυμένα σε κορεσμένα οξέα, τα συζυγή 

συστήματα έχουν μια προφανή επίδραση στην ηλεκτρική αγωγιμότητα.              
  

2.5 Θεωρητική προσέγγιση43 

 

Γενικά αναφερόμενοι, είναι δυνατόν να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ 

των διαδικασιών στις οποίες χρόνοι ζωής, ταχύτητες και γενικότερα η χρονική 

εξέλιξη του συστήματος είναι οι κύριες μετρούμενες ποσότητες, και σε εκείνες 

οι οποίες καταγράφουν ροές ή ρεύματα. Η τελευταία κατηγορία μπορεί να 

διαιρεθεί περαιτέρω σε διαδικασίες οι οποίες μετρούν τη σχέση ρεύματος 

διαφοράς δυναμικού, συνήθως κοντά στην ισορροπία και σε αυτές οι οποίες 

καταγράφουν τη ροή όταν δεν έχει επιτευχθεί η ισορροπία. Οι τελευταίες 

μπορεί να παρατηρηθούν σαν μία μετάβαση που προκαλείται από διέγερση 

με οπτικό παλμό, ή ιδανικά σαν ένα σήμα στάσιμης κατάστασης που 

προκαλείται από μία σταθερή προσπίπτουσα δέσμη φωτονίων ή 

ηλεκτρονίων.  

 Η σχέση μεταξύ αυτών των διαφορετικών παρατηρήσιμων ποσοτήτων 

διαφαίνεται εύκολα χρησιμοποιώντας το απλό μοντέλο φρέατος/φράγματος 

που περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα.  



 
 

Σχήμα 10: (a) ένα διπλό πηγάδι, (b) το τμήμα του φράγματος, (c) και (d) είναι το αριστερό και δεξιό 

τμήμα αντίστοιχα  
 
 
 Στην πρώτη εικόνα του σχήματος αναπαριστάται ένα απλό μοντέλο 

ενός ασύμμετρου διπλού πηγαδιού, που χαρακτηρίζεται από δύο ορθογώνια 

πηγάδια στα άκρα των οποίων υπάρχουν φράγματα άπειρου δυναμικού και 

διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα ορθογώνιο φράγμα ύψους V και πλάτους 

D. Θεωρώντας το σαν ένα μοντέλο για πρόβλημα αρχικών τιμών το σύστημα 

υποτίθεται ότι σε t=0 βρίσκεται σε μια ιδιοκατάσταση του φρέατος που 

δείχνεται στην τρίτη εικόνα, το οποίο είναι όμοιο με το αριστερό πηγάδι του 

πρώτου σχήματος με τη διαφορά ότι το φράγμα συνεχίζεται απεριόριστα προς 

τα δεξιά. Αυτή η αρχική κατάσταση αλληλεπιδρά με καταστάσεις που 

σχετίζονται με το πηγάδι στα δεξιά οι οποίες κατά προσέγγιση είναι οι 

ιδιοκαταστάσεις του φρέατος της τέταρτης εικόνας. Αναμένεται μία εκθετική 

μείωση, exp(-Γt), της αρχικής κατάστασης στο όριο όπου το πλάτος L2 του 

δεξιού φρέατος γίνεται άπειρα μεγάλο έτσι ώστε οι ιδιοκαταστάσεις του 

αντίστοιχου πηγαδιού που φαίνεται στο (d) να συνιστούν ένα συνεχές. Η 

εικόνα (b) δείχνει το ισοδύναμο πρόβλημα ενός φράγματος όμοιο με του 

σχήματος (a) που διαχωρίζει δύο άπειρους ημιχώρους, ένα τυπικό μοντέλο 

για τη διαδικασία σκέδασης. Ένα προσπίπτον σωματίδιο ενέργειας Ε, που 

αναπαρίσταται με μια εισερχόμενη κυματοσυνάρτηση exp(ikx), όπου k=ћ-

1(2mE)1/2, σκεδάζεται έτσι ώστε οι εξερχόμενες συνιστώσες είναι Αt(E)exp(ikx) 

και Αr(E)exp(-ikx) δεξιά και αριστερά αντίστοιχα από το φράγμα.  



Η πιο απλή παρατηρήσιμη ποσότητα είναι ο συντελεστής 

διαπερατότητας Τ(Ε)=│Αt(E)│2. Όταν το σχήμα (b) αναπαριστά ένα μοντέλο 

σύνδεσης που ενώνει δύο ιδανικούς μονοδιάστατους αγωγούς οι οποίοι 

οδηγούν σε δεξαμενές ηλεκτρονίων χαρακτηριζόμενες από χημικά δυναμικά 

ηλεκτρονίων μ1 αριστερά και μ2 δεξιά (μ2–μ1= -eΔΦ, όπου e το φορτίο του 

ηλεκτρονίου και ΔΦ η ηλεκτροστατική διαφορά μεταξύ των δεξαμενών), ο 

συντελεστής διέλευσης καθορίζει την αγωγιμότητα για ένα γραμμικά 

αποκρινόμενο σύστημα σύμφωνα με τον τύπο του Landauer44,45.  
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όπου Ι είναι το ρεύμα που δημιουργείται από τη διαφορά δυναμικού ΔΦ, το 

τρισδιάστατο ανάλογο αυτού του αποτελέσματος είναι   
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όπου Ν(Ε) είναι η λεγόμενη αθροιστική πιθανότητα σε ενέργεια Ε. 

Εκφράζοντάς την σε όρους πλάτους μετάβασης Sif(E), μεταξύ μιας 

προσπίπτουσας κατάστασης i και μιας εξερχόμενης κατάστασης f, και οι δύο 

ενέργειας Ε τότε  
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ο όρος Sif είναι η μήτρα σκέδασης μεταξύ των εισερχόμενων και εξερχόμενων 

ελεύθερων ηλεκτρονικών καταστάσεων i και f. Επιστρέφοντας στην χρονική 

εξέλιξη της αρχικά προετοιμασμένης κατάστασης i από αριστερά, θεωρείται το 

όριο L2→ ∞, έτσι ώστε η χρονική εξέλιξη να χαρακτηρίζεται από εκθετική 

απόσβεση. Ο ρυθμός μείωσης Γi δίνεται από το χρυσό κανόνα. 
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όπου F δηλώνει το συνεχές των καταστάσεων {f}, ιδιοκαταστάσεις του δεξιού 

φρέατος που χαρακτηρίζεται από πυκνότητα καταστάσεων ρF και όπου έχει 

γίνει υπόθεση ότι Vif=ViF είναι ανεξάρτητο του επιπέδου F στο σύνολο των 

καταστάσεων που διατηρείται η ενέργεια. Η τελευταία υπόθεση είναι σχετικά 

αληθής για ένα μονοδιάστατο πρόβλημα. Οι καταστάσεις {i} και {f} είναι 

ιδιοκαταστάσεις της χαμιλτονιανής μηδενικής τάξεως που σχετίζεται με τα 

δυναμικά των τμημάτων c και d του σχήματος και η χρήση της έκφρασης 

ασθενούς σύζευξης  υποδηλώνει ότι λαμβάνουμε υπόψη μόνο τις ενέργειες 

που είναι μικρές σχετικά με το ύψος του φράγματος V. Στα αντίστοιχα 

πηγάδια τους οι καταστάσεις αυτές έχουν την γενική μορφή 

  

   )])2(1()(sin[)(2)( xxfikfiCfi −=Ψ      

όπου x1, x2 είναι αντίστοιχα η αριστερή άκρη του αριστερού πηγαδιού 

και η δεξιά άκρη του δεξιού πηγαδιού και οι παράμετροι kI και kf και οι 

παράγοντες κανονικοποίησης  CI και Cf από εξαρτώνται από τα μεγέθη των 

αντίστοιχων πηγαδιών. Καθώς συνεχίζουν στην περιοχή του φράγματος αυτές 

οι καταστάσεις φθίνουν εκθετικά με την απόσταση από την αντίστοιχη άκρη 

του φράγματος. Προφανώς αυτές οι δύο ομάδες δεν ορθογώνιες μεταξύ τους, 

όμως η ορθογωνιότητα υπάρχει σε καθεμία ομάδα. Μπορεί να δειχθεί ότι το 

αποτελεσματικής σύζευξης στοιχείο μήτρας  Vif που χρησιμοποιείται στην  

δίνεται από:   

fiEfHiV iif −=    

Υπολογίζοντας το Γi για το μοντέλο του σχήματος (a) (με L2→ ∞), και στην 

συνέχεια λαμβάνοντας το όριο του ρυθμού αυτού L1→ ∞, μπορεί να γραφεί η 

τελική έκφρασή συναρτήσει του συντελεστή διαπέρατοτητας. 
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αυτό το αποτέλεσμα εξάγεται θέτοντας ότι ο ρυθμός απόσβεσης Γi  και ο 

συντελεστής διέλευσης συνδέονται με την σχέση Γ/ħ=ροή·Τ , σε συνδυασμό 

με την παρατήρηση ότι η ροή που προσπίπτει στο φράγμα είναι │Ci│
2·(ħki/m). 

Στην τρισδίαστατη περίπτωση όπου λαμβάνεται το άθροισμα πάνω από όλες 

τις πιθανές διευθύνσεις του διαπερνόντος ηλεκτρονίου ισχύει: 
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Στην περίπτωση ενός πειράματος φωτοεκπομπής ή ενός πειράματος 

LEET, το απλούστερο μοντέλο για την περιγραφή, είναι μία στάσιμης 

κατάστασης κατανομή ηλεκτρονίων, σε κατάσταση μη ισορροπίας, η οποία 

έστω ότι προσπίπτει στο φράγμα από αριστερά. Σε ένα πείραμα LEET η 

αρχική ηλεκτρονική κατάσταση μπορεί να καθοριστεί σε όρους ενέργειας και 

διεύθυνσης και το καταγραφόμενο σήμα αντιστοιχεί σε όλες τις πιθανές 

τελικές καταστάσεις. Επομένως το σήμα αυτό είναι ανάλογο του: 
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Σε ένα πείραμα φωτοεκπομπής οι αρχικές ηλεκτρονιακές καταστάσεις έχουν 

ένα μεγάλο ενεργειακό εύρος μεταξύ του μηδενός και του ħω – Εf , όπου ω η 

συχνότητα των φωτονίων και Εf είναι το έργο εξαγωγής του υποστρώματος. 

Υποθέτοντας ότι η οπτική διέγερση δημιουργεί μια ομοιόμορφη στον γωνιακό 

χώρο κατανομή ηλεκτρονίων, τότε το μετρούμενο σήμα είναι ανάλογο του:  
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συνεπώς τα δύο είδη πειραμάτων παρέχουν ισοδύναμες πληροφορίες. 

Είναι φανερό ότι η φωτοεκπομπή μέσω προσροφημένων στοιβάδων 

καθορίζεται από τις πιθανότητες να διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια τα αντίστοιχα 

φράγματα δυναμικού. Ο υπολογισμός αυτών των πιθανοτήτων για 

πραγματικά φράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολος και απαιτούνται κάποιες 

αριθμητικές προσεγγίσεις. To σχήμα 11 δείχνει ένα τυπικό παράδειγμα       

ένα–σε–όλα: ‘Ενα επίπεδο κύμα ηλεκτρονίων προσκρούει στο φράγμα από 

αριστερά και η διαπερατότητα (σε όλες τις διευθύνσεις εξόδου) 

παρακολουθείται από δεξιά. Η αντίστοιχη αθροιστική πιθανότητα 



διαπερατότητας εμπεριέχει ένα άθροισμα πάνω από όλες τις διευθύνσεις 

πρόσπτωσης l.  

 

 
 

Σχήμα 11: Σχηματική αναπαράσταση της διαπερατότητας μέσω ενός μοριακού film. Ένα 

ηλεκτρονικό επίπεδο κύμα (Ι) προσπίπτει στο φράγμα (ΙΙ) από αριστερά, και η διαπερατότητα (ΙΙΙ) 

παρακολουθείται από δεξιά.  

 

Για μια μη ομοιόμορφη αρχική γωνιακή κατανομή, αυτό το άθροισμα 

πρέπει να περιλαμβάνει τα αντίστοιχα στατιστικά βάρη. Το υπολογιστικό 

πρόβλημα αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου το 

φράγμα είναι πολύ υψηλό με συνέπεια η πιθανότητα διαπερατότητας να είναι 

πολύ μικρή. Μια απαραίτητη προϋπόθεση σε οποιαδήποτε αριθμητική 

μεταχείριση είναι η γνώση της αλληλεπίδρασης του ηλεκτρονίου με το 

φράγμα. Αυτό δεν είναι ποτέ ακριβώς γνωστό σε πραγματικά συστήματα και 

χρησιμοποιούνται δύο προσεγγίσεις. 

(i) Ένα ψευδοδυναμικό κατασκευάζεται για την αλληλεπίδραση του 

ηλεκτρονίου με διαφορετικούς ατομικούς πυρήνες της μοριακής στοιβάδας. 

Τέτοια δυναμικά έχουν κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 

ενεργειακές και δυναμικές μελέτες των ηλεκτρονίων σθένους για το νερό46, 

την αμμωνία47, τη μεθανόλη48, τα ευγενή αέρια49 και τα απλά αλκάνια50. 

Προφανώς μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να ισχύει μόνο εάν η υπό μελέτη 

διαδικασία περιλαμβάνει μόνο τα ηλεκτρόνια σθένους, ενώ τα ηλεκτρόνια του 

πυρήνα εμπεριέχονται εμμέσως στο ψευδοδυναμικό. Αυτό μπορεί να είναι 

αληθινό μόνο για συστήματα με κλειστές ηλεκτρονικές στοιβάδες και με 

υψηλές ενέργειες ιονισμού και ηλεκτρονικής διέγερσης. Μόλις το κατάλληλο 

ψευδοδυναμικό είναι διαθέσιμο το φράγμα δυναμικού για την ηλεκτρονική 

διαπερατότητα μπορεί να κατασκευαστεί με την υπόθεση ότι το ολικό 

δυναμικό που αντιλαμβάνεται το ηλεκτρόνιο καθώς κινείται από την περιοχή I 



στο III είναι το άθροισμα του δυναμικού που νιώθει το ηλεκτρόνιο απουσία της 

μοριακής στοιβάδας (δυναμικό κενού) και του δυναμικού που σχετίζεται με την 

αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων–μορίων. Η εξίσωση του Schrödinger που 

σχετίζεται με την τελική μονομοριακή χαμηλτονιανή εκφράζεται για τις 

περιοχές Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, και η διαπερατότητα μπορεί να υπολογιστεί, είτε σαν 

πρόβλημα αρχικών τιμών ξεκινώντας από ένα κατάλληλο κυματοπακέτο στα 

αριστερά, είτε σαν πρόβλημα σκέδασης. 

 (ii) Ένα πεπερασμένο σετ βάσεων {m} κατασκευάζεται για το 

ηλεκτρόνιο στην περιοχή του φράγματος και για συνδετικά μέταλλα, μερικές 

φορές επίσης για πεπερασμένα τμήματα των γειτονικών περιοχών Ι και ΙΙΙ. Οι 

βασικές συναρτήσεις και τα σχετικά χαμηλτονιανά και επικάλυψης 

μητροστοιχεία συνήθως εκφράζονται σε όρους των κατάλληλων ατομικών 

τροχιακών μέσα στην εκτεταμένη θεωρία Hückel. Η άπειρη φύση του 

συστήματος στη διεύθυνση της διαπερατότητας αναπαρίσταται με την 

προσαρμογή κατάλληλων εύρων απόσβεσης στις βασικές συναρτήσεις που 

σχετίζονται με κάποια από τα μοριακά κέντρα. 

 Οι δύο προσεγγίσεις που  περιγράφηκαν παραπάνω διαφέρουν μεταξύ 

τους κυρίως στις βασικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για την 

περιγραφή της διαδικασίας και επίσης στη φιλοσοφία πίσω από τις 

αντίστοιχες περιγραφές. Η προσέγγιση μοριακής βάσης είναι χρήσιμη όταν η 

διαπερατότητα υποστηρίζεται από καλά καθορισμένες ενδιάμεσες 

καταστάσεις (μεταφορά μέσω δεσμών). Η προσέγγιση του ψευτοδυναμικού 

είναι πιο χρήσιμη όταν η διαπερατότητα δεν κυριαρχείται από συγκεκριμένες 

ενδιάμεσες μοριακές καταστάσεις ή όταν η σύζευξη μέσω χώρου επικρατεί.           
 

 

 

 

 

 

 

 



2.6  Δείγματα 
 

Τα εξεταζόμενα δείγματα είναι film χρυσού πάχους ≈150nm πάνω σε 

πλακίδια quartz  επικαλυπτώμενα από τα οργανωμένα οργανικά λεπτά film 

(OOTF). Η επιλογή του χρυσού ως στερό υπόστρωμα οφείλεται κυρίως στην 

χημική του αδράνεια (δεν οξειδώνεται). Ένας άλλος λόγος είναι ότι ο χρυσός 

είναι η πιο ιδανική επιφάνεια για την εναπόθεση θειόλων με την τεχνική SA. Η 

εργασία αυτή αφορά δείγματα που ανήκουν και στις δύο κατηγορίες. 
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Σχήμα 12: Πλακίδιο δείγματος 

   
Οι οργανικές αλυσίδες των LB που μελετώνται είναι άλατα του καδμίου 

με στεαρικό οξύ [Cdst: (CH3(CH2)10COO-)2Cd+2]. Στο συγκεκριμένο πείραμα 

τα LB που μελετήθηκαν ήταν μίας, τριών και πέντε στοιβάδων και 

εναποτέθηκάν51 με την χρήση ειδικής σκάφης Nima 611,GB. Το στεαρικό οξύ 

διαλύθηκε σε χλωροφόρμιο (1mg/mL) και μετά εξαπλώθηκε σε υδατικό 

διάλυμα CdCl2 συγκέντρωσης 10-3Μ. Το pH διατηρήθηκε στο 8.5 με 

προσθήκη μικρών ποσοτήτων NH3. Τα film μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια σε 

αυτό το pH, σε θερμοκρασία 20°C, σε επιφανειακή πίεση 28mN/m και σε 

ταχύτητα εμβάπτισης 1cm/min. Το πάχος και η διεύθυνση των οργανικών 

αλυσίδων (κάθετη στην επιφάνεια) προσδιορίστηκε με ελλειψομετρία και 

φασματοσκοπία IR52, αντίστοιχα. Η ελλειψομετρία έδειξε ότι το πάχος κάθε 

στοιβάδας είναι ≈2.4nm. Η GA FTIR φασματοσκοπία έδειξε ότι οι αλυσίδες 

είναι προσαρτημένες κάθετα στην επιφάνεια. Ο λόγος των απορροφήσεων 

των κορυφών, στο φάσμα IR του film, που αντιστοιχούν στην ασύμμετρη 



δόνηση C–H των μεθυλενομάδων (CH2) και στην ασύμμετρη δόνηση C–H  

των μεθυλομάδων (CH3) είναι ενδεικτικός για τον προσανατολισμό των 

οργανικών αλυσίδων σε σχέση με την κάθετο στην επιφάνεια. Ο λόγος αυτός 

είναι μικρότερος όταν οι αλυσίδες είναι κάθετες στην επιφάνεια. Αυτό 

συμβαίνει διότι μόνο εκείνοι οι τρόποι δόνησης με συνιστώσες κάθετες στην 

επιφάνεια διεγείρονται, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μεταβολή του 

προσανατολισμού των αλυσίδων σε σχέση με το υπόστρωμα να είναι εύκολα 

παρατηρήσιμη.    
 

 

COO
COO

-

- Cd 2+ Au-OOC

-
Cd 2+ OOC

Σχήμα 13: Διστοιβάδα Cd:st 
 

 

Η δεύτερη κατηγορία δειγμάτων που εξετάζονται είναι OOTFs μίας 

στοιβάδας που εναποτέθηκαν με την τεχνική self–assembly  και είναι ενώσεις 

που περιέχουν θείο (Τhiols). Μια υποκατηγορία σχηματίζουν τα δείγματα OM 

με χημικό τύπο C18H37SH και η δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνει τα 

δείγματα RL–713, RL–714 και RL–858  που είναι διάλκυλοδισουλφίδια με 

παρόμοιο χημικό τύπο. 
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Σχήμα 14: a) OM   b) RL–713   c) RL–858   d) RL–714 

 

Οι δύο οικογένειες δειγμάτων είναι ευαίσθητες σε υψηλές εντάσεις του 

laser (αποπροσροφούνται) και συνεπώς η ένταση πρέπει να ρυθμίζεται 

προσεκτικά. Επίσης η ένταση πρέπει να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για 

την αποφυγή μη γραμμικών αλληλεπιδράσεων με την ακτινοβολία. 
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3.1  Πειραματική διάταξη  
 

A. Laser1 

Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα Frequency Doubled  

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

παλμικό Quanta Ray Pro Series Nd:YAG της Spectral Physics. 

 

 

 
Σχήμα 1: Το σύστημα laser  YAG–MOPO  

 

Το ενεργό μέσο του Nd:YAG είναι τα ιόντα Nd+3 που βρίσκονται σε 

στερεά μήτρα YAG ( Y3Al5O12 ), και είναι το πιo καλά μελετημένο στερεό 

ενεργό μέσο. Πρόκειται για ένα σύστημα τεσσάρων επιπέδων όπως φαίνεται 

στο σχήμα: 

 

 
 

Σχήμα 2: Τα ενεργειακά επίπεδα του Nd+3



Η άντληση γίνεται από ηλεκτρικό λαμπτήρα και τα διεγερμένα 

ηλεκτρόνια μεταπίπτουν γρήγορα στο επίπεδο F3/2, το οποίο είναι το πάνω 

επίπεδο της μετάβασης laser, όπου παραμένουν για σχετικά μεγάλο χρονικό 

διάστημα (περίπου 230 μs). Η πιο πιθανή μετάβαση laser είναι στο επίπεδο 

I11/2 όπου εκπέμπονται φωτόνια στα 1064 nm. Τα ηλεκτρόνια αποδιεγείρονται 

γρήγορα προς την βασική κατάσταση εξασφαλίζοντας έτσι την επιθυμητή 

αντιστροφή πληθυσμών. Με την χρήση Q - switch στην οπτική κοιλότητα 

παράγονται στην έξοδο παλμοί μικρής διάρκειας (<10ns) και υψηλής ισχύος, 

κατάλληλοι για διαδικασίες μετατροπής συχνότητας σε μη γραμμικούς 

κρυστάλλους όπως το KD*P34. Στην απλούστερη περίπτωση η βασική 

συχνότητα του Nd:YAG στα 1064 nm αλληλεπιδρά με τον κρύσταλλο και 

παράγει ένα δευτερεύων κύμα διπλάσιας συχνότητας στα 532 nm (δεύτερη 

αρμονική). Αναμιγνύοντας την θεμελιώδη με την δεύτερη αρμονική σε άλλον 

KD*P παράγεται η τρίτη αρμόνικη στα 355 nm, η οποία είναι αυτή που 

χρησιμοποιείται για την άντληση του συστήματος  M.O.P.O. 

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

parametric oscillator)2 του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην παραμετρική 

διαδικασία ενός ισχυρού κύματος άντλησης με τα μόρια ενός κρυστάλλου με 

αρκετά μεγάλη μη γραμμική επιδεκτικότητα. Αυτή η αλληλεπιδράση μπορεί να 

θεωρηθεί σαν μία ανελαστική σκέδαση ενός φωτονίου άντλησης με ένα μόριο 

του κρυστάλλου όπου το φωτόνιο απορροφάται και δύο νέα φωτόνια 

γεννώνται, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή διατήρησης της ενέργειας. 

 

isp ωωω +=     

ή 

isp λλλ
111

+=     

 

Στο συγκεκριμένο σύστημα τα φωτόνια άντλησης προέρχονται από την 

τρίτη αρμονική του Nd:YAG στα 355 nm. 

 



 
 

Σχήμα 3:  Παραμετρική μετατροπή συχνοτήτων σε κρύσταλλο BBΟ 

 
Τα παραμετρικά φωτόνια ωi και ωs μπορούν να δημιουργήσουν 

παρατηρήσιμα μακροσκοπικά κύματα μόνο εάν ισχύει η συνθήκη: 

 

sip kkk
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+=          

 

Η οποία μπορεί να θεωρηθεί σαν η αρχή διατήρησης της ορμής για τα 

τρία φωτόνια που μετέχουν στην παραμετρική διαδικασία. Με λίγα λόγια η 

παραμετρική διαδικασία χωρίζει ένα φωτόνιο σε δύο άλλα έτσι ώστε να 

διατηρείται η ενέργεια και η ορμή σε κάθε σημείο του μη γραμμικού 

κρυστάλλου. Για ένα συγκεκριμένο κυματοδιάνυσμα κp του κύματος άντλησης 

η συνθήκη  επιλέγει από τους άπειρους συνδυασμούς που ικανοποιούν την 

 ένα ζεύγος (ωι, κι) και (ωs, κs) που καθορίζεται από τον προσανατολισμό 

του κp σε σχέση  με τον οπτικό άξονα του κρυστάλλου. Τα μακροσκοπικά 

κύματα που δημιουργούνται ονομάζονται κύμα σήματος και “άσκοπο” κύμα 

(signal & idler wave). H  μέγιστη απόδοση επιτυγχάνεται όταν τα τρία 

κυματοδιανύσματα είναι συγγραμικά.  Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το 

MOPO–730. 

 
 
Σχήμα4: a) collinear phase matching  b) arbitrary phase matching 



Η οπτική κοιλότητα μπορεί να συντονιστεί και για τα δύο κύματα (signal 

& idler) οπότε το σύστημα είναι ένας double resonant oscillator ή μόνο για ένα 

από τα δύο κύματα (single resonant oscillator). Η σειρά MOPO–SL της 

Quanta Ray είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε και οι δύο κοιλότητες (Master 

Oscillator & Power Oscillator) να συντονίζονται μόνο πάνω από την περιοχή 

συχνοτήτων του σήματος. Έχοντας ρυθμίσει το μήκος κύματος άντλησης και 

την διαδρομή της δέσμης, η περιστροφή του κρυστάλλου θα καθορίζει το 

μήκος κύματος που συντονίζεται μέσα στην κοιλότητα, παρέχοντας έτσι την 

δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε μήκους κύματος μέσα στην επιτρεπτή 

περιοχή λειτουργίας. Ο μη γραμμικός  κρύσταλλος που χρησιμοποιείται είναι 

ένας αρνητικός μονοαξονικός BBO type 1 (β–Barium–Borate)2. Για να είναι 

ένα υλικό κατάλληλο για συστήματα OPO πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 

•   Συνθήκες συμφωνίας φάσεως για τα μήκη κύματος των φωτονίων 

άντλησης, σήματος και άσκοπου για την περιοχή συχνοτήτων του 

ενδιαφέροντος μας. 

•   Υψηλό όριο αντοχής, έτσι ώστε να δέχεται την υψηλή ένταση 

άντλησης που απαιτείται για την μη γραμμική αλληλεπίδραση. 

•   Χαμηλή απορροφητικότητα πάνω από όλη την περιοχή συχνοτήτων. 

•   Να είναι κατασκευάσιμος σε χρήσιμα μεγέθη 

•   Να μην παρουσιάζει σημαντική φθορά με την πάροδο του χρόνου. 

Ο κρύσταλλος BBO παρουσιάζει όλες αυτές τις ιδιότητες. 

Το MOPO SL–730 είναι ένα σύστημα δύο συζευγμένων ταλαντωτών. Η 

δέσμη με το στενό εύρος που εξέρχεται από τον Master Oscillator, τροφοδοτεί 

την διαδικασία συντονισμού του υψηλής ενέργειας Power Oscillator. Το 

συζευγμένο σύστημα παράγει σύμφωνη  ακτινοβολία , στενού εύρους, 

υψηλής ενέργειας και συντονίσιμη σε όλα τα μήκη κύματος από τα 450 nm 

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

900) η έξοδος του ΜΟPO στην περιοχή του UV εκτείνεται έτσι ώστε να 

περιλαμβάνει την περιοχή μηκών κύματος από 440 nm μέχρι τα 220 nm. 

 



 
 

Σχήμα 5: Επέκταση της εξόδου του MOPOμε χρήση του FDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Οπτικά3 

 

 Τα οπτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατεύθυνση της δέσμης από 

την έξοδο του συστήματος MOPO στα υπό εξέτασιν δείγματα, τα οποία 

βρίσκονται στο εσωτερικό του θαλάμου, είναι τρία πρίσματα ορθής γωνίας και 

ένας ανακλαστικός καθρέπτης αλουμινίου της EKSMA.  

 
Σχήμα 6: πρίσμα ορθής γωνίας 

 

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τρία οπτικά διαφράγματα (ίριδες) της 

ΕKSMA για να μειώσουν την επιφάνεια διατομής της δέσμης (spot) που 

εξέρχεται από το MOPO. Η πόλωση της δέσμης που προσπίπτει στο ειδικό 

παράθυρο εισόδου του θαλάμου. Καθορίζεται από έναν πολωτή Glan–

Foucault της Newport και ένα καθυστερητή μεταβλητής φάσης (tunable phase 

retardation plate) που λειτουργούσε ως half wave plate. 

 

 

Σχήμα 7: α) πολώτης Glann Foucault  β) half wave plate 

 



Γ. Θάλαμος 

 

 Η σχηματική απεικόνιση μίας εγκάρσιας διατομής της πειραματικής 

συσκευής παρουσιάζεται στο σχήμα: 
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Σχήμα 8: Εγκάρσια διατομή του θαλάμου 

1 Περιστρέψιμη βάση δειγμάτων (repeller)   2 Φωτοβολούμενο δείγμα   3 Πλέγμα ομογενοποίησης 

4 Ηλεκτρόδια ανιχνευτή   5 Παράθυρο εισόδου camera  

 

 Ο θάλαμος αντλείται συνεχώς σε υψηλό κενό ~10-7 torr από μία αντλία 

Turbo Balzers ΤPΤ 300  που υποστηρίζεται από μια μηχανική αντλία  της 

ALCATEL. Η μηχανική αντλία είναι συνδεδεμένη με μία Pirani Gauge της 

ALCATEL, στην οποία είναι προσαρτημένος ένας αυτοματισμός για την 

ασφάλεια του συστήματος. 
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Σχήμα 9: Κύκλωμα αυτοματισμού 

  

Αρχικά ο διακόπτης  είναι κλειστός (Bypass On) και το σύστημα 

αρχίζει να αντλείται. Μόλις η ένδειξη της πίεσης στο Pirani φτάσει μία 

προκαθορισμένη τιμή (set point), τότε κλείνει ο διακόπτης  και 

ενεργοποιείται το σύστημα αυτοματισμού (Auto On – Bypass off). Σε 

περίπτωση διαρροής όταν η ένδειξη της πίεσης στο Pirani πέσει κάτω από 

την τιμή (set point) ενεργοποιήται ο αυτοματισμός και διακόπτεται η παροχή 

ρεύματος για το σύστημα των αντλιών.  Οι μετρήσεις πίεσης στο εσωτερικό 

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

ελέγχεται από ένα Multi gauge controller της Varian. 

 Ο θάλαμος είναι κυλινδρικός με διάμετρο 273 mm. Στο κέντρο του 

θαλάμου βρίσκεται το υπό εξέτασιν δείγμα. Τα δείγματα είναι τοποθετημένα 

πάνω σε μια περιστρέψιμη μεταλλική βάση με οκτώ θέσεις υποδοχής. 
 



 

Σχήμα 10: Περιστρέψιμη βάση δειγμάτων 

 

 Η περιστροφή της βάσης και συνεπώς η εναλλαγή των δειγμάτων, 

γίνεται χειροκίνητα περιστρέφοντας τον άξονα της βάσης, ο οποίος εκτείνεται 

στο εξωτερικό του θαλάμου. Η περιστρέψιμη αυτή βάση πλεονεκτεί έναντι 

μίας σταθερής υποδοχής ενός δείγματος, διότι δίνεται η δυνατότητα εξέτασης 

οκτώ δειγμάτων στις ίδιες συνθήκες, επιτρέποντας έτσι την σύγκριση των 

μετρήσεων. Τα παράθυρα εισόδου της προσπίπτουσας και εξόδου της 

ανακλώμενης δέσμης είναι κατασκευασμένα από  Suprasil, και βρίσκονται 

τοποθετημένα έτσι ώστε να επιτρέπουν γωνίες πρόσπτωσης από 85° μέχρι 

45°, σε σχέση με την κάθετο στην επιφάνεια του δείγματος. 

 Τα φωτοηλεκτρόνια που εξάγονται από το δείγμα απωθούνται από την 

μεταλλική βάση που έχει αρνητικό δυναμικό και λειτουργεί ως απωθητικό 

ηλεκτρόδιο (repeller), και κατευθύνονται προς το σύστημα του ανιχνευτή. Η 

τιμή του δυναμικού του repeller ρυθμίζεται εξωτερικά από ένα τροφοδοτικό 

της Hewlett–Packard και επιτρέπει τιμές δυναμικού από –3000V έως 0V. Σε 

απόσταση 40 mm από τον repeller βρίσκεται τοποθετημένο παράλληλα ένα 

γειωμένο μεταλλικό πλέγμα Buckbye Mears διαπερατότητας 70% για 

ομογενοποίηση του πεδίου. Τα φωτοηλεκτρόνια που διαπερνούν το πλέγμα 

κατευθύνονται προς τα πλακίδια MCP2  όπου πολλαπλασιάζεται το σήμα 

(αριθμός φωτοηλεκτρονίων). 
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Σχήμα 11: Διάταξη ανιχνευτή 

Τα ηλεκτρόνια που εξάγονται από τα MCP προσκρούουν πάνω σε μία 

άνοδο φωσφόρου  (Proxitronic)2 αποτελεσματικής διαμέτρου 40 mm με υψηλό 

θετικό δυναμικό. Το σήμα ελέγχεται από ένα παλμογράφο των 100 MHz της 

HAMEG. Το τροφοδοτικό των MCP (313 B της Bertan) παρέχει τιμές 

δυναμικού  0–3000V και της ανόδου του φωσφόρου (365 της Bertan) 0–

5000V. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην άνοδο του φωσφόρου 

καταγράφονται με την χρήση μίας MCD 1000s video camera της Spectra 

Source και προβάλλονται σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου 

αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

 

 

 

 

 



3.2  Πειραματική διαδικασία 

 

Αρχικά τοποθετήθηκαν τα οκτώ δείγματα της πρώτης σειράς στην 

περιστρέψιμη βάση και κατόπιν όλο το σύστημα μπήκε στον θάλαμο, ο 

οποίος σφραγίστηκε και εκκενώθηκε μέχρι τελικών πιέσεων 1.8–2.4⋅10-7 torr. 

Με τη βοήθεια laser He–Ne του οποίου η δέσμη εισέρχεται στον θάλαμο από 

το παράθυρο εξόδου, τοποθετείται στο κέντρο του θαλάμου (υπό εξέτασιν 

θέση) το δείγμα καθαρού Au, περιστρέφοντας τη βάση. Το δείγμα καθαρού Au 

βρίσκεται στην επόμενη θέση υποδοχής από αυτή που καταλαμβάνει το 

απορροφητικό γυαλί με φόρα αυτήν των δεικτών του ρολογιού (σχήμα 

βάσης). Η ευθυγράμμιση (alignment) της δέσμης του MOPO γίνεται με το 

δείγμα καθαρού Au να καταλαμβάνει την υπό εξέτασιν θέση, διότι τα 

υπόλοιπα δείγματα είναι ευαίσθητα σε υψηλές εντάσεις της ακτινοβολίας και 

συνεπώς δεν πρέπει να εκτεθούν στην δέσμή του MOPO, μέχρι να τελειώσει 

η διαδικασία της ευθυγράμμισης και η ένταση της δέσμης να έχει ρυθμιστεί 

στα επιθυμητά επίπεδα. 

Στη συνέχεια τίθενται σε λειτουργία το σύστημα MOPO, τα πεδία του 

repeller και του ανιχνευτή, η κάμερα και ο παλμογράφος. Οι μετρήσεις έγιναν 

στα 220, 230, 240 και 250 nm και για τις δύο σειρές δειγμάτων. Οι τιμές 

δυναμικού για τα MCP και την άνοδο φωσφόρου ήταν σταθερές στα +1350V 

και στα +3500V αντίστοιχα. Για κάθε σειρά δειγμάτων ελήφθησαν δύο σειρές 

δεδομένων για δύο διαφορετικές τιμές δυναμικού στο ηλεκτρόδιο του repeller, 

μία στα –250V (low voltage)  και μία στα –1950V (high voltage) 

Η δέσμη laser που εξέρχεται από το MOPO περνάει από μία ίριδα η 

οποία ελαττώνει σημαντικά  την επιφάνεια της διατομής της δέσμης και την 

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

κατευθύνεται από τα τρία ανακλαστικά πρίσματα προς τον κινούμενο 

καθρέπτη αλουμινίου. Η δέσμη ανακλάται πάνω στο κάτοπτρο, εισέρχεται 

μέσα στον θάλαμο από το παράθυρό εισόδου και προσπίπτει πάνω στο υπό 

εξέτασιν δείγμα με συγκεκριμένη γωνία πρόσπτωσης. Μια θέση στην 

περιστρέψιμη βάση καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από καθαρό Au έτσι ώστε 

να γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Μερικά από τα δείγματα 

τοποθετήθηκαν δύο φόρες για την περίπτωση που καταστραφεί κάποιο, 



γεγονός που κάνει πιο έγκυρη την στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων. 

 Έγιναν μετρήσεις σε γωνίες πρόσπτωσης 83° και 75° σε σχέση με την 

κάθετο στην επιφάνεια. Μεταξύ του τελευταίου ανακλαστικού πρίσματος και 

του καθρέπτη που καθορίζει την γωνία πρόσπτωσης μεσολαβεί ένα σύστημα 

από δύο ίριδες. Η πρώτη είναι όμοια με αυτή που είχε τοποθετηθεί στην έξοδο 

του laser και μειώνει την επιφάνεια της δέσμης η οποία είχε διαπλατυνθεί 

ελαφρώς κατά μήκος της οπτικής διαδρομής. Η δεύτερη ίριδα μικρότερης 

διαμέτρου που είναι ενσωματωμένη πάνω στην πρώτη, ελαττώνει ακόμα 

περισσότερο την επιφάνεια της δέσμης, η οποία όταν εισέρχεται στον θάλαμο 

έχει διάμετρο περίπου 1mm.  Αρχικά οι πρώτες μετρήσεις έγιναν χωρίς αυτή 

τη δεύτερη ίριδα. Στις πολύ μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης σε σχέση με την 

κάθετο στην επιφάνεια του δείγματος, δηλαδή σε πολύ μικρές γωνίες σε 

σχέση μα την επιφάνεια, ένα τμήμα της δέσμης προσέκρουε πάνω στην 

επιφάνεια αλουμινίου της βάσης όπου βρίσκονταν τα δείγματα. Αυτό 

συνέβαινε διότι η βάση ήταν κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η 

επιφάνεια των δειγμάτων να βρίσκεται ελάχιστα χαμηλότερα από την 

επιφάνεια της βάσης.  
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Σχήμα 12:  

Διάφορες γωνίες πρόσπτωσης. Οι δέσμες 1 & 3 προσκρούουν και σε Al 

 ενώ η 2 προσπίπτει μόνο σε δείγμα. 

 

Επειδή το έργο εξαγωγής του Au είναι μεγαλύτερο από το έργο 

εξαγωγής του Al, το γεγονός ότι η δέσμη προσέκρουε και σε αλουμίνιο είχε ως 



αποτέλεσμα την εξαγωγή ηλεκτρονίων και από αυτό, με συνέπεια την 

αλλοίωση των αποτελεσμάτων (edge effects). H προσθήκη της δεύτερης 

ίριδας ελαχιστοποίησε αυτές συνέπειες, αφού μειώθηκε περαιτέρω η 

επιφάνεια της προσπίπτουσας δέσμης και επομένως ο αριθμός τον 

ηλεκτρονίων που προέρχονται από το αλουμίνιο. 

Η πόλωση της δέσμης ρυθμίζεται και καθορίζεται από τον καθυστερητή 

και τον πολωτή που βρίσκονται μεταξύ του τελευταίου ανακλαστικού 

πρίσματος και του συστήματος των δύο ίριδων. Έχοντας ρυθμίσει τον πολωτή 

στην θέση που επιτρέπει την επιθυμητή πόλωση η ένταση της δέσμης 

ρυθμίζεται αποτελεσματικά περιστρέφοντας το half wave plate. Για κάθε 

δείγμα ελήφθησαν τρεις εικόνες και η στατιστική επεξεργασία των γωνιακών 

κατανομών έγινε με το πρόγραμμα Microcal Origin 6.0.  
 
 

 

Σχήμα 13: Γενική απεικόνιση της πειραματικής διαδικασίας 
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444...   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   
   
Εδώ παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες κατανομές φωτεινής έντασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα που λαμβάνει η camera από την άνοδο Ph 
για καθαρή επιφάνεια Au στα 220nm, σε γωνία   

πρόσπτωσης 75°, σε πόλωση παράλληλη στην επιφάνεια. 
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Αντίστοιχη κατανομή φωτεινή έντασης και προσαρμογή καμπύλης Gauss. 
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Ίδιες συνθήκες δείγμα μονοστοιβάδας. 
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Ίδιες συνθήκες δείγμα τριών στοιβάδων. 
Όταν η διαπερατότητα έχει μειωθεί λόγω 

των προσαρτημένων στοιβάδων, εμφανίζεται 
δεύτερος λοβός, σε μεγαλύτερες αποστάσεις 

που οφείλεται στα ηλεκτρόνια του Αl.    
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Ίδιες συνθήκες δείγμα πέντε στοιβάδων. 
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Δείγμα Au στα 230nm σε γωνία πρόσπτωσης 83°. 

Σε αυτή την γωνία πρόσπτωσης η συνεισφορά του Al 
είναι σημαντική ακόμα και για την καθαρή επιφάνεια. 
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Ίδιες συνθήκες δείγμα μονοστοιβάδας. 
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Ίδιες συνθήκες δείγμα τριών στοιβάδων. 

 
 

   

   



555...   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΛΛΛΥΥΥΣΣΣΗΗΗ   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      
 
 Η πειραματική διαδικασία βασίζεται στις πειραματικές και θεωρητικές 

αρχές του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Συνοπτικά οι αρχές αυτές είναι1,2: 

1. Η ένταση του φωτοηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή ο αριθμός των 

εξαγόμενων ηλεκτρονίων, αυξάνεται ανάλογα με την φωτεινή ένταση, 

δηλαδή με αύξηση της ροής των προσπιπτόντων φωτονίων. 

2. Η κινητική ενέργεια των εξερχόμενων ηλεκτρονίων δεν εξαρτάται από την 

φωτεινή ένταση παρά μόνο από την συχνότητα συμφώνα με την εξίσωση 

Einstein: 

m
pWhv
2

2

+=  

όπου ν η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, W το έργο 

εξαγωγής του μετάλλου και p η ορμή των εξαγόμενων ηλεκτρονίων. 

 Οι παράμετροι που είναι δυνατόν να μεταβληθούν  κατά την διεξαγωγή 

των πειραμάτων είναι: α) η γωνία πρόσπτωσης της δέσμης laser στην 

επιφάνεια, η οποία  καθορίζεται  από την θέση του κινούμενου καθρέπτη,       

β) η πόλωση της φωτεινής δέσμης, η οποία ελέγχεται από τον πολωτή, γ) το 

μήκος κύματος της ακτινοβολίας που ρυθμίζεται από το σύστημα MOPO και 

δ) η τιμή δυναμικού στο απωθητικό ηλεκτρόδιο.  

 Η ύπαρξη φωτοηλεκτρονίων ανιχνεύεται από το σήμα στον 

παλμογράφο και το μέγεθος του σήματος παρέχει ενδείξεις για την ένταση του 

φωτοηλεκτρικού ρεύματος. Λαμβάνονται τρεις εικόνες της οθόνης φωσφόρου, 

για κάθε δείγμα που εξετάζεται, από την camera CCD. Οι εικόνες 

μετατρέπονται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στις αντίστοιχες 

κατανομές της έντασης του φωτεινού σήματος ως προς την θέση στον 

ανιχνευτή. Λαμβάνεται η μέση κατανομή για κάθε τριάδα εικόνων που 

αντιστοιχούν σε κάθε δείγμα και σε αυτή προσαρμόζονται  κατανομές Gauss.  

Οι γωνιακές κατανομές που λαμβάνονται παρέχουν πληροφορίες για το 

εύρος, την θέση του άξονα συμμετρίας και την ένταση της φωτεινής 

κατανομής. Συνεπώς είναι δυνατόν να γίνουν συγκριτικά διαγράμματα που να 

δείχνουν πως επηρεάζεται η γωνιακή κατανομή από την χημική δομή, εάν 

πρόκειται για διαφορετικά film, ή από τον αριθμό των στοιβάδων ιδίου film,  



μεταβάλοντας τις πειραματικές παραμέτρους. Οι κατανομές της φωτεινής 

έντασης πάνω στην άνοδο Ph στις οποίες προσαρμόζονται καμπύλες 

Gaussian, χαρακτηρίζονται από τρία βασικά στοιχεία.  

Το πρώτο από αυτά είναι η θέση στην οποία μεγιστοποιείται η 

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

τις κατανομές που οφείλονται στα δείγματα, σε σχέση με αυτή του καθαρού 

χρυσού, εάν είναι σημαντικές, παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες για την 

κίνηση των ηλεκτρονίων διαμέσω του υλικού, καθώς ίσως και για τον 

προσανατολισμό των οργανικών αλυσίδων σε σχέση με τη κάθετο στην 

επιφάνεια.  

Το δεύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει την καμπύλη Gauss είναι το 

εύρος της γύρω από τη θέση του μεγίστου. Εάν η επιφάνεια τις 

προσπίπτουσας φωτεινής δέσμης διατηρείται αμετάβλητη, τότε οποιεσδήποτε 

διαφορές στα πλάτη των κατανομών σε σχέση με αυτήν της καθαρής 

επιφάνειας χρυσού θα οφείλονται στην επίδραση του υλικού στην κίνηση των 

ηλεκτρονίων, και πιθανόν στο βαθμό τάξης και ομοιομορφίας που έχει η κάθε 

επιφάνεια.  

Το τελευταίο χαρακτηριστικό της κατανομής Gauss είναι το εμβαδόν 

της καμπύλης το οποίο προφανώς αντιστοιχεί στην συνολική ένταση του 

φωτεινού σήματος που ‘’βλέπει’’ η camera στην άνοδο φωσφόρου. Το 

φωτεινό αυτό σήμα είναι ανάλογο του αριθμού των ηλεκτρονίων που 

εξέρχονται από τα MCP, ο οποίος με τη σειρά του είναι ανάλογος του αριθμού 

των φωτοηλεκτρονίων που εξέρχονται από την εκάστοτε επιφάνεια. 

Κανονικοποιώντας τις τιμές των εντάσεων ως προς αυτήν του καθαρού 

χρυσού, προκύπτει η πιθανότητα να διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια τα οργανικά 

film. Εφόσον χρησιμοποιούνται  κανονικοποιημένα διαγράμματα πιθανότητας 

για την εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων, δεν είναι απαραίτητο η ένταση 

τoυ laser να είναι ακριβώς ίδια για κάθε δειγματοληψία, διότι οι τιμές των 

εντάσεων διαιρούνται κάθε φορά με αυτήν της καθαρής επιφάνειας χρυσού 

(refference).  

Η ένταση της φωτεινής δέσμης που προσέκρουε σε κάθε επιφάνεια, 

σύμφωνα με τη πρώτη αρχή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου είναι ανάλογη 

του αριθμού των φωτοηλεκτρονίων που εξάγονται από την επιφάνεια. 

Συνεπώς οποιεσδήποτε διακυμάνσεις στην ένταση των παλμών laser 



εισάγουν κάποιο σφάλμα στις μετρήσεις των φωτεινών εντάσεων που 

καταγράφονται από τον ανιχνευτή. Το σφάλμα λόγω διακυμάνσεων στην 

ένταση της δέσμης laser ελαχιστοποιείται από την τεχνική και από τη 

στατιστική επεξεργασία ως εξής. Η camera καταγράφει κάθε εικόνα για ένα 

λεπτό, στη διάρκεια του ενός λεπτού το κάθε δείγμα φωτοβολείται από 

εξακόσιους παλμούς (10Hz) και στην οθόνη προβάλλεται το τελικό σήμα, το 

οποίο είναι ένας αρκετά αντιπροσωπευτικός μέσος όρος. Λαμβάνοντας τρεις 

εικόνες για κάθε δείγμα, ο μέσος όρος γίνεται ακόμα πιο έγκυρος. Οι 

δειγματοληψίες σε υψηλό δυναμικό, βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την 

στατιστική εγκυρότητα. Οι εικόνες σε υψηλό δυναμικό θα είναι πιο έντονες σε 

σχέση με τις αντίστοιχες εικόνες σε χαμηλό δυναμικό, διότι η αύξηση στο 

voltage συρρικνώνει σημαντικά τις κατανομές (μείωση στα πλάτη) και 

μετατοπίζει τα μέγιστα αυτών προς την κάθετο στην επιφάνεια. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι γραμμές του ομογενούς πεδίου είναι παράλληλες με την 

κάθετο στην επιφάνεια και συνεπώς οι δυνάμεις που ασκούνται είναι κατά τον 

άξονα z αυξάνοντας έτσι σημαντικά την συνιστώσα της ορμής κατά τον άξονα 

αυτό. Δηλαδή τα ηλεκτρόνια δεν προλαβαίνουν να ‘’απλωθούν’’ στον χρόνο 

που χρειάζονται για να διασχίσουν την απόσταση μέχρι τα MCP, 

δημιουργώντας έτσι  κατανομές μικρού εύρους, μεγαλύτερης έντασης 

(περισσότερα ηλεκτρόνια ανά pixel), με μέγιστο κάποιο συγκεκριμένο σημείο 

στον ανιχνευτή (η κάθετος στην επιφάνεια στο σημείο πρόσκρουσης της 

δέσμης). Το σημαντικό σημείο όμως βρίσκεται στο γεγονός ότι στα 

κανονικοποιημένα διαγράμματα διαπερατότητας όλα αυτά δεν παίζουν κανένα 

ρόλο διότι οι διαφορές εκεί οφείλονται στις ιδιότητες των δειγμάτων και στο 

πως αυτές αυξάνουν η μειώνουν τη διαπερατότητα σε σχέση με την καθαρή 

επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκριτικά διαγράμματα διαπερατότητας θα 

πρέπει να είναι συνεπή μεταξύ τους για διαφορετικές τιμές του voltage, και 

πράγματι έτσι συμβαίνει. Συνεπώς η στατιστική επεξεργασία είναι πιο έγκυρη 

περιέχοντας τις κατανομές σε υψηλό voltage. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί δίνεται περισσότερη έμφαση στα 

διαγράμματα διαπερατότητας παρά στα διαγράμματα θέσεως και εύρους. 

Όπως θα γίνει φανερό στη συζήτηση που ακολουθεί παρακάτω, σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει η χρονική σειρά με την οποία έγιναν οι διάφορες 

μετρήσεις.         



Τα δείγματα χωρίζονται σε δύο σειρές και αναλύονται ξεχώριστα. Στην 

πρώτη σειρά ανήκουν τα δείγματα  LB  με μία, τρεις και πέντε στοιβάδες Cd:st 

και εξετάζεται η συμπεριφορά της έντασης, του εύρους και της θέσης ως προς 

τον αριθμό των στοιβάδων, σε σχέση με την καθαρή επιφάνεια Au. 

Ελήφθησαν σειρές μετρήσεων για δύο διαφορετικές πολώσεις της δέσμης, για 

δύο γωνίες πρόσπτωσης και σε τέσσερα διαφορετικά μήκη κύματος. Στην 

δεύτερη σειρά ανήκουν τα δείγματα OM, RL–713, RL–714, RL–858 και 

ερευνάται για μια πόλωση, σε μία γωνία πρόσπτωσης και για τέσσερα 

διαφορετικά μήκη κύματος, η εξάρτηση από την χημική δομή. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Πρώτη σειρά δειγμάτων 

 
Α. Διαπερατότητα 
 

Αρχικά έγιναν δύο σειρές μετρήσεων στα 240nm, σε γωνία 

πρόσπτωσης 83° σε σχέση με τη κάθετο στην επιφάνεια, σε πόλωση 

παράλληλη στην επιφάνεια, με σκοπό να εξαχθούν τα πρώτα ποιοτικά 

συμπεράσματα για τη διαπερατότητα των ηλεκτρονίων διαμέσω των 

οργανικών στοιβάδων. Το συγκριτικό διάγραμμα πιθανότητας να 

διαπεράσουν τα ηλεκτρόνια τα film συναρτήσει του αριθμού των στοιβάδων 

παρατίθεται παρακάτω. 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα η διαπερατότητα φθίνει με την αύξηση 

του αριθμού των στοιβάδων. Συγκεκριμένα η πιθανότητα να διαπεράσουν τα 

ηλεκτρόνια το υλικό μιας στοιβάδας (1LB) πέφτει στο 18–20% σε σχέση με 

τον καθαρό χρυσό όπου τα ηλεκτρόνια εξέρχονται χωρίς κανένα εμπόδιο από 

την επιφάνεια. Στις τρεις στοιβάδες Cd:st (3LB) η διαπερατότητα μειώνεται 

περαιτέρω, περίπου στο 10%. Στo δείγμα πέντε στοιβάδων (5LB) 

παρατηρείται μια ελάχιστη μείωση στην διαπερατότητα, σε σχέση με το δείγμα 

3LB, της τάξης του 3%.  



Η μείωση της διαπερατότητας των φωτοηλεκτρονίων, καθώς 

αυξάνονται οι εναποτιθέμενες στοιβάδες, υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιων 

δυναμικών φραγμάτων, τα οποία εμποδίζουν αποτελεσματικά την διέλευση 

του φωτοηλεκτρικού ρεύματος. Η φύση αυτών των φραγμάτων δεν είναι 

απόλυτα γνωστή, παρόλα αυτά όμως, από το διάγραμμα αυτό προκύπτει το 

γενικό συμπέρασμα ότι τα υλικά αυτά έχουν ισχυρές μονωτικές ιδιότητες οι 

οποίες αυξάνονται ελαφρώς με την αύξηση του αριθμού των στοιβάδων.       

 

 

Β. Εξάρτηση από την πόλωση 

 

Στη συνέχεια έγινε μία σειρά μετρήσεων στα 240nm σε γωνία 

πρόσπτωσης 83° με πόλωση κάθετη στην επιφάνεια, με σκοπό να μελετηθεί 

η επίδρασή της πόλωσης στο φαινόμενο. Η διαπερατότητα φθίνει με την 

αύξηση του αριθμού των στοιβάδων και για τις δύο διευθύνσεις πόλωσης, 

όπως υποδεικνύει το παρακάτω διάγραμμα. 
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Η απόδοση της διαδικασίας για τα δείγματα τριών (3LB) και πέντε 

στοιβάδων (5LB) είναι συνεπής για τις δύο πολώσεις, αλλά το δείγμα μίας 



στοιβάδας παρουσιάζει αύξηση, στην περίπτωση κάθετης πόλωσης (hp). 

 Συγκεκριμένα η απόδοση παρουσιάζει μία αύξηση της τάξεως του 

15%, όταν υπάρχει συνιστώσα ηλεκτρικού πεδίου κατά τον άξονα z. Αυτό θα 

μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

αλληλεπιδρά με κάποιο τρόπο με τη διπολική ροπή του δείγματος μιας 

στοιβάδας προκαλώντας έτσι αύξηση της διαπερατότητας η οποία είναι όμως 

αμελητέα για τα δείγματα τριών και πέντε στοιβάδων. Μια άλλη πιθανή 

εξήγηση είναι ότι το δείγμα μίας στοιβάδας έχει καταστραφεί τοπικά, 

αυξάνοντας έτσι την διαπερατότητα. Είναι εμφανές ότι τα δείγματα 

εξακολουθούν να δείχνουν μονωτικές ιδιότητες.  

 

 
Γ. Επίδραση της γωνίας πρόσπτωσης 

 

Στη συνέχεια μεταβάλλοντας τη θέση του κινούμενου καθρέφτη άλλαξε 

η γωνία πρόσπτωσης κατά οκτώ μοίρες από 83° στις 75° με σκοπό να 

μελετηθούν τυχόν αλλαγές στις κατανομές με τη μεταβολή της γωνίας 

πρόσπτωσης. Η  μεταβολή της γωνίας πρόσπτωσης προκαλεί αλλαγή στον 

αριθμό των φωτοηλεκτρονίων που εξάγονται από την επιφάνεια και αυτό διότι 

σε διαφορετικές γωνίες η επιφάνεια αλληλεπίδρασης της δέσμης με την 

επιφάνεια μεταβάλλεται και συνεπώς το ίδιο ισχύει και για την ένταση της 

ακτινοβολίας. Στα κανονικοποιημένα διαγράμματα πιθανότητας  δεν είναι 

εμφανής αυτή η μεταβολή. Συγκρίνοντας τα διαγράμματα κατανομών που 

παρατίθενται στον τομέα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ στα 230nm στις 83° και 75° 

παρατηρούμε ότι στις 83° χρειάζονται δύο Gaussians για την περιγραφή της 

κατανομής. Η δεύτερη  σε μεγαλύτερες αποστάσεις οφείλεται σε ηλεκτρόνια 

που εκπέμπονται από το Al της βάσης (edge effects). Στις 75° η επιφάνεια 

του δείγματος φωτοβολείται πιο “καθαρά” και τα edge effects μειώθηκαν 

πολύ.  

Στο συγκριτικό διάγραμμα φαίνεται ότι για τα δείγματα  3LΒ και 5LB η 

διαπερατότητα κυμαίνεται στις ίδιες τιμές για τις μετρήσεις στις 83° και στις 

75°, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με το δείγμα της μονοστοιβάδας που 

παρουσιάζει σχετική αύξηση στην  διαπερατότητα όταν η γωνία πρόσπτωσης 



είναι 75°. Η απόδοση αυξήθηκε στο 45% και είναι κατά 10% πιο υψηλή από 

την προηγούμενη δειγματοληψία, όπου είχε μεταβληθεί η πόλωση. 
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Αυτή η απόκλιση στις 75° για το δείγμα 1LB  ενισχύει την δεύτερη 

υπόθεση, ότι η αύξηση της διαπερατότητας είναι πιθανόν να οφείλεται στην 

φθορά που έχει αρχίσει να υφίσταται το δείγμα. Εάν ισχύει αυτό τότε δεν 

παρατηρείται εξάρτηση της διαδικασίας από την γωνία πρόσπτωσής, 

τουλάχιστον για την περιοχή 83° - 75°. Το γεγονός αυτό  υποδηλώνει ότι η 

γωνία πρόσπτωσης δεν επηρεάζει την συμπεριφορά της διαπερατότητας ως 

προς τον αριθμό των στοιβάδων, πιθανόν όμως να επηρεάζει τα πλάτη και τις 

θέσεις που μεγιστοποιούνται οι κατανομές.  

Εάν επαληθεύεται το δεύτερο σενάριο δηλαδή ότι το δείγμα μίας 

στοιβάδας έχει καταστραφεί τοπικά τότε η ποιοτική συμπεριφορά της 

διαπερατότητας δεν εξαρτάται ούτε από την πόλωση και αυτό σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της ακτινοβολίας και των οργανικών 

αλυσίδων.  
 

 
 



 

Δ. Εξάρτηση από μήκος κύματος 
 

Οι συνθήκες διατηρήθηκαν οι ίδιες στις υπόλοιπες δειγματοληψίες 

(παράλληλη πόλωση, 75°). Το έργο εξαγωγής του Αu  είναι  4,68 eV που 

αντιστοιχεί σε μήκος κύματος ακτινοβολίας  264,9nm. Έγιναν δύο σειρές 

μετρήσεων σε γωνία 75° από τα 220nm έως τα 250nm με βήμα 10nm, με 

σκοπό να μελετηθεί η επίδραση της κινητικής ενέργειας των εξερχόμενων 

φωτοηλεκτρονιών στην διαπερατότητα των οργανικών στοιβάδων. Τα 

συγκριτικά διαγράμματα πιθανότητας ως προς αριθμό στοιβάδων 

παρατίθενται παρακάτω. 
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Είναι φανερό ότι η πιθανότητα να διαπεράσουν τα φωτοηλεκτρόνια το 

δείγμα μίας στοιβάδας (1LB) αυξάνεται σταδιακά από την μία δειγματοληψία 

στην άλλη, ενώ τα υπόλοιπα δείγματα παρουσιάζουν σταθερή συμπεριφορά.  

Σε αυτό το σημείο επαληθεύεται η υπόθεση ότι το δείγμα της μονοστοιβάδας 

καταστρέφεται (οι αλυσίδες αποκολλούνται) από τις συνεχείς φωτοβολήσεις 

και συνεπώς ο αριθμός των φωτοηλεκτρονίων που εξάγονται από αυτό το 

δείγμα τείνει σε αυτόν του καθαρού Au. Συμπερασματικά η πιθανότητα να 

διαπεράσουν τα φωτοηλεκτρόνια τις πολυστοιβάδες φθίνει με τον αριθμό των 



στοιβάδων  και δεν υπάρχει εξάρτηση αυτής της συμπεριφοράς από την 

κινητική τους ενέργεια, για αυτή την περιοχή συχνοτήτων της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. 

Τέλος παρατίθεται μία επαναληπτική σειρά μετρήσεων όπου είναι 

φανερό το πώς αυξάνει η διαπερατότητα για τα δείγμα 1LB καθώς αυτό 

σταδιακά καταστρέφεται (σειρά REP) και είναι φανερή η συμφωνία για όλα τα 

μήκη κύματος.   
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Ε. Πλάτη και μέγιστα 

 

Ενδεικτικά παρατίθενται τα γραφήματα πλάτους και μέγιστης θέσης ως 

συνάρτηση του αριθμού των στοιβάδων για τα διάφορα μήκη κύματος της 

σειράς REP. 
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Στα διαγράμματα αυτά αρχικά παρατηρείται ότι τα πλάτη των 

κατανομών αλλά και οι μετατοπίσεις στις θέσεις των μέγιστων έχουν την ίδια 

συμπεριφορά ως προς τον αριθμό των στοιβάδων σε όλα τα μήκη κύματος, η 

οποία όμως μετατοπίζεται προς μεγαλύτερα πλάτη και σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις καθώς μειώνεται το μήκος κύματος. 

 Αρχίζοντας με το διάγραμμα πλάτους είναι φανερό ότι υπάρχει αύξηση 

στα πλάτη για όλα τα δείγματα καθώς μειώνεται το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας. Η μείωση στο μήκος κύματος συνεπάγεται αύξηση της κινητικής 

ενέργειας των εξερχόμενων ηλεκτρονίων και κατ’ επέκταση αύξηση στις 

ταχύτητές τους. Αυτό έπεται ότι αυξάνονται και οι συνιστώσες που δεν 

ανήκουν στον άξονα παρατήρησης (z) προκαλώντας αναλογική αύξηση στα 

πλάτη των κατανομών. Δηλαδή όσο πιο γρήγορα κινούνται τα ηλεκτρόνια 

τόσο πιο πολύ ‘’απλώνονται’’ μέχρι να φτάσουν τον ανιχνευτή, υπό την 

επίδραση του ίδιου απωθητικού δυναμικού. Όπως προαναφέρθηκε η 

συμπεριφορά στα πλάτη είναι η ίδια για όλα τα μήκη κύματος, άρα δεν 

εξαρτάται από την ενέργεια των ηλεκτρονίων. Συγκεκριμένα το δείγμα 1LB  

παρουσιάζει σταθερά μικρή αύξηση στο πλάτος της κατανομής από αυτή του 

καθαρού χρυσού ενώ το δείγμα 3LB εμφανίζει σταθερά μεγαλύτερη μείωση σε 

σχέση με την καθαρή επιφάνεια. Εν τέλει τα πλάτη μειώνονται περαιτέρω για 

το δείγμα 5LB. Τα δείγματα 3LB και 5LB παρουσιάζουν και τη μικρότερη 

διαπερατότητα, με το δείγμα 5LB σε γενικές γραμμές να βρίσκεται λίγο 

χαμηλότερα από το 3LB.  

Στο δεύτερο διάγραμμα oι διαφορές στις θέσεις όπου εμφανίζονται τα 

μέγιστα των κατανομών είναι αμελητέες (10 pixels max) και η εξάρτηση από 

το μήκος κύματος είναι η προαναφερόμενη. Η παρατήρηση αυτή εξηγείται με 

την αιτιολογία ότι η κατανομή των φωτοηλεκτρονίων τα οποία εξέρχονται από 

τον  χρυσό αποκλίνει από την κάθετό στην επιφάνεια στις χαμηλότερες 

κινητικές ενέργειες και σταδιακά τείνει προς αυτήν καθώς αυξάνεται η 

συνιστώσα της ταχύτητας κατά τον άξονα z  με την αύξηση του μήκους 

κύματος, υπό την επίδραση του ίδιου απωθητικού δυναμικού. Ο 

προσδιορισμός της καθέτου στην επιφάνεια επιτυγχάνεται με τις μετρήσεις 

high voltage. Αξιοσημείωτο είναι ότι το δείγμα 1LB εμφανίζει σταθερά 

μεγαλύτερη μετατόπιση αναφορικά με τον χρυσό από ότι τα δείγματα 3LΒ και 

5LB.   



5.2 Δεύτερη σειρά δειγμάτων 

 

 Στη δεύτερη σειρά δειγμάτων ανήκουν τα thiols. Οι συνθήκες κάτω από 

τις οποίες έγιναν οι δειγματοληψίες για τη δεύτερη σειρά δειγμάτων ήταν οι 

ίδιες με αυτές της σειράς REP για τα LB (πόλωση παράλληλη στην επιφάνεια, 

γωνία πρόσπτωσης 75º). Τo συγκριτικό διάγράμμα διαπερατότητας 

παρατίθεται παρακάτω.  
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Από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι η διαπερατότητα 

μεταβάλλεται με τη χημική δομή, καθώς και από το μήκος κύματος. Σε όλα τα 

δείγματα η διαπερατότητα  παρουσιάζει ασταθή συμπεριφορά, ως προς το 

μήκος κύματος, σε αντίθεση με τα δείγματα LB, όπου τα υλικά έδειχναν 

σταθερές μονωτικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα τα δείγματα  RL713 και RL858 

εμφανίζουν την ίδια εξάρτηση από το μήκος κύματος, ενώ το δείγμα RL714 

παρουσιάζει τις μεγαλύτερες και πιο απότομες μεταβολές στις τιμές της 

διαπερατότητας, καθώς και στις διακυμάνσεις των μετρήσεων (error bars). 



 Η όλη συζήτηση συνοψίζεται στο παρακάτω διάγραμμα όπου φαίνεται 

πως εξαρτάται η διαπερατότητα από το μήκος κύματος για όλα τα δείγματα, 

συμπεριλαμβανομένου και του OM.                  
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Στο διάγραμμα φαίνεται ότι όλες οι καμπύλες παρουσιάζουν την ίδια 

συμπεριφορά καθώς αυξάνεται η ενέργεια των προσπιπτόντων φωτονίων, 

συγκεκριμένα όλες οι καμπύλες παρουσιάζουν ελάχιστα διαπερατότητας στα 

250nm και στα 230nm ενώ τα αντίστοιχα μέγιστα εμφανίζονται στα 240nm και 

220nm. Ειδικότερα το δείγμα ΟΜ παρουσιάζει την μικρότερη διαφορά μεταξύ 

μεγιστης και ελάχιστης τιμής αλλά και τις μικρότερες διακυμάνσεις στις 

μετρήσεις δρώντας κατά μέσο όρο ως μονωτής. Τα δείγματα R713 και R858 

έχουν εξαιρετικά όμοια συμπεριφορά με διαφορά μέγιστου–ελάχιστου 40% και 

αποκλίσεις που φτάνουν μέχρι και το 10%. Στα 230nm όπου παρουσιάζουν 

ελάχιστη διαπερατότητα, αυτή είναι της τάξης του 50% που αυτόματα τα 

κατατάσσει ως καλύτερους αγωγούς από τα film LB στα οποία παρατηρήθηκε 

τέτοια πιθανότητα διαπερατότητας μόνο για το δείγμα μιας στοιβάδας, όταν 

αυτό άρχισε να φθείρεται. Στα 240nm και 220nm όπου εμφανίζονται τα 

μέγιστα διαπερατότητας τα film δείχνουν να διαπερνώνται από τα ηλεκτρόνια, 

σχεδόν ολοκληρωτικά. 



 Τέλος το δείγμα R714 παρουσιάζει τις πιο έντονες μεταβολές στην 

συμπεριφορά του καθώς και στις αποκλίσεις των τιμών, από ισχυρός 

μονωτής στα 250nm (∼ 8%) μέχρι άριστος αγωγός στα 240nm (∼ 140%) και 

στα 220nm (∼120%), με αποκλίσεις που φτάνουν στο 40% (240nm).   

Τα επόμενα πειράματα επαναλήφθηκαν αρκετό καιρό μετά τις πρώτες 

δειγματοληψίες (καλοκαίρι 2000), με ίδιες συνθήκες διεξαγωγής. Η πρώτη 

δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου στα 250nm σε χαμηλό 

και υψηλό δυναμικό και η επόμενη έγινε δύο μέρες αργότερα στα 250nm και 

240nm. Οι μετρήσεις δεν συνεχίστηκαν στα 230 και 220nm διότι 

παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα στην εσωτερική ευθυγράμμιση του 

laser. Η επόμενη δειγματοληψία που έγινε με πληρότητα από τα 250 μέχρι τα 

220nm ήταν στις 11/12. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις εικόνες που ελήφθησαν 

εκείνη την ημέρα πιθανόν δεν είχε αφαιρεθεί αποτελεσματικά το φωτεινό σήμα 

υποβάθρου, διότι όλες οι εικόνες ήταν κατά κάποιο τρόπο αλλοιωμένες. 

Επίσης οι εικόνες στο υψηλό δυναμικό είχαν πολλή μεγάλη φωτεινή ένταση με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η μετατροπή τους σε γραφήματα κατανομής. 

Όλα αυτά καθιστούν αρκετά αβέβαιη την εγκυρότητα αυτής της σειράς 

μετρήσεων. Στην επόμενη και τελευταία σειρά μετρήσεων, η οποία έγινε στις 

12/12, ξεπεράστηκαν τα προβλήματα στο φωτεινό background και στην 

ένταση των φωτεινών σημάτων, με συνέπεια αυτή να είναι πιο έγκυρη σε 

σχέση με αυτήν της 11/12. 
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Στο διάγραμμα παρατηρείται ξανά  μεταβολή στην διαπερατότητα με το 

μήκος κύματος, όπως και στις καλοκαιρινές μετρήσεις, υπάρχουν όμως 

κάποιες σημαντικές διαφορές. Ξεκινώντας από το δείγμα R713 φαίνεται ότι 

στις μετρήσεις του Δεκεμβρίου παρουσιάζει γενικά υψηλή διαπερατότητα 

κοντά στο 100% με μικρές διακυμάνσεις, ενώ η ελάχιστη τιμή παρατηρήθηκε 

στα 220nm (80%). To καλοκαίρι οι διακυμάνσεις ήταν μεγαλύτερες και το 

ελάχιστο παρατηρήθηκε στα 230nm (40%). Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι 

σε κάποιες σειρές η τιμή της διαπερατότητας ξεπερνούσε αυτήν του καθαρού 

Au και στις δύο περιόδους. Εν  συνεχεία το δείγμα R714 παρουσιάζει σταθερό 

αγώγιμο χαρακτήρα κοντά στο 100% με την ελάχιστη διαπερατότητα να 

εμφανίζεται στα 220nm (85%), όσον αφορά τις μετρήσεις του Δεκεμβρίου. 

Στην περίπτωση των καλοκαιρινών μετρήσεων οι μεταβολές ήταν τεράστιες 

με το υλικό να μετατρέπεται από ισχυρό μονωτή (250nm, 10%) σε 

‘’υπεραγωγό’’ (240nm, 140%). Τέλος το δείγμα R858 ενώ το καλοκαίρι 

εμφανιζόταν με κάποιες διακυμάνσεις, ως σχετικά καλός αγωγός, με μέση 

διαπερατότητα στα 80%, στις μετρήσεις του Δεκεμβρίου εμφανίζεται με 

σταθερές μονωτικές ιδιότητες με μέση διαπερατότητα ∼38%. Όλες αυτές οι 

παρατηρήσεις συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται ότι ακόμα και το OM μετατράπηκε σε πολύ 

καλό αγωγό στις χειμερινές μετρήσεις.  
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666...   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ       
 
 
6.1. Langmuir–Blodgett films 
 

 Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτουν κάποιες παρατηρήσεις 

που αξίζουν σχολιασμό. Συνοπτικά οι παρατηρήσεις αυτές είναι:  

 i) Τα υλικά εμφανίζουν ισχυρές μονωτικές ιδιότητες για τα 

φωτοηλεκτρόνια χαμηλών κινητικών ενεργειών, οι οποίες αυξάνονται με την 

αύξηση του αριθμού των στοιβάδων. Αυτή η συμπεριφορά δεν αλλάζει με την 

αύξηση της κινητικής ενέργειας των εξερχόμενων ηλεκτρονίων (0,3 – 0,9eV), 

στην περιοχή συχνοτήτων, όπου έγινε η μελέτη (250–220nm).  

 ii) Η πιθανότητα να διαπεράσουν να φωτοηλεκτρόνια τα συστήματα 

πολυστοιβάδων δεν εξαρτάται από την πόλωση της προσπίπτουσας 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

 iii) Δεν υπάρχει εξάρτηση της διαπερατότητας από τη γωνία 

πρόσπτωσης της δέσμης laser, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται 

τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των γωνιακών κατανομών. 

 iv) Το δείγμα μονοστοιβάδας παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στους 

επαναλαμβανόμενους και έντονους παλμούς της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. 

 v) Τα πλάτη των γωνιακών κατανομών εν γένει μειώνονται με αύξηση 

του αριθμού των στοιβάδων.  

 vi) Οι γωνιακές κατανομές των φωτοηλεκτρονίων που εξέρχονται από 

τα συστήματα πολυστοιβάδων μεγιστοποιούνται κοντά στο σημείο όπου 

μεγιστοποιείται η κατανομή για την καθαρή επιφάνεια χρυσού.     

 Ο σχολιασμός των παρατηρήσεων γίνεται με ταυτόχρονη αναφορά στα 

πορίσματα σχετικών θεωρητικών και πειραματικών εργασιών που έχουν 

δημοσιευτεί πάνω στο ζήτημα αυτό.  

Η παρατήρηση (i) που προκύπτει από τα διαγράμματα διαπερατότητας 

είναι συνεπής με τα αποτελέσματα των A. Kadyshevich & R. Naaman1, οι 

οποίοι έχουν μελετήσει τις ηλεκτρικές ιδιότητες παρόμοιων, αλλά και των 

συγκεκριμένων LB με την μέθοδο του πεδίου καθυστέρησης. Ειδικότερα για 

δείγματα αραχιδικού οξέως μίας και τριών στοιβάδων πάνω σε επιφάνειες 

αργύρου παρατηρήθηκε, ελαφρά μείωση στη διαπερατότητα των 



φωτοηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας, σε σχέση με την καθαρή επιφάνεια, για 

το δείγμα 3L (d=60Å). Επίσης υπάρχει ένα όριο στην κινητική ενέργεια πάνω 

από το οποίο, τα ηλεκτρόνια διαπερνούν αποτελεσματικά τα συστήματα 

πολυστοιβάδων. Για δείγματα Cd:st μίας, τριών και πέντε στοιβάδων, σε 

επιφάνεια Ag σημειώθηκε έντονη μείωση του αριθμού των εξερχόμενων 

φωτοηλεκτρονίων με την αύξηση των στοιβάδων, αναφορικά με την καθαρή 

επιφάνεια. Ακόμα παρατηρείται πάλι ένα όριο κινητικής ενέργειας (~0,9 eV), 

πάνω από το οποίο η διαπερατότητα είναι το ίδιο αποτελεσματική 

ανεξαρτήτως του αριθμού των στοιβάδων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ακριβής 

τιμή αυτού του ορίου εξαρτάται από το υπόστρωμα. Αυτή η συμπεριφορά δεν 

μεταβλήθηκε με τη θέρμανση του film στους 415Κ όπου τα δείγματα λειώνουν 

και χάνεται η ομοιόμορφη ευθυγράμμιση των αλκυλικών αλυσίδων. 

Μεταβάλλοντας όμως τη διεύθυνση των διπολικών ροπών των ομάδων 

Cd2+(COO-)2, δηλαδή τον προσανατολισμό των ομάδων κεφαλής, 

παρατηρείται μικρότερη μείωση του αριθμού των φωτοηλεκτρονίων, όπως 

στην περίπτωση του αραχιδικού οξέως.  

 Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη αυτή είναι ότι η 

διεύθυνση τις διπολικής ροπής Cd2+(COO-)2 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στη διαπερατότητα και συγκεκριμένα η αποτελεσματικότητα να 

μπλοκαριστούν τα ηλεκτρόνια είναι μέγιστη όταν η διπολική ροπή είναι κάθετη 

στην επιφάνεια, ενώ η σχετική τάξη των αλκυλικών αλυσίδων δεν επηρεάζει 

τη διαπερατότητα. Όταν το OOTF δεν περιέχει το ανιόν Cd2+ η διαπερατότητα 

είναι μεγαλύτερη ακόμα και για τα χαμηλής ενέργειας ηλεκτρόνια, η ποιοτική 

συμπεριφορά όμως παραμένει ίδια. Μερικά ηλεκτρόνια χαμηλής ενέργειας 

μπλοκάρονται, ενώ ηλεκτρόνια με κινητικές ενέργειες μεγαλύτερες από κάποια 

τιμή διαπερνούν αποτελεσματικά όλες τις στοιβάδες. Αυτό υποδεικνύει μία 

βαλλιστική κίνηση των ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας όπου οι ελαστικές 

κρούσεις είναι αμελητέες στην κλίμακα μήκους του film (~10nm) παρέχοντας 

έτσι μία χοντρική εκτίμηση της μέσης ελεύθερης διαδρομής των ηλεκτρονίων.  

 Το μοντέλο που προτάθηκε από τους ίδιους βασίζεται στην ύπαρξη 

δύο διαφορετικών ειδών μονοδιάστατων φραγμάτων δυναμικού που 

οφείλονται στις διπολικές ροπές των ομάδων κεφαλής. Συγκεκριμένα το 

πρώτο βρίσκεται στην διεπιφάνεια film–υποστρώματος και συνίσταται από 

δύο αντίθετα δίπολα, ένα μεταξύ των ατόμων της μεταλλικής επιφάνειας και 



των ατόμων Cd και ένα μεταξύ των ατόμων Cd και των δύο καρβοξυλικών 

ομάδων. Το δεύτερο είναι τοποθετημένο στην διεπιφάνεια μεταξύ των 

μονοστοιβάδων (ανά δύο, γιατί είναι τύπου Y) και αποτελείται από δύο 

αντίθετα δίπολα που σχηματίζουν τα άτομα Cd με τις δύο προσαρτημένες 

καρβοξυλικές ομάδες. Με τη χρήση του μοντέλου αυτού έγινε θεωρητικός 

υπολογισμός της διαπερατότητας για το δείγμα πέντε στοιβάδων από τις 

διαπερατότητες των 1L και 3L, με τα αποτελέσματα να είναι σε πολύ καλή 

συμφωνία με τις πειραματικές καμπύλες. Από το μοντέλο αυτό προκύπτει 

επίσης το συμπέρασμα ότι οι ανελαστικές κρούσεις με φωνόνια είναι 

αμελητέες για ηλεκτρόνια με κινητικές ενέργειες πάνω από 0,4eV. Συνήθως η 

διαδικασία της διαπερατότητας ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας μέσω ενός 

πολωμένου διηλεκτρικού υλικού ελέγχεται από ανελαστικές κρούσεις οι 

οποίες τελικά προκαλούν θέρμανση των ηλεκτρονίων. Τα δεδομένα της 

προηγούμενης μελέτης δείχνουν ότι στην περίπτωση των OOTF οι 

ανελαστικές κρούσεις είναι ασήμαντες για μια απόσταση περίπου 10nm. Αυτό 

το συμπέρασμα είναι σε καλή συμφωνία με πρόσφατη μελέτη κλασσικής 

προσομοίωσης η οποία ισχυρίζεται ότι οι ανελαστικές κρούσεις είναι 

αναποτελεσματικές διαδικασίες για φωτοηλεκτρόνια που διασχίζουν λεπτά 

προσροφημένα film. Η αναποτελεσματικότητα των ανελαστικών κρούσεων 

δικαιολογείται από το μεγάλο ενεργειακό χάσμα μεταξύ των ενεργειών των 

φωνονίων και των ενεργειών των ηλεκτρονικών μεταβάσεων. Η πρώτη 

διεγερμένη ηλεκτρονική κατάσταση στα OOTF βρίσκεται περίπου στα 5eV 

ενώ η υψηλότερη ενέργεια φωνονίων είναι περίπου 0,4eV.  

Η παρατήρηση (v) ενισχύει το προτεινόμενο μοντέλο, διότι η πιθανή 

εξήγηση είναι ότι μόνο αυτά τα ηλεκτρόνια με μεγάλες συνιστώσες κατά τον 

άξονα z καταφέρνουν να διαπεράσουν τα film δημιουργώντας έτσι κατανομές 

μικρούς εύρους με τα μέγιστα αυτών να βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην 

θέση όπου εμφανίζεται το μέγιστο για την καθαρή επιφάνεια, όπως 

υποδεικνύει το σχήμα των μετατοπίσεων. 

Σε μία άλλη δημοσίευση2 μελετήθηκε η επίδραση του βαθμού τάξης της 

επιφάνειας στο επίπεδο xy. Αναμενόταν ότι εξαιτίας των ασθενών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αλυσίδων, η διαπερατότητα θα εξαρτάται μόνο 

από την περιοδικότητα κατά μήκος του άξονα z. Αυτός ήταν και ο λόγος για 

την υιοθέτηση του προαναφερόμενου μονοδιάστατου μοντέλου. Βρέθηκε ότι 



εάν υπάρχει αταξία στο xy επίπεδο λόγω της ύπαρξης περισσότερων από 

ενός τύπου αλυσίδες τότε η απόδοση της ηλεκτρονικής διαπερατότητας 

μειώνεται. Αυτές οι παρατηρήσεις μπορεί να δικαιολογηθούν από το μήκος 

κύματος του κινούμενου ηλεκτρονίου. Σε αυτά τα πειράματα η συνιστώσα της 

ταχύτητας  των χαμηλής ενέργειας ηλεκτρονίων στο επίπεδο xy αντιστοιχεί σε 

ενέργεια της τάξης 1eV, και το ανάλογο μήκος κύματος είναι περίπου 1,2nm. 

Συνεπώς ακόμα και όταν ένα ηλεκτρόνιο κινείται κατά τον άξονα z 

αλληλεπιδρά με τα δυναμικά των γειτονικών αλυσίδων σε απόσταση μέχρι και 

1,2nm. Οι επιφάνειες των δειγμάτων που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία 

είναι ομοιογενείς και συνεπώς οι αλληλεπιδράσεις ήταν κυρίως κατά τον 

άξονα z. 

 Σε πειράματα AFM3 που έγιναν σε film 9 στοιβάδων Cd:st τα οποία 

είχαν εκτεθεί σε όζον για μερικά δευτερόλεπτα, (το όζον είναι γνωστό ότι 

αντιδρά με τα οργανικά film προς σχηματισμό CO2), βρέθηκε ότι 

σχηματίζονται “νησιά”  πολυστοιβάδων, όπου μεταξύ αυτών  διακρίνεται η 

τυπική δομή του υποστρώματος. Το ίδιο ισχύει και για τα δικά μας 

πειραματικά δεδομένα (παρατήρηση iv), μόνο που ο μηχανισμός με τον οποίο 

αποπροσροφούνται οι οργανικές αλυσίδες είναι θερμικός και όχι χημικός. Στο 

παρελθόν έχουν γίνει κάποιες κινητικές μελέτες των μηχανισμών 

αποπροσρόφησης4.  

Η παρατήρηση (ii), πραγματεύεται την επίδραση της πόλωσης στο 

φαινόμενο. Η διεύθυνση διάδοσης της δέσμης είναι στο επίπεδο zx. Στην 

περίπτωση της παράλληλης πόλωσης το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου 

ταλαντώνεται κατά τον άξονα y, κάθετα στο επίπεδο zx, ενώ στην περίπτωση 

της κάθετης πόλωσης το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου δονείται επί του 

επιπέδου xz  δίνοντας έτσι συνιστώσα κατά τον z άξονα (κάθετο στην 

επιφάνεια). 
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Σχήμα 1: Οριζόντια και κάθετη πόλωση σε σχέση με την κάθετο στην επιφάνεια. 

 

Οι οργανικές αλυσίδες Cd:st είναι προσανατολισμένες κάθετα ως προς 

την επιφάνεια λόγω κατασκευής και συνεπώς το ίδιο ισχύει και για τις 

διπολικές τους ροπές. Στην περίπτωση της παράλληλης πόλωσης δεν 

υπάρχει συνιστώσα στον άξονα z, άρα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δεν 

αλληλεπιδρά με τις οργανικές αλυσίδες, παρά μόνο με την  μεταλλική 

επιφάνεια κατά μήκος του άξονα y. Στην  περίπτωση της κάθετης πόλωσης 

(κείται επί του επιπέδου zx), η συνιστώσα κατά τον άξονα x δεν επιδρά στις 

διπολικές ροπές των αλυσίδων αλλά με την επιφάνεια κατά μήκος του άξονα 

x. Η ύπαρξη συνιστώσας κατά τον z άξονα η οποία ευθυγραμμίζεται με τις 

διπολικές ροπές των οργανικών αλυσίδων είναι πιθανόν να δημιουργεί 

κάποια διαταραχή στο σύστημα (απορρόφηση ή σκέδαση φωτονίων) η οποία 

να επιδρά στις ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Η παρατήρηση (ii) είναι συνεπής με 

πειράματα STM5 τα οποία δηλώνουν ότι το φωτοηλεκτρικό ρεύμα που 

ανιχνεύεται προέρχεται από το υπόστρωμα και τα οργανικά υλικά 

εμφανίζονται μόνο ως διαταραχή στην διαπερατότητα. 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν αποτελέσματα που αφορούν τις γωνιακές 

κατανομές των φωτοηλεκτρονίων που εκπέμπονται από καθαρή επιφάνεια 

χρυσού και επικαλυμμένη από δύο και τέσσερις στοιβάδες Cd:st.6 Οι μελέτες 

έγιναν με δύο διαφορετικές ανιχνευτικές μεθόδους, με imaging και με 

πειράματα Angle Resolved Time of Flight. Τα πειράματα με imaging έδειξαν 

ότι για λ=193nm και γωνία πρόσπτωσης 88,5º - 87,5º τα ηλεκτρόνια 

εξέρχονται κυρίως στο επίπεδο που ορίζεται από την ευθεία της δέσμης και 



της ανάκλασης και ότι η κατανομή για την καθαρή επιφάνεια εμφανίζει δύο 

λοβούς των οποίων οι θέσεις και οι αναλογίες τους είναι εξαιρετικά ευαίσθητες 

στην ακριβή γωνία πρόσπτωσης. Επίσης η γωνιακή κατανομή μεγιστοποιείται 

πιο κοντά στην κάθετο στην επιφάνεια για το δείγμα 4L σε σχέση με το δείγμα 

2L. Στα πειράματα ARTOF για λ=225nm και γωνία πρόσπτωσης 60º φάνηκε 

ότι οι κατανομές μεγιστοποιούνται στην κάθετο στην επιφάνεια αλλά το  

πλάτος του δείγματος τεσσάρων  στοιβάδων συρρικνώνεται σημαντικά, σε 

σχέση με την καθαρή επιφάνεια.  

Τα διαγράμματα θέσεως που παρατίθενται (παρατήρηση vi) είναι 

σύμφωνα με αυτά τα πειράματα. Η παρατηρούμενη ελάχιστη αυτή απόκλιση 

για το δείγμα 1LB έχει αποδοθεί στον βαθμό τάξης επιφάνειας. Είναι γνωστό 

με μελέτες ότι τα συστήματα πολυστοιβάδων είναι πιο καλά διατεταγμένα από 

τις αντίστοιχες μονοστοιβάδες. Υπενθυμίζεται ότι το δείγμα 1LB είναι 

φθαρμένο στην δειγματοληψία rep, άρα έχει εισαχθεί ένα ποσοστό αταξίας 

στην επιφάνεια. Το γεγονός μπορεί να εξηγεί και τις αυξημένες τιμές στα 

πλάτη των κατανομών για το δείγμα 1LB. Στις μετρήσεις που έγιναν στις 83° 

παρατηρήθηκάν δύο λοβοί αλλά αυτό αποδόθηκε στα edge effects. Με την 

προσθήκη της δεύτερης ίριδας το πλάτος του δεύτερου  λοβού μικραίνει, ενώ 

στις 75° δεν παρατηρείται. Στις μετρήσεις που παρουσιάζονται δεν 

διαφαίνεται εξάρτηση  της διαπερατότητας από την γωνία πρόσπτωσης.   

Οι βασικές αρχές του φωτοηλεκτρικού φαινομένου είναι γνωστές από 

τις αρχές του αιώνα (1912 Einstein) λίγα είναι γνωστά όμως για το πώς 

εξαρτώνται οι γωνιακές κατανομές  των φωτοηλεκτρονίων που εξέρχονται 

από μεταλλικές επιφάνειες, από την γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας. Ο 

έλεγχος της ορμής των ηλεκτρονίων που εισάγονται στα film σχετίζεται με την 

γωνία πρόσπτωσης του laser. Η εξάρτηση της γωνιακής κατανομής από την 

γωνία laser–επιφάνειας έχει μελετηθεί πειραματικά7,8,9,10 και θεωρητικά11,12. 

Αν και η θεωρητική μελέτη και τα πειράματα δεν συμφωνούν σε όλες τις 

λεπτομέρειες, προκύπτουν κάποιες βασικές αρχές. Για μεγάλες γωνίες μεταξύ 

της καθέτου στην επιφάνεια και της δέσμης laser, η γωνιακή κατανομή 

παρουσιάζει μέγιστο επίσης σε μεγάλες γωνίες, αλλά μικρότερες από την 

γωνία πρόσπτωσης του laser. Καθώς η γωνία πρόσπτωσης του laser γίνεται 

μικρότερη το μέγιστο της γωνιακής κατανομής μετατοπίζεται προς την κάθετο.      



6.2 SA films 

 

Όπως διαφαίνεται από τα σχετικά διαγράμματα, τα thiols δεν δείχνουν 

σταθερές και επαναλαμβανόμενες ηλεκτρικές ιδιότητες, όπως τα δείγματα 

Cd:st. Επίσης για τα δείγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν λιγότερες μετρήσεις, 

γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή σίγουρων συμπερασμάτων. 

Σημαντικό είναι επίσης ότι μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών 

μεταξύ των περιόδων που διεξήχθησαν τα πειράματα, δημιουργώντας έτσι  

αμφιβολίες για την σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων τα οποία 

αντιστοιχούν στις δύο περιόδους. Παρόλα αυτά όμως είναι δυνατή η εξαγωγή 

κάποιων γενικών ποιοτικών παρατηρήσεων. 

Με την πρώτη ματιά είναι εμφανές ότι τα δείγματα της δεύτερης σειράς 

παρουσιάζουν μία σχετικά πιο ανώμαλη συμπεριφορά σε σχέση με τα 

δείγματα της πρώτης σειράς. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των thiols, δεν είναι 

σταθερές, όπως στην περίπτωση των LB, όπου αυτά εμφανίζουν σταθερές 

μονωτικές ιδιότητες σε όλα τα μετρούμενα μήκη κύματος, αλλά παρατηρείται 

ισχυρή εξάρτηση από την συχνότητα της προσπίπτουσας ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας.          

 Ειδικότερα η διαπερατότητα παρουσιάζει μέγιστα και ελάχιστα σε 

κάποια συγκεκριμένα μήκη κύματος. Στις καλοκαιρινές μετρήσεις τα μήκη 

κύματος όπου παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μέγιστα και ελάχιστα είναι ίδια 

για όλα τα δείγματα, ενώ στις χειμερινές μετρήσεις οι τιμές αυτές δεν είναι ίδιες 

για όλα τα δείγματα, και δεν συμφωνούν και με τις μετρήσεις του καλοκαιριού. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι επιτρεπτό να γίνει απόλυτη σύγκριση 

μεταξύ των πειραματικών δεδομένων που αντιστοιχούν στις δύο περιόδους, 

διότι έχει αναφερθεί, ότι η γήρανση των δειγμάτων μεταβάλλει τις ηλεκτρικές 

τους ιδιότητες, δηλαδή μπορεί να αυξάνει ή να μειώνει την μετρούμενη 

διαπερατότητα4. Όμως η αστάθεια της συμπεριφοράς της διαπερατότητας ως 

προς το μήκος κύματος, είναι εμφανής και στις δύο περιόδους. Η κλασσική 

προσέγγιση ότι η αύξηση της κινητικής ενέργειας των εξερχόμενων από την 

επιφάνεια ηλεκτρονίων, θα προκαλούσε μια αντίστοιχη αύξηση στη 

διαπερατότητα, αφού αυτά κινούμενα με μεγαλύτερη ορμή θα διαπερνούσαν 

πιο αποτελεσματικά τις οργανικές αλυσίδες, αποτυγχάνει να εξηγήσει τα 



‘’σκαμπανεβάσματα’’ της διαπερατότητας στις παρατηρήσεις μας. Αυτή η 

παρατήρηση, θα μπορούσε να οφείλεται στην δομή των αντίστοιχων ζωνών 

αγωγιμότητας των SA μονομοριακών στοιβάδων. Η ακριβής αυτή δομή δεν 

είναι δυνατόν να καθορισθεί από τα υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα. Στην 

υποθετική περίπτωση όμως που η γήρανση των δειγμάτων δεν επηρεάζει τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες, τότε η ασυμφωνία των αποτελεσμάτων πιθανόν να μην 

οφείλεται στην μεταβολή του μήκους κύματος άλλα σε κάποια άλλη 

παράμετρο. 

 Μία δεύτερη γενική παρατήρηση είναι ότι η διαπερατότητα εξαρτάται 

από την χημική δομή. Στις καλοκαιρινές μετρήσεις τα δείγματα R713 & R858 

δείχνουν την ίδια εξάρτηση από το μήκος κύματος, ενώ το R714 παρουσιάζει 

τις πιο έντονες μεταβολές. Στις αντίστοιχες μετρήσεις του Δεκεμβρίου η 

αγωγιμότητα των OM, R713 & R714 έχει γενικά αυξηθεί και σχετικά 

σταθεροποιηθεί σε τιμές της πιθανότητας διέλευσης κοντά στην μονάδα, 

γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια διαπερνούν πλήρως τις 

μονοστοιβάδες αυτές. Στις ίδιες μετρήσεις η διαπερατότητα του R858 

μειώνεται και σταθεροποιείται κοντά στο 35%. Εάν γίνει δεκτή η ύπαρξη των 

ζωνών αγωγιμότητας, τότε προφανώς η αλλαγή στην χημική δομή, για 

παράδειγμα η προσθήκη της ενεργοποιητικής ομάδας CN, θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μεταβολή των ακριβών ενεργειακών θέσεων, όπου 

βρίσκονται αυτές οι ζώνες αγωγιμότητας. 

 Υπάρχει ένα σημείο που αξίζει να διερευνηθεί στα παραπάνω 

αποτελέσματα και αυτό είναι η συμπεριφορά του υλικού R714 το οποίο στα 

240mn και 220nm εμφανίζει διαπερατότητα μεγαλύτερη από αυτή της 

καθαρής επιφάνειας, όσον αφορά τις μετρήσεις του Αυγούστου. Επίσης το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στις επόμενες μετρήσεις, για τα δείγματα 

OM, R713 και R714. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει μια εξαγωγή ηλεκτρονίων 

από τα ίδια τα υλικά. Πιθανώς τα υλικά στη συγκεκριμένη φάση (συνθήκες), 

όχι μόνο επιτρέπουν πλήρως την διέλευση των ηλεκτρονίων που προέρχονται 

από την επιφάνεια αλλά και ότι εκπέμπουν και αυτά ηλεκτρόνια, 

συνεισφέροντας έτσι στην ολική ένταση του σήματος. Αυτή η σκέψη απαιτεί 

την ύπαρξη μιας ενεργειακής κατάστασης, όπου η επιφάνεια της 

μονοστοιβάδας είναι ιονισμένη. Παρατηρώντας ότι οι πειραματικές αποκλίσεις 

(error bars), οι οποίες προέρχονται από την στατιστική επεξεργασία 



μετρήσεων στις ίδιες συχνότητες υψηλού και χαμηλού δυναμικού, είναι 

σημαντικές, το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο πειραματικό 

σφάλμα (πιθανόν το δείγμα να μην βρίσκεται σε καλή επαφή με το απωθητικό 

ηλεκτρόδιο), το οποίο να δημιουργεί αυτή την παρατηρούμενη φόρτιση ( 

space charge). 

 Σε γενικές γραμμές, ανεξάρτητα από την ασταθή συμπεριφορά των 

thiols και τις πειραματικές αποκλίσεις, τα δείγματα αυτά παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο αγώγιμο χαρακτήρα από τα LBs. Σε αυτό είναι πιθανόν να 

διαδραματίζει κάποιο ρόλο ο τρόπος προσρόφησης, δηλαδή τα ηλεκτρόνια 

μπορεί να μεταφέρονται πιο εύκολα μέσω του χημικού δεσμού Au–S, καθώς 

και η ύπαρξη ενεργειακά σταθεροποιημένων συζηγών π συστημάτων 

(αρωματικοί δακτύλιοι), τα οποία ελλατώνουν τα ενεργειακά χάσματα μεταξύ 

των ζωνών αγωγιμοτητας, διευκολύνοντας έτσι την διέλευση των 

ηλεκτρονίων. Συνεχίζοντας τον συλλογισμό, οι ελαφρές μονώτικές ιδιότητες 

του δείγματος R858, αποδίδονται στον ασθενέστερο αρωματικό χαρακτήρα 

που έχουν οι ομάδες πυρενίου σε σχέση με τις αντίστοιχες βενζολικές ομάδες. 

 Γενικά η διαπερατότητα των ηλεκτρονίων μέσω οργανομένων, 

οργανικών λεπτών film, είναι πολύ ευαίσθητη σε λεπτομέρειες που αφορούν 

την σύσταση και την δομή του film, καθώς και την φύση του υποστρώματος. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιαστήκαν παραπάνω καθώς και τα πορίσματα 

προηγούμενων μελετών, υποδεικνύουν αρκετούς τρόπους γενικής 

συμπεριφοράς. Οι υπολογισμοί μοντέλων που έχουν γίνει δεν 

πραγματεύονται ακόμη με πραγματικά συστήματα, όμως αποκαλύπτουν 

γενικά χαρακτηριστικά αυτών των διαδικασιών. Αυτά είναι α) ο τρισδιάστατος 

χαρακτήρας της διαπερατότητας και β) η εξάρτηση από την δομή των 

ηλεκτρονικών ζωνών  του μοριακού στερεού. 

 Εξαιτίας της εκθετικής απόσβεσης της πιθανότητας διείσδυσης με το 

πλάτος του δυναμικού φράγματος, είναι δελεαστικό να θεωρηθεί η μεταφορά 

των ηλεκτρονίων σαν μία μονοδιάστατη διαδικασία, και γεγονός είναι ότι στις 

θεωρητικές συζητήσεις, συχνά χρησιμοποιούνται τέτοια μοντέλα. Για 

μεταφορά ηλεκτρονίων μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών καταστάσεων του 

φράγματος, για παράδειγμα μέσω των ζωνών αγωγιμότητας, η προηγούμενη 

υπόθεση δεν ευσταθεί, και η πιθανότητα διαπερατότητας επηρεάζεται από την 

τρισδιάστατη δομή του μοριακού film. Ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση η 



σχέση μεταξύ της αγωγιμότητας κατά μήκος μίας μοριακής αλυσίδας και της 

διαμοριακής σύζευξης, είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Κάποιες υπολογιστικές 

μελέτες13 δείχνουν καθαρά ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που το φαίνομενο 

σήραγγας  είναι ισχυρό, η μονοδιάστατη αντιμετώπιση του προβλήματος είναι 

ανεπαρκής και χάνονται σημαντικές πληροφορίες πάνω στην φυσική πλευρά 

του ζητήματος. Να σημειωθεί ότι δεν έχουν γίνει λεπτομερείς υπολογισμοί της 

διαπερατότητας μέσω οργανικών στοιβάδων, αλλά μόνο σε απλά συστήματα, 

όπως το νερό. 

 Η διαπερατότητα ενός ηλεκτρονίου μέσω κάποιου μοριακού film 

εξαρτάται από την ηλεκτρονική δομή του, με τον ίδιο τρόπο που εξαρτάται η 

μεταφορά ηλεκτρονίων μέσω δεσμού από την ηλεκτρονική δομή των 

τροχιακών του δεσμού, κυρίως των τροχιακών LUMO. Για διατεταγμένα 

μοριακά συστήματα αυτές οι ηλεκτρονιακές καταστάσεις ενδεχομένως να είναι 

εκτεταμένες και να συνιστούν ζώνες αγωγιμότητας του μοριακού στερεού. 

Είναι προφανές ότι η δομή αυτών των ζωνών θα είναι καλύτερα καθορισμένη, 

όσο αυξάνει ο βαθμός τάξης της επιφάνειας. Όπως προαναφέρθηκε η 

τρισδιάστατη τάξη των μοριακών στοιβάδων εξαρτάται από τις συνθήκες 

παρασκευής και εναπόθεσης, από το είδος του προσρόφητη και του 

υποστρώματος, από τον αριθμό των στοιβάδων, από την θερμοκρασία κ.τ.λ. 

Σημαντικό είναι επίσης ότι η παρατηρούμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα 

από τις ηλεκτρονικές καταστάσεις του film, υποδεικνύουν ότι οι κλασσικές 

προσεγγίσεις σκέδασης είναι ανεπαρκής και ότι η μεταχείριση τέτοιων 

συστημάτων πρέπει να γίνεται κβαντομηχανικά. 

 Εν κατακλείδι υπάρχει ακόμα μεγάλη πορεία μέχρι την επίτευξη της 

απόλυτης γνώσης και χειρισμού των ιδιοτήτων διατεταγμένων υλικών στην 

κλίμακα nano. Η τεχνική electron imaging αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για 

την πειραματική διερεύνηση των παραμέτρων που ελέγχουν τα φαινόμενα 

ηλεκτρονιακής κίνησης μέσα από τέτοια συστήματα. Με αυτή την μέθοδο είναι 

δυνατόν να παρατηρηθεί η εξάρτηση της διαπερατότητας από τον αριθμό των 

στοιβάδων και επιπλέον, σαρώνοντας την κατάλληλη περιόχη συχνότητων με 

αρκετά μικρό βήμα, μπορεί να εξαχθεί η διαπερατότητα ως συνάρτηση της 

ενεργειακής κατανομής των εξαγόμενων ηλεκτρονίων· πληροφορίες που 

επίσης δίνονται από πειράματα LEET ή από πειράματα LEPS με την τεχνική 

retarding field. Επιπλέον όμως η τεχνική EI παρέχει πληροφορίες για τις 



γωνιακές κατανομές των εξερχόμενων φωτοηλεκτρονίων, όπως επίσης και 

δυνατότητα διερεύνησης του ρόλου της ορμής των ηλεκτρονίων, πριν αυτά 

εισέλθουν στην οργανική στοιβάδα. Ακόμη είναι εφικτή η λεπτομερής μελέτη 

της εξάρτησης των γωνιακών κατανομών από την γωνία πρόσπτωσης, θέμα 

το οποίο δεν είναι πλήρως κατανοητό. Τέλος ακόμα και η χρονική εξάρτηση 

των ηλεκτρικών ιδιοτήτων μπορεί να μελετηθεί λαμβάνοντας πολλαπλές, 

συνεχόμενες εικόνες για κάθε δείγμα.    
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