
 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
1.1 Εισαγωγή. 
 Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες ενός πολυμερικού υλικού, καθώς επίσης και 
οι βιολογικές λειτουργίες βιολογικών πολυμερών, εξαρτώνται άμεσα από παράγοντες, 
όπως η χημική σύσταση, η δομή και η δυναμική της πολυμερικής αλυσίδας. Η μελέτη 
αυτών των παραμέτρων θα επιτρέψει τη συλλογή ενός πλήθους πληροφοριών και θα 
συμβάλλει σημαντικά στη διευκρίνηση του γρίφου που λέγεται: Σχέση δομής και 
ιδιοτήτων ενός πολυμερούς. Προκειμένου περί βιολογικών πολυμερών, θα επιτρέψει τη 
διευκρίνηση μηχανισμών που διέπουν βιολογικά φαινόμενα σε ζώντες οργανισμούς. Η 
παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη μελέτη της δυναμικής βιολογικών πολυμερών, γνωστής 
χημικής σύστασης και δομής. 
 Τα βιολογικά πολυμερή της παρούσας μελέτης είναι μία σειρά από γραμμικούς 
πολυσακχαρίτες, οι οποίοι διαφέρουν στον τύπο του γλυκοζιτικού δεσμού, ή/και στη 
φύση των μονομερών μονάδων (μονοσακχαρίτες), οι οποίες συνιστούν την 
πολυσακχαριτική αλυσίδα. Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη συνέχεια μίας συστηματικής 
μελέτης της δυναμικής πολυσακχαριτών σε διαλύματα, ως συνάρτηση του τύπου των 
γλυκοζιτικών δεσμών και της φύσης των μονομερών μονάδων. Η δυναμική των 
πολυσακχαριτών αντανακλά την ευλυγισία των υδατανθρακικών αλυσίδων, η οποία με 
τη σειρά της καθορίζει τη ρευστότητα των πολυσακχαριτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
στη βιομηχανία τροφίμων, ως πτητικές ύλες, υποστρώματα δημιουργίας τρισδιάστατων 
πλεγμάτων (gels), ή ως ρυθμιστές της ρευστότητας της υγρής φάσης. Επίσης, η 
ευλυγισία πολυσακχαριτών συνδεδεμένων χημικά με πρωτεΐνες (γλυκοπρωτεΐνες), ή λίπη 
(γλυκολιπίδια), φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού. 
 Η μελέτη της δυναμικής των πολυσακχαριτών στην παρούσα μελέτη, αναφέρεται 
στη μελέτη των περιστροφικών κινήσεων που συμβαίνουν στην πολυμερική αλυσίδα σε 
χρονική κλίμακα από 10-9 s έως 10-12 s. Η επιλογή της μελέτης περιστροφικών κινήσεων 
μικρής σχετικά χρονικής διάρκειας στηρίζεται στους εξής τρεις κύριους λόγους: (α) Οι 
περιστροφικές κινήσεις συνδέονται άμεσα και αποφασιστικά με τη δομή του 
πολυμερούς. (β) Για μοριακά βάρη μεγαλύτερα από 1.000-10.000 daltons, ανάλογα με τη 
φύση της πολυμερικής αλυσίδας, οι περιστροφικές κινήσεις είναι ανεξάρτητες του 
μοριακού βάρους. Η περιοχή μοριακών βαρών μεγαλύτερη από 1.000-10.000 daltons 
καλύπτει τους γραμμικούς πολυσακχαρίτες της παρούσας μελέτης. (γ) Τα ενδομοριακά 
δυναμικά φράγματα των περιστροφικών κινήσεων δεν επηρεάζονται από υδροδυναμικές 
αλληλεπιδράσεις. 



 2

 Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί για την εξέταση της δυναμικής συμπεριφοράς 
είναι η Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και ιδιαίτερα η 
τεχνική της Πυρηνικής Μαγνητικής Αποδιέγερσης. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει 
χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία η μέθοδος της αποδιέγερσης του πυρήνα 13C, ο 
οποίος αποτελεί το σκελετό της κύριας αλυσίδας και των πλευρικών ομάδων ενός 
συνθετικού και βιολογικού πολυμερούς. Η μέτρηση των χρόνων αποκατάστασης σπιν-
πλέγμα, σπιν-σπιν και του φαινομένου Overhauser για μαγνητικά μη ισοδύναμους 
πυρήνες 13C στο μακρομόριο σε συνδυασμό με κατάλληλες θεωρητικές συναρτήσεις 
συσχέτισης δίνουν, όπως θα δούμε στην εργασία αυτή, πολύτιμες πληροφορίες για τη 
φύση και τον τύπο των μοριακών κινήσεων που συμβαίνουν σε μία μακρομοριακή 
αλυσίδα. 
 Η παρούσα εργασία έχει διαιρεθεί σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 
μία συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου που απαιτείται για την 
κατανόηση της θεωρίας της αποδιέγερσης του πυρήνα 13C, τη σύνδεση αυτής με τις 
παραμέτρους αποδιέγερσης Τ1, Τ2 και ΝΟΕ, και περιγράφονται αναλυτικά τα πειράματα 
μέτρησής τους. Επίσης, το ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των 
θεωρητικών συναρτήσεων συσχέτισης που χρησιμοποιούνται για την ποιοτική και 
ποσοτική περιγραφή της συνολικής, τμηματικής και πλευρικής κίνησης της αλυσίδας. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες προσδιορισμού των 
φυσικών ιδιοτήτων των πολυσακχαριτών, όπως του ιξώδους και του μοριακού βάρους, 
και των μετρήσεων των παραμέτρων αποδιέγερσης. Επίσης, περιγράφονται οι 
αλγόριθμοι των αριθμητικών υπολογισμών για τη θεωρητική αναπαραγωγή των 
παραμέτρων αποδιέγερσης και των διαμορφώσεων των πολυσακχαριτικών αλυσίδων. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά στη δομή και τις διαμορφώσεις 
των πολυσακχαριτών και στη συνέχεια εξετάζεται η περιστροφική δυναμική της κύριας 
αλυσίδας των πολυσακχαριτών αμυλόζη σε διάλύμα DMSO-d6 και ινουλίνη και 
δεξτράνη σε διάλυμα D2O. Στο ίδιο κεφάλαιο εξετάζεται η δυναμική της περιστροφικής 
κίνησης της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας για αυτπύς τους πολυσακχαρίτες. 
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1.2  Το φαινόμενο του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). 
1.2.1  Κβαντομηχανική περιγραφή. 
 Σύμφωνα με την κβαντομηχανική θεωρία, όλα τα μεγέθη που προσδιορίζουν ένα 
σωματίδιο είναι κβαντισμένα. Το ίδιο ισχύει συνεπώς και για τη στροφορμή ενός 
πυρηνικού σπιν. Ένας ατομικός πυρήνας μπορεί να εμφανίζει πυρηνικό σπιν, υπό την 
έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί ως ένα περιστρεφόμενο ηλεκτρικό φορτίο και συνεπώς να 
εμπεριέχει στροφορμή. Ο κβαντικός αριθμός της στροφορμής συμβολίζεται με Ι. Η τιμή 
του Ι οποιουδήποτε πυρήνα, εξαρτάται από το μαζικό και ατομικό του αριθμό ως εξής: 
 
 Μαζικός αριθμός Ατομικός αριθμός Κβαντικός αριθμός I 

 περιττός   άρτιος ή περιττός  
2
1 , 

2
3 , 

2
5  ... 

 άρτιος άρτιος  0 
 άρτιος  περιττός 1, 2, 3, ... 
 
 Η κβάντωση της στροφορμής συνεπάγεται και κβάντωση της ενέργειας. Έτσι, 
ένας πυρήνας μπορεί να βρίσκεται σε 2Ι+1 πιθανές ενεργειακές καταστάσεις, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από το μαγνητικό κβαντικό αριθμό, mI. Ο mI εξαρτάται από τον I και 
παίρνει συνολικά 2I+1 τιμές: 
 
  [ ]IIIImI ,1,...,1, −+−−=  (1) 
 

 Η στροφορμή εκφράζεται σε μονάδες 
π2
h

=h , όπου h είναι η σταθερά του Planck 

( s ) και δίδεται από την εξίσωση erg 1062618.6 27 ⋅⋅= −h
 
  h⋅= IP  (2) 
 
Οι αντίστοιχες προβολές της στροφορμής πάνω στον άξονα z δίδονται από την εξίσωση 
 
  h⋅= IZ mP  (3) 
 
Απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, όλες οι παραπάνω καταστάσεις της 
στροφορμής θα έχουν την ίδια ενέργεια (εκφυλισμένες). 
 Ας θεωρήσουμε ένα πυρήνα με σπιν κβαντικό αριθμό Ι σε στατικό μαγνητικό 
πεδίο έντασης Β0. Το άνυσμα Β0 ορίζει τον άξονα z ενός καρτεσιανού συστήματος 
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mI=1/2

mI=-1/2

μz

μzα

β
ΕΝΕΡΓΕΙΑΒ0

 

Σχήμα 1: Ενεργειακές στάθμες και μεταβάσεις ενός πυρήνα με σπιν κβαντικό αριθμό 
2
1

=I  παρουσία 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Β0. 
 
συντεταγμένων. Ο πυρήνας προσανατολίζεται ως προς το B0 και αλληλεπιδρά με 
ενέργεια αλληλεπίδρασης, η οποία καλείται ενέργεια Zeeman. Αυτή δίνεται από τον 
τελεστή Χαμιλτωνιανής Η0 
  00 BPH Zγ−=  (4) 

 
Σύμφωνα με την εξίσωση (3) οι ιδιοτιμές του τελεστή Η0 είναι 
 
  0BmE Im ⋅⋅⋅−= hγ  (5) 

 

όπου γ είναι ο γυρομαγνητικός λόγος του πυρήνα. Για πυρήνες με 
2
1

=I  εμφανίζονται 

δύο ενεργειακές στάθμες, οι οποίες χαρακτηρίζονται με 
2
1

=Im  και 
2
1

−=Im  (Σχήμα 

1). Στην ενεργειακή κατάσταση με 
2
1

=Im  το πυρηνικό σπιν έχει μαγνητική ροπή μz, 

παράλληλη προς την ένταση του πεδίου B0, ενώ στην κατάσταση με 
2
1

−=Im  η 

μαγνητική ροπή του πυρηνικού σπιν είναι αντιπαράλληλη προς την ένταση του 

εξωτερικού πεδίου. Η κατάσταση με 
2
1

=Im  είναι η βασική κατάσταση και 
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συμβολίζεται με α, ενώ η κατάσταση με 
2
1

−=Im είναι η διεγερμένη κατάσταση και 

συμβολίζεται με β. Η ενεργειακή διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις δίνεται από την 
εξίσωση 
 
  00 Β⋅⋅=⋅=Δ hh γνE  (6) 

 
 Στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας, η πληθυσμιακή κατανομή ανάμεσα στα 
ενεργειακά επίπεδα, ακολουθεί την κατανομή Boltzmann 
 

  kTe /0Β−=
Ν

Ν γ

α

β h  (7) 

 
Να και Νβ είναι οι πληθυσμοί της ενεργειακά κατώτερης και ανώτερης στάθμης, 
αντίστοιχα, k η σταθερά Boltzmann και Τ η θερμοκρασία. 
 Με την επίδραση ενός γραμμικά πολωμένου μαγνητικού πεδίου  Β1 κατά τον 
άξονα x (Σχήμα 2), συχνότητας ν, επέρχεται άρση του εκφυλισμού των ενεργειακών 
καταστάσεων, η οποία ακολουθεί τον κανόνα επιλογής Δm=±1. 
 Η αλληλεπίδραση του μαγνητικού πεδίου, Β1, με τον πυρήνα δίδεται από τη 
Χαμιλτωνιανή 
 
   (8) )2cos(2 1

' tIhBH x νγ=

 
Το πεδίο αυτό μπορεί να αναλυθεί σε δύο μαγνητικές συνιστώσες, οι οποίες 
περιστρέφονται με την ίδια συχνότητα, αλλά προς αντίθετες κατευθύνσεις. Το 
περιστρεφόμενο πεδίο Β1, είναι κάθετο προς το στατικό πεδίο B0. Μόνο η συνιστώσα 
του πεδίου που περιστρέφεται με τη φορά περιστροφής του πυρήνα προκαλεί τις 
ενεργειακές μεταβολές (Σχήμα 2). 
 Με την επίδραση του δεύτερου μαγνητικού πεδίου Β1, το οποίο εκπέμπει στην 
περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων, το σύστημα διαταράσσεται. Ως αποτέλεσμα, οι 
πληθυσμοί των ενεργειακών σταθμών μεταβάλλονται και το διάνυσμα της μαγνητικής 
ροπής απομακρύνεται από το πεδίο Β0. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται το σήμα NMR. 
Μετά τη διαταραχή, το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας με 
μηχανισμούς αποδιέγερσης, οι οποίοι θα συζητηθούν σε επόμενη ενότητα. 
 Σύμφωνα με τη κβαντομηχανική θεωρία μεταπτώσεων, η πιθανότητα μετάβασης, 
Wαβ από την ενεργειακή κατάσταση α σε μία άλλη β, δίνεται από την εξίσωση 
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Β1 Β1
δ

ωt

δ

ωt

2Β1cos(ωt+δ) Β0

ω0

ω

Β1

z

z

yyx

x
x

y μ

(β)(α)  
Σχήμα 2: (α) Σχάση πολωμένου μαγνητικού πεδίου Β1 που μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο. (β) Μόνο 
η συνιστώσα που περιστρέφεται με τη φορά περιστροφής του σπιν προκαλεί μεταβάσεις μεταξύ των 
ενεργειακών επιπέδων. 
 
 

  ( ) )(
22

1
2 ννδβγ αβαβ −= aIBW x  (9) 

 
δ είναι η συνάρτηση Dirac, (β|Ιx|α) είναι η κβαντομηχανική μήτρα των στοιχείων Ιx των 
καταστάσεων α και β και ναβ είναι η συχνότητα που αντιστοιχεί στην ενεργειακή διαφορά 
των δύο καταστάσεων. 
 
1.2.2 Κλασσική περιγραφή. Εξισώσεις του Bloch. 
 Σύμφωνα με τους νόμους της κλασσικής μηχανικής, ένα φορτισμένο σωματίδιο, 
παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, δέχεται μία ροπή στρέψης, dμ/dt, το μέτρο της 
οποίας είναι ανάλογο της μαγνητικής ροπής του σωματιδίου. Έτσι, σύμφωνα με τους 
νόμους του Νεύτωνα, το μέγεθος της ροπής στρέψης θα δίνεται από το διανυσματικό 
γινόμενο της μαγνητικής ροπής και του εξωτερικού πεδίου σύμφωνα με την εξίσωση 
 

  )( 0B
dt
d

×= μγμ  (10) 

 
μ είναι η μαγνητική ροπή του σωματιδίου και γ ο γυρομαγνητικός λόγος. Κατά την 

εισαγωγή ενός πυρήνα σε μαγνητικό πεδίο Β0, ο πυρήνας εξαναγκάζεται σε μία 

περιστροφική κίνηση γύρω από το Β0, ως αποτέλεσμα της ροπής στρέψης που εξασκεί το 



 7

 

B0

ω0
μ

B0

ω0
μ

F

ω

B1

(α) (β)  
Σχήμα 3: (α) Μεταπτωτική κίνηση Larmor της μαγνητικής ροπής μ γύρω από το εφαρμοζόμενο μαγνητικό 
πεδίο Β0. (β) Η επίδραση του μαγνητικού πεδίου Β1, στη μαγνητική ροπή, μ, έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της γωνίας μεταξύ του Β0 και της μ, μέσω μίας δρώσας δύναμης F. 
 
πεδίο στη μαγνητική ροπή του πυρήνα. Αυτή η περιστροφική κίνηση, ονομάζεται 
μεταπτωτική κίνηση Larmor και απεικονίζεται στο Σχήμα 3α. Η αντίστοιχη συχνότητα 
Larmor, ω0, δίνεται από την εξίσωση 
 
  000 2 Β== γπω v  (11) 

 
Με την επίδραση ενός περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου Β1, με διεύθυνση κάθετη στο 
πεδίο Β0, η μαγνητική ροπή δέχεται μία δύναμη F, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3β, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η γωνία θ μεταξύ του πεδίου Β0 και της μαγνητικής ροπής. Η 
αύξηση της γωνίας θ είναι ανάλογη του χρόνου εφαρμογής του πεδίου Β1 και δίνεται από 
την εξίσωση 
 
  t1Β=Δ γθ  (12) 
 
Η εφαρμογή του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου Β1, γίνεται υπό τη μορφή παλμών. 
Η γωνία απόκλισης της μαγνητικής ροπής ως προς το πεδίο Β0, εξαρτάται από την 
ένταση και τη διάρκεια του παλμού. 



 8

 Για ένα σύνολο πυρήνων, εισάγουμε ένα νέο μέγεθος, τη μαγνήτιση, Μ. Η 
μαγνήτιση είναι το διανυσματικό άθροισμα όλων των επιμέρους μικροσκοπικών 
μαγνητικών ροπών, μ, του συνόλου των πυρήνων. Έτσι, η εξίσωση (10) γράφεται 
 

  ( BM
dt

dM
×⋅= γ )  (13) 

 
Β είναι το συνολικό μαγνητικό πεδίο, αποτελούμενο από το στατικό πεδίο Β0 και το 
μαγνητικό διάνυσμα του πεδίου Β1. Αναλύοντας το πεδίο Β1 στις συνιστώσες x, y και z, 
και αναπτύσσοντας το διανυσματικό γινόμενο της εξίσωσης (13), προκύπτουν οι εξής 
χρονικά εξαρτημένες εξισώσεις για τις συνιστώσες της μαγνήτισης: 
 

( ))sin(10 tBMBM
dt

dM
zy

x ωγ +⋅=  

 ( 01 )cos( BMtBM
dt

dM
xz

y +⋅= ωγ )  (14) 

( ))cos()sin( 11 tBMtBM
dt

dM
yx

z ωωγ +⋅−=  

 
Για την πλήρη περιγραφή της χρονικής εξάρτησης της Μαγνήτισης, θα πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψιν και η διαδικασία επαναφοράς της κατάστασης του συστήματος των σπιν στην 
αρχική τους κατάσταση θερμικής ισορροπίας. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 
αποδιέγερση και θα περιγραφεί αναλυτικά παρακάτω. 
 Η αποδιέγερση μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες διαδικασίες, την 
αποδιέγερση σπιν-πλέγμα (spin lattice) και την αποδιέγερση σπιν-σπιν (spin-spin). Ο 
Bloch και οι συνεργάτες του1,2 υπέθεσαν ότι η αποδιέγερση σπιν-πλέγμα και σπιν-σπιν 
μπορούν να αναλυθούν ως πρώτης τάξης διεργασίες με χαρακτηριστικούς χρόνους Τ1 και 
Τ2, αντίστοιχα. Έτσι, οι εξισώσεις (14), οι οποίες ονομάζονται εξισώσεις Bloch, 
παίρνουν τη μορφή 
 

( )
2

10 )sin(
T
M

tBMBM
dt

dM x
zy

x −+⋅= ωγ  

 ( )
2

01 )cos(
T
M

BMtBM
dt

dM y
xz

y −+⋅= ωγ  (15) 

( )
1

0
11 )cos()sin(

T
MM

tBMtBM
dt

dM z
yx

z −
−+⋅−= ωωγ  
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Mx, My, Mz είναι οι συνιστώσες της μαγνήτισης στους άξονες x, y, z, αντίστοιχα, ενώ M0 
είναι η μαγνήτιση στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας. Η λύση των εξισώσεων του 
Bloch διευκολύνεται με χρήση ενός άλλου συστήματος αναφοράς, που καλείται 
περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς. 
 
1.3 Παλμικό NMR. 
 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Φασματοσκοπίας NMR είναι η 
χαμηλή ευαισθησία του σήματος που λαμβάνεται. Αυτό οφείλεται στη μικρή ενεργειακή 
διαφορά ανάμεσα στις ενεργειακές στάθμες και αντανακλάται στη μικρή πληθυσμιακή 
διαφορά. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο θεωρώντας πυρήνες με χαμηλή φυσική 
αφθονία όπως ο πυρήνας 13C, του οποίου η φυσική αφθονία είναι μόλις 1%. 
 Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται κάπως με τη χρήση ισχυρών μαγνητικών 
πεδίων, τα οποία αυξάνουν την ενεργειακή διαφορά ανάμεσα στις ενεργειακές στάθμες 
(σύμφωνα με την εξίσωση (6)), επομένως και την πληθυσμιακή διαφορά. 
 Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την επίλυση του προβλήματος είναι η 
συσσώρευση πολλών σημάτων NMR και η πρόσθεσή τους για τη λήψη του τελικού 
σήματος. Αυτή η τεχνική οδηγεί σε αύξηση της ευαισθησίας του σήματος περίπου ίσο με 
την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των σημάτων που συσσωρεύονται. Η κύρια δυσκολία 
αυτής της μεθόδου, είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη του φάσματος. Για 
παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα φασματόμετρο συνεχούς σάρωσης, όπου κάθε 
συχνότητα ανιχνεύεται ξεχωριστά, για τη λήψη μίας σάρωσης απαιτείται χρόνος 100-500 
s. Συνεπώς για τη συσσώρευση εκατοντάδων σαρώσεων, ο χρόνος που θα χρειαζόταν 
κρίνεται ως απαγορευτικός. 
 Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε με τη χρήση του παλμικού NMR. Σύμφωνα με 
αυτήν την τεχνική, το σήμα λαμβάνεται σε μία συγκεκριμένη συχνότητα, F, 
ανοιγοκλείνοντας πολύ γρήγορα τον πομπό παλμών. Με τον τρόπο αυτό, ανιχνεύεται 
ταυτόχρονα μία ζώνη συχνοτήτων, μήκους 2/t σύμφωνα με την εξίσωση 
 

  
t
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Σχήμα 4: (α) Μεταπτωτική κίνηση Larmor πυρήνων με σπιν Ι=1/2 γύρω από το εφαρμοζόμενο μαγνητικό 
πεδίο Β0, στο στατικό σύστημα αναφοράς (β) Το περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς του οποίου οι άξονες 
x´ και y´ περιστρέφονται με συχνότητα ω0 γύρω από τον άξονα z. 
 
Με τον τρόπο αυτό, επιλέγοντας ένα μικρό χρόνο t, μπορούμε να διεγείρουμε μία ευρεία 
περιοχή συχνοτήτων ταυτόχρονα. 
 
1.3.1 Περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Μαγνήτιση. 
 Όπως περιγράφηκε παραπάνω, εάν ένας αριθμός πυρήνων, με σπιν κβαντικό 
αριθμό Ι=1/2, τοποθετηθεί σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Β0, οι πυρήνες θα 
περιστραφούν γύρω από το πεδίο, εκτελώντας την περιστροφική κίνηση Larmor με 
συχνότητα περιστροφής, τη συχνότητα Larmor, ω0. Λόγω του κβαντικού αριθμού Ι=1/2, 
οι μαγνητικές ροπές των πυρήνων τοποθετούνται, είτε παράλληλα, είτε αντιπαράλληλα 
ως προς το εξωτερικό πεδίο. Σύμφωνα με τη κατανομή Boltzmann, θα υπάρχει μία μικρή 
περίσσεια των μαγνητικών ροπών με παράλληλη τοποθέτηση, με αποτέλεσμα την 
ύπαρξη συνισταμένης μαγνητικής ροπής, της μαγνήτισης, παράλληλης προς το πεδίο B0, 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 4α. 
 Η περιγραφή της κίνησης των πυρήνων υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου 
αναφέρεται συχνά στο στατικό ή εργαστηριακό σύστημα αναφοράς, του οποίου ο άξονας 
z είναι ευθυγραμμισμένος με το μαγνητικό πεδίο. Εάν υποθέσουμε όμως ότι είναι δυνατή 
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η περιστροφή του συστήματος αναφοράς (x,y,z) γύρω από τον άξονα z, με συχνότητα 
περιστροφής ίση με τη συχνότητα Larmor, οι πυρήνες θα εμφανίζονται στατικοί, με 
αποτέλεσμα η μαγνητική τους ροπή να έχει την ίδια διεύθυνση με το μαγνητικό πεδίο. 
Στην περίπτωση αυτή η κίνηση των πυρήνων μπορεί να περιγραφεί απλά με την 
περιγραφή της μαγνήτισης, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τον άξονα z. Το νέο 
σύστημα αναφοράς (x´,y´,z´) ονομάζεται περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς και 
διευκολύνει σημαντικά την επίλυση των εξισώσεων Bloch που περιγράφηκαν στην 
προηγούμενη παράγραφο. Το περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς απεικονίζεται στο 
Σχήμα 4β. 
 
1.3.2 Ελεύθερη επαγόμενη φθορά (FID). 
 Έχει ήδη αναφερθεί ότι η εφαρμογή ενός παλμού έχει σαν αποτέλεσμα την 
απόκλιση της μαγνήτισης από το πεδίο Β0. Κατά συνέπεια μπορεί να αναλυθεί σε δύο 
συνιστώσες: μία παράλληλη στον άξονα z, Μz, και μία πάνω στο επίπεδο xy, Μxy. Επειδή 
ο ανιχνευτής του φασματόμετρου τοποθετείται συνήθως κατά μήκος του άξονα y, το 
μέγεθος της Μxy συνιστώσας της μαγνήτισης  καθορίζει την ισχύ του παρατηρούμενου 
σήματος. Οι πυρήνες αμέσως μετά την εφαρμογή του παλμού αλληλεπιδρούν και 
ανταλλάσσουν ενέργεια μεταξύ τους, λόγω της φυσικής διαδικασίας της αποδιέγερσης. 
Αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης είναι η χρονική φθορά της μαγνήτισης στο επίπεδο xy. 
Με άλλα λόγια, η συνιστώσα της μαγνήτισης Μxy μειώνεται χρονικά, ενώ αντιθέτως η 
συνιστώσα Μz αυξάνει και επανέρχεται στην αρχική της τιμή, της ισορροπίας του 
συστήματος.  Το παρατηρούμενο σήμα Mxy καλείται ελεύθερη επαγόμενη φθορά (Free 
Induction Decay, FID) διότι ο πυρήνας αποδιεγείρεται χωρίς την εφαρμογή κάποιας 
ραδιοσυχνότητας. 
 
1.3.3 Μετασχηματισμός Fourier. 
 Στο παρελθόν, η χρήση φασματόμετρων συνεχούς σάρωσης, επέτρεπε την λήψη 
φασμάτων NMR στην περιοχή των συχνοτήτων. Η χρήση του παλμικού NMR παρέχει 
τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή όμως των χρόνων. Τέτοια αποτελέσματα δεν είναι 
επιθυμητά καθώς δεν είναι εύκολο να ερμηνευθούν. Η μετάβαση των αποτελεσμάτων 
από την περιοχή των χρόνων στην περιοχή των συχνοτήτων, γίνεται με μία μαθηματική 
πράξη, το μετασχηματισμό Fourier 
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όπου F(ω) και f(t) είναι συζυγείς συναρτήσεις στην περιοχή των συχνοτήτων και των 
χρόνων, αντίστοιχα. 
 Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier επιτρέπει τη μετάβαση την περιοχή των 
συχνοτήτων στην περιοχή των χρόνων 
 

  ∫ ⋅=
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1.4 Θεωρία Πυρηνικής Μαγνητικής Αποδιέγερσης του πυρήνα 13C. 
1.4.1 Γενικά. Επίλυση εξισώσεων του Bloch στο περιστρεφόμενο σύστημα 
αναφοράς. 
 Ανάμεσα στις διάφορες τεχνικές της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού 
Συντονισμού (NMR Spectroscopy) του πυρήνα 13C, η μεθοδολογία που εξετάζει τη 
διαδικασία της αποδιέγερσης των πυρήνων 13C, από τη διεγερμένη στη βασική 
κατάσταση, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι που εξηγούν το αυξημένο ενδιαφέρον της τεχνικής 
της Πυρηνικής Μαγνητικής Αποδιέγερσης του πυρήνα 13C. Πρώτον, παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τη δομή ενός μορίου, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι 
πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να ληφθούν με άλλου είδους τεχνικές. Δεύτερον, 
προσφέρουν ένα ικανοποιητικό αριθμό πειραμάτων προς την κατεύθυνση μελέτης της 
δυναμικής τόσο των απλών μορίων, όσο και μακρομοριακών συστημάτων. Ο τρίτος 
λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι η αποδιέγερση των πυρήνων 13C ενός συστήματος 
οδηγεί στην αύξηση της ευαισθησίας ενός πειράματος NMR (φαινόμενο ΝΟΕ). 
 Κατ’ αρχήν, όλοι οι πυρήνες, οι οποίοι εμφανίζουν μαγνητικές ιδιότητες, 
μπορούν να μελετηθούν με τη Φασματοσκοπία NMR. Η ιδιαίτερη αναφορά στον πυρήνα 
13C, οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα άνθρακα απαρτίζουν το σκελετό και τις 
πλευρικές αλυσίδες στους πολυσακχαρίτες της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, ο πυρήνας 
13C, παρουσιάζει ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους πυρήνες: 
1. Λόγω της χαμηλής φυσικής αφθονίας του πυρήνα 13C (περίπου 1%) δεν 
παρατηρούνται φαινόμενα αλληλεπιδράσεων δίπολο-δίπολο μεταξύ των γειτονικών 
πυρήνων 13C. Αυτό απλουστεύει σημαντικά την εμφάνιση του φάσματος NMR και την 
ερμηνεία των χρόνων αποδιέγερσής του. 
2. Η πολύ μεγάλη περιοχή χημικών μετατοπίσεων (~200 ppm) του πυρήνα 13C καθιστά 
εφικτή την ανάλυση των περισσοτέρων σημάτων του, ακόμα και σε περίπλοκα μόρια. 
3. Η συντριπτική πλειοψηφία των φασμάτων του πυρήνα 13C λαμβάνονται κάτω από 
συνθήκες πλήρους πρωτονιακής αποσύζευξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση 
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των σημάτων των ατόμων 13C με τη μορφή μίας απλής κορυφής, των οποίων η 
αποδιέγερση διέπεται από απλή εκθετική συνάρτηση3. 
 Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους η εισαγωγή ενός πυρήνα 
εντός μαγνητικού πεδίου, άρει τον εκφυλισμό των ενεργειακών καταστάσεων και 
εξαναγκάζει τους πυρήνες στη σύνθετη κίνηση Larmor. Η επαναφορά των πυρήνων στη 
βασική τους κατάσταση, με ταυτόχρονη αποκατάσταση της κατανομής κατά Boltzmann 
(κατάσταση θερμικής ισορροπίας), πραγματοποιείται στη Φασματοσκοπία NMR με δύο 
πορείες αποδιέγερσης4, την αποδιέγερση σπιν-πλέγμα (spin-lattice relaxation) και την 
αποδιέγερση σπιν-σπιν (spin-spin relaxation). 
 Η μαθηματική περιγραφή της επαναφοράς των συνιστωσών της μαγνήτισης Mz 
και Μxy στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας κατά τη διαδικασία της αποδιέγερσης 
σπιν-πλέγμα και της αποδιέγερσης σπιν-σπιν, αντίστοιχα, γίνεται με τη λύση των 
εξισώσεων του Bloch. Κατά την επίλυση των εξισώσεων αυτών5, αποδεικνύεται ότι η 
επαναφορά των συνιστωσών Mz και Μxy ακολουθεί εκθετική συνάρτηση με χρονικές 
σταθερές το χρόνο αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα, Τ1 και το χρόνο αποδιέγερσης σπιν-σπιν, 
Τ2 
 

( )1/
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Z eMtM −−=  

   (19)  2/
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1.4.2 Διαδικασίες και μηχανισμοί αποδιέγερσης. 
 Κατά την αποδιέγερση σπιν-πλέγμα, οι μαγνητικοί πυρήνες αποδιεγείρονται 
μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον τους (πλέγμα), με χρονική σταθερά το 
χρόνο αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα, Τ1. Κατά την αποδιέγερση σπιν-σπιν οι γειτονικοί 
μαγνητικοί πυρήνες αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν ενέργεια μεταξύ τους, με χρονική 
σταθερά το χρόνο αποδιέγερσης σπιν-σπιν, Τ2. 
 Ο όρος “πλέγμα” στη Φασματοσκοπία NMR αντιπροσωπεύει παλλόμενα, τοπικά 
μαγνητικά πεδία, Bloc, τα οποία δημιουργούνται από το ατομικό και ηλεκτρονικό 
περιβάλλον των πυρηνικών σπιν. Λόγω της μοριακής κίνησης τα τοπικά αυτά πεδία είναι 
χρονικά εξαρτημένα. Αν τα διάφορα Bloc έχουν συνιστώσες συχνότητας ίσης ή περίπου 
ίσης με τη συχνότητα Larmor του πυρήνα, είναι ικανά να προκαλέσουν αποδιέγερση, 
μεταφέροντας την επιπλέον ενέργεια των διεγερμένων πυρηνικών σπιν στο πλέγμα. Η 
χρονική εξάρτηση των τοπικών μαγνητικών πεδίων Bloc από τη μοριακή κίνηση αποτελεί 
τον κρίκο που συνδέει την αποδιέγερση σπιν-πλέγμα με τη δυναμική των μορίων. 
 Η αποδιέγερση σπιν-σπιν συμβαίνει επίσης μέσω των τοπικών μαγνητικών 
πεδίων Bloc αλλά με διαφορετικό τρόπο. Αν ένας πυρήνας πραγματοποιεί μετάβαση από 
μία ενεργειακή κατάσταση σε μία άλλη τότε το Bloc αποκτά ακριβώς την κατάλληλη 
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συχνότητα για να προκαλέσει μετάβαση ενός δεύτερου πυρήνα. Αν τη χρονική αυτή 
στιγμή ένας δεύτερος πυρήνας ίδιου τύπου και σε αντίθετη κατάσταση σπιν είναι αρκετά 
κοντά στον πρώτο πυρήνα, οι δύο πυρήνες μπορούν ουσιαστικά να ανταλλάξουν 
ενέργεια. Μία τέτοια διαδικασία δεν είναι του τύπου σπιν - πλέγμα γιατί η ολική ενέργεια 
του συστήματος των δυο σπιν διατηρείται σταθερή (conservation of energy). Η 
αποδιέγερση σπιν-σπιν είναι εντροπική διαδικασία σε αντίθεση με την αποδιέγερση σπιν-
πλέγμα, η οποία είναι ενεργειακή διαδικασία. Η πορεία αποδιέγερσης σπιν-σπιν, 
επηρεάζει το χρόνο ζωής του σπιν στη διεγερμένη κατάσταση και συνεπώς και το εύρος 
του φασματικού σήματος του πυρήνα. 
 Στα ρευστά τυπικές πηγές τοπικών πεδίων Bloc είναι πυρηνικά και ηλεκτρικά 
δίπολα, ηλεκτρικά τετράπολα, η ανισοτροπία της χημικής μετατόπισης (chemical shift 
anisotropy), η μεταβολή της βαθμωτής σύζευξης (scalar coupling) και η περιστροφή του 
ίδιου του μορίου, εάν είναι μικρό, ή ευέλικτου τμήματος στο μόριο (spin rotation). Η 
αποτελεσματικότητα όλων των παραπάνω πηγών Bloc στην αποδιέγερση ενός πυρήνα 
εξαρτάται από το εύρος της ταλάντωσης των Bloc και τη χρονική κλίμακα της μοριακής 
κίνησης. 
 Η μαθηματική περιγραφή της αλληλεπίδρασης του πυρηνικού σπιν με τα τοπικά 
πεδία Bloc είναι παρόμοια για όλους τους μηχανισμούς δημιουργίας τοπικών πεδίων4. Στα 
μακρομόρια της παρούσας εργασίας κύρια πηγή αποδιέγερσης είναι η αλληλεπίδραση 
ενός πυρήνα 13C με το τοπικό πεδίο που οφείλεται στο απ’ ευθείας συνδεδεμένο (με 
χημικό δεσμό) πυρήνα πρωτονίου, 1Η (13C - 1Η πυρηνικό δίπολο - πυρηνικό δίπολο 
αλληλεπίδραση). Έτσι, θα δοθεί αμέσως παρακάτω, η αναλυτική περιγραφή του 
μηχανισμού αποδιέγερσης δίπολο-δίπολο καθώς επίσης και του υπολογισμού των 
παραμέτρων αποδιέγερσης Τ1, Τ2 και ΝΟΕ για το μηχανισμό αυτό. 
 
1.4.3 Αλληλεπίδραση δίπολο δίπολο. 
 Η κύρια πηγή αποδιέγερσης των πρωτονιομένων πυρήνων 13C στα περισσότερα 
διαμαγνητικά υγρά, είναι η ενδομοριακή αλληλεπίδραση δίπολο-δίπολο με τα απ’ 
ευθείας συνδεδεμένα πρωτόνια. Μία απλή εικόνα του μηχανισμού αυτού απεικονίζεται 
στο Σχήμα 5. Ένα ζεύγος πυρήνων 13C και 1Η συνδεδεμένων με χημικό δεσμό βρίσκεται 
σε ένα συμπαγές μόριο που εκτελεί στο διάλυμα την πολύπλοκη περιστροφική κίνηση 
Brown, υπό την επίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου εντάσεως B0. Το άνυσμα της 
έντασης του εξωτερικού πεδίου εφαρμόζεται στον άξονα z του περιστρεφόμενου 
συστήματος αναφοράς. Οι δύο αυτοί πυρήνες δρουν ως μικροσκοπικοί μαγνήτες ή, 
καλύτερα, ως μαγνητικά δίπολα και χαρακτηρίζονται από μία μαγνητική διπολική ροπή. 
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Σχήμα 5: Μηχανισμός της αλληλεπίδρασης δίπολο-δίπολο ενός ζεύγους πυρήνων 13C-1H τοποθετημένων 
σε ένα συμπαγές μόριο, το οποίο εκτελεί την περιστροφική κίνηση Brown σε διάλυμα. x, y, z είναι το 
καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων του εργαστηρίου, ενώ το καρτεσιανό σύστημα x´, y´, z´ είναι 
τοποθετημένο στο μόριο. 
 
 Το δίπολο του 1Η ή, πιο σωστά, η μαγνητική ροπή του, δημιουργεί ένα τοπικό 
μαγνητικό πεδίο, Bloc, στον πυρήνα 13C. Η ένταση του τοπικού πεδίου Bloc δίνεται από 
την εξίσωση6 
 

  3

2 1cos3

CH
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B −⋅
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rCH είναι η απόσταση μεταξύ των πυρήνων, ίση με το μήκος του δεσμού C-H, θ είναι η 
γωνία που σχηματίζει το άνυσμα του δεσμού C-H με την κατεύθυνση της έντασης του 
εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Η απόσταση rCH θεωρείται σταθερή. Το πρόσημο ± 
σημαίνει πρόσθεση ή αφαίρεση του Bloc στο πεδίο B0 ανάλογα με την κατάσταση σπιν 
του πρωτονίου (παράλληλος ή αντιπαράλληλος προσανατολισμός των μαγνητικών 
ροπών των 1Η και 13C). 
 Καθώς το μόριο περιστρέφεται μέσα στο διάλυμα, το τοπικό πεδίο Bloc εξαρτάται 
χρονικά μέσω της χρονικής μεταβολής της γωνίας θ, η οποία μεταβάλλεται συνεχώς, 
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θ

φ

13C

1H
Z

 
Σχήμα 6 Μεταβολή της γωνίας θ που σχηματίζει το άνυσμα C-H με την κατεύθυνση της έντασης του 
εξωτερικού πεδίου B0, λόγω της κίνησης Brown σε διάλυμα. 
 
καθώς μεταβάλλεται ο προσανατολισμός του ανύσματος C-H (εξίσωση (20)). Εάν η 
διαπυρηνική απόσταση rCH δεν είναι σταθερή, όπως συμβαίνει στις διαμοριακές 
αλληλεπιδράσεις, ή όταν έχουμε ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πυρήνων 13C και 
πρωτονίων ενός εύκαμπτου τμήματος του μορίου, τότε το χρονικό πεδίο εξαρτάται και 
από τη χρονική μεταβολή του ανύσματος rCH. Η μεταβολή της γωνίας θ κατά τη μοριακή 
κίνηση φαίνεται σχηματικά στο Σχήμα 6. Ο πυρήνας 13C θεωρείται ότι βρίσκεται στο 
κέντρο σφαίρας ακτίνας rCH (η οποία εδώ θεωρείται σταθερή), στην επιφάνεια της οποίας 
κινείται ο πυρήνας 1Η, ακολουθώντας τυχαία τροχιά, εξ’ αιτίας της περιστροφικής 
κίνησης του μορίου στο διάλυμα. Η γωνία θ μεταβάλλεται καθ’ όλο το μήκος της 
τροχιάς. 
 Υπό την προϋπόθεση ότι η μοριακή κίνηση είναι αρκετά γρήγορη, η χρονική 

μέση τιμή του γωνιακού παράγοντα 1cos3 2 −⋅ θ  στην εξίσωση (20), γίνεται ίση με το 

μηδέν, οπότε μηδενίζεται και η μέση τιμή του Βloc 
 
  ( ) 0=tBloc  (21) 
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Οι αγκύλες υποδηλώνουν χρονικό μέσο όρο. Οι γρήγορες κινήσεις των μορίων σε 
διαλύματα, έχουν ως αποτέλεσμα το γρήγορο μηδενισμό της μέσης τιμής του Bloc, σε 
χρόνο μικρότερο από τη χρονική κλίμακα του φαινομένου NMR. Αντιθέτως, οι κινήσεις 
των μορίων στη στερεά φάση συμβαίνουν σε μεγαλύτερη χρονική κλίμακα και 
προκαλούν πιο αργό, ή καθόλου μηδενισμό της μέσης τιμής του Bloc. Στην παρατήρηση 
αυτή αποδίδονται και οι λεπτές κορυφές των φασμάτων στα υγρά, σε αντίθεση με τις 
ευρείες κορυφές, οι οποίες παρατηρούνται στα φάσματα των στερεών. Το χρονικό 

διάστημα λήψης του χρονικού μέσου όρου 1cos3 2 −⋅ θ , θεωρείται αρκετά μεγάλο σε 

σύγκριση με το χρόνο που απαιτείται για να μεταβληθεί το Bloc, ώστε να εξασφαλίζεται 
μία μαθηματικά αξιόπιστη τιμή αυτού του μέσου όρου. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι 
τόσο μικρό σε σύγκριση με το χρόνο αποδιέγερσης των πυρήνων, ώστε να μπορεί να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποδιέγερσής τους. 
 Σε αντίθεση με τη μέση τιμή, η μέση τιμή του τετραγώνου του πεδίου Bloc στο 
ίδιο χρονικό διάστημα, είναι διαφορετική από το μηδέν εξ’ αιτίας του στατιστικά τυχαίου 
χαρακτήρα (random) της μοριακής κίνησης5 
 

  ( ) 02 =tBloc  (22) 

 
Μία τρίτη ιδιότητα που ισχύει για τα τοπικά πεδία Bloc δίνεται από την εξίσωση 
 
  ( ) ( ) 0=+⋅ τtBtB locloc  (23) 

 
για μεγάλους χρόνους τ. Η εξίσωση (23) περιγράφει τη συσχέτιση των τοπικών πεδίων 
σε χρόνους t και t+τ. Από την εξίσωση αυτή γίνεται φανερό ότι οι τιμές του τοπικού 
πεδίου Bloc που απέχουν πολύ χρονικά (μεγάλο τ), χάνουν τη μεταξύ τους συσχέτιση.  
 
1.4.4 Χρονική συνάρτηση συσχέτισης και φασματική πυκνότητα. 
 Η αποτελεσματικότητα των Bloc να προκαλέσουν αποδιέγερση, εξαρτάται από τη 
χρονική επιμονή (διάρκεια) ύπαρξης τους πριν αυτά μηδενιστούν κατά μέσο όρο από την 
τυχαία περιστροφική κίνηση του μορίου. Μέτρο αυτής της χρονικής επιμονής των Bloc, 
αποτελεί η συνάρτηση χρονικής συσχέτισης7 (time correlation function, TCF), η οποία 
συσχετίζει την τιμή του Bloc σε χρόνους t και t+τ και δίνεται από τη μέση τιμή 
 
  ( ) ( )

tlocloc tBBtG +⋅= ττ)(  (24) 
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Η χρονική εξάρτηση αναφέρεται στη χρονική μεταβολή των τοπικών πεδίων λόγω της 
μοριακής κίνησης. Η συνάρτηση G(t) είναι ανεξάρτητη του t και ταυτόχρονα πραγματική 
και άρτια συνάρτηση του τ, δηλαδή ισχύει 
 
   (25) )()()( * tGtGtG =−=

 
Εάν θέσουμε ως αρχή του χρόνου t=0 στην εξίσωση (24), τότε 
 
  ( ) ( )

0
0)( ττ locloc BBG ⋅=  (26) 

 
Όπως γίνεται φανερό από τον ορισμό της (εξίσωση (24)), η συνάρτηση συσχέτισης, G(t), 
μηδενίζεται για μεγάλους χρόνους t, καθώς δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των Bloc(0) 
και Bloc(t). Η συνάρτηση συσχέτισης είναι σημαντική στη φασματοσκοπία NMR γιατί 
περιέχει όλες τις πληροφορίες για τους μηχανισμούς και τις ταχύτητες ενός μορίου. Ο 
προσδιορισμός της επιτρέπει την ποσοτική περιγραφή της δυναμικής των μορίων. 
 Οι συναρτήσεις συσχέτισης, που χρησιμοποιούνται στον πυρηνικό μαγνητικό 
συντονισμό8, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν δύο συστήματα είναι ασθενώς συζευγμένα, 
όπως στην περίπτωση των πυρηνικών σπιν με το πλέγμα. 
 Για ισοτροπική κίνηση σφαιρικών ή περίπου σφαιρικών μορίων, η G(t) φθίνει 
εκθετικά6 με μία χρονική σταθερά, το μοριακό χρόνο συσχέτισης, τc (molecular 
correlation time). Ο μοριακός χρόνος συσχέτισης περιγράφει την ταχύτητα με την οποία 
τα τοπικά πεδία χάνουν τη συσχέτισή τους6 
 

  ( ) ct
loc eBtG τ/

0

2 0)( −=  (27) 

 
 Ο μοριακός χρόνος συσχέτισης τc είναι ένα μικροσκοπικό μέτρο της ταχύτητας 
της περιστροφικής κίνησης των μορίων στα υγρά9 και θεωρείται ως ο μέσος χρόνος των 
μοριακών συγκρούσεων, ή ως ο μέσος χρόνος που χρειάζεται ένα μόριο για να 
περιστραφεί κατά γωνία 1 rad γύρω από ένα μοριακό άξονα. Από τις εξισώσεις (26) και 
(27) γίνεται φανερό, ότι όσο πιο γρήγορη είναι η κίνηση (μικρό τc), τόσο πιο μικρή είναι 
η επιμονή συσχέτισης των Bloc και επομένως λιγότερο αποτελεσματική η αποδιέγερση. 
Έτσι, μικρά μόρια που χαρακτηρίζονται από μικρούς χρόνους τc, αποδιεγείρονται πιο 
αργά, από ότι μεγαλύτερα μόρια παρόμοιου σχήματος, στην ίδια θερμοκρασία και τον 
ίδιο διαλύτη. 
 Όπως είναι γνωστό, με τη Φασματοσκοπία NMR μελετάμε συχνότητες. 
Επομένως, για να μελετήσουμε τη G(t), η οποία μεταβάλλεται στο χώρο των χρόνων, θα 
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πρέπει να βρούμε μία συζυγή συνάρτηση, η οποία να μεταβάλλεται στο χώρο των 
συχνοτήτων. Η μετάβαση αυτή από το χώρο των χρόνων στο χώρο των συχνοτήτων, 
γίνεται με τη μαθηματική διαδικασία που αναφέραμε προηγουμένως, το γνωστό 
μετασχηματισμό Fourier. Η μαθηματική διαδικασία περιγράφεται από την εξίσωση (28). 
Η συζυγής συνάρτηση της G(t), η J(ω), ονομάζεται φασματική πυκνότητα, (spectral 
density)4 των τοπικών πεδίων Bloc 

 

   (28) ∫ ⋅=
+∞

∞−

− tietGJ ωω )()(

 
 Η J(ω) εκφράζει την κατανομή και το μέγεθος των διακυμάνσεων των Bloc στην 
περιοχή των συχνοτήτων. Επίσης, η συνάρτηση J(ω) αντιπροσωπεύει την ενεργειακή 
ισχύ των Bloc που είναι διαθέσιμη στη συχνότητα ω, για την αποδιέγερση του πυρηνικού 
συστήματος, άρα είναι μέτρο της ικανότητας των Bloc να προκαλέσουν αποδιέγερση ή 
όχι στη συχνότητα ω. Για παράδειγμα, για μοριακή κίνηση ταχύτητας τc=10-12 s, η J(ω) 
περιλαμβάνει την κατανομή των συχνοτήτων των Bloc από 0-1012 Hz. Αντικατάσταση της 
εξίσωσης (27) στη (28) δίνει  
 

  ( ) 22220

2

1
2

)0(
1

2
0)(

c

c

c

c
loc GBJ

τω
τ

τω
τ

ω
+

=
+

=  (29) 

 
 Στο Σχήμα 7 απεικονίζεται η γραφική παράσταση της μεταβολής της J(ω) 
συναρτήσει της συχνότητας ω, για τρεις διαφορετικές τιμές του τc. Σύμφωνα με τις 
ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier5, η επιφάνεια κάτω από κάθε καμπύλη είναι 

σταθερή και ίση με την τιμή της G(t) για t=0, δηλαδή ίση με ( )
0

2 0locB . Η τιμή αυτή 

αντιστοιχεί στη συνολική ενέργεια που διατίθεται από τη μοριακή κίνηση για την 
αποδιέγερση.  Όταν ο χρόνος τc είναι μικρός (τc << 1/ω0), οι μοριακές κινήσεις 
κατανέμονται σε μία ευρεία περιοχή συχνοτήτων (από 0 έως 1/τc) και η ισχύς των Bloc ως 
συνάρτηση της συχνότητας ω είναι σταθερή και ίση με 2.G(0).τc [βλέπε εξίσωση (29)].  
Όταν ο χρόνος τc είναι μεγάλος (τc > 1/ω0), η τιμή της J(ω) είναι μεγάλη στην περιοχή 
των χαμηλών συχνοτήτων, αλλά μηδενίζεται γρήγορα με την αύξηση της 
συχνότητας. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση, η τιμή της J(ω) είναι 
μικρή για ω=ω0, τη συχνότητα Larmor του πυρήνα. Η τιμή της J(ω) παίρνει τη μέγιστη 
τιμή της, όταν ο χρόνος τc ικανοποιεί τη συνθήκη τc ~ 1/ω0, οπότε και η αποδιέγερση του 
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ω

J(
ω

)
Μεγάλος χρόνος τc

       (τc>1/ω0)

Eνδιάμεσος χρόνος τc

       (τc~1/ω0) Μικρός χρόνος τc

       (τc<<1/ω0)

 
Σχήμα 7: Μεταβολή της φασματικής πυκνότητας J(ω), συναρτήσει της συχνότητας ω για μικρούς, 
ενδιάμεσους και μεγάλους χρόνους συσχέτισης τc. 
 
υπό εξέταση πυρήνα γίνεται μέγιστη.  
 Το επίπεδο τμήμα της καμπύλης της J(ω) για τc << 1/ω0 είναι γνωστό ως περιοχή 
κινητικής στένωσης (motional narrowing region)6,10. Περιέχει συχνότητες, οι οποίες 
ικανοποιούν τη λεγόμενη συνθήκη κινητικής στένωσης (extreme narrowing condition), ω 
<< 1/τc. Σε αυτήν την περιοχή η φασματική πυκνότητα είναι ανεξάρτητη της έντασης του 
εξωτερικού πεδίου B0, αρκεί η συχνότητα Larmor του πυρήνα (ω0 = γ.B0) να είναι τέτοια 
ώστε να ισχύει η συνθήκη: ω0 << 1/τc. Στις συνηθισμένες εντάσεις πεδίων, η συνθήκη 
κινητικής στένωσης ισχύει για μικρά και μεσαίου μεγέθους μόρια σε διαλύτες σχετικά 
μικρού ιξώδους, τα οποία χαρακτηρίζονται από μικρούς χρόνους τc (γρήγορη συνολική 
περιστροφική κίνηση). Τέτοια είναι τα περισσότερα οργανικά μόρια σε κανονική ή 
μεγαλύτερες θερμοκρασίες, καθώς επίσης και τα πολυπεπτίδια και συνθετικά πολυμερή 
μικρού μοριακού βάρους4. Στα πολυμερή υψηλού μοριακού βάρους, όπως θα δούμε 
παρακάτω, η συνθήκη της κινητικής στένωσης παραβιάζεται, ιδιαίτερα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. 
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Σχήμα 8: Ενεργειακά επίπεδα και πιθανότητες μετάβασης ενός συστήματος δύο πυρήνων 13C και 1Η. Τα 
σύμβολα α,  β υποδηλώνουν παράλληλη και αντιπαράλληλη κατεύθυνση της μαγνητικής ροπής των 
πυρηνικών σπιν ως προς την ένταση του εξωτερικού πεδίου B0. 
 
 
1.4.5 Παράμετροι αποδιέγερσης. 
 Όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, οι μεταβάσεις μεταξύ των 
ενεργειακών επιπέδων των πυρηνικών σπιν, που είναι υπεύθυνες για την αποδιέγερση, 
οφείλονται στην παρουσία ενός τοπικού πεδίου Bloc. Αυτά τα τοπικά πεδία είναι πολύ πιο 
ασθενή από το εξωτερικό πεδίο B0 (Bloc<<B0). Έτσι, η κβαντομηχανική περιγραφή των 
μεταβάσεων μεταξύ των ενεργειακών επιπέδων μπορεί να γίνει με τη θεωρία των 
χρονοεξαρτημένων διαταραχών (time-dependent perturbation theory). Το Σχήμα 8 
απεικονίζει τα τέσσερα ενεργειακά επίπεδα ενός συστήματος δύο πυρήνων, 13C και 1H. 
 Τα ενεργειακά επίπεδα περιγράφονται από τους τέσσερις συνδυασμούς των σπιν 
κβαντικών αριθμών +½ και -½ για κβαντικές καταστάσεις α και β, αντίστοιχα, των σπιν 
13C και 1H. Οι πιθανότητες W1C και W1H χαρακτηρίζουν μεταβάσεις, κατά τις οποίες ο 
συνολικός κβαντικός αριθμός του συστήματος μεταβάλλεται κατά ±1 (επιτρεπτές 
μεταβάσεις) π.χ. ββ-αβ=[(-1/2)+(-1/2)]-[(+1/2)+(-1/2)]=-1, ενώ οι πιθανότητες W0 και 
W2 αναφέρονται σε μεταβάσεις που επιφέρουν μεταβολή στο συνολικό κβαντικό αριθμό 
κατά 0 και 2, αντίστοιχα (μη επιτρεπτές μεταβάσεις). 
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 Αν λάβουμε υπ’ όψιν τις ιδιότητες των τοπικών πεδίων Bloc, η πιθανότητα 
μετάβασης από μία κατάσταση α σε μία κατάσταση β, Wαβ, δίνεται από την εξίσωση7 
 

  ∫ ΗΗ=
+∞

∞−

− dtetW ti αβω
αβ αββα )0()( ''   (30) 

 
<Wαβ> είναι η μέση τιμή της Wαβ για το σύνολο των σπιν του συστήματος και H´(t) είναι 
ο χρονοεξαρτημένος Χαμιλτωνιανός τελεστής της αλληλεπίδρασης των σπιν με το 

πλέγμα. Η ποσότητα αββα )0()( '' ΗΗ t  είναι η συνάρτηση συσχέτισης G(t) της 

μέσης τιμής βτα )('Η . Έτσι, η εξίσωση (30) γράφεται 

 

  ( )αβαβ
ω

αβ ωαβ JdtetGW ti =∫=
+∞

∞−

−)(   (31) 

 
Η πιθανότητα μετάβασης, Wαβ, συνδέεται απ’ ευθείας με τη φασματική πυκνότητα στη 
συχνότητα ωαβ. Η εξίσωση (31) αποτελεί τη μαθηματική έκφραση σύνδεσης των 
παραμέτρων αποδιέγερσης και της μοριακής δυναμικής7. 
 Ο τελεστής H´(t) για τους διάφορους μηχανισμούς αποδιέγερσης, μπορεί να 
γραφεί ως το γινόμενο ενός τελεστή Α, ο οποίος δρα στις μεταβλητές του συστήματος 
και μίας χρονικής συνάρτησης F(t). Για το δίπολο δίπολο μηχανισμό αποδιέγερσης, οι 
τελεστές Α περιέχουν τους  συνηθισμένους σπιν τελεστές και άλλες σταθερές που 
καθορίζουν το μέγεθος των αλληλεπιδράσεων. Οι συναρτήσεις F(t) καθορίζουν τον 
προσανατολισμό του μορίου ως προς το εργαστηριακό σύστημα αναφοράς (x,y,z,) 
(Σχήμα 5). Η μορφή των συναρτήσεων F(t) δεν είναι γνωστή, αλλά οι συναρτήσεις αυτές 
μπορούν να μετασχηματιστούν στις συναρτήσεις F´(t), οι οποίες καθορίζουν τον 
προσανατολισμό του μορίου ως προς ένα σύστημα (x´,y´,z´) τοποθετημένου πάνω σ’ 
αυτό (Σχήμα 5). Οι συναρτήσεις F´(t) εκφράζονται από τα πολυώνυμα Legendre 
δεύτερης τάξης (σφαιρικές αρμονικές) Υ2,m, όπου m είναι η μεταβολή του ολικού σπιν 
κβαντικού αριθμού κατά τη μετάβαση. Έτσι η εξίσωση (31) μπορεί να γραφεί 
 

   ( ) 2
βαωαβαβ AJW m=   (32) 

 
όπου 
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Αν η διαπυρηνική απόσταση r είναι σταθερή (όπως στην περίπτωση χημικού δεσμού C-
H), ο υπολογισμός Υ2,m των για τις διάφορες πιθανότητες μετάβασης του Σχήματος 8 
δίνει4 
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γΗ και γC είναι οι γυρομαγνητικοί λόγοι των πυρήνων 1H και 13C, αντίστοιχα. Οι δείκτες 
του W δηλώνουν τη μεταβολή του κβαντικού αριθμού του συνολικού σπιν κατά τη 
μετάβαση. 
 Η ταχύτητα μεταβολής της διαμήκους z-μαγνήτισης για ένα σύστημα δύο 
πυρήνων με σπιν=½, όπως για παράδειγμα το σύστημα 13C-1Η, δίνεται από την 
εξίσωση11 
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I0C, I0H είναι οι μαγνητίσεις στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας για τους πυρήνες 13C 
και 1Η, αντίστοιχα. Ο όρος ( )ΗΗ − 0II Zσ  είναι ο όρος σύζευξης (cross-term) και 

υποδηλώνει ότι η αποδιέγερση της z-μαγνήτισης του πυρήνα 13C επηρεάζεται από το 
μέγεθος της πρωτονιακής μαγνήτισης. Επομένως, η ανάλυση των πειραματικών 
δεδομένων απαιτεί τη χρήση δύο χρόνων αποδιέγερσης 1/ρ και 1/σ. Ωστόσο, στη 
Φασματοσκοπία 13C NMR η λήψη φασμάτων γίνεται κάτω από συνθήκες πλήρους 
πρωτονιακής αποσύζευξης, με την εφαρμογή ενός κατάλληλου πεδίου ραδιοσυχνοτήτων 
B2 (αποσύζευξη ευρείας ζώνης, broadband decoupling). Υπό την επίδραση του πεδίου B2 
επιτυγχάνεται κορεσμός των πυρήνων του 1Η, δηλαδή εξίσωση των πληθυσμών τους στις 
δύο ενεργειακές στάθμες (Σχήμα 8), με αποτέλεσμα να μηδενίζεται η διαμήκης 
συνιστώσα της μαγνήτισής τους, IZH. Η επίλυση της εξίσωσης (34), θέτοντας IZH = 0 
δίνει  
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CCCCC
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όπου ο λόγος των πληθυσμών θερμικής ισορροπίας κατά Boltzmann είναι γΗ/γC. Ο όρος 
είναι γνωστός σαν παράγοντας NOE (Nuclear Overhauser Enhancement factor)4. 
Αντικατάσταση των διαφόρων πιθανοτήτων μετάβασης της εξίσωσης (33) και (34) στη 
σχέση (35) δίνει την τιμή του ΝΟΕ ως συνάρτηση της φασματικής πυκνότητας J(ω) για 
το δίπολο δίπολο μηχανισμό αποδιέγερσης 
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Αν στην εξίσωση (34) τεθεί 0=ZHI  και C
CHC

H I
n

I 00 σ
ρ⋅

= −  [από την εξίσωση (35)] 

προκύπτει 
 

 ( )( CHCCZCC
ZC InI

dt
Id

01 −+−= ρρ )  (37) 

 
Η λύση της εξίσωσης (37) δίνεται από την εξίσωση (38) 
 
  (38) t

CZCC CeIII ρ−⋅⋅=− 0
*

0
* 2



 25

 
όπου . Η εξίσωση (38) δείχνει ότι κάτω από συνθήκες πλήρους 

πρωτονιακής αποσύζευξης, η αποδιέγερση σπιν-πλέγμα εξαρτάται από μία χρονική 
σταθερά, το χρόνο αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα, Τ1 (=1/ρC). Αντικατάσταση των διαφόρων 
πιθανοτήτων μετάβασης Wαβ της εξίσωσης (33) στην εξίσωση (34α) παρέχει το χρόνο Τ1 
ως συνάρτηση της φασματικής πυκνότητας 

( ) ZCHCC InI −+= 10
*
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Ν είναι ο αριθμός των απ’ ευθείας συνδεδεμένων πρωτονίων με το άτομο του 13C και μ0 
είναι η μαγνητική διαπερατότητα στο κενό. Όπως φαίνεται από τις εξισώσεις (39), ο 
χρόνος Τ1 είναι αντιστρόφως ανάλογος της έκτης δύναμης της απόστασης rC-H. Γι’ αυτό 
το λόγο, μη δεσμικά πρωτόνια, απομακρυσμένα από τον πυρήνα 13C, δε συνεισφέρουν 
παρά ελάχιστα στην αποδιέγερση του πυρήνα. 
 Ο χρόνος αποδιέγερσης σπιν-σπιν δίνεται από τη εξίσωση4 
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]CCC JJJJJ
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= ΗΗΗ 66304
20

1

2

 (40) 

 
Σύγκριση των εξισώσεων (39) και (40) δείχνει ότι ο χρόνος αποδιέγερσης σπιν-σπιν, Τ2, 

εκτός από τις συχνότητες Larmor των πυρήνων 13C και 1H, εξαρτάται και από τη 

φασματική πυκνότητα σε συχνότητα ίση με το μηδέν. Η εξάρτηση του χρόνου T2 από τη 

μηδενική συχνότητα εξηγείται ως εξής: Στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς, η 

αποδιέγερση σπιν-πλέγμα προκαλείται από μεταβαλλόμενα τοπικά μαγνητικά πεδία κατά 

τις διευθύνσεις x και y του περιστρεφόμενου συστήματος αναφοράς (ο άξονας z είναι 

κοινός στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς και στο σύστημα αναφοράς του 

εργαστηρίου). Η αποδιέγερση σπιν-σπιν, όμως, προκαλείται5 από τοπικά πεδία Bloc με 

οποιαδήποτε διεύθυνση. Η συνιστώσα των Bloc με διεύθυνση παράλληλη με το z-άξονα, 
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Σχήμα 9: Μεταβολή των χρόνων Τ1 και T2 ως συνάρτηση του χρόνου συσχέτισης τc για διάφορες τιμές της 
έντασης του εξωτερικού πεδίου B0. Οι υπολογισμοί έγιναν για ισοτροπική κίνηση (εξίσωση 29). 
 
έχει συχνότητα μηδέν στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς. 
 Στην περιοχή συχνοτήτων όπου ισχύει η συνθήκη της κινητικής στένωσης (τc << 
1/ωc) η φασματική πυκνότητα γίνεται, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
ανεξάρτητη της συχνότητας και οι εξισώσεις (36), (39) και (40) απλοποιούνται 
σημαντικά 
 

 CTT
τ⋅Ω==

21

11  (41α) 
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 (41β) 

 
 Στα Σχήματα 9 και 10 δίνεται γραφικά η εξάρτηση των παραμέτρων Τ1, Τ2 και 
ΝΟΕ από το μοριακό χρόνο συσχέτισης, τc, σε τρία μαγνητικά πεδία Β0, 
χρησιμοποιώντας τη φασματική πυκνότητα της εξίσωσης (29) και τις εξισώσεις (36), 
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Σχήμα 10: Μεταβολή της παραμέτρου ΝΟΕ, ως συνάρτηση του χρόνου συσχέτισης τc για διάφορες τιμές 
της έντασης του εξωτερικού πεδίου B0. Οι υπολογισμοί έγιναν για ισοτροπική κίνηση (εξίσωση 29). 
 
(39) και (40). Στο Σχήμα 9 φαίνεται ότι ο χρόνος αποδιέγερσης Τ1 μεταβάλλεται με το 
μοριακό χρόνο συσχέτισης τc. Περνά από ένα ελάχιστο (διαφορετικό για κάθε πεδίο 
λόγω διαφορετικού ωc), όπου ωc

.τc ~ 1. Σε αυτήν την περιοχή η J(ω) έχει τη μέγιστη τιμή, 
όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, και επομένως η αποδιέγερση σπιν-πλέγμα είναι 
μέγιστη. Για μικρούς χρόνους τc (περιοχή κινητικής στένωσης), η παράμετρος Τ1 είναι 
ανεξάρτητη της έντασης του εξωτερικού πεδίου B0. Για μεγάλους χρόνους τc (περιοχή 
αργών κινήσεων), ο χρόνος Τ1 εξαρτάται από την ένταση του πεδίου B0, και αυξάνει με 
την αύξηση αυτού. 
 Στο ίδιο Σχήμα παρουσιάζεται η εξάρτηση του χρόνου αποδιέγερσης Τ2 ως 
συνάρτηση του χρόνου τc. Η διαφορετική εξάρτηση του χρόνου Τ2 από τον τc σε 
σύγκριση με εκείνον του Τ1, οφείλεται στην παρουσία του όρου J(0) στην εξίσωση (40). 
Ο χρόνος Τ2 ελαττώνεται μονότονα με την αύξηση του τc και μηδενίζεται θεωρητικά 
στην πλήρη ακινησία του μορίου. Επίσης, ο χρόνος Τ2 εξαρτάται από το εξωτερικό πεδίο 
B0 μόνο στην περιοχή όπου ισχύει ωc

.τc ~ 1. 
 Τέλος, ο παράγοντας ΝΟΕ (Σχήμα 10) για γρήγορες κινήσεις (περιοχή 
υπερβολικής στένωσης) έχει τη μέγιστη τιμή, 2.988. Καθώς η κίνηση γίνεται πιο αργή 
(τc>1/ωc) ο παράγοντας ΝΟΕ ελαττώνεται και φθάνει ασυμπτωτικά στην τιμή 1.115 για 
μεγάλους χρόνους τc. Επίσης, στην περιοχή όπου τc~1/ωc, ο παράγοντας ΝΟΕ εξαρτάται 
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από την ένταση του μαγνητικού πεδίου και μάλιστα ελαττώνεται με την αύξηση της 
έντασης (εξισώσεις (29) και (36)). 
 Ο χρόνος συσχέτισης τc της συνολικής κίνησης πολυμερών σε διαλύματα είναι 
συνήθως αρκετά μεγάλος, με αποτέλεσμα αυτή να συμβαίνει έξω από την περιοχή της 
κινητικής στένωσης (τc<<1/ωc). Για τα περισσότερα πολυμερή σε θερμοκρασία 
δωματίου, οι χρόνοι αποδιέγερσης Τ1 εξαρτώνται από την ένταση του πεδίου B0, οι 
χρόνοι Τ2 είναι μικρότεροι των Τ1, ενώ η τιμή του ΝΟΕ είναι μικρότερη από τη μέγιστη 
τιμή, 2,988. 
 
1.5 Τεχνικές μέτρησης των παραμέτρων αποδιέγερσης.  
1.5.1 Σπιν πλέγμα χρόνος αποδιέγερσης. 
 Οι χρόνοι Τ1 των πρωτονιωμένων ατόμων άνθρακα ενός πολυμερούς, 
κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 0.05 και 1 sec στην περιοχή θερμοκρασιών όπου γίνονται 
οι πειραματικές μετρήσεις πυρηνικής αποδιέγερσης (-20 έως 120° C). Για τη μέτρηση 
των χρόνων Τ1 αυτού του μεγέθους χρησιμοποιείται η τεχνική της αντίστροφης 
επαναφοράς της μαγνήτισης (Inversion Recovery Fourier Transform, IRFT), που 
αναπτύχθηκε από το Vold και τους συνεργάτες του12 και βελτιώθηκε από τους Freeman 
και Hill13. Η τεχνική IRFT απεικονίζεται στο Σχήμα 11. Συνίσταται στην εφαρμογή ενός 
μη επιλεκτικού παλμού 180°, ο οποίος αντιστρέφει τη μαγνήτιση θερμικής ισορροπίας 
M0, των πυρήνων 13C, (Σχήμα 11β).  Η αντιστροφή της μαγνήτισης ισοδυναμεί με την 
ανταλλαγή των πληθυσμών στα ενεργειακά επίπεδα του Σχήματος 8. Στη συνέχεια, 
ακολουθεί μία χρονική περίοδος αναμονής t, κατά την οποία η μαγνήτιση αρχίζει να 
επιστρέφει εκθετικά κατά μήκος του άξονα z, στην αρχική τιμή της κατανομής κατά 
Boltzmann, M0 (εξίσωση (19) και Σχήμα 11γ, 11δ και 11ε), με χρονική σταθερά το χρόνο 
Τ1. Η επαναφορά της μαγνήτισης στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας (κατανομή 
Boltzmann), οφείλεται στη διαδικασία της αποδιέγερσης. Στο τέλος του χρόνου t, ένας 
δεύτερος παλμός 90° μεταφέρει την εναπομείνασα μαγνήτιση MZ στο επίπεδο xy (Σχήμα 
11στ και 11η), όπου και ανιχνεύεται η ελεύθερη επαγωγική φθορά (Free Induction 
Decay, FID) με χρόνο ανίχνευσης tacq. Το πείραμα επαναλαμβάνεται για διάφορες τιμές 
του χρόνου t, ενώ ανάμεσα στις ακολουθίες παλμών 180°-t-90° μεσολαβεί ένας μεγάλος 
χρόνος αναμονής (Delay time), DT, ο οποίος επιτρέπει την επαναφορά της μαγνήτισης 
στην τιμή ισορροπίας της, M0, πριν ακολουθήσει η επόμενη ακολουθία παλμών. Ο 
χρόνος DT είναι, συνήθως, ίσος ή μεγαλύτερος του πενταπλάσιου μέγιστου χρόνου 
αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα που πρόκειται να μετρηθεί, 5.Τ1

max. Με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζεται η πλήρης αποδιέγερση όλων των υπό εξέταση πυρήνων πριν την επόμενη 
ακολουθία παλμών (Σχήμα 11α). 
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Σχήμα 11: Απεικόνιση της συμπεριφοράς της μαγνήτισης Μz υπό την επίδραση της ακολουθίας παλμών 
IRFT.  
 
 Η ακολουθία παλμών IRFT παρουσιάζεται στο Σχήμα 12α. Η ακολουθία 
επαναλαμβάνεται αρκετές φορές για κάθε χρόνο t, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική 
ευαισθησία του πειράματος, δηλαδή μεγάλη τιμή του λόγου σήματος προς θόρυβο 
(signal to noise ratio, S/N). Ο μετασχηματισμός κατά Fourier των FID που αντιστοιχούν 
σε διάφορες τιμές t, δίνει μία σειρά από φάσματα 13C, στα οποία η ένταση των κορυφών 
μπορεί να είναι αρνητική (Σχήμα 11στ), μηδέν (Σχήμα 11δ) ή θετική (Σχήμα 11η), 
ανάλογα με το χρόνο αναμονής t και το χρόνο Τ1 του πυρήνα  13C. 

Η επαναφορά της διαμήκους συνιστώσας της μαγνήτισης Μz στην τιμή 
ισορροπίας της, Μ0, έχει ήδη αναφερθεί ότι ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης με 
σταθερά το χρόνο αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα Τ1 
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Σχήμα 12: Οι ακολουθίες παλμών (α) IRFT για τη μέτρηση του χρόνου αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα, Τ1 (β)  
CPMG για τη μέτρηση του χρόνου αποδιέγερσης σπιν-απιν, Τ2.  
 
 ( )1/

0 21)( Tt
z eMtM −−=  (42) 

 
Μz(t) είναι η τιμή της διαμήκους συνιστώσας της μαγνήτισης μετά από χρόνο αναμονής 
t. Στη φασματοσκοπία NMR, η ένταση της κορυφής St, που προκύπτει από το 
μετασχηματισμό κατά Fourier του σήματος FID είναι ανάλογη προς την τιμή της MZ, 
επομένως η εξίσωση (42) παίρνει τη μορφή 
 
 ( )1/

0 21)( TteStS −−=  (43) 

 
 Όπως προκύπτει από την εξίσωση (43), για μικρούς χρόνους t παρατηρούνται, 
ανεστραμμένες κορυφές (όπως για παράδειγμα όταν t=0, St=-S0) ενώ καθώς ο χρόνος t 
αυξάνει, η ένταση των αρνητικών κορυφών ελαττώνεται και για t=T1ln2 μηδενίζεται 
(Σχήμα 11δ). Ακολούθως, για ακόμα μεγαλύτερες τιμές t, οι κορυφές έχουν θετική 
ένταση ενώ όταν t > 5.T1 πλησιάζουν ασυμπτωτικά την τιμή θερμικής ισορροπίας, St=S0.
 Στο Σχήμα 13 παρουσιάζονται τα αποδιεγερμένα φάσματα 13C τριών 
διαφορετικών ατόμων άνθρακα, για διάφορες τιμές του χρόνου t. 
 Εάν η εξίσωση (43) λογαριθμιστεί, διαπιστώνεται ότι ο χρόνος αποδιέγερσης Τ1, 
μπορεί να υπολογιστεί από την κλίση ενός διαγράμματος ln[(S0- St)/ S0] ως συνάρτηση 
του χρόνου αναμονής t  
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Σχήμα 13: Μερικώς αποδιεγερμένα 13C φάσματα τριών διαφορετικών ατόμων άνθρακα. Τα φάσματα 
ελήφθησαν με ακολουθία παλμών IRFT και αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές του χρόνου t της 
ακολουθίας παλμών.  
 

 
10

0 2lnln
T
t

S
SS t −=

−  (44) 

 
 Η εξίσωση (44) δείχνει ότι για τον ακριβή υπολογισμό του Τ1, είναι απαραίτητη η 
γνώση της S0, η οποία προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας t≥5.Τ1

max. Ο προσδιορισμός της 
S0 αυξάνει σημαντικά το χρόνο του πειράματος. Εκτός αυτού, η μέτρηση της S0 είναι 
επιρρεπής σε σφάλματα τυχαία ή συστηματικά, τα οποία μεταφέρονται στον υπολογισμό 
των τιμών Τ1. Έχει δειχθεί14,15 ότι το σφάλμα του όρου ln[(S0- St)/ S0] αυξάνεται με την 
αύξηση του t. Συνήθως, η τιμή της S0 μετράται δύο ή τρεις φορές σε κάθε πείραμα 
αυξάνοντας παραπέρα την διάρκεια του πειράματος. 
 Μία εναλλακτική λύση, η οποία ελαχιστοποιεί τα πειραματικά σφάλματα και 
μειώνει τη διάρκεια του πειράματος, είναι η χρήση μίας εκθετικής συνάρτησης τριών 
παραμέτρων, η οποία περιλαμβάνει εκτός από τα St και Τ1, την ένταση S0 ως μεταβλητή 
παράμετρο. Έτσι, η επίδραση πιθανής ανακρίβειας της τιμής της S0 στον υπολογισθέντα 
χρόνοΤ1 ελαχιστοποιείται. Ένα αντιπροσωπευτικό διάγραμμα υπολογισμού του χρόνου 
Τ1 με τρεις παραμέτρους (three parameter non linear regression analysis) δίνεται στο 
Σχήμα 14. Στο σχήμα αυτό απεικονίζονται οι εκθετικές καμπύλες προσδιορισμού του 
χρόνου Τ1 σύμφωνα με την εξίσωση (43). Οι εντάσεις των κορυφών προσδιορίζονται 
από τα αποδιεγερμένα φάσματα του Σχήματος 13. 
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Σχήμα 14: Ανάλυση των μερικώς αποδιεγερθέντων 13C NMR φασμάτων των συνιστωσών κορυφών του 
Σχήματος 13, με μία εκθετική συνάρτηση τριών παραμέτρων (Εξίσωση (43)), για τον προσδιορισμό των 
αντιστοίχων χρόνων Τ1.  
 
 Για τον υπολογισμό του χρόνου αποδιέγερσης Τ1 συνίσταται η χρησιμοποίηση 
τουλάχιστον οκτώ χρόνων αναμονής t16. Έχει αποδειχθεί16 ότι η χρησιμοποίηση 
περισσότερων από οκτώ τιμές t, επιφέρει πολύ μικρή βελτίωση στην ακρίβεια του 
πειράματος. Στην πραγματικότητα, επειδή μετρώνται ταυτόχρονα διαφορετικοί χρόνοι Τ1 
για περισσότερους από έναν πυρήνα 13C στο ίδιο μόριο, συνίσταται η χρήση 
περισσοτέρων διαφορετικών χρόνων t έτσι ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ 
κατάλληλες τιμές για τον ακριβή προσδιορισμό κάθε χρόνου Τ1. 
 Η στρατηγική επιλογής των τιμών t σε αυτήν την περίπτωση, διαφέρει ανάλογα 
με το εύρος της περιοχής των Τ1 που επιδιώκεται να μετρηθούν και τον τρόπο κατανομής 
τους. Σε αρκετά πειράματα χρησιμοποιείται για την επιλογή των χρόνων t η εξίσωση 
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όπου r=1 ή 2. Δηλαδή οι τιμές των t αντιστοιχούν σε γραμμική (r=1) ή τετραγωνική (r=2) 
κατανομή. Η κατάλληλη επιλογή των t1 και tn εξαρτάται από το εύρος της περιοχής των 
Τ1 που πρόκειται να μετρηθούν. 
 Ή ένταση (ο λόγος S/N) μίας κορυφής καθορίζει την ακρίβεια με την οποία 
μπορεί να μετρηθεί η έντασή της. Διαφορετικοί χρόνοι αναμονής t, οδηγούν σε 
διαφορετικές τιμές εντάσεων St, συνεπώς σε διαφορετικούς λόγους S/N. Η ευαισθησία 
ενός πειράματος IRFT, εξαρτάται από το λόγο S/N του σήματος που αντιστοιχεί στο 
μεγαλύτερο χρόνο t. Γενικά στα πειράματα αποδιέγερσης είναι επιθυμητό να επιτευχθεί 
η μεγαλύτερη δυνατή τιμή του λόγου S/N, η οποία οδηγεί στο μεγαλύτερο δυνατό 
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αριθμό επαναλήψεων της ακολουθίας παλμών. Ο αριθμός όμως των επαναλήψεων 
περιορίζεται από την χρονική διάρκεια του πειράματος. Έτσι, απαιτείται κάποιος 
συμβιβασμός όσον αφορά τον αριθμό των χρόνων t, τον αριθμό των επαναλήψεων και 
του χρόνου αναμονής DT. 
 Τα πειράματα μέτρησης Τ1 και γενικότερα όλα τα πειράματα πυρηνικής 
αποδιέγερσης είναι ευαίσθητα όχι μόνο στα τυχαία σφάλματα, στα οποία έγινε αναφορά 
πιο πάνω, αλλά και τα συστηματικά. Τα συστηματικά σφάλματα οφείλονται κυρίως: 
(α) Στη διαφορετική επίδραση που μπορεί να έχει ένας παλμός στα ανύσματα της 
μαγνήτισης πυρήνων που συντονίζονται σε συχνότητες διαφορετικές από εκείνη στην 
οποία εφαρμόζεται ο παλμός (frequency offset). 
(β) Στη λανθασμένη ρύθμιση του εύρους παλμών 90° και 180°, ή άλλων 
χαρακτηριστικών τους όπως είναι το σχήμα, η ομοιογένεια, η φάση. 
(γ) Σε μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του πειράματος. 
(δ) Σε τυχόν ανομοιογένεια του εξωτερικού πεδίου Β0. 
 Αναλυτική συζήτηση των παραπάνω σφαλμάτων και της επίδρασής τους στην 
ακρίβεια των χρόνων Τ1, έχει γίνει από τους Levy και Craik16. Η πλήρης διόρθωση των 
τυχαίων σφαλμάτων είναι δύσκολη γι’ αυτό και η αντιμετώπισή τους συνίσταται απλά σε 
μία προσπάθεια να κατανεμηθούν αυτά με τυχαίο τρόπο κατά τη διάρκεια του 
πειράματος, ώστε να επηρεάσουν στατιστικά κατά το ίδιο ποσοστό τα μερικώς 
αποδιεγερθέντα φάσματα. Οι ισχυροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς επίσης και η 
δυνατότητα προγραμματισμού των σύγχρονων οργάνων NMR, καθιστούν αυτήν την 
προσπάθεια σχετικά εύκολη με τη χρήση της μεθόδου block averaging. Σύμφωνα με 
αυτήν τη μέθοδο, οι διάφοροι χρόνοι αναμονής t, χρησιμοποιούνται με τυχαία σειρά και 
οι επαναλήψεις της ακολουθίας παλμών IRFT για ένα χρόνο t, δε γίνονται όλες μαζί, 
αλλά κατά τμήματα (blocks). Με τον όρο block εννοείται ένας αριθμός επαναλήψεων 
(υποπολλαπλάσιος του συνολικού αριθμού επαναλήψεων) της ακολουθίας παλμών για 
κάθε χρόνο αναμονής t. Οι FID που προκύπτουν από κάθε επανάληψη, συλλέγονται και 
αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του φασματόμετρου. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί ο προκαθορισμένος συνολικός αριθμός 
επαναλήψεων του πειράματος. 
 
1.5.2 Μέτρηση και υπολογισμός του χρόνου Τ2. 
(α) Μέτρηση του εύρους της κορυφής. 
 Θεωρητικά, ο χρόνος Τ2 ενός πυρήνα 13C, μπορεί να υπολογιστεί με τη μέτρηση 
του εύρους του σήματος NMR στο μισό του ύψους του (Linewidth at half-height, LW), 
σύμφωνα με την εξίσωση 
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Δυστυχώς όμως, το εύρος των κορυφών στη Φασματοσκοπία NMR, εξαρτάται 
αποφασιστικά από την ομοιογένεια του εξωτερικού πεδίου Β0, μικρές μεταβολές της 
οποίας έχουν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των κορυφών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ένα σύστημα του οποίου η δυναμική βρίσκεται στην περιοχή κινητικής 
στένωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η κύρια συνεισφορά στο εύρος της κορυφής 
προέρχεται από την ανομοιογένεια του πεδίου Β0. Αυτό έχει ως συνέπεια, το εύρος της 
κορυφής να μην εκφράζει τον πραγματικό χρόνο αποδιέγερσης σπιν-σπιν. Επιπρόσθετα, 
οι κορυφές των φασμάτων 13C στα συνθετικά πολυμερή, διευρύνονται ή διασπώνται σε 
συνιστώσες κορυφές λόγω της μικροδομής (τακτικότητας) της πολυμερικής αλυσίδας. 
Αυτό το χαρακτηριστικό των κορυφών καθιστά τον υπολογισμό του χρόνου Τ2 με βάση 
την εξίσωση (46) ιδιαίτερα ανακριβή. 
 
(β) Μέθοδος ηχούς-σπιν. 
 Ο υπολογισμός του χρόνου Τ2 προϋποθέτει την απομόνωση της συνεισφοράς της 
ανομοιογένειας του πεδίου κατά τη διαδικασία της αποδιέγερσης στο επίπεδο (xy) του 
περιστρεφόμενου συστήματος αναφοράς και το διαχωρισμό της από τη φυσική 
διεύρυνση των κορυφών. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μίας σειράς παλμών 
εύρους 180° (π παλμοί), οι οποίοι έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας ηχούς-σπιν 
(spin-echoes). Αυτή η ακολουθία παλμών είναι κατάλληλα αναπτυγμένη, έτσι ώστε να 
αναιρούνται τα σφάλματα από τυχόν ανακρίβεια των παλμών 180°. Η δημιουργία των 
spin-echoes φαίνεται παραστατικά στο Σχήμα 15, όπου θεωρούμε παλμούς 180°, οι 
οποίοι έχουν ένα σφάλμα ε. Έτσι, αντί για παλμούς 180°, στην πραγματικότητα έχουμε 
παλμούς 180°-ε. Ένας παλμός 90°x μεταφέρει τη μαγνήτιση Μz στον άξονα y΄ του 
περιστρεφόμενου συστήματος αναφοράς  (Σχήμα 15α), του οποίου η συχνότητα 
περιστροφής, είναι η ίδια με τη συχνότητα Larmor, ν0. Λόγω της ανομοιογένειας του 
πεδίου σε διάφορα σημεία του δείγματος, ορισμένοι πυρήνες αισθάνονται μεγαλύτερο ή 
μικρότερο πεδίο από το Β0 και αρχίζουν να περιστρέφονται στο πεδίο (x΄y΄) με 
μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα από τη συχνότητα Larmor, ν0. Αποτέλεσμα αυτής 
της διαφοράς συχνοτήτων είναι το άνοιγμα της μαγνήτισης σε διάφορες συνιστώσες 
(ισοχρωματικές, isochromats), κατά τη διάρκεια ενός χρόνου αναμονής τ (Σχήμα 15β). 
Στο τέλος του χρόνου τ εφαρμόζεται ένας δεύτερος παλμός παλμός (180°-ε)y’, ο οποίος 
περιστρέφει τις ισοχρωματικές γύρω από τον άξονα y΄ και ουσιαστικά τις καθρεφτίζει 
λίγο πιο πάνω από  στο x΄z επίπεδο(Σχήμα 15γ). Έτσι, τα ανύσματα της μαγνήτισης στο 
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Σχήμα 15: Δημιουργία spin-echoes κατά την ακολουθία παλμών CPMG.  
 
επίπεδο x΄y΄ που κινούντο γρηγορότερα από το σύστημα αναφοράς συνεχίζουν να 
κινούνται γρηγορότερα, αλλά κατά την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ τα ανύσματα που 
κινούντο αργότερα από το σύστημα αναφοράς συνεχίσουν να κινούνται πιο αργά επίσης 
κατά την αντίθετη κατεύθυνση (Σχήμα 15δ). Σε χρόνο 2τ, όλα τα ανύσματα εστιάζονται 
πάνω στον άξονα y΄ (Σχήμα 15 ε). Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μία ηχώ σπιν. Η 
Μxy έχει τώρα ένταση Μz

.e-2τ/T2, δηλαδή έχει μειωθεί αποκλειστικά από τη διαδικασία 
αποδιέγερσης σπιν-σπιν. Η επαναφορά των ανυσμάτων της μαγνήτισης στην αρχική 
φάση προκαλεί μία FID με μέγιστο έντασης σε χρόνο 2τ. Η παραπάνω ακολουθία 
παλμών ονομάζεται ακολουθία παλμών Carr Purcell Meiboom Gill (CPMG)17,18 και 
απεικονίζεται σχηματικά στο Σχήμα 12β. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται n φορές, 
δημιουργώντας αντιστοίχως n spin-echoes. Αν τώρα, μετά τη δημιουργία και της 
τελευταίας spin-echo ακολουθήσει η ανίχνευση της FID, ο μετασχηματισμός κατά 
Fourier θα μας δώσει ένα φάσμα, του οποίου η ένταση των κορυφών θα είναι μειωμένη 
εξ’ αιτίας της αποδιέγερσης σπιν-σπιν κατά τη διάρκεια του χρόνου t=4.n.τ. 
 Πραγματοποιώντας το πείραμα για διάφορες τιμές του χρόνου t, λαμβάνουμε μία 
σειρά φασμάτων, στα οποία η ένταση των κορυφών φθίνει εκθετικά με χρονική σταθερά 
το χρόνο Τ2, σύμφωνα με την εξίσωση 
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Σχήμα 16: 13C NMR φάσματα με χρήση της ακολουθίας παλμών CPMG. Τα φάσματα αντιστοιχούν σε 
διαφορετικές τιμές του χρόνου t της ακολουθίας παλμών CPMG. 
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Ο χρόνος T2 μπορεί να υπολογιστεί από τη γραφική παράσταση της έντασης των 
κορυφών ως συνάρτηση του t, σύμφωνα με την εξίσωση 
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όπου St και S0 οι εντάσεις των κορυφών σε χρόνους t και DT=5xT1

max, αντίστοιχα. 
 Όπως και στην περίπτωση της IRFT ο χρόνος αναμονής DT=5.T1

max επιτρέπει σε 
όλους τους πυρήνες 13C να αποδιεγερθούν πλήρως και να επανέλθει η μαγνήτιση στην 
κατάσταση θερμικής ισορροπίας πριν την επόμενη εφαρμογή της ακολουθίας παλμών 
CPMG. Κατά τη διάρκεια του χρόνου t, ο αποσυζευκτής παραμένει κλειστός. Στο Σχήμα 
16 δίνονται τα φάσματα 13C για διάφορες τιμές του χρόνου t, τα οποία προκύπτουν από 
την εφαρμογή της ακολουθίας παλμών CPMG. Στο Σχήμα 17 δίνονται οι εκθετικές 
καμπύλες προσδιορισμού του χρόνου Τ2 με βάση τα φάσματα του Σχήματος 16 από τον 
υπολογιστή του οργάνου NMR. 
 Η τεχνική μέτρησης των Τ2 με την ακολουθία παλμών CPMG, δεν εξαρτάται από 
μικρά σφάλματα στη ρύθμιση του μήκους των παλμών και την ανομοιογένεια του πεδίου 
Β0, αλλά επηρεάζεται από τις υπόλοιπες κατηγορίες σφαλμάτων που αναφέρθηκαν στην 
παράγραφο 1.5.1. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται και εδώ, η μέθοδος block 
averaging, για την ελαχιστοποίησή τους. 
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Σχήμα 17: Ανάλυση των μερικώς αποδιεγερθέντων 13C NMR φασμάτων των συνιστωσών κορυφών του 
Σχήματος 16, με μία εκθετική συνάρτηση δύο παραμέτρων (Εξίσωση (48)), για τον προσδιορισμό των 
αντιστοίχων χρόνων Τ2.  
 
 
1.5.3 Μέτρηση και υπολογισμός του ΝΟΕ. 
Η πειραματική μέτρηση του παράγοντα ΝΟΕ, γίνεται με την μέθοδο της περιοδικής 
αποσύζευξης19 (reverse gated decoupling). Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, το πεδίο που 
προκαλεί αποσύζευξη ευρείας ζώνης, εφαρμόζεται μόνο κατά την διάρκεια της ανίχνευσης 
της FID, ενώ καθ΄ όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του πειράματος (παλμός 90ο και χρόνος 
αναμονής), ο αποσυζευκτής παραμένει κλειστός. Επειδή η διάρκεια της ανίχνευσης είναι 
συνήθως πολύ μικρή (συνήθως ~ 0,5 s), η ανάπτυξη του ΝΟΕ κατά την διάρκεια αυτής της 
χρονικής περιόδου είναι αμελητέα, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται αποσυζευγμένα φάσματα 
13C χωρίς όμως την αύξηση της έντασης των κορυφών, δηλαδή χωρίς ΝΟΕ. Η σύγκριση της 

 

NOE όχι NOE NOE κ.τ.λ.

FID

10xΤ1 Ανοιχτός

Κλειστός

90°x 90°x90°x

 
Σχήμα 18. Ακολουθία παλμών περιοδικής αποσύζευξης για την μέτρηση του παράγοντα ΝΟΕ. 
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Σχήμα 19. Αντιπροσωπευτικά φάσματα της παρούσας μελέτης (α) με ΝΟΕ και (β) χωρίς ΝΟΕ. 
 

έντασης μιας κορυφής S1 στο φάσμα  13C χωρίς ΝΟΕ, με την ένταση της ίδιας κορυφής S2, σε 
ένα φάσμα που ελήφθη κάτω από συνθήκες πλήρους πρωτονιακής αποσύζευξης, μας δίνει τον 
παράγοντα ΝΟΕ 
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Συνήθως τα δύο φάσματα (με και χωρίς αύξηση της έντασης κορυφών λόγω ΝΟΕ), 

λαμβάνονται ταυτόχρονα με την μέθοδο block averaging για την ελαχιστοποίηση των τυχαίων 
σφαλμάτων. Μετά από κάθε ανίχνευση FID στην ακολουθία της περιοδικής απσύζευξης, 
ακολουθεί ένας αρκετά μεγάλος χρόνος αναμονής DT= 8-10xT1

max, ώστε να εξασφαλίζεται η 
επαναφορά της μαγνήτισης στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας πριν από την εφαρμογή του 
επόμενου παλμού των 90ο. Στο Σχήμα  18 δίνεται η ακολουθία παλμών της περιοδικής 
αποσύζευξης. Επίσης, στο Σχήμα 19 δίδονται αντιπροσωπευτικά φάσματα της παρούσας 
μελέτης με ΝΟΕ (Σχήμα 19α) και χωρίς ΝΟΕ  (Σχήμα 19β). 
 
1.6 Δυναμική πολυμερών σε διαλύματα. 
1.6.1 Η σπουδαιότητα της χρονικής συνάρτησης συσχέτισης στη δυναμική των 
πολυμερών. 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4.4, η συνάρτηση συσχέτισης εμπεριέχει όλες 
τις πληροφορίες για τους μηχανισμούς και τις ταχύτητες των μοριακών περιστροφικών 
κινήσεων. Έτσι εάν η G(t) μπορεί να προσδιοριστεί πειραματικά τότε θα υπάρχει η 
δυνατότητα να περιγραφεί η μοριακή δυναμική με ποσοτικούς όρους. 

Δυστυχώς, η G(t) δε μπορεί να προσδιοριστεί πειραματικά, επειδή είναι μία χρονική 
συνάρτηση και η φασματοσκοπία NMR μετρά συχνότητες. Μπορεί όμως να προσδιοριστεί 
πειραματικά η φασματική πυκνότητα, J(ω), η οποία μεταβάλλεται στην περιοχή των 
συχνοτήτων. Ο πειραματικός προσδιορισμός της J(ω) μπορεί να οδηγήσει στην μορφή της 
G(t) με έναν αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier. 
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Αυτό θα ήταν θαυμάσιο αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η J(ω) 
προσδιορίζεται πειραματικά εμμέσως από τις πειραματικές τιμές των Τ1, Τ2 και ΝΟΕ και τις 
εξισώσεις (36), (39) και (40). Στις εξισώσεις αυτές φαίνεται ότι οι παράμετροι αποδιέγερσης 
εξαρτώνται από την φασματική πυκνότητα στις συχνότητες Larmor ωΗ, ωC και από τις 
συχνότητες ωΗ+ωC και ωΗ-ωC (ο χρόνος Τ2 εξαρτάται και από την J(0)). Μία απλή 
μαθηματική πράξη φανερώνει ότι το άθροισμα και η διαφορά των συχνοτήτων Larmor, είναι 
της ίδιας τάξης μεγέθους με τις ωΗ και ωC. Επομένως, η μέτρηση των Τ1, Τ2 και ΝΟΕ για μία 
συγκεκριμένη ένταση B0 του μαγνητικού πεδίου παρέχει τρεις μόνο τιμές για τη φασματική 
πυκνότητα. Τρεις όμως τιμές της J(ω) είναι ανεπαρκείς για τον αντίστροφο μετασχηματισμό 
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Fourier που περιγράφει η εξίσωση (50). Μία λύση θα ήταν να γίνουν πειράματα σε 
μεγαλύτερο αριθμό πεδίων, B0. Αλλά και αυτή η προοπτική δε φαίνεται ικανοποιητική για 
τους εξής λόγους: Κάθε πεδίο B0 σημαίνει ένα ξεχωριστό όργανο NMR. Στο εμπόριο 
υπάρχουν όργανα που λειτουργούν σε συχνότητες 200, 300, 400, 500, 600, 750 και 800 MHz. 
Εκτός από το υψηλό οικονομικό κόστος της αγοράς ενός οργάνου NMR (το όργανο που 
λειτουργεί σε συχνότητα 200 MHz κοστίζει περίπου 40 εκ. δρχ. και αυτό που λειτουργεί σε 
συχνότητα 800 MHz περίπου 800 εκ. δρχ.), οι πειραματικές τιμές της φασματικής πυκνότητας 
δε θα ξεπερνούσαν τις 3x7=21 τιμές, πολύ λίγες για έναν αξιόπιστο μετασχηματισμό Fourier. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της δυσπραγίας στον πειραματικό προσδιορισμό της G(t), η 
φασματοσκοπία NMR είναι αναγκασμένη να συνδυαστεί με θεωρητικές χρονικές 
συναρτήσεις συσχέτισης (μοντέλα), οι οποίες περιγράφουν την τοπική δυναμική της 
μακρομοριακής αλυσίδας. Ένα καλό μοντέλο θα πρέπει να έχει δύο βασικές ιδιότητες: 
(1) Να περιγράφει όσο τον δυνατόν πιο πιστά τη φύση των τοπικών κινήσεων που 
συμβαίνουν σε μία πολυμερική αλυσίδα. 
(2) Να περιέχει ένα μικρό αριθμό παραμέτρων, ώστε η προσομοίωση των πειραματικών 
δεδομένων να είναι περισσότερο ακριβής. 
Να σημειωθεί ότι η απλή εκθετική συνάρτηση της G(t) στην εξίσωση (27) δε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τα πολυμερή. Αυτά όπως θα δούμε παρακάτω χαρακτηρίζονται από 
πολύπλοκες περιστροφικές κινήσεις, οι οποίες δε μπορεί να περιγραφούν με ένα και μοναδικό 
μοριακό χρόνο συσχέτισης. 

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την 
ποσοτική περιγραφή της δυναμικής των πολυσακχαριτών ας απαντήσουμε στο ερώτημα: Ποια 
είναι η φύση των τοπικών κινήσεων; Η γνώση της φύσης των τοπικών κινήσεων, θα επιτρέψει 
την αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων μοντέλων και την ανάπτυξη νέων, περισσότερο 
αξιόπιστων για την ποσοτική περιγραφή των τοπικών κινήσεων της πολυμερικής αλυσίδας.  
 
1.6.2 Περιστροφικές κινήσεις μίας πολυμερικής αλυσίδας. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες περιστροφικών κινήσεων οι οποίες συμβαίνουν σε μία 
πολυμερική αλυσίδα: (α) Οι συλλογικές και (β) Οι τοπικές κινήσεις. 
(α) Συλλογικές κινήσεις. Οι συλλογικές κινήσεις περιλαμβάνουν μεγάλα τμήματα της 
αλυσίδας (πολλές μονομερείς μονάδες), που μπορεί να φτάσουν στο μέγεθος ολόκληρης της 
αλυσίδας. Είναι πολύ αργές, με μοριακούς χρόνους συσχέτισης τc≥10-6 s. Σε συμπαγείς 
αλυσίδες όπως τα πολυπεπτίδια, τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές στη 
διαμόρφωσή τους, η αποδιέγερση των πυρήνων 13C, γίνεται με συλλογικές κινήσεις μεγάλου 
εύρους. Στις πολυμερικές αλυσίδες τυχαίας σπείρας (random coil), οι οποίες είναι 
περισσότερο ευέλικτες, η αποδιέγερση οφείλεται κυρίως στις τοπικές κινήσεις. Στα πολυμερή 
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τυχαίας σπείρας συγκαταλέγονται τα περισσότερα συνθετικά πολυμερή (βινυλοπολυμερή) και 
βιοπολυμερή (οι περισσότεροι πολυσακχαρίτες). 
(β) Τοπικές κινήσεις. Οι τοπικές κινήσεις συμβαίνουν στην πολυμερική αλυσίδα και 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ως προς τη φύση τους: 
(i) Τμηματικές κινήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μικρά τμήματα της πολυμερικής 
αλυσίδας20,21. Το μέγεθος των τμημάτων ποικίλει ανάλογα με τη δομή της πολυμερικής 
αλυσίδας και συνήθως περιλαμβάνει 1-3 μονομερείς μονάδες. Τα δυναμικά χαρακτηριστικά 
των τμηματικών κινήσεων ποικίλουν ανάλογα με τη δομή της πολυμερικής αλυσίδας, το 
διαλύτη και τους περιορισμούς που επιβάλλουν στην κίνηση τα άκρα (οι ουρές) της αλυσίδας. 

Για τιμές μοριακού βάρους μεγαλύτερες από 1.000 – 10.000, ανάλογα με τη φύση του 
πολυμερούς21, οι τμηματικές είναι ανεξάρτητες του μοριακού βάρους του πολυμερούς. Αυτές 
οι τιμές μοριακού βάρους καλύπτουν όλα τα βιομηχανικά συνθετικά πολυμερή και τα 
περισσότερα από τα βιολογικά μόρια. Η χρονική κλίμακα των τμηματικών  κινήσεων είναι 
της τάξης των nanoseconds (10-9 s).  
(ii) Περιστροφικές κινήσεις υποκαταστατών που συνδέονται με χημικό δεσμό με την κύρια 
πολυμερική αλυσίδα21, όπως για παράδειγμα η περιστροφή της πλευρικής 
υδροξυλομεθυλομάδας στους πολυσακχαρίτες. Είναι συνήθως πιο γρήγορες από τις 
τμηματικές κινήσεις και συνήθως συμβαίνουν σε χρονική κλίμακα 10-9 -10-10 s. Οι 
περιστροφικές κινήσεις υποκαταστατών θεωρούνται οι πιο εντοπισμένες στην πολυμερική 
αλυσίδα και μπορεί να είναι από απλές περιστροφές ενός υποκαταστάτη γύρω από το δεσμό 
σύνδεσης με την πολυμερική αλυσίδα, έως πολλαπλές ενδομοριακές περιστροφές γύρω από 
δεσμούς C-C. Οι περιστροφικές κινήσεις των πλευρικών ομάδων μπορεί να είναι 
περιορισμένου πλάτους, λόγω υδροδυναμικών αλληλεπιδράσεων και στερεοχημικών 
παρεμποδίσεων που υφίστανται από την κύρια αλυσίδα ή και από γειτονικές πλευρικές 
ομάδες. 
(iii) Μία τρίτη κατηγορία τοπικών κινήσεων είναι οι ταλαντωτικές κινήσεις δεσμών C-Η στην 
κύρια αλυσίδα του πολυμερούς. Οι κινήσεις αυτές οι οποίες θα περιγραφούν σε επόμενη 
παράγραφο, οφείλονται στις παραμορφώσεις δίεδρων γωνιών, π.χ. κατά τη διαμόρφωση 
tarns-gauche ενός δεσμού C-C και συμβαίνουν στα ενεργειακά ελάχιστα τέτοιων 
διαμορφώσεων. Είναι ταχύτερες (10-11-10-12 s) από τις τμηματικές κινήσεις και τις 
ενδομοριακές περιστροφές υποκαταστατών, είναι περιορισμένου πλάτους (15-300) και 
χαρακτηρίζονται από μικρή ενέργεια ενεργοποίησης. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό τις 
καθιστά εξαιρετικά ανεπηρέαστες από τις υδροδυναμικές αλληλεπιδράσεις της αλυσίδας με το 
διαλύτη. Η ελευθερία αυτών των κινήσεων εξαρτάται από τη δομή της πολυμερικής αλυσίδας. 
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1.6.3 Συνολική περιστροφική κίνηση της αλυσίδας. 
 Είναι γνωστό, ότι η κινητήρια δύναμη περιστροφής ενός μικρού μορίου στην 
αέρια φάση είναι η ροπή αδρανείας του. Επίδραση στην κίνηση του μορίου έχει και η 
θερμοκρασία22. Λόγω των διαμοριακών συγκρούσεων στο διάλυμα (μεταξύ των μορίων 
της διαλυμένης ουσίας ή μεταξύ των μορίων της διαλυμένης ουσίας και του διαλύτη), η 
περιστροφική κίνηση ενός μορίου στο διάλυμα είναι πιο αργή σε σύγκριση με την 
ελεύθερη περιστροφή του στην αέρια φάση. Έτσι, οι μοριακοί χρόνοι συσχέτισης, τc, των 
μορίων σε διαλύματα, είναι μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους χρόνους συσχέτισης 
στην αέρια φάση τf. 
 Σύμφωνα με τους Wallach και Huntress23, η περιστροφική κίνηση ενός μορίου 
στην υγρή φάση ελέγχεται από τη διάχυση. Η ταχύτητα περιστροφής του μορίου είναι 
πιο αργή και η φθορά της συνάρτησης συσχέτισης είναι κατά πολύ βραδύτερη από την 
αντίστοιχη περιστροφή και φθορά της συνάρτησης συσχέτισης της αέριας φάσης. Με την 
υπόθεση ότι αυτές οι συναρτήσεις συσχέτισης περιγράφονται από εκθετικές 
συναρτήσεις, η ύπαρξη διάχυσης ελέγχεται με μία παράμετρο, την παράμετρο χ23. Η χ 
ορίζεται ως 
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όπου, Ι είναι η ροπή αδράνειας του μορίου και k η σταθερά Boltzmann. Τρεις περιοχές 
μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με την τιμή της σταθεράς χ: 
(1) χ<3 κινητήρια δύναμη της περιστροφής του μορίου είναι η ροπή αδρανείας 
(2) 3<χ<5, ενδιάμεση περιοχή και 
(3) χ>5 η περιοχή κατά την οποία η περιστροφική κίνηση ενός μορίου γίνεται με τη 
διάχυση. 
 Στην τελευταία περίπτωση η περιστροφική κίνηση του μορίου επιβραδύνεται από 
τις δυνάμεις τριβής του περιβάλλοντος μέσου. Για σφαιρικά ή περίπου σφαιρικά μόρια, ο 
συντελεστής περιστροφικής διάχυσης, D, υπολογίζεται θεωρητικά από την 
υδροδυναμική εξίσωση των Stokes-Einstein-Debye22 
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Ο συντελεστής τριβής της περιστροφικής κίνησης, ξ, συνδέεται με το ιξώδες του 
περιβάλλοντος μέσου, η, και την ακτίνα, α, του μορίου μέσω της εξίσωσης  
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  (53) ηπξ ⋅⋅⋅= 38 a
 
Στη γενική περίπτωση, η σταθερά D συνδέεται με το χρόνο συσχέτισης της 
περιστροφικής κίνησης, τc, με την απλή εξίσωση 
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 Ο χρόνος τc, και επομένως ο συντελεστής διάχυσης, που περιγράφει την 
περιστροφική κίνηση ολόκληρης της αλυσίδας πολυμερών σε διαλύματα,  είναι δύσκολο 
να υπολογιστεί από μετρήσεις παραμέτρων αποδιέγερσης. Αυτό συμβαίνει γιατί κανένας 
από τους πυρήνες της αλυσίδας δεν αποδιεγείρεται αποκλειστικά από τη συνολική 
περιστροφική κίνηση. Συνήθως ο χρόνος τc υπολογίζεται με τη βοήθεια υδροδυναμικών 
μετρήσεων ή άλλων μεθόδων, π.χ. φασματοσκοπίας σκέδασης φωτός. Στην περίπτωση 
πολυμερών τυχαίας σπείρας, ή συνολική περιστροφή της αλυσίδας θεωρείται 
ισοτροπική. Ο τc υπολογίζεται από την υδροδυναμική εξίσωση24,25 
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όπου, Μw

 είναι το μέσο μοριακό βάρος κατά βάρος του πολυμερούς, [η] το εσωτερικό 
ιξώδες (intrinsic viscosity) του διαλύματος, η0 το ιξώδες του διαλύτη, R η παγκόσμια 
σταθερά των αερίων και Τ η απόλυτη θερμοκρασία. 
 Το μοριακό βάρος μπορεί, να προσδιοριστεί26 με την τεχνική της σκέδασης 
φωτός (light scattering), τη χρωματογραφία διαπερατότητας πηκτής (gel permeation 
chromatography), ή και με μετρήσεις ιξώδους. Η εύρεση του [η] ενός διαλύματος 
πολυμερούς με διαμόρφωση τυχαίας σπείρας (random coil) σε θερμοκρασία Τ γίνεται με 
τη μέτρηση της μεταβολής του ιξώδους ή του διαλύματος ως συνάρτηση της 
συγκέντρωσής του. 
 Σε αραιά διαλύματα ο μοριακός χρόνος συσχέτισης που περιγράφει τη συνολική 
κίνηση της πολυμερικής αλυσίδας τc, κυμαίνεται από 10-5 έως 10-8 sec. Ο χρόνος αυτός 
θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος σε σύγκριση με τη 
χρονική κλίμακα των τοπικών κινήσεων, επομένως η συνεισφορά της περιστροφικής 
κίνησης της αλυσίδας ως σύνολο θεωρείται αμελητέα και μπορεί να αγνοηθεί με 
ασφάλεια στην ανάλυση των παραμέτρων αποδιέγερσης. Η κύρια συνεισφορά στην 
αποδιέγερση της αλυσίδας αποδίδεται στις τοπικές κινήσεις της αλυσίδας. 
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1.6.4 Τμηματικές κινήσεις σε μία πολυμερική αλυσίδα.  
 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι τμηματικές κινήσεις είναι ανεξάρτητες του 
μοριακού βάρους του πολυμερούς για τιμές μοριακού βάρους μεγαλύτερες από 1.000-
10.000, ανάλογα με τη φύση του πολυμερούς21. Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στο 
συμπέρασμα, ότι οι τμηματικές κινήσεις για αρκετά μεγάλες αλυσίδες, δεν επηρεάζονται 
από το μήκος της αλυσίδας. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η διαπίστωση ελάχιστα συνεισφέρει 
στην κατανόηση της φύσης των τοπικών κινήσεων. 
 Στο παρελθόν έγιναν αρκετές προσπάθειες διερεύνησης αυτού του προβλήματος 
και αναπτύχθηκαν αρκετές θεωρίες27 για την εξήγηση της φύσης των τμηματικών 
κινήσεων. Αρκετές από τις θεωρητικές μελέτες περιέγραψαν τις τμηματικές κινήσεις με 
ένα γενικό τρόπο, ως συνεργατικές κινήσεις, οι οποίες περιελάμβαναν ένα μικρό αριθμό 
μονομερών μονάδων. Ο αριθμός των μονομερών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν στις 
συνεργατικές κινήσεις, εξαρτάται από τη δομή του πολυμερούς και τις υδροδυναμικές 
αλληλεπιδράσεις με το διαλύτη26, αλλά και από τη φασματοσκοπική μέθοδο με την 
οποία μελετώνται. Έτσι, για παράδειγμα, η φασματοσκοπία διηλεκτρικής 
αποδιέγερσης28-31 και ανισοτροπίας φθορισμού32, μπορούν να ανιχνεύουν συλλογικές 
κινήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό μονομερών μονάδων, σε αντίθεση 
με τη φασματοσκοπία NMR, η οποία μπορεί να ανιχνεύσει τοπικές κινήσεις, με 
μικρότερο αριθμό μονομερών μονάδων. Συνήθως ο αριθμός των μονομερών μονάδων 
που ανιχνεύονται με τη φασματοσκοπία NMR είναι 7-10 φορές μικρότερος από τον 
αριθμό μονομερών μονάδων που ανιχνεύονται με τη διηλεκτρική φασματοσκοπία ή τη 
φασματοσκοπία φθορισμού. 
 Το μήκος της συνεργατικότητας των τμηματικών κινήσεων λήφθηκε υπ’ όψιν σε 
αρκετές θεωρητικές αναλύσεις. Το μήκος συνεργατικότητας θεωρείται άλλοτε ότι είναι 
σταθερό και ίσο με 2m-133, όπου m είναι ο αριθμός των δεσμών που συμμετέχουν στη 
συλλογική κίνηση και άλλοτε ότι κυμαίνεται μεταξύ μίας ελάχιστης και μίας μέγιστης 
τιμής28,29. Η ελάχιστη τιμή θεωρείται ότι είναι το μέγεθος του μικρότερου δυνατού 
τμήματος της αλυσίδας που μπορεί να φθάσει το μήκος μίας μονομερούς μονάδας, ενώ η 
μέγιστη τιμή μπορεί να περιλάβει το μήκος ολόκληρης της αλυσίδας. 
 Αρχικά υποστηρίχτηκε ότι στις συλλογικές κινήσεις υπάρχει μία ασθενή σύζευξη 
μεταξύ των μονομερών μονάδων που βρίσκονται μέσα σε ένα ορισμένο μήκος 
συνεργατικότητας. Αργότερα όμως αποδείχτηκε34 ότι η υπόθεση αυτή δεν ευσταθεί και 
ότι θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή σύζευξη μεταξύ των τμημάτων της αλυσίδας που 
συμμετέχουν στη συλλογική κίνηση. Η ταχύτητα πραγματοποίησης των συλλογικών 
κινήσεων εξαρτάται από τρεις κυρίως παράγοντες27: 
(α) Τα ενδομοριακά ενεργειακά φράγματα της περιστροφής γύρω από ένα ή 
περισσότερους δεσμούς για την πραγματοποίηση των τμηματικών κινήσεων. Αυτός ο 
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παράγοντας ευνοεί τις μεταβάσεις, οι οποίες απαιτούν περιστροφές γύρω από το 
μικρότερο δυνατό αριθμό δεσμών. 
(β) Τις υδροδυναμικές αλληλεπιδράσεις με το διαλύτη, οι οποίες εμποδίζουν την κίνηση 
των τμημάτων της αλυσίδας στο “συνεχές μέσο”. Αυτός ο παράγοντας ευνοεί εκείνες τις 
τμηματικές κινήσεις οι οποίες προκαλούν τη μικρότερη εκτόπιση όγκου του “μέσου”. 
(γ) Τα χαρακτηριστικά της συνδεσμικότητας (connectivity) της αλυσίδας. Αυτός ο 
παράγοντας διαφοροποιεί τη δυναμική συμπεριφορά μικρών μορίων, από την αντίστοιχη 
συμπεριφορά των πολυμερών. Σχετίζεται με την κίνηση των ακραίων τμημάτων της 
αλυσίδας που βρίσκονται εκτός του μήκους συνεργατικότητας, (των “ουρών”), καθώς 
και με την αντίσταση που προβάλλουν αυτές οι “ουρές”, στην κίνηση των τμημάτων της 
αλυσίδας. 
 Σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές για τη φύση των συλλογικών κινήσεων μίας 
πολυμερικής αλυσίδας, προτάθηκε35 ένας μηχανισμός τμηματικών κινήσεων, ο οποίος 
περιγράφεται από την περιστροφή ενός τμήματος της αλυσίδας, γύρω από δύο 
συγγραμμικούς δεσμούς. Αυτός ο τύπος κίνησης ονομάζεται στροφαλοφόρος κίνηση 
(crankshaft motion)35. Κατά την κίνηση αυτή, μόνο το τμήμα της αλυσίδας μεταξύ των 
δύο συγγραμμικών δεσμών περιστρέφεται, ενώ η υπόλοιπη αλυσίδα πριν και μετά το 
τμήμα αυτό (οι “ουρές”) παραμένει ακίνητη. Αυτός ο μηχανισμός τμηματικής 
περιστροφικής κίνησης ελαχιστοποιεί τις υδροδυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 
αλυσίδας και του διαλύτη. Η μετάβαση αυτή εικονίζεται στο Σχήμα 20α και μπορεί να 
γραφεί ως t(tg+tg+t)t→g+(tg+tg+t)g+. 
 Αν και η κίνηση crankshaft, βοηθάει σημαντικά στην κατανόηση και την 
περιγραφή των συλλογικών κινήσεων, θεωρείται πολύ δύσκολη η πραγματοποίησή της, 
λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας στην ενεργοποιημένη κατάσταση, ενός τόσο μεγάλου 
αριθμού δεσμών. Επιπλέον, δε λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν ο παράγοντας της 
συνδεσμικότητας της αλυσίδας. 
 O Helfand36 μελέτησε τις μεταβάσεις σε μία πολυμερική αλυσίδα βασιζόμενος 
στη θεωρία του Kramers37, η οποία αναφέρεται στην ταχύτητα διέλευσης πάνω από ένα 
ενεργειακό φράγμα στην περίπτωση μεταβάσεων ελεγχόμενες από διάχυση. Έτσι, ο 
Helfand εξέτασε τις μεταβάσεις που λαμβάνουν χώρα σε μία πολυαιθυλενική αλυσίδα 
και τις κατέταξε σε κατηγορίες, ανάλογα με τη θέση της “ουράς” πριν και αμέσως μετά 
τη μετάβαση. Βρήκε ότι όλες οι μεταβάσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις γενικές 
κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία κατετάγησαν οι μεταβάσεις κατά τις οποίες οι ουρές 
παραμένουν αμετάβλητες (μεταβάσεις τύπου 1* ή κίνηση crankshaft). Η δεύτερη 
κατηγορία περιλαμβάνει τις μεταβάσεις τύπου 2*, κατά τις οποίες οι “ουρές” έχουν 
υποστεί μεταφορική κίνηση στο τέλος της μετάβασης. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 
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(α)

(β)

(γ)

 
Σχήμα 20: Κατηγορίες μεταβάσεων διαμόρφωσης τύπου 1*, 2* και 3* (σύμφωνα με την ορολογία του 
Helfand). 
(α) Τύπος 1*, t(tg+tg+t)t → g+(tg+tg+t)g+, (Κίνηση Crankshaft). 
(β) Τύπος 2*, ttt → g+tg-. 
(γ) Τύπος 3*, t → g+. 
 
αυτής της κατηγορίας, είναι η μετάβαση ttt→g+tg- του Σχήματος 20β. Τέλος, στην τρίτη 
κατηγορία ανήκουν οι μεταβάσεις τύπου 3*, κατά τις οποίες οι “ουρές” αλλάζουν 
προσανατολισμό, όπως για παράδειγμα η περιστροφή γύρω από ένα δεσμό t→g του 
Σχήματος 20γ. 
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 Ο Helfand υπολόγισε την ταχύτητα, υ, με την οποία πραγματοποιούνται οι 
μεταβάσεις τύπου 1*. Η ταχύτητα υ εξαρτάται από τη σταθερά τριβής, ξi, για το άτομο I 
του τμήματος της αλυσίδας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση ri από τον άξονα 
περιστροφής, και από το ενεργειακό ύψος του φράγματος, E*. 
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αΑ, αΒ είναι σταθερές δύναμης, τέτοιες ώστε η περιστροφική δυναμική ενέργεια κοντά 
στην αρχική κατάσταση να προσεγγίζεται από την εξίσωση 
 

 2

2
1)( φφ Δ= AaU  (57) 

 
και κοντά στη μεταβατική κατάσταση από την εξίσωση 
 

 2

2
1*)( φφ Δ−= BaEU  (58) 

 
όπου Δφ είναι η γωνιακή απόκλιση. Η επίδραση του διαλύτη στην ταχύτητα μετάβασης 
εισέρχεται μέσω του συντελεστή τριβής ξi. 
 Από την εξίσωση (56) γίνεται φανερό ότι οι μεταβάσεις τύπου 1* ευνοούνται 
όταν περιστρέφεται το μικρότερο δυνατό τμήμα της αλυσίδας, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται η δύναμη τριβής του διαλύτη, η οποία εκφράζεται από τον όρο Σξiri

2. 
 Οι ταχύτητες των μεταβάσεων τύπου 2* και 3* είναι αρκετά δύσκολο να 
αναλυθούν. Παρ’ όλα αυτά θα αναμενόταν να είναι πιο αργές από τις αντίστοιχες 
μεταβάσεις τύπου 1*, λόγω της ισχυρής υδροδυναμικής αντίστασης του μέσου στη 
μετακίνηση των ογκωδών “ουρών”. Από μελέτες που έγιναν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
της προσομοίωσης δυναμικής Brown38,39 και τη μέθοδο της κινητικής ανάλυσης για 
αλυσίδα πολυαιθυλενίου σε συνεχές “μέσο”, αποδείχτηκε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει 
απαραίτητα. Βρέθηκε ότι οι “ουρές” δεν συμπεριφέρονται ως άκαμπτα σώματα αλλά 
αντιθέτως, η περιστροφή γύρω από ένα δεσμό C-C προκαλεί παραμόρφωση των 
γειτονικών βαθμών ελευθερίας, η οποία αποσβένει γρήγορα καθώς απομακρυνόμαστε 
από το δεσμό που πραγματοποίησε την περιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται ο 
τοπικός χαρακτήρας της μετάβασης. 
 



 48

+120o

-120o Δφ1

Δφ2

Δφ3

Αρχική περιστροφή

Δεύτερος γειτονικός δεσμός

 
Σχήμα 21: Απεικόνιση των συζευγμένων μεταβάσεων σύμφωνα με το μοντέλο του Helfand. Δφi είναι 
γωνίες στρέψης μικρού πλάτους, οι οποίες συμβαίνουν σε γειτονικούς δεσμούς και αποσβένουν την 
παραμόρφωση της αλυσίδας μετά την αρχική περιστροφή γύρω από το δεσμό C-C. 
 
 Όταν ο αμέσως γειτονικός δεσμός C-C είναι trans, είναι πολύ πιθανό ο δεύτερος 
γειτονικός δεσμός C-C να πραγματοποιήσει μετάβαση με αντίστροφη φορά, έτσι στο 
τέλος να πραγματοποιηθεί μία μετάβαση του τύπου gtt→ttg. Ο τοπικός χαρακτήρας του 
ζεύγους των συζευγμένων μεταβάσεων διατηρείται με μία μικρή παραμόρφωση στρέψης, 
Δφi, που φθίνει κατά μήκος αλυσίδας όπως φαίνεται στο Σχήμα 21. Η ενέργεια 
ενεργοποίησης μίας τέτοιας μετάβασης είναι ίση με ένα ενεργειακό φράγμα, διότι οι 
συζευγμένες μεταβάσεις δεν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα αλλά η μία κατόπιν της 
άλλης. Συχνά, η μετάβαση του δεύτερου γειτονικού δεσμού διακόπτεται πριν την 
ολοκλήρωσή της. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δεσμός επανέρχεται στην αρχική του 
κατάσταση και παρατηρείται μία μεμονωμένη μετάβαση. 

Ο Helfand40,41 και οι συνεργάτες του υπολόγισαν θεωρητικά ότι σε μία αλυσίδα 
πολυαιθυλενίου σε θερμοκρασία 330 K, το 29% των μεταβάσεων είναι συζευγμένες, εκ 
των οποίων το 14% είναι μεταβάσεις τύπου gtt→ttg, ενώ το 10% είναι μεταβάσεις τύπου 
ttt→gtg. Οι υπόλοιπες μεταβάσεις είναι μεμονωμένες μεταβάσεις. 
 
1.6.5 Θεωρητικές συναρτήσεις συσχέτισης και συναρτήσεις φασματικής 
πυκνότητας για την περιγραφή των τμηματικών κινήσεων. 
1.6.5.1 Κατανομή των μοριακών χρόνων συσχέτισης. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ποικιλία και την πολυπλοκότητα των τοπικών 
κινήσεων σε μία πολυμερική αλυσίδα, γίνεται φανερό ότι το μοντέλο της ισοτροπικής 
κίνησης δεν αρκεί για την περιγραφή των κινήσεων αυτών. Η πολυπλοκότητα των 
κινήσεων αυτών αποκλείει την περιγραφή με ένα μοναδικό χρόνο συσχέτισης. Η 
ανεπάρκεια αυτή έχει αποδειχθεί26 ξεκάθαρα από μετρήσεις 13C αποδιέγερσης σε 
πολυμερή, όπου οι πειραματικές τιμές Τ1, Τ2 και ΝΟΕ δεν ήταν δυνατόν να 
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αναπαραχθούν με τον ίδιο χρόνο συσχέτισης τc. Επίσης, οι πειραματικές τιμές ΝΟΕ ήταν 
μικρότερες από εκείνες που υπολογίστηκαν με βάση το χρόνο τc, όπως αυτός 
υπολογίστηκε από τους πειραματικούς χρόνους Τ1. Ακόμα, η τιμή του Τ1 στο ελάχιστο 
της καμπύλης των πειραματικών Τ1 συναρτήσει της αντίστροφης θερμοκρασίας 1/Τ ήταν 
περίπου διπλάσια από αυτήν που προκύπτει από το μοντέλο με ένα μόνο χρόνο 
συσχέτισης. 

Όπως θα φανεί παρακάτω, η σωστή πρόβλεψη του Τ1 στο ελάχιστο της καμπύλης 
του Τ1 ως συνάρτηση της αντίστροφης θερμοκρασίας 1/Τ, είναι ένα ασφαλές κριτήριο 
για την πιστοποίηση της ικανότητας ενός θεωρητικού μοντέλου να περιγράψει τη 
δυναμική του πολυμερούς. Έτσι, η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων, και η 
κατανόηση της τμηματικής κίνησης των πολυμερών απαιτεί τη χρήση πιο σύνθετων 
θεωρητικών μοντέλων. 
 Οι πρώτες προσπάθειες27 προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται στην ανάλυση 
των πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης NMR με βάση μία εμπειρική κατανομή 
εκθετικών συναρτήσεων συσχέτισης, οι οποίες είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στη 
μελέτη της διηλεκτρικής42 (dielectric) και της ιξωδοελαστικής42 (viscoelastic) 
αποδιέγερσης. Η εξίσωση (29) μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλάβει 
μία συνεχή κατανομή χρόνων συσχέτισης τc. Επειδή, αναμένεται η κατανομή των 
μοριακών χρόνων συσχέτισης να είναι αρκετά ευρεία, είναι πιο αξιόπιστο από 
μαθηματικής άποψης να οριστεί μία συνάρτηση κατανομής σε λογαριθμική κλίμακα. Το 
κέντρο της κατανομής ορίζεται με το μέσο χρόνο τ, ο οποίος αποτελεί ένα μέσο μοριακό 
χρόνο συσχέτισης. Το εύρος της κατανομής ορίζεται σε  λογαριθμική κλίμακα από την 
παράμετρο s 

 
τ
τCs ln=  (59) 

 
Η κατανομή μπορεί να εκφραστεί με μία μαθηματική συνάρτηση πυκνότητας F(s), τέτοια 
ώστε 
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και η συνάρτηση συσχέτισης μπορεί να γραφεί ως 
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Μετά το μετασχηματισμό Fourier της εξίσωσης (61), η συνάρτηση φασματικής 
πυκνότητας δίνεται από την εξίσωση 
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 Οι πρώτες συναρτήσεις πυκνότητας που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των 
δεδομένων NMR ήταν οι κατανομές Cole-Cole43,44  και Fuoss-Kirkwood45, ήδη γνωστές 
από τη διηλεκτρική αποδιέγερση. Βασικό χαρακτηριστικό των κατανομών Cole-Cole και 
Fuoss-Kirkwood ήταν η συμμετρία τους γύρω από το χρόνο τ. Αυτό οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι αργές και γρήγορες κινήσεις στην πολυμερική αλυσίδα είναι το ίδιο 
δυνατές. 
 Η συμμετρία αυτή θεωρήθηκε από τον Schaefer46 ότι δεν αντικατοπτρίζει σωστά 
τη κλίμακα των τοπικών κινήσεων. Ο Schaefer πρότεινε σαν πιο κατάλληλη για την 
περίπτωση των πολυμερών, μία κατανομή ασύμμετρη με “ουρά” προς τους 
μεγαλύτερους χρόνους συσχέτισης, υποθέτοντας ότι η αποδιέγερση των πολυμερών 
κυριαρχείται από κινήσεις υψηλής συχνότητας (γρήγορες κινήσεις), ενώ η τελική φθορά 
της συνάρτησης συσχέτισης οφείλεται σε συνεργατικές κινήσεις με χαμηλή συχνότητα.  
 Βασιζόμενος σε αυτήν την παρατήρηση, ο Schaefer46 πρότεινε μία ασύμμετρη 
κατανομή με “ουρά” προς τους μεγαλύτερους χρόνους συσχέτισης. Η συνάρτηση την 
οποία χρησιμοποίησε είναι μία επέκταση σε λογαριθμική κλίμακα της γνωστής 
μαθηματικής κατανομής χ2, γι’ αυτό η κατανομή του Schaefer είναι γνωστή και ως 
κατανομή log(χ2). Ορίζοντας την παράμετρο s ως 
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η συνάρτηση πυκνότητας δίδεται από την εξίσωση 
 

 ( ) psp esp
p

psF −−⋅
Γ

= 1

)(
)(  (64) 

 
όπου p και b είναι παράμετροι που περιγράφουν το εύρος της κατανομής, Γ(p) είναι μία 
συνάρτηση Γάμμα, η οποία κανονικοποιεί τη συνάρτηση κατανομής. Η αντίστοιχη 
φασματική συνάρτηση πυκνότητας υπολογίζεται αριθμητικά και δίνεται από την 
εξίσωση 
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Σχήμα 22: Συμπεριφορά της συνάρτησης κατανομής των χρόνων συσχέτισης τc του μοντέλου log(χ2), για 
τρεις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου p. 
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 Από την εξίσωση (65) γίνεται φανερό ότι η κατανομή log(χ2) περιέχει τρεις 
παραμέτρους, p, b και τ. Στην πραγματικότητα οι παράμετροι p και b δεν είναι 
ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αποδεκτή προσομοίωση των πειραματικών δεδομένων, μπορεί 
να γίνει για πολλά ζεύγη τιμών p και b, αλλά ο λόγος της παραμέτρου p για δύο 
διαφορετικά πολυμερή είναι ανεξάρτητος της παραμέτρου b υπό τον όρο ότι και για τα 
δύο πολυμερή έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια τιμή του b (συνήθως στη παράμετρο b δίνεται 
η σταθερή τιμή b=1000). 
 Στο Σχήμα 22 απεικονίζεται η μορφή της κατανομής των χρόνων συσχέτισης για 
τρεις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου p. Για p=2 η κατανομή είναι αρκετά ευρεία και 
εμφανίζει τη χαρακτηριστική ουρά για μεγάλους χρόνους συσχέτισης. Για p=8 η 
κατανομή είναι ευρεία, αλλά η ασυμμετρία της είναι λιγότερο εμφανής. Όταν το p τείνει 
στο άπειρο (στην πράξη όταν p>100) η κατανομή εκφυλίζεται σε μία απλή εκθετική 
συνάρτηση συσχέτισης46. 
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Σχήμα 23: Διάγραμμα μεταβολής των χρόνων ΝT1 (συνεχής καμπύλη) και ΝT2 (διακεκομμένη καμπύλη) 
ως συνάρτηση του χρόνου συσχέτισης τc του μοντέλου log(χ2), σε πεδίο έντασης 100 ΜΗz και για δύο 
τιμές της παραμέτρου p. 
 

 
Σχήμα 24: Διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου ΝΟΕ ως συνάρτηση του χρόνου συσχέτιση τc του 
μοντέλου log(χ2), σε πεδίο έντασης 100 ΜΗz και για δύο τιμές της παραμέτρου p. 
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 Στα Σχήματα 23 και 24 φαίνεται η επίδραση της παραμέτρου p, στις τιμές των 

α

 

νομή χρόνων συσχέτισης αποτελεί ικανοποιητική 

τ

 λεγόμενων 

τ τ
η α

παραμέτρων αποδιέγερσης ΝT1, ΝT2 (υπενθυμίζεται ότι Ν είναι ο αριθμός των 
πρωτονίων απ’ ευθείας συνδεδεμένων με τον άνθρακα) και ΝΟΕ, ντίστοιχα, ενός 
πυρήνα 13C ως συνάρτηση του χρόνου συσχέτισης τc

46. Καθώς η παράμετρος p μικραίνει, 
το εύρος της κατανομής μεγαλώνει, με αποτέλεσμα το ελάχιστο της καμπύλης των 
χρόνων ΝΤ1, (ΝΤ1,min) να ψηλώνει και να μετατοπίζεται σε μεγαλύτερους χρόνους τc. Η 
καμπύλη που περιγράφει τη μεταβολή του ΝΤ1 ως προς τc πλαταίνει και γίνεται πιο 
ασύμμετρη. Αντιστοίχως, για μικρές τιμές της παραμέτρου p, οι καμπύλες που 
περιγράφουν το ΝΟΕ (Σχήμα 24) πλαταίνουν και η αύξηση του ΝΟΕ στην περιοχή 
ωτ0~1 γίνεται λιγότερο απότομη. 
 Η άποψη ότι μία κατα
προσέγγιση στην περιγραφή των τοπικών κινήσεων των πολυμερών, ενισχύεται από τα 
θεωρητικά διαγράμματα των Σχημάτων 23 και 24, τα οποία παρουσιάζουν 
χαρακτηρισ ικά που συναντάμε σε πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης πολυμερών. Πιο 
συγκεκριμένα, όταν το εύρος κατανομής είναι αρκετά μεγάλο (p=10 στο Σχήμα 23), η 
τιμή του ΝΟΕ μπορεί να είναι μικρότερη από τη μέγιστη τιμή 2.987, ακόμα και στην 
περιοχή της κινητικής στένωσης (ω2τ0

2<<1). Συνεπώς, η παρατήρηση ενός μέγιστου 
ΝΟΕ δε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι τοπικές κινήσεις πραγματοποιούνται με μία απλή 
ισοτροπική διαδικασία, η οποία περιγράφεται από ένα μόνο χρόνο συσχέτισης τc. Επίσης, 
οι χρόνοι αποδιέγερσης ΝΤ1 θα εξαρτώνται από τη συχνότητα, ο χρόνος ΝΤ2 θα είναι 
μικρότερος από το χρόνο ΝΤ1 και θα ισχύει ΝΤ2<ΝΤ1 ακόμα και αν ω2τ0

2<<1, ως 
αποτέλεσμα της ύπαρξης πολύ αργών τμηματικών κινήσεων που χαρακτηρίζονται από 
αργούς χρόνους συσχέτισης, στην “ουρά” της καμπύλης κατανομής log(χ2). 
 Η περιγραφή της αποδιέγερσης των πολυμερών με τη χρήση των
μαθηματικών μοντέλων, αν και κρίθηκε ικανοποιητική σε αρκετές περιπτώσεις 
περιγραφής τμηματικών κινήσεων, σε κάποιες άλλες μελέτες ήταν ανεπαρκής.  
Χαρακτηρισ ικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη δυναμικής ου πολυ-οξικού-
βινυλεστέρα26. Στην περίπτωσ  αυτή, ενώ τ  μαθηματικά μοντέλα περιγράφουν με 
επιτυχία την αποδιέγερση του 13C, δε μπορούν να ερμηνεύσουν την αποδιέγερση του 1Η 
για το ίδιο πολυμερές. Οι παράμετροι αποδιέγερσης του πυρήνα 13C εξαρτώνται από 
όρους φασματικής πυκνότητας σε διαφορετική περιοχή συχνοτήτων από τις αντίστοιχες 
παραμέτρους για τον πυρήνα του 1Η. Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι η 
κατανομή που χρησιμοποιήθηκε με βάση τα δεδομένα του 13C δεν είναι ικανή να 
περιγράψει τη φασματική πυκνότητα σε όλη την περιοχή των συχνοτήτων. 
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1.6.5.2 Συναρτήσεις συσχέτισης τετραεδρικού πλέγματος. 
ν ανάπτυξη συναρτήσεων 

 (diam

 τετραεδρικού πλέγματος εικονίζεται στο Σχήμα 25. Η 
ολυμε  

 έχει προσανατολισμό a σε 
ρόνο t,

 

 Στο παρελθόν έγιναν σημαντικές προσπάθειες για τη
συσχέτισης, ικανών να περιγράψουν τις μεταβάσεις θεωρητικών διαμορφώσεων όπως 
αυτές παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 1.6.2.2. Οι πρώτες προσπάθειες οδήγησαν στην 
ανάπτυξη των συναρτήσεων συσχέτισης τετραεδρικού πλέγματος, ή πλέγματος 
αδάμαντος ond lattice models). Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τους ερευνητές 
Valeur-Jarry-Geny-Monnerie (VJGM), με χρήση θεωρητικών μεθόδων47 και Monte 
Carlo υπολογισμών48. 
 Το μοντέλο του
π ρική αλυσίδα κατανέμεται τυχαία σε ένα τετραεδρικό πλέγμα και οι διάφορες 
μεταβάσεις πραγματοποιούνται με άλματα τριών ή τεσσάρων δεσμών. Τα άλματα αυτά 
μπορούν να θεωρηθούν σα μεταβάσεις τύπου 1* σύμφωνα με την ορολογία του Helfand. 
Συνδυασμός αυτών των μεταβάσεων αναπαράγει όλες τις άλλες μεταβάσεις 
διαμορφώσεων που συμβαίνουν στην πολυμερική αλυσίδα. 
 Εάν με Pa

p(t) οριστεί η πιθανότητα ένας δεσμός p να
χ  με w3 η ταχύτητα πραγματοποίησης αλμάτων τριών δεσμών και θεωρήσουμε 
τετραεδρικές γωνίες στο πλέγμα, τότε η χρονική εξάρτηση της Pa

p(t) περιγράφεται από 
την εξίσωση πλέγματος (lattice equation) 
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πό την εξίσωση (66) προκύπτει αναλυτικά η συνάρτηση συσχέτισης (67) για άπειρο 
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την εξίσωση (67) ρ είναι ένας χρόνος συσχέτισης, ο οποίος εξαρτάται από την ταχύτητα Σ

w3 με την εξίσωση 
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Σχήμα 25: Άλματα τριών και τεσσάρων δεσμών σε μία πολυμερική αλυσίδα, η οποία κατανέμεται τυχαία 
σε ένα τετραεδρικό πλέγμα (diamond lattice). 
 
Η παράμετρος λ εξαρτάται από τη πιθανότητα να συμβούν οι διάφορες διαμορφώσεις. 
Στην περίπτωση όπου οι διαμορφώσεις gauche και trans είναι το ίδιο πιθανές, τότε 
λ=ln9. 
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 Όπως φαίνεται από την εξίσωση (67) η συνάρτηση συσχέτισης G(t) φθίνει 
γρήγορα για μικρούς χρόνους, ενώ για μεγάλους χρόνους υπερισχύει ο δεύτερος όρος και 
η συνάρτηση φθίνει ως t½. Αυτό συμβαίνει γιατί τα άλματα τριών δεσμών δε 
δημιουργούν νέους προσανατολισμούς στο πλέγμα, αλλά οδηγούν στη διάχυση των ήδη 
υπαρχόντων προσανατολισμών. 

Η εξαγωγή της εξίσωσης (67) βασίστηκε κατά κύριο λόγο σε δύο προσεγγίσεις. 
Πρώτον το μήκος της αλυσίδας θεωρήθηκε άπειρο, και δεύτερον οι διαμορφώσεις 
gauche και trans θεωρήθηκαν το ίδιο πιθανές. Καμία από τις δύο προσεγγίσεις δεν 
αντανακλά την πραγματικότητα γιατί δεν υπάρχει αλυσίδα με άπειρο μήκος και οι 
διαμορφώσεις δεν είναι το ίδιο πιθανές λόγω στερεοχημικών παρεμποδίσεων. 
 Η ανεπάρκεια του μοντέλου VJGM οδήγησε τους Jones και Stockmayer33 σε 
ορισμένες τροποποιήσεις του μοντέλου με στόχο τη γρηγορότερη φθορά της συνάρτησης 
συσχέτισης. Η πρώτη τροποποίηση αφορά την αποσύζευξη των προσανατολισμών  
γειτονικών δεσμών, έτσι ώστε ένας δεσμός να μπορεί να περιστραφεί ακόμα κι αν οι 
γειτονικοί του δεσμοί δεν έχουν τον κατάλληλο προσανατολισμό για μετάβαση τύπου 1* 
(βλέπε παράγραφο 1.6.4). Η δεύτερη τροποποίηση οδήγησε στον περιορισμό της 
σύζευξης προσανατολισμού μεταξύ των δεσμών μέσα σε ένα καθορισμένο τμήμα της 
πολυμερικής αλυσίδας, μεγέθους 2m-1 δεσμών. Έξω από αυτό το τμήμα θεωρείται ότι 
δεν υπάρχει σύζευξη. Στο μοντέλο αυτό διατηρείται η συλλογικότητα της περιστροφικής 
κίνησης των δεσμών, διατηρείται η κεντρική κινητική μονάδα τριών δεσμών, η οποία 
κινείται με ταχύτητα w3 και η σύζευξη δεσμών με την κεντρική κινητική μονάδα (Σχήμα 
26). 
 Η συνάρτηση συσχέτισης που προκύπτει από την τροποποίηση αυτή, είναι 
γνωστή ως μοντέλο των Jones-Stockmayer (JS) και εκφράζεται ως μία διακριτή 
κατανομή χρόνων συσχέτισης 
 

w3

2m-1  
Σχήμα 26: Σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου των Jones-Stockmayer για τις τμηματικές κινήσεις της 
κύριας αλυσίδας πολυμερικών συστημάτων. w3 είναι η ταχύτητα συλλογικής κίνησης των τριών κεντρικών 
δεσμών και 2m-1 είναι το μέγεθος του τμήματος της αλυσίδας, εντός του οποίου υφίσταται σύζευξη. Η 
σύζευξη δεσμών διακόπτεται απότομα έξω από το τμήμα των 2m-1 δεσμών. 
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Η αντίστοιχη συνάρτηση φασματικής πυκνότητας λαμβάνεται με μετασχηματισμό κατά 
Fourier της εξίσωσης (69) 
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και 
 
 9ln=γ  (70β) 
 
για τετραεδρικό πλέγμα. Η περιγραφή των τμηματικών κινήσεων με το μοντέλο JS 
πλησιάζει ασυμπτωτικά την περιγραφή των κινήσεων με το μοντέλο VJGM όταν αυξάνει 
το μέγεθος του τμήματος της αλυσίδας (αυξάνεται ο αριθμός των δεσμών m), όπου 
υπάρχει σύζευξη δεσμών. Για αλυσίδα άπειρου μήκους, οι δύο συναρτήσεις (εξισώσεις 
(67) και (69)) φθίνουν ως συνάρτηση του t½. Η κατανομή των χρόνων συσχέτισης της 
εξίσωσης (70) εκφράζεται από τον αρμονικό μέσο χρόνο συσχέτισης τh ή τον αριθμητικό 
μέσο χρόνο συσχέτισης τa, 
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Ο αρμονικός μέσος χρόνος συσχέτισης είναι ίσος με (2w3)-1 για όλες τις τιμές του m. 
 Ως παράμετροι του μοντέλου JS θεωρούνται ο αρμονικός μέσος χρόνος 
συσχέτισης τh και το μέγεθος του τμήματος των συλλογικών κινήσεων 2m-1. 
 Μειονεκτήματα του μοντέλου JS είναι η απότομη διακοπή της σύζευξης δεσμών 
πέραν του ορίου 2m-1. Άλλοι ερευνητές όπως οι Yaris Bendler και Scolnick28,29 
υιοθέτησαν ένα κατώτατο και ανώτατο όριο σύζευξης, ώστε να περιορίσουν τις 
αδυναμίες του μοντέλου των JS. Τα μοντέλα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 
εργασία κι έτσι δεν κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν αναλυτικά. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μοντέλα, παραπέμπουμε στις εργασίες 28 και 29. 
 
1.6.5.3 Συναρτήσεις συσχέτισης μεταβάσεων διαμορφώσεων. 
 Οι Helfand και οι συνεργάτες του40, ακολούθησαν μία διαφορετική προσέγγιση 
στην ανάπτυξη θεωρητικών συναρτήσεων συσχέτισης για την περιγραφή των 
τμηματικών κινήσεων. Περιέγραψαν τις τμηματικές κινήσεις και τις μεταβάσεις μίας 
πολυαιθυλενικής αλυσίδας εφαρμόζοντας τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης με 
μοριακή δυναμική (molecular dynamics, MD). Ως μετάβαση διαμόρφωσης της κύριας 
αλυσίδας ενός βινυλικού πολυμερούς ορίζεται36 η αλλαγή της διαμόρφωσης μιας 
αλληλουχίας n δεσμών άνθρακα-άνθρακα (C-C) 
 
  S1 S2S3...Sn → S1

´S2
´S3

´...Sn
´ 

 
Τα σύμβολα Si, Si

´ αντιπροσωπεύουν περιστροφικές καταστάσεις και μπορεί να είναι 
trans (t), gauche + (g+) ή gauche - (g-), ανάλογα με την τιμή της δίεδρης γωνίας του i 
δεσμού. Ως δίεδρη γωνία του δεσμού i ορίζεται η γωνία που σχηματίζουν οι δεσμοί i-1 
και i+1, όταν αυτή παρατηρείται κατά μήκος του δεσμού i. Η διαμόρφωση gauche 
αντιπροσωπεύει περιστροφή ±120ο από τη διαμόρφωση trans, ενώ όλοι οι γωνίες δεσμών 
είναι ίσες με 109.5ο. Η διαμόρφωση S1S2S3...Sn μίας αλληλουχίας n δεσμών ονομάζεται 
περιστροφική ισομερική κατάσταση (Rotational Isomeric State, RIS). Μεταβάσεις 
μεταξύ τέτοιων περιστροφικών καταστάσεων είναι εκείνες οι οποίες θεωρούνται ότι 
προκαλούν τη μαγνητική αποδιέγερση σε πολυμερικά συστήματα. 
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 Η περιγραφή της δυναμικής των τμηματικών κινήσεων βασίστηκε στην εξίσωση 
Langevin, η οποία περιγράφει την κίνηση σωματιδίων Brown στην περιοχή υψηλών 
τριβών: 
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Στην εξίσωση Langevin, m είναι η μάζα του ατόμου του άνθρακα, β ο συντελεστής 
τριβής διαιρεμένος με τη μάζα, ri η μήτρα συντεταγμένων του ατόμου άνθρακα i και V 
το συνολικό δυναμικό. Η επίδραση του περιβάλλοντος μέσου (διαλύτης) στην κίνηση της 
αλυσίδας, αντιπροσωπεύεται από τις στατιστικά τυχαίες δυνάμεις Ai, οι οποίες έχουν 
μέση τιμή μηδέν. Για την επίλυση της εξίσωσης Langevin, ελήφθη πολυαιθυλενική 
αλυσίδα 200 ατόμων άνθρακα των οποίων οι αρχικές συντεταγμένες θεωρήθηκαν 
γνωστές. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα δυναμικά για τον χαρακτηρισμό του 
εύρους των παραμορφώσεων των μηκών των δεσμών και των γωνιών δεσμών καθώς 
επίσης και το δυναμικό για το χαρακτηρισμό της παραμόρφωσης των δίεδρων γωνιών 
στρέψης (μεταβάσεις διαμορφώσεων). Η φύση του δυναμικού των μεταβάσεων 
διαμορφώσεων επιτρέπει ένα ενεργειακό ελάχιστο για την trans διαμόρφωση και ένα 
ενεργειακό μέγιστο, το οποίο αντιστοιχεί σε δίεδρη γωνία ±180° από τη διαμόρφωση 
trans. 
 Η επίλυση της εξίσωσης Langevin με τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδήγησε σε 
μία αντιπροσωπευτική τροχιά (trajectory) του συστήματος, η οποία περιγράφει τη 
μεταβολή των συντεταγμένων των ατόμων άνθρακα συναρτήσει του χρόνου και συνεπώς 
παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη δυναμική εξέλιξη του συστήματος. Η ανάλυση της 
τροχιάς του συστήματος χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με την 
κίνηση διάχυσης γύρω από τις τοπικές διαμορφώσεις ελάχιστης ενέργειας (ισομερικές 
περιστροφικές καταστάσεις, RIS) και την πραγματοποίηση μεταβάσεων από τη μία 
διαμόρφωση σε μία άλλη. 
 Οι Hall και Helfand49 προχώρησαν στον υπολογισμό των συναρτήσεων 
συσχέτισης διαμορφώσεων (conformational correlation functions) για συστήματα, στα 
οποία συμβαίνουν οι κατηγορίες μεταβάσεων που παρατηρήθηκαν στο πολυ-αιθυλένιο. 
Στη συνέχεια, οι Weber και Helfand41 επανέλαβαν την προσομοίωση στο πολυ-αιθυλένιο 
μελετώντας την αντιπροσωπευτική τροχιά του συστήματος για μεγαλύτερο χρόνο t. Αυτό 
επέτρεψε τον υπολογισμό των συναρτήσεων συσχέτισης προσανατολισμού (orientational 
correlation functions) τεσσάρων διαφορετικών μοναδιαίων διανυσμάτων, τα οποία 
βρίσκονται κατά μήκος ή κάθετα στην κύρια πολυμερική αλυσίδα. Έτσι, βρέθηκε ότι η 
ημιεμπειρική συνάρτηση συσχέτισης 
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περιγράφει αρκετά ικανοποιητικά και τις τέσσερις συναρτήσεις συσχέτισης που 
προέκυψαν από την ανάλυση της τροχιάς. Στην περίπτωση ανυσμάτων σχεδόν κάθετων 
στην κύρια αλυσίδα (όπως για παράδειγμα τα ανύσματα C-H της κύριας αλυσίδας) το α 
είναι πολύ μικρό και η συνάρτηση συσχέτισης απλοποιείται στην 
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η οποία είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση συσχέτισης του μοντέλου Hall-Weber-
Helfand (HWH) των τμηματικών κινήσεων. Ι0 είναι μία τροποποιημένη συνάρτηση 
Bessel μηδενικής τάξης. Ο μοριακός χρόνος συσχέτισης τ1 περιγράφει την 
πραγματοποίηση των συλλογικών (cooperative pairs) μεταβάσεων που οδηγούν στη 
διάδοση προσανατολισμών κατά μήκος της αλυσίδας. Ο μοριακός χρόνος συσχέτισης τ0 
περιγράφει την πραγματοποίηση των απλών μεταβάσεων τύπου 3*, οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για τη διακοπή αυτής της διάδοσης. Η φασματική πυκνότητα προκύπτει από 
το μετασχηματισμό κατά Fourier της εξίσωσης (74) και δίνεται από την εξίσωση 
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Σύμφωνα με το μοντέλο HWH, οι συζευγμένες μεταβάσεις λαμβάνουν χώρα διαδοχικά 
(Σχήμα 21) και όχι ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει στην κίνηση crankshaft. Η φύση αυτών 
των κινήσεων εξηγεί την παρατήρηση που επιβεβαιώθηκε, τόσο θεωρητικά50 όσο και 
πειραματικά23,30 ότι το ενεργειακό φράγμα των κινήσεων στην κύρια αλυσίδα είναι λίγο 
μεγαλύτερο από την τιμή Ε(t g) αλλά πολύ μικρότερο από την τιμή 2xE(t g), που 
αντιστοιχεί στην κίνηση crankshaft. 
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1.6.5.4 Συναρτήσεις συσχέτισης περιστρεφόμενων ταλαντωτικών κινήσεων. 
Η χρήση των συναρτήσεων συσχέτισης των μοντέλων τετραεδρικού πλέγματος και 

μεταβάσεων διαμόρφωσης, φάνηκε ανεπαρκής σε αρκετές περιπτώσεις για την επεξεργασία 
και αναπαραγωγή των πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης των πολυμερών51-53. Πιο 
συγκεκριμένα, οι πειραματικά μετρούμενοι χρόνοι ΝΤ1 στο ελάχιστο της καμπύλης του ΝΤ1 
ως προς το αντίστροφο της θερμοκρασίας, (1/Τ), παρουσιάστηκαν σημαντικά μεγαλύτεροι 
από τους θεωρητικούς χρόνους ΝΤ1 που προβλέπουν τα παραπάνω μοντέλα. Η διαφορά 
πειραματικών και θεωρητικών ΝΤ1 είναι αρκετά μεγάλη, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να 
αποδοθεί σε πειραματικό σφάλμα. 

Ακόμα πιο συχνά έχει παρατηρηθεί54,55 ότι ο λόγος ΝΤ1(CH)/ΝΤ1(CH2) των ατόμων 
άνθρακα της κύριας αλυσίδας πολλών βινυλικών πολυμερών στην υγρή και στερεά φάση 
(άμορφα ποολυμερή) είναι αρκετά μικρότερος από το 1. Σύμφωνα με τη θεωρία της 
πυρηνικής αποδιέγερσης4, (εξισώσεις (39) και (41)) ο λόγος αυτός θα έπρεπε να είναι ίσος με 
1, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η ίδια συνάρτηση συσχέτισης περιγράφει την κίνηση των 
δύο διανυσμάτων, κάτι που θεωρείται παραδεκτό. Έτσι, εξετάστηκε η περίπτωση να υπάρχει 
στην κύρια πολυμερική αλυσίδα μία επιπλέον κίνηση, η οποία να εντοπίζει περισσότερο τις 
τμηματικές κινήσεις σε μία πολυμερική αλυσίδα και να διαφοροποιεί τη δυναμική 
συμπεριφορά των δεσμών C-H στους υδατανθρακικούς δακτυλίους των πολυσακχαριτών. 
Ακόμα, η πρόσθετη ανισοτροπική κίνηση θα πρέπει να είναι πολύ πιο γρήγορη από τις 
μεταβάσεις διαμορφώσεων (τουλάχιστον 1-2 τάξεις μεγέθους) ώστε να μην υπάρχει σύζευξη 
μεταξύ των δύο κινήσεων. 

Οι Dejean de la Batie, Laupretre και Monnerie53 ,περιέγραψαν αυτή την κίνηση ως μία 
γρήγορη ταλαντωτική κίνηση (librations) του ανύσματος ενός δεσμού C-H γύρω από τη θέση 
ισορροπίας του. Οι ταλαντώσεις γίνονται μέσα στο ενεργειακό ελάχιστο των μεταβάσεων 
διαμόρφωσης και χαρακτηρίζονται από σχεδόν αμελητέα ενέργεια ενεργοποίησης. Σχηματικά, 
η ταλαντωτική κίνηση των δεσμών C-H απεικονίζεται στο Σχήμα 27. Η κωνική επιφάνεια 
αποτελεί το όριο της ταλαντωτικής κίνησης, πλάτους ίσου με την ημιγωνία του κώνου θ, του 
οποίου ο άξονας συμπίπτει με την κατάσταση ισορροπίας του δεσμού C-H. Αυτή η αντίληψη 
οδήγησε τους Dejean de la Batie,Laupretre και Monnerie53, στην πρόταση ενός γενικού 
μοντέλου (DLM), το οποίο συνδυάζει τις μεταβάσεις διαμορφώσεων στην κύρια αλυσίδα, 
όπως αυτές περιγράφονται από το μοντέλο HWH, με τις ταλαντώσεις των ανυσμάτων C-H. Ο 
συνδυασμός των αντίστοιχων συναρτήσεων συσχέτισης οδηγεί στη σύνθετη συνάρτηση 
συσχέτισης 
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Σχήμα 27: Ανισοτροπική ταλαντωτική κίνηση ανύσματος C-H της κύριας πολυμερικής αλυσίδας σύμφωνα με 
το μοντέλο Dejean ,Laupretre και Monnerie. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ιδέα της ύπαρξης ταλαντωτικών κινήσεων για τους δεσμούς C-
H και η αντίστοιχη συνάρτηση συσχέτισης είναι πρωθύστερη ιδέα του Howarth56, ο οποίος 
χρησιμοποίησε ταλαντωτική κίνηση δεσμών C-H για να περιγράψει τη δυναμική δύσκαμπτων 
πολυμερών. Στην εξίσωση (76) τ2 είναι ο μοριακός χρόνος συσχέτισης της ανισοτροπικής 
ταλαντωτικής κίνησης, ενώ τα το και τ1 οι χρόνοι συσχέτισης των μεταβάσεων διαμόρφωσης, 
όπως αυτοί ορίστηκαν στο μοντέλο HWH. Η παράμετρος Α συνδέεται με την γωνία θ και 
δίδεται από την εξίσωση 
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Επειδή η ταλαντωτική κίνηση είναι πολύ ταχύτερη των τμηματικών κινήσεων, ο χρόνος 
συσχέτισης τ2, είναι πολύ μικρότερος από τους αντίστοιχους χρόνους τ1 και τ0. Έτσι, ο 
δεύτερος όρος της εξίσωσης (76) μπορεί να απλοποιηθεί οπότε προκύπτει η εξίσωση (78) 
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Ο μετασχηματισμός κατά Fourier της εξίσωσης (78), δίνει τη φασματική πυκνότητα 
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 Η ύπαρξη των ανισοτροπικών ταλαντώσεων δεσμών σε πολυμερικές αλυσίδες έχει 
αποδειχθεί θεωρητικά57 και πειραματικά με πειράματα σκέδασης νετρονίων57. Η επίδραση 
των ταλαντωτικών κινήσεων στις παραμέτρους αποδιέγερσης είναι σημαντική, στην 
περίπτωση όπου η κίνηση της αλυσίδας είναι αργή (εκτός της περιοχής κινητικής στένωσης). 

Έχει δειχθεί53 ότι η τιμή του ΝΤ1 στο ελάχιστο της καμπύλης ΝΤ1 ως συνάρτηση της 
θερμοκρασίας, είναι απ’ ευθείας ανάλογη με την τιμή της ποσότητας 1/(1-Α) και επομένως το 
ελάχιστο ΝΤ1 εξαρτάται σημαντικά από το πλάτος των ταλαντώσεων του δεσμού C-H, 
δηλαδή το μέγεθος της γωνίας θ. Όπως θα διαπιστωθεί παρακάτω, το πλάτος των 
ταλαντώσεων αντανακλά το μέγεθος της στερεοχημικής παρεμπόδισης που υφίσταται η 
ταλαντωτική κίνηση των δεσμών C-H στην πολυμερική αλυσίδα. Αυτή η διαφοροποίηση του 
πλάτους των ταλαντωτικών κινήσεων σε ορισμένες θέσεις της αλυσίδας εξηγεί την απόκλιση 
του λόγου ΝΤ1(CH)/ΝΤ1(CH2) από τη θεωρητική τιμή 1. 

Σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της αποτυχίας των μαθηματικών 
κατανομών να προβλέψουν την απόκλιση από τη θεωρητική τιμή του λόγου 
ΝΤ1(CH)/ΝΤ1(CH2) από τη θεωρητική τιμή 1, στο εργαστήριό μας αναπτύχθηκε ένα 
καινούριο μοντέλο. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε μία παρόμοια πορεία εργασίας με αυτήν 
που ακολούθησαν οι Dejean de la Batie, Laupretre και Monnerie για την ανάπτυξη του 
μοντέλου DLM. Πιο συγκεκριμένα, για την περιγραφή των τοπικών κινήσεων σύμφωνα με το 
νέο μοντέλο συνδυάστηκε η συνάρτηση μαθηματικής κατανομής του Schaefer (εξισώσεις 
(61), (63) και (64)), η οποία περιγράφει τις τμηματικές κινήσεις με τη συνάρτηση συσχέτισης 
του Howarth, η οποία περιγράφει τις ταλαντωτικές κινήσεις των ανυσμάτων C-H. Η νέα 
σύνθετη συνάρτηση συσχέτισης εκφράζεται από την εξίσωση 
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τ είναι το κέντρο της κατανομής log(χ2) και τ2 ο χρόνος συσχέτισης της ταλαντωτική κίνησης. 
Η συνάρηση πυκνότητας F(s) δίνεται από την εξίσωση (64), η παράμετρος s από την εξίσωση 
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(63) και η παράμετρος Α από την εξίσωση (77). Η συνάρτηση φασματικής πυκνότητας που 
προκύπτει από το μετασχηματισμό Fourier της εξίσωσης (80), υπολογίζεται αριθμητικά 
σύμφωνα με την εξίσωση 
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1.6.6 Συναρτήσεις συσχέτισης περιστρεφόμενων πλευρικών ομάδων. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολυμερικών αλυσίδων περιλαμβάνει υποκαταστάτες, 
δηλαδή πλευρικές ομάδες π.χ. μεθυλικές και ναφθυλικές ομάδες, ή ακόμα και πλευρικές 
αλυσίδες (σε διακλαδισμένα πολυμερή). Στην περίπτωση των πολυσακχαριτών, η 
συνηθέστερη πλευρική ομάδα είναι η εξωκυκλική υδροξυμεθυλομάδα. Οι περιστροφικές 
κινήσεις των πλευρικών ομάδων αποτελούν μία επιπλέον πηγή αποδιέγερσης της πολυμερικής 
αλυσίδας. Επομένως, η σωστή περιγραφή της δυναμικής του συστήματος απαιτεί τη 
συμπλήρωση της συνάρτησης συσχέτισης, ώστε να περιγράφει τους μηχανισμούς και τις 
ταχύτητες αυτών των περιστροφικών κινήσεων. Η σύνθετη ή συνολική συνάρτηση 
συσχέτισης, G(t), παραγοντοποιείται σε μία συνάρτηση συσχέτισης, Gsg(t), η οποία 
περιγράφει τις τμηματικές κινήσεις της κύριας αλυσίδας και σε μία συνάρτηση, Gsd(t), η 
οποία περιγράφει τη δυναμική των υποκαταστατών, δηλαδή 
 
 )()()( tGtGtG sdsg ⋅=  (82) 

 
Η παραγονοτοποίηση στην εξίσωση (82) είναι επιτρεπτή εφ’ όσον οι δύο τύποι 

κινήσεων θεωρούνται ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο. Αυτό ισχύσει στην περίπτωση όπου 
η χρονική κλίμακα κίνησης της πλευρικής ομάδας, είναι τουλάχιστον δύο τάξεις μεγέθους 
μικρότερη από την κίνηση των τμηματικών κινήσεων της κύριας αλυσίδας. Για κινήσεις με 
συγκρίσιμες χρονικές κλίμακες, η ανεξαρτησία των δύο τύπων κινήσεων θεωρείται μία πρώτη 
προσέγγιση. 

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στην ανάπτυξη συναρτήσεων συσχέτισης για την 
ποσοτική περιγραφή της περιστροφικής κίνησης των υποκαταστατών. Αυτές οι προσεγγίσεις 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δομή της κύριας αλυσίδας του  πολυμερούς και τη φύση 
της πλευρικής ομάδας. Η πρώτη προσέγγιση58 περιγράφει  τις περιστροφικές κινήσεις 
υποκαταστατών με άλματα ορισμένου πλάτους, π.χ. 120ο για τις μεθυλομάδες, ή 180ο για 
φαινυλικούς δακτυλίους. Η δεύτερη προσέγγιση59-61 δίνει στην περιστροφή τα 
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χαρακτηριστικά της διάχυσης, δηλαδή συνεχής περιστροφή γύρω από το δεσμό με απειροστές 
μεταβολές της γωνίας περιστροφής. Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό των 
συναρτήσεων συσχέτισης για τους υποκαταστάτες είναι η ικανότητά  τους να περιγράφουν 
ελεύθερες περιστροφές γύρω από τους δεσμούς (πλάτος περιστροφής 360ο) ή 
παρεμποδισμένες (περιορισμένες) περιστροφές (πλάτους <360ο). Στη δεύτερη περίπτωση, 
εκτός από το μοριακό χρόνο συσχέτισης, που περιγράφει την ταχύτητα περιστροφής, η 
συνάρτηση συσχέτισης θα πρέπει να περιέχει ως παράμετρο και το πλάτος της περιστροφής. 

Περιστροφές περιορισμένου πλάτους, αντανακλούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
της πολυμερικής αλυσίδας, τα οποία δημιουργούν ενδομοριακά δυναμικά φράγματα και 
παρεμποδίζουν την ελεύθερη περιστροφή των πλευρικών υποκαταστατών. Επειδή οι 
συναρτήσεις συσχέτισης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, αφορούν 
περιορισμένου πλάτους περιστροφές υποκαταστατών, η αναφορά θα γίνει μόνο σε αυτές τις 
συναρτήσεις. Συναρτήσεις συσχέτισης ελεύθερης περιστροφής αναφέρονται στις παραπομπές 
59-61. 
(α) Περιστροφική διάχυση. 

Η εξίσωση (83) αποτελεί τη μαθηματική έκφραση της συνάρτησης συσχέτισης των 
London και Avitabile62, για παρεμποδισμένες περιστροφές υποκαταστατών, οι οποίες γίνονται 
με διάχυση 
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dα0 είναι η ανηγμένη μήτρα Winger63 δεύτερης τάξης, β είναι η γωνία που σχηματίζουν τα 
ανύσματα των δεσμών C-C και C-H, ενώ φ(t) είναι η αζιμουθιακή μετατόπιση του ανύσματος 
C-H  γύρω από τον άξονα περιστροφής  του την χρονική στιγμή t. Ο μετασχηματισμός 
Fourier της εξίσωσης (83) παρέχει την συνάρτηση φασματικής πυκνότητας  
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τi και Di είναι είναι ο μοριακός χρόνος συσχέτισης και ο συντελεστής διάχυσης αντίστοιχα της 
ενδομοριακής περιστροφικής κίνησης, 2χ είναι το πλάτος της περιστροφικής διάχυσης. Το 
μοντέλο παριστάνεται στο Σχήμα 28. 
(β) Περιστροφική κίνησης με άλματα. 

Ένα άλλο μοντέλο περιστροφικής κίνησης που προτάθηκε από τον London64, 
περιγράφει τη περιστροφική κίνηση του ανύσματος C-H υπό τη μορφή αλμάτων ανάμεσα σε 
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Σχήμα 28: Σχηματική απεικόνιση της περιστροφικής διάχυσης περιορισμένου πλάτους. (α) Γωνία β που 
σχηματίζει ο άξονας περιστροφής με το άνυσμα C-H. (β) Περιστροφική κίνηση της υδροξυμεθυλομάδας γύρω 
από τον άξονα περιστροφής με μοριακό χρόνο συσχέτισης τi. (γ) Όρια περιστροφής, ±χ, κατά μήκος του άξονα 
περιστροφής. 
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Σχήμα 29: Σχηματική απεικόνιση των αλμάτων του ανύσματος C-H μεταξύ δύο σταθερών καταστάσεων Α και 
Β. (α) Γωνία β που σχηματίζει ο άξονας περιστροφής με το άνυσμα C-H. (β) Καταστάσεις Α και Β με χρόνους 
ζωής τΑ  και τΒ, αντίστοιχα (γ) Πλάτος αλμάτων από -y έως +y γύρω από τον άξονα περιστροφής.  
 
ενεργειακά ελάχιστα της καμπύλης δυναμικής ενέργειας. Αυτά τα ελάχιστα ορίζουν δύο 
καταστάσεις Α και Β με χρόνους ζωής τΑ  και τΒ, αντίστοιχα. Το πλάτος των αλμάτων είναι 2y 
(από -y έως +y). Το μοντέλο αυτό φαίνεται στο Σχήμα 29. 

Η χρονική συνάρτηση συσχέτισης του μοντέλου αυτού δίδεται από την εξίσωση 
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με αντίστοιχη φασματική πυκνότητα, έπειτα από μετασχηματισμό Fourier της εξίσωσης (85) 
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τR είναι ο χρόνος συσχέτισης της συνολικής περιστροφικής κίνησης, β είναι η γωνία που 
σχηματίζει το περιστρεφόμενο άνυσμα C-H με τον άξονα περιστροφή, 2y είναι το πλάτος του 
άλματος, δηλαδή τα άλματα λαμβάνουν χώρα μεταξύ  -y και +y.  

Οι γενικές συναρτήσεις συσχέτισης των εξισώσεων (84) και (85) μπορούν να 
συνδυαστούν με μία συνάρτηση συσχέτισης που περιγράφει την τοπική κίνηση της κύριας 
αλυσίδας ενός πολυμερούς. Υπενθυμίζεται ότι στην αποδιέγερση ενός πυρήνα 13C, ο οποίος 
βρίσκεται στον πλευρικό υποκαταστάτη ενός πολυμερούς, συνεισφέρουν, τόσο η κίνηση του 
πλευρικού υποκαταστάτη, όσο και οι τοπικές κινήσεις της κύριας αλυσίδας. 
Αν εφαρμοστεί η συνάρτηση συσχέτισης του μοντέλου μεταβάσεων διαμορφώσεων της 
εξίσωσης (74) προκύπτουν οι σύνθετες συναρτήσεις συσχέτισης, οι οποίες περιγράφουν 
περιστροφική διάχυση περιορισμένου πλάτους και αλμάτων του ανύσματος C-H, μεταξύ δύο 
σταθερών καταστάσεων Α και Β στον πλευρικό υποκαταστάτη ενός πολυμερούς, του οποίου 
η τμηματική κίνηση περιγράφεται από το μοντέλο HWH. Αυτές οι σύνθετες συναρτήσεις 
συσχέτισης έχουν εξαχθεί στο εργαστήριό μας και δίνονται από την εξίσωση54  
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για την περίπτωση της περιστροφικής διάχυσης περιορισμένου πλάτους. Ο μετασχηματισμός 
κατά Fourier της εξίσωσης (87) δίνει την αντίστοιχη συνάρτηση φασματικής πυκνότητας, 
σύμφωνα με την εξίσωση54 
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Οι διάφορες παράμετροι των παραπάνω εξισώσεων έχουν την ίδια έννοια με τις αντίστοιχες 
παραμέτρους των εξισώσεων (74) και (84). 

Οι αντίστοιχες εξισώσεις για την περίπτωση των αλμάτων μεταξύ δύο ευσταθών 
καταστάσεων Α και Β είναι για τη συνάρτηση συσχέτισης54 
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Οι διάφορες παράμετροι των παραπάνω εξισώσεων έχουν την ίδια έννοια με τις αντίστοιχες 
παραμέτρους των εξισώσεων (74) και (85). 
 
1.6.7 Σύγκριση θεωρητικών μοντέλων. 
 Στις προηγούμενες παραγράφους περιγράφηκαν συνοπτικά ορισμένες 
συναρτήσεις συσχέτισης για τις τμηματικές κινήσεις που συμβαίνουν στις πολυμερικές 
αλυσίδες. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται κι άλλα θεωρητικά μοντέλα με μικρότερη ή 
μεγαλύτερη επιτυχία στην αναπαραγωγή των πειραματικών αποτελεσμάτων. Γενικά, τα 
μοντέλα χαρακτηρίζονται από μαθηματικές εξισώσεις, των οποίων η μορφή εξαρτάται 
από τη φυσική περιγραφή των τμηματικών κινήσεων που υιοθετεί το κάθε μοντέλο. Για 
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παράδειγμα, στα μαθηματικά μοντέλα, οι τμηματικές κινήσεις, χαρακτηρίζονται από μία 
συνεχή αλλά απροσδιόριστη από φυσική άποψη, κατανομή μοριακών χρόνων 
συσχέτισης, ενώ το μοντέλο HWH περιγράφει τη δυναμική των τμηματικών κινήσεων σε 
μοριακό επίπεδο με όρους trans-gauche διαμορφώσεων. Παρ’ όλα αυτά, η προσομοίωση 
ενός συνόλου πειραματικών παραμέτρων αποδιέγερσης, χρησιμοποιώντας διαφορετικά 
μοντέλα, μπορεί να δώσει ουσιαστικά τα ίδια αποτελέσματα, καθιστώντας έτσι δύσκολη 
την επιλογή του πιο κατάλληλου μοντέλου. Ακόμα πιο επικίνδυνη είναι η πρακτική της 
ερμηνείας των παραμέτρων ενός μοντέλου σε σχέση με το μηχανισμό των τοπικών 
κινήσεων που υιοθετεί αυτό το μοντέλο. Η ερμηνεία μπορεί να μην είναι συνεπής με τα 
δομικά χαρακτηριστικά και τις διαμορφώσεις στην υπό μελέτη πολυμερική αλυσίδα. 
 Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες26,27 στο παρελθόν για τη σύγκριση μοντέλων, 
είτε χρησιμοποιώντας κατάλληλα πειράματα, τα οποία χαρακτηρίζουν με ακρίβεια τη 
μορφή της συνάρτησης συσχέτισης (π.χ. time-resolved optical experiments), είτε με 
αριθμητική σύγκριση των διαφόρων συναρτήσεων συσχέτισης. Τα αποτελέσματα αυτών 
των προσπαθειών συνοψίζονται ως εξής: 
(α) Όλα τα μοντέλα που περιγράφουν τις τμηματικές κινήσεις με ένα μοριακό χρόνο 
συσχέτισης καταλήγουν στο ίδιο περίπου αποτέλεσμα όσον αφορά την προσομοίωση των 
πειραματικών δεδομένων. Αυτή η προσομοίωση δεν είναι κατ’ ανάγκη ικανοποιητική. 
Στην περίπτωση όμως που είναι αποδεκτή, προκύπτει το πρόβλημα της ερμηνείας των 
τμηματικών κινήσεων, η οποία διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο. 
(β) Τα μοντέλα που επικαλούνται κινήσεις οι οποίες συμβαίνουν σε δύο διαφορετικές 
χρονικές κλίμακες, αρκετά μεγάλης χρονικής απόστασης μεταξύ τους, όπως ο χρόνος τ1 
(10-9 s) των μεταβάσεων διαμορφώσεων και ο χρόνος τ2 (10-11-10-12 s) των ταλαντωτικών 
κινήσεων φαίνεται ότι είναι πιο αξιόπιστα από τα μοντέλα που περιέχουν ένα μόνο χρόνο 
συσχέτισης. 
 Το Σχήμα 30α παρουσιάζει το ημιλογαριθμικό διάγραμμα της χρονικής 
μεταβολής της συνάρτησης συσχέτισης P2(t) για τους δεσμούς C-H της κύριας αλυσίδας 
του πολυισοπρενίου65. Η P2(t) υπολογίστηκε με τη θεωρητική μέθοδο της μοριακής 
δυναμικής για μία πολυισοπρενική αλυσίδα, η οποία περιέχει 35 μονομερείς μονάδες.  Ο 
συμβολισμός a, b, c, d και e των ατόμων άνθρακα της ισοπρενικής μονάδας 
απεικονίζεται στο Σχήμα 31. Οι συναρτήσεις συσχέτισης για τους δεσμούς C-H των 
ατόμων άνθρακα a, c, d και e (Σχήμα 30β), δείχνουν μία γρήγορη αρχική φθορά, η οποία 
ακολουθείται από μία πιο αργή μείωση. Ποιοτικά, αυτή η παρατήρηση δείχνει ότι οι 
δεσμοί C-H αποδιεγείρονται κατά δύο τρόπους. Αρχικά από τη γρήγορη ταλαντωτική 
κίνηση, η οποία είναι υπεύθυνη για το 20-30% της φθοράς της μαγνήτισης και αργότερα 
από τις μεταβάσεις διαμορφώσεων, οι οποίες συμβαίνουν σε μεγαλύτερη χρονική 
κλίμακα από τις ταλαντώσεις. 
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Σχήμα 30: Χρονική μεταβολή της συνάρτησης συσχέτισης των ανυσμάτων C-H του πολυ-ισοπρενίου για τα 
άτομα άνθρακα a (__), c (--.--), d (-.-) και e(---) του Σχήματος 31.  
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Σχήμα 31: Χημικός τύπος του πολυμερούς πολυ-ισοπρένιο. 
 
 Η παρατήρηση ότι η P2(t) για τους δεσμούς C-H της κύριας αλυσίδας του 
πολυισοπρενίου στο διάλυμα φθίνει με δύο διακριτές χρονικές κλίμακες, επιβεβαιώνει 
την αξιοπιστία των μοντέλων, τα οποία εμπεριέχουν δύο μοριακούς χρόνους συσχέτισης 
για την περιγραφή της δυναμικής των τοπικών κινήσεων (DLM, τροποποιημένη 
συνάρτηση συσχέτισης log(χ2)). Πράγματι, η προσομοίωση των συναρτήσεων 
συσχέτισης, οι οποίες δεν περιγράφουν ταλαντωτικές κινήσεις (τα μαθηματικά μοντέλα 
και εκείνα του τετραεδρικού πλέγματος) αναπαράγει την πιο αργή συνιστώσα της 
συνάρτησης συσχέτισης του Σχήματος 30. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 
2.1 Πειραματικό μέρος. 
2.1.1. Χαρακτηριστικά πολυμερών της παρούσας μελέτης. 

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι πολυσακχαρίτες 
Πολυ-α-(1→4)-D-γλυκοπυρανόζη (Αμυλόζη) 
Πολυ-β-(1→2)-D-φρουκτοφουρανόζη (Ινουλίνη) 
 Ο χημικός τύπος των μοριακών μονάδων των παραπάνω πολυσακχαριτών 
φαίνονται στο Σχήμα 32. Οι παραπάνω πολυσακχαρίτες αγοράστηκαν από την Aldrich η 
αμυλόζη και τη Sigma η ινουλίνη. Τα γενικά χαρακτηριστικά τους δίνονται στον Πίνακα 
Ι. 
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Σχήμα 32: Χημικός τύπος των πολυσακχαριτών αμυλόζη και ινουλίνη. 
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Πίνακας Ι: Φυσικές ιδιότητες των πολυσακχαριτών που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη. 
 
Πολυσακχαρίτης Mw (x103) Διαλύτης [η] (gL/gr) k΄ 

Αμυλόζη 330 DMSO-d6
α 1.04 0.41 

Ινουλίνη 5,1 D2O 0.17  
α Διμεθυλοσουλφοξείδιο, DMSO-d6. 
 
 Οι δευτερωμένοι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα NMR 
διατίθενται εμπορικά (Merck, Aldrich, Fluka κ.λ.π.). Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν 
για τις μετρήσεις ιξώδους ήταν αναλυτικής καθαρότητας (Spectroscopic grade). 
 
2.1.2 Μέτρηση Μοριακού βάρους πολυμερών. 
 Οι μετρήσεις του μέσου μοριακού βάρους κατά βάρος, (Mw), των 
πολυσακχαριτών της παρούσας μελέτης, έγιναν με την τεχνική της στατικής και 
δυναμικής σκέδασης φωτός (static and dynamic light scattering). Η τεχνική της σκέδασης 
φωτός βασίζεται στην ιδιότητα της ύλης να σκεδάζει μία προσπίπτουσα δέσμη φωτός σε 
διάφορες κατευθύνσεις. Η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός είναι διαφορετική από την 
προσπίπτουσα και εξαρτάται από μία σειρά παραμέτρων μεταξύ των οποίων και η φύση 
της ύλης στην οποία προσπίπτει η δέσμη φωτός. 
 Στα πειράματα στατικής σκέδασης φωτός, μετράται η τιμή του λόγου ΚC/Rθ ως 
συνάρτηση της συγκέντρωσης, C. Η ποσότητα Κ είναι χαρακτηριστική για το υπό μελέτη 
σύστημα και δίδεται από την εξίσωση 
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n είναι ο συντελεστής διάθλασης του διαλύτη, dn/dc ο ρυθμός μεταβολής του 
συντελεστή διάθλασης ως συνάρτηση της συγκέντρωσης (refractive index increment), 
ΝΑ ο αριθμός Avogardo και λ το μήκος κύματος της προσπίπτουσας δέσμης φωτός. 
 Rθ είναι ο συντελεστής Rayleigh για μία συγκεκριμένη γωνία σκέδασης θ και 
δίδεται από την εξίσωση 
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I0 και Ι είναι η ένταση της προσπίπτουσας και σκεδαζόμενης δέσμης φωτός, αντίστοιχα, 
Ist είναι η ένταση της σκεδαζόμενης δέσμης φωτός όταν αυτή προσπίπτει σε πρότυπη 
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(standard) ουσία, Rst και nst οι συντελεστές Rayleigh και διάθλασης, αντιστοίχως, της 
πρότυπης ουσίας. 
 Η εξάρτηση του λόγου ΚC/Rθ από τη συγκέντρωση, C, είναι γραμμική και 
δίνεται από την εξίσωση 
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Α2 είναι ο δεύτερης τάξης συντελεστής της καταστατικής εξίσωσης virial (second virial 
coefficient). Έτσι, από την τεταγμένη επί την αρχή, του διαγράμματος του λόγου ΚC/Rθ 
ως συνάρτηση της συγκέντρωσης C με τη βοήθεια της εξίσωσης (93) μπορεί να 
υπολογιστεί το μοριακό βάρος της ουσίας. 
 Στα πειράματα δυναμικής σκέδασης, μία μονοχρωματική δέσμη φωτός 
προσπίπτει στο δείγμα και το σκεδαζόμενο φωτός συλλέγεται από έναν ανιχνευτή 
τοποθετημένο σε συγκεκριμένη γωνία ως προς την προσπίπτουσα δέσμη. Η φασματική 
ανάλυση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας γίνεται με την τεχνική της συνάρτησης 
συσχέτισης φωτονίων (photocorrelation function). Πρέπει να τονιστεί ότι στη 
φασματοσκοπία συσχέτισης φωτονίων, το επιθυμητό μέγεθος είναι η συνάρτηση 
αυτοσυσχέτισης του σκεδαζόμενου ηλεκτρικού πεδίου, C(q,t). Έτσι, ενώ στην 
πραγματικότητα ο ανιχνευτής δίνει σήμα ανάλογο του τετραγώνου της έντασης της 
σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, ο συσχετιστής μετρά τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της 
έντασης, C(q,t). Η C(q,t) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική των 
διακυμάνσεων της συγκέντρωσης. Η συνάρτηση συσχέτισης C(q,t) εξαρτάται από τη 
γωνία σκέδασης, θ, μέσω του παράγοντα q 
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Από τη μορφή της συνάρτησης συσχέτισης φωτονίων λαμβάνεται ένας χαρακτηριστικός 
χρόνος για την απώλεια συσχέτισης, τ, μέσω του οποίου υπολογίζεται ο συντελεστής 
διάχυσης από την εξίσωση 
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Τέλος, από το συντελεστή διάχυσης D υπολογίζεται η υδροδυναμική ακτίνα του μορίου, 
Rh σύμφωνα με την εξίσωση 
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k είναι η σταθερά Boltzmann, Τ η απόλυτη θερμοκρασία Kelvin και η0 το ιξώδες του 
διαλύτη στη θερμοκρασία μετρήσεων. Από την υδροδυναμική ακτίνα του μορίου μπορεί 
να υπολογιστεί το μοριακό του βάρος σύμφωνα με την εξίσωση 
 

 Wh MKR =  (97) 

 
K είναι μία σταθερά που χαρακτηρίζει τη δομή της μονομερούς μονάδας του 
πολυμερούς. Στη περίπτωση των πολυσακχαριτών Κ≈0.3. 

Τα πειράματα μέτρησης του μοριακού βάρους της παρούσας μελέτης έγιναν σε 
θερμοκρασία θ=25° C, και σε σύστημα ALV/DLS-5000 αποτελούμενο από Laser (Solid 
state με δέσμη φωτός μήκους κύματος 532 nm), ψηφιακό συσχετιστή ALV-5000/FAST, 
υπολογιστή, λογισμικό μετρήσεων και υπολογισμών σκέδασης. Το σύστημα αυτό 
επιτρέπει ταυτόχρονη εκτέλεση πειραμάτων στατικής και δυναμικής σκέδασης φωτός. 

Οι μετρήσεις μοριακού βάρους έγιναν σε διαλύτη DMSO και σε θερμοκρασία 
θ=25° C. Τα μέσα μοριακά βάρη κατά βάρος που υπολογίστηκαν συγκεντρώνονται στον 
Πίνακα I. 
 
 2.1.3 Μέτρηση εσωτερικού ιξώδους πολυμερών. 

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις εσωτερικού ιξώδους (intrinsic viscosity) της 
αμυλόζης σε DMSO και της ινουλίνης σε νερό. Όλες οι μετρήσεις έγιναν στους 30° C. 

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν ιξωδόμετρα τύπου Ubbelohde της εταιρείας 
Schott Geräte, βυθισμένα σε υδατικό λουτρό σταθερής θερμοκρασίας 30° C, με μηχανική 
ανάδευση. Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε θερμοστάτης ακριβείας 
±0.1° C. 

Ο προσδιορισμός του ιξώδους έγινε σε μία γενική περιοχή συγκεντρώσεων 
μεταξύ 0.01 και 0.4 gr/dL. Η περιοχή συγκεντρώσεων εξαρτάται από τη φύση του 
πολυσακχαρίτη και του χρησιμοποιούμενου διαλύτη. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του 
χρόνου διέλευσης του διαλύματος, από δύο καθορισμένα σημεία του ιξωδομέτρου ως 
συνάρτηση της συγκέντρωσης, C, των διαλυμάτων. Ο χρόνος διέλευσης είναι ανάλογος 
του απόλυτου ιξώδους 

 
 tn∝  (98) 
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H μέτρηση του χρόνου διέλευσης, t, για μία ορισμένη συγκέντρωση του 
διαλύματος, και του χρόνου διέλευσης του καθαρού διαλύτη, t0, επιτρέπει τον 
υπολογισμό του σχετικού ιξώδους, ηrel, από την εξίσωση 
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Επίσης, επιτρέπει τον υπολογισμό του ειδικού ιξώδους για την ίδια συγκέντρωση C 
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Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις του Huggins66 
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και του Kraemer67 
 

 [ ] [ ] Ck
C

rel ''ln 2ηηη
+=  (102) 

 
[η] είναι το εσωτερικό ιξώδες και k´, k´´ οι σταθερές Huggins και Kraemer, αντίστοιχα. 
Από τα διαγράμματα του ανηγμένου ιξώδους, ηred, 
 

 
C

sp
red

η
η =  (103) 

 
και του εσωτερικού ιξώδους, ηinh, 
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ως συνάρτηση του C, υπολογίζονται οι τιμές του εσωτερικού ιξώδους [η] και των 
σταθερών Huggins, k´, και Kraemer, k´´, για κάθε πολυσακχαρίτη. 
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Σχήμα 33: Διαγράμματα μεταβολής του ανηγμένου ιξώδους, ηred, και του εσωτερικού ιξώδους, ηinh, για 
τους πολυσακχαρίτες (α) αμυλόζη σε διαλύτη DMSO και (β) ινουλίνη σε διαλύτη νερό στους 30° C. 
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Για τον υπολογισμό του ιξώδους των διαλυτών στις θερμοκρασίες στις οποίες 
έγιναν οι μετρήσεις ιξώδους και τα πειράματα της αποδιέγερσης των πολυμερών της 
παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκε από τη βιβιλιογραφία68-70 η ακόλουθη εξίσωση 
μεταβολής του ιξώδους DMSO για το με τη θερμοκρασία 
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Για το νερό και χρησιμοποιήθηκαν οι πειραματικές τιμές του ιξώδους των 

διαλυτών όπως αυτές βρέθηκαν από τη βιβλιογραφία68. Το Σχήμα 33 παρουσιάζει τα 
διαγράμματα των εξισώσεων (101) και (102) για τα διάφορα πολυμερή. Οι τιμές των [η] 
και που k´ που προέκυψαν δίνονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση στον Πίνακα Ι. 
 
2.1.4 Πειράματα Πυρηνικής Μαγνητικής Αποδιέγερσης. 

Τα πειράματα αποδιέγερσης του πυρήνα 13C έγιναν στους εξής φασματογράφους 
NMR: 
α) Bruker AC-200, με λειτουργική συχνότητα 200 MΗz και 50.3 MΗz για τους πυρήνες 
1Η και 13C, αντίστοιχα. 
β) Bruker AC-300, με λειτουργική συχνότητα 300 MΗz και 75.4 MΗz για τους πυρήνες 
1Η και 13C, αντίστοιχα. 
γ) Bruker AΜ-400, με λειτουργική συχνότητα 400 MΗz και 100.5 MΗz για τους 
πυρήνες 1Η και 13C, αντίστοιχα. 
(α) Μέτρηση και υπολογισμός των χρόνων σπιν-πλέγμα. 

Οι χρόνοι Τ1 μετρήθηκαν με την ακολουθία παλμών της τεχνικής αντίστροφης-
επαναφοράς της μαγνήτισης, η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 12α. Ο υπολογισμός του 
Τ1 έγινε με τη χρήση μίας εκθετικής συνάρτησης τριών παραμέτρων. Σε κάθε πείραμα, ο 
χρόνος αναμονής, DT, μεταξύ των ακολουθιών παλμών IRFT ήταν τουλάχιστον 5×Τ1

max, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατάσταση θερμικής ισορροπίας του συστήματος πριν από 
την εφαρμογή της επόμενης ακολουθίας. Στο Σχήμα 34 παρουσιάζονται τα μερικώς 
αποδιεγερμένα φάσματα 13C των ατόμων άνθρακα της αμυλόζης, σε διαλύτη DMSO-d6 
και σε θερμοκρασία 40° C. Στο Σχήμα 35 παρουσιάζεται η ανάλυση των εντάσεων των 
κορυφών του Σχήματος 34, για το άτομο άνθρακα C6 της αμυλόζης. 
(β) Μέτρηση και υπολογισμός των χρόνων σπιν-σπιν. 

Τα πειράματα μέτρησης του χρόνου αποδιέγερσης σπιν-σπιν του πυρήνα 13C 
πραγματοποιήθηκαν με τη συλλογή spin-echoes με την ακολουθία παλμών CPMG, η 
οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 12β. Όπως και για την ακολουθία παλμών IRFT, έτσι και 
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Σχήμα 34: Μερικώς αποδιεγερθέντα 13C NMR φάσματα της αμυλόζης σε διαλύτη DMSO-d6 στους 40° C. 
Χρησιμοποιήθηκε η ακολουθία παλμών IRFT σε μαγνητικό πεδίο συχνότητας 100.5 MHz. Οι τιμές σε ms 
πάνω στις κορυφές αντιστοιχούν σε χρόνους t της ακολουθίας παλμών. 
 
εδώ ο χρόνος αναμονής μεταξύ των ακολουθιών παλμών ήταν κάθε φορά τουλάχιστον 
5×Τ1

max. Στο Σχήμα 36 παρουσιάζονται τα φάσματα των ατόμων άνθρακα του PVC σε 
διαλύτη DMSO-d6 σε θερμοκρασία 40° C. Τα φάσματα αυτά ελήφθησαν με την 
ακολουθία παλμών CPMG. Επίσης, στο Σχήμα 37 παρουσιάζεται η ανάλυση των 
εντάσεων των κορυφών του Σχήματος 36 για τον προσδιορισμό των χρόνων Τ2. 
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Σχήμα 35: Ανάλυση των 13C NMR φασμάτων του Σχήματος 34 και υπολογισμός του χρόνου T1 του 
ατόμου άνθρακα C6 της αμυλόζης. Η ανάλυση έγινε με μία εκθετική συνάρτηση τριών παραμέτρων 
(εξίσωση (43)). 
 

Για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των τυχαίων σφαλμάτων του πειράματος, 
όπως των μεταβολών της θερμοκρασίας, την ανομοιογένεια του πεδίου, το λανθασμένο 
εύρος παλμών κ.λ.π. χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της επαναλήψεως της ακολουθίας 
παλμών κατά συστάδες (block averaging). Για κάθε πείραμα προσδιορισμού των χρόνων 
Τ1 και Τ2 χρησιμοποιήθηκαν 8-10 χρόνοι αναμονής μεταξύ των παλμών της αντίστοιχης 
ακολουθίας. Η κατανομή των χρόνων αυτών ήταν τέτοια ώστε να καλύπτει τους 
διαφορετικούς χρόνους T1 και Τ2 για κάθε άτομο άνθρακα στο μακρομόριο. Για κάθε ένα 
χρόνο αναμονής, t, συγκεντρώθηκαν 256-512 σαρώσεις (transients). Κριτήριο για την 
επιλογή του αριθμού σαρώσεων αποτελεί η τιμή του λόγου σήματος/θόρυβο (signal to 
noise ratio, S/N), ο οποίος εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από την ποσότητα της 
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Σχήμα 36: 13C NMR φάσματα του μεθινικού και μεθυλενικού ατόμου άνθρακα του PVC σε διαλύτη 
DMSO-d6 στους 40° C με χρήση της ακολουθίας παλμών CPMG. Τα φάσματα ελήφθησαν σε πεδίο 100.5 
MHz. Οι τιμές σε ms πάνω στις κορυφές αντιστοιχούν σε χρόνους t της ακολουθίας παλμών CPMG. 
 
διαλυμένης ουσίας στο διάλυμα. Κάθε πείραμα προσδιορισμού του χρόνου Τ1 και Τ2 
επαναλήφθηκε 2 φορές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαναληψιμότητα των μετρήσεων. 
Αυτή βρέθηκε χαμηλότερη από ±5% για τις μετρήσεις T1 και T2. Η ακρίβεια των 
μετρήσεων κυμαίνεται στο ±5% για το χρόνο Τ1 και μεταξύ ±15-20% για το χρόνο Τ2. 
(γ) Μέτρηση και προσδιορισμός του ΝΟΕ. 
 Οι παράμετροι ΝΟΕ μετρήθηκαν με την ακολουθία παλμών της περιοδικής 
αποσύζευξης, η οποία περιγράφηκε στην παράγραφο 1.5.3. Για κάθε πείραμα 
συλλέχθηκαν 128-512 σαρώσεις με χρόνο αναμονής, DT, πριν από κάθε ακολουθία 
παλμών τουλάχιστον DT=10×Τ1

max. Κάθε πείραμα πραγματοποιήθηκε 2-3 φορές για να 
ελεγχθεί η επαναληψιμότητα. Η ακρίβεια των πειραμάτων NOE είναι 10-15%. Στο λόγο 
των σημάτων του πλήρως και μερικώς αποκαταστημένου φάσματος χρησιμοποιείται το 
ολοκλήρωμα της κάθε κορυφής. Στο Σχήμα 38 παρουσιάζονται φάσματα τα οποία 
ελήφθησαν με την ακολουθία παλμών της περιοδικής αποσύζευξης για τον προσδιορισμό 
των παραγόντων NOE των ατόμων 13C του PVC σε διαλύτη DMSO-d6 και σε 
θερμοκρασία 40° C. 
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Σχήμα 37: Ανάλυση των 13C NMR των συνιστωσών κορυφών του μεθινικού και μεθυλενικού ατόμου 
άνθρακα του Σχήματος 36 με μία εκθετική συνάρτηση δύο παραμέτρων (εξίσωση (48)) για τον 
προσδιορισμό των αντίστοιχων χρόνων T2. 
 
 Για κάθε πολυμερές σε κάθε διαλύτη μετρήθηκαν οι παράμετροι αποδιέγερσης σε 
μία ευρεία περιοχή θερμοκρασιών, η οποία εξαρτάται από το σημείο τήξης και βρασμού 
του εκάστοτε διαλύτη. Η θερμοκρασία ρυθμιζόταν με ακρίβεια ±1 °C με τη βοήθεια 
θερμοζεύγους ενσωματωμένου στο εσωτερικό κάθε οργάνου. Επειδή η ένδειξη της 
θερμοκρασίας στο μετρητή θερμοκρασίας του οργάνου ήταν διαφορετική από αυτήν του 
δοκιμαστή (probe) πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση (calibration) του θερμοζεύγους του 
οργάνου πριν από τα πειράματα αποδιέγερσης. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκε 
διάλυμα αιθυλενογλυκόλης για τις υψηλές θερμοκρασίες (θ≥25° C), και διάλυμα 
μεθανόλης για τις χαμηλές θερμοκρασίες (θ≤25° C). Η βαθμονόμηση στηρίζεται στο 
γεγονός ότι οι χημικές μετατοπίσεις των πρωτονίων των διαλυμάτων αιθυλενογλυκόλης 
και μεθανόλης εμφανίζουν αυστηρή εξάρτηση από τη θερμοκρασία16. 
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Σχήμα 38: 13C NMR φάσματα του μεθινικού και μεθυλενικού ατόμου άνθρακα του PVC σε διαλύτη 
DMSO-d6 στους 40° C με χρήση της ακολουθίας παλμών περιοδικής αποσύζευξης. Τα φάσματα 
ελήφθησαν σε πεδίο 100.5 MHz. Τα φάσματα δεξιά και αριστερά αντιστοιχούν σε αποδιεγερθέντα 
φάσματα με ΝΟΕ και χωρίς ΝΟΕ, αντίστοιχα. 
 
 Όλες οι μετρήσεις έγιναν με διαλύματα συγκέντρωσης 5-10% w/v στον 
αντίστοιχο δευτερωμένο διαλύτη. Η συγκέντρωση του κάθε διαλύματος καθοριζόταν 
κυρίως από τη διαλυτότητα του πολυσακχαρίτη, η οποία ήταν μικρή. 
 Έχει βρεθεί21 ότι σε πολυμερικά διαλύματα οι χρόνοι Τ1 και Τ2 είναι ανεξάρτητοι 
της συγκέντρωσης του διαλύματος σε μία περιοχή μικρότερη από 5-10% w/v. Αυτή η 
παρατήρηση δείχνει ότι οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις  μεταξύ γειτονικών αλυσίδων 
σε αραιά διαλύματα δεν επηρεάζουν σημαντικά την αποδιέγερση των πολυμερών Τα 
διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τόσο αραιά ώστε να μην επηρεάζεται η 
αποδιέγερση από διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. 
 Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα αποδιέγερσης ήταν 
δευτερωμένοι DMSO-d6 για την αμυλόζη και D2O για την ινουλίνη. 
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2.2 Υπολογιστικό μέρος. 
2.2.1. Προσομοίωση πειραματικών παραμέτρων αποδιέγερσης με θεωρητικές 
συναρτήσεις συσχέτισης, οι οποίες δε λαμβάνουν φανερά υπ’ όψιν τις δομικές 
λεπτομέρειες της πολυμερικής αλυσίδας. 
 Για τη θεωρητική ανάλυση των πειραματικών παραμέτρων αποδιέγερσης (Τ1, Τ2 
και ΝΟΕ) με τις σύνθετες θεωρητικές συναρτήσεις συσχέτισης που αναπτύχθηκαν στην 
παράγραφο (1.6.5) της παρούσας εργασίας και οι οποίες δε λαμβάνουν φανερά υπ’ όψιν 
τα δομικά χαρακτηριστικά των πολυμερικών αλυσίδων, χρησιμοποιήθηκε το 
υπερπρόγραμμα MOLDYN71, το οποίο είναι γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού 
FORTRAN-77. Το πρόγραμμα αυτό περιέχει ένα μεγάλο αριθμό συναρτήσεων 
φασματικής συχνότητας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένα μοντέλα 
περιγραφής της δυναμικής μικρού και μεγάλου μεγέθους μορίων σε διαλύματα. Για τις 
τοπικές κινήσεις πολυμερών, το MOLDYN περιείχε μόνο τις φασματικές πυκνότητες για 
τα μαθηματικά μοντέλα. Έτσι, τροποποιήθηκε στο εργαστήριό μας, με την εισαγωγή 
ενός μεγάλου αριθμού συναρτήσεων φασματικής πυκνότητας, οι οποίες καλύπτουν όλα 
σχεδόν τα μοντέλα τμηματικών κινήσεων της βιβλιογραφίας. 
 Το πρόγραμμα MOLDYN κατασκευάστηκε ειδικά για την ανάλυση 
πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης. Η δομή του είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει στο 
χρήστη να εισάγει στο πρόγραμμα ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο της φασματικής 
πυκνότητας. Στη συνέχεια ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το είδος των 
υπολογισμών που επιθυμεί με βάση το μοντέλο που έχει επιλεγεί. 
 Στην πρώτη κατηγορία υπολογισμών μεταβάλλονται οι τιμές των παραμέτρων 
του θεωρητικού μοντέλου, με σκοπό την μελέτη της επίδρασης κάθε μίας εξ αυτών των 
παραμέτρων στις θεωρητικές τιμές των παραμέτρων αποδιέγερσης Τ1, Τ2 και ΝΟΕ. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη κατηγορία υπολογισμών, ο χρήστης προσπαθεί να αναπαράγει 
τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης, όσο πιο πιστά γίνεται, βελτιστοποιώντας τις 
παραμέτρους του συγκεκριμένου μοντέλου.  Στην τελευταία περίπτωση τα δεδομένα 
εισόδου (input data) στον υπολογιστή είναι τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης (Τ1, 
Τ2 και ΝΟΕ) για όλα τα πεδία, στα οποία έγιναν μετρήσεις και σε μία συγκεκριμένη 
θερμοκρασία. 
 Στη διαδικασία προσομοίωσης των πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης, η 
βελτιστοποίηση των παραμέτρων που περιέχει ένα θεωρητικό μοντέλο γίνεται με μία 
ρουτίνα βελτιστοποίησης, τη Simplex, η οποία είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα 
MOLDYN. Οι θεωρητικές παράμετροι αποδιέγερσης Τ1, Τ2 και ΝΟΕ υπολογίζονται 
μεταβάλλοντας τις παραμέτρους αποδιέγερσης του συγκεκριμένου μοντέλου. Στη 
συνέχεια οι θεωρητικές τιμές των παραμέτρων αποδιέγερσης συγκρίνονται με τις 
αντίστοιχες πειραματικές τιμές. Η επιτυχής αναπαραγωγή των πειραματικών δεδομένων 
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αντικατοπτρίζεται σε μία συνάρτηση F (target function), η οποία στην περίπτωση της 
βέλτιστης τιμής παραμέτρων (optimized values), ελαχιστοποιείται. Η συνάρτηση F, 
ορίζεται ως το άθροισμα των τετραγώνων των σχετικών αποκλίσεων (sum of square 
deviations) μεταξύ των πειραματικών και θεωρητικών Τ1, Τ2 και ΝΟΕ και δίδεται από 
την εξίσωση 
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όπου Si = T1, T2 και ΝΟΕ. Το k αντιπροσωπεύει τον αριθμό των πειραματικών 
παραμέτρων αποδιέγερσης. Οι αποδεκτές προσομοιώσεις ενός συνόλου πειραματικών 
παραμέτρων αποδιέγερσης έχουν συνήθως F≤0.01-0.001. 
 Η επιλογή των παραμέτρων ενός μοντέλου οι οποίες περιγράφουν τη δυναμική 
ενός συστήματος ξεκινά από τη θερμοκρασία εκείνη, η οποία αντιστοιχεί στο ελάχιστο 
της καμπύλης των T1 (π.χ. ενός εκ των ατόμων άνθρακα του γλυκοπυρανοζιτικού 
δακτυλίου της αμυλόζης) ως συνάρτηση του αντιστρόφου της  θερμοκρασίας 1/Τ. Η 
μεθοδολογία που ακολουθείται για την επιλογή των παραμέτρων του μοντέλου, οι οποίες 
αναπαράγουν με τον καλύτερο τρόπο τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης, εξαρτάται 
από το συγκεκριμένο μοντέλο. Έτσι, για παράδειγμα, στα μαθηματικά μοντέλα η 
παράμετρος εύρους μεταβάλλεται σταδιακά από το χρήστη. Αντιθέτως, ο χρόνος 
συσχέτισης, βελτιστοποιείται από τον υπολογιστή, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της 
συνάρτησης F. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το μοντέλο JS, όπου η παράμετρος 2m-1 
μεταβάλλεται σταδιακά ενώ ο χρόνος τh, βελτιστοποιείται από τον υπολογιστή. Στο 
μοντέλο HWH, του οποίου οι μόνοι παράμετροι είναι οι χρόνοι συσχέτισης 
μεμονωμένων και συζευγμένων μεταβάσεων, τ0 και τ1 αντιστοίχως, αυτές υπολογίζονται 
από το πρόγραμμα, πάντα με το κριτήριο του ελαχίστου F. 
 Για την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων με το μοντέλο DLM, η 
διαδικασία που ακολουθείται, είναι κάπως διαφορετική λόγω του μεγάλου αριθμού των 
παραμέτρων που περιέχει το μοντέλο. Πάντως, η προσομοίωση ξεκινά από τη 
θερμοκρασία εκείνη, στην οποία αντιστοιχεί το ελάχιστο της καμπύλης των T1. Σε αυτήν 
τη θερμοκρασία, υπολογίζονται η γωνία που καθορίζει το εύρος των ταλαντωτικών 
κινήσεων θ για ένα άτομο άνθρακα του δακτυλίου και ο χρόνος τ1, με σταδιακή 
μεταβολή των λόγων τ0/τ1 και τ1/τ2. Στη συνέχεια, κρατώντας σταθερές τις τιμές των θ, 
τ0/τ1 και τ1/τ2 ο υπολογιστής αναζητά τον καλύτερο χρόνο τ1 για κάθε μία από τις 
υπόλοιπες θερμοκρασίες, με κριτήριο τη συνάρτηση F. Ακολούθως, κρατώντας σταθερές 
τις τιμές των τ0/τ1, τ1/τ2 και τ1, ο υπολογιστής αναζητά τη γωνία θ για τα υπόλοιπα άτομα 
άνθρακα του δακτυλίου, των οποίων η μόνη παράμετρος που διαφέρει από το άτομο 
άνθρακα που ξεκινήσαμε είναι η γωνία θ. Οι γωνίες θ για τα διάφορα άτομα άνθρακα 
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παραμένουν σταθερές σε όλη την περιοχή θερμοκρασιών επειδή οι ταλαντωτικές 
κινήσεις έχουν πολύ μικρή ενέργεια ενεργοποίησης και επομένως οι παράμετροι θ και τ2 
της ταλαντωτικής κίνησης είναι ανεξάρτητες της θερμοκρασίας. 
 Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων της πλευρικής ομάδας 
πραγματοποιείται αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ανάλυση για την 
κύρια αλυσίδα. Έτσι, οι παράμετροι του θεωρητικού μοντέλου που περιγράφει τη 
δυναμική της κύριας αλυσίδας για κάθε θερμοκρασία, χρησιμοποιούνται ως δεδομένα 
εισόδου, μαζί με τους χρόνους NΤ1, NΤ2 και ΝΟΕ του (ή των) πυρήνα 13C της πλευρικής 
ομάδας, καθώς επίσης και τα στοιχεία που δηλώνουν τη γεωμετρία δεσμών C-H και C-C. 
Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται οι μοριακοί χρόνοι συσχέτισης (ή οι συντελεστές 
διάχυσης) και οι γωνίες ενδομοριακής περιστροφικής διάχυσης. Κριτήριο της 
αξιοπιστίας και αυτών των υπολογισμών αποτελεί η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης F. 
 Οι αλγόριθμοι των σύνθετων φασματικών πυκνοτήτων J(ω), γράφτηκαν σε 
γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN 77. Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν σε υπολογιστές 
DEC-AXP A. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ. 
3.1 Γενικά χαρακτηριστικά των πολυσακχαριτών. 
 Οι πολυσακχαρίτες αποτελούν μία ευρέως διαδεδομένη κατηγορία 
βιοπολυμερών. Οι βασικές δομές των πολυσακχαριτών ποικίλουν στη σύσταση, στην 
ακολουθία μονομερών μονάδων, στο μοριακό βάρος, στην ανωμερική διάταξη και στον 
τύπο του γλυκοζιτικού δεσμού. Επιπλέον διαφοροποίηση προκύπτει από την ευαισθησία 
των δομών μεγαλύτερης τάξης (higher-order structures) στις αλλαγές περιβάλλοντος, 
όπως για παράδειγμα την ιονική ισχύ και το βαθμό υδρόλυσης. Συνεπώς, πιθανοί 
συνδυασμοί των παραπάνω παραμέτρων αυξάνει ραγδαία τον αριθμό των δομών και 
διαμορφώσεων των πολυσακχαριτών72. Είναι επόμενο, η τεράστια ποικιλία δομών να 
οδηγεί σε ένα μεγάλο αριθμό πολυσακχαριτών με διαφορετικές ιδιότητες. Παράδειγμα 
αυτής της διαφοροποίησης αποτελεί η κυτταρίνη και η αμυλόζη, που διαφέρουν μεταξύ 
τους μόνο στη στερεοχημεία του γλυκοζιτικού δεσμού. Αυτή η διαφοροποίηση επιφέρει 
σημαντική αλλαγή στη διαμόρφωση της πολυμερικής αλυσίδας στο χώρο. Έτσι, ενώ η 
αλυσίδα της αμυλόζης έχει χαρακτηριστικά ψευδοέλικας, από την αντίστοιχη 
διαμόρφωση της κυτταρίνης απουσιάζει κάθε χαρακτηριστικό ψευδοέλικας 
καταλαμβάνοντας μεγάλη έκταση στο χώρο. 
 Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι πολυσακχαρίτες σε σημαντικές βιολογικές 
λειτουργίες72. Η σχετικά εύκολη παραγωγή τους από απλά σάκχαρα και άλλοι ευνοϊκοί 
παράγοντες73 θεωρούνται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προβιωτική ανάπτυξη 
(prebiotic development) των πολυσακχαριτικών πολυμερών. Η λειτουργική τους 
προέλευση καθορίζεται από τον αμυντικό τους ρόλο εναντίον των καταστρεπτικών 
αποτελεσμάτων των εφυδατωμένων ηλεκτρονίων (hydrated electrons). Η αντοχή 
πολυσακχαριτικών ηλεκτρολυτών στα εφυδατωμένα ηλεκτρόνια έχει ζωτική σημασία για 
τη διατήρηση ευπαθών μορίων, όπως για παράδειγμα των νουκλεϊκών οξέων. 
 Η ικανότητα των ανιοντικών πολυσακχαριτών να σχηματίζουν αδιάλυτα 
συσσωματώματα μεγέθους μεγαλύτερου από ένα συγκεκριμένο μήκος, οδήγησε στην 
ανάπτυξη ορισμένων πολυσακχαριτικών μορίων, όπως για παράδειγμα η κυτταρίνη 
(cellulose) και η κιτίνη (chitin), τα οποία αποτελούν τα δομικά συστατικά των φυτών και 
ορισμένων μικροοργανισμών. 

Οι πολυσακχαρίτες παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρασκευή συνθετικών 
πολυμερών και βιομηχανικών προϊόντων. Από την ανακάλυψη του πρώτου παράγωγου 
της κυτταρίνης (της νιτρικής κυτταρίνης το 1869) και την παραγωγή των πρώτων 
συνθετικών ινών στα τέλη του 19ου αιώνα, ο ρόλος των πολυσακχαριτών στη βιομηχανία 
υπήρξε άλλοτε σημαντικός και άλλοτε υποβαθμισμένος. Σήμερα, οι εμπορικές 
εφαρμογές των πολυσακχαριτών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει από 
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εμπορικά προϊόντα μέχρι την παρασκευή υλικών για ιατρικές και υψηλής τεχνολογίας 
εφαρμογές. Η βιομηχανία τροφίμων, χαρτιού, ιματισμού και πλαστικών είναι ορισμένοι 
από τους κλάδους στους οποίους οι πολυσακχαρίτες βρίσκουν εφαρμογή. Έτσι, η 
κυτταρίνη αποτελεί τη βάση στη βιομηχανία ιματισμού και χαρτιού, ενώ το άμυλο, που 
περιέχει τους πολυσακχαρίτες αμυλόζη και αμυλοπηκτίνη, έχει κυρίαρχη θέση στη 
βιομηχανία τροφίμων για τον έλεγχο της ρευστότητας της υδάτινης φάσης, όπου δρουν 
ως ζωικές κόλλες (gums), ή ως φορείς δημιουργίας τρισδιάστατων πλεγμάτων ζελατίνης. 
 Ένας μεγάλος αριθμός πολυσακχαριτών βρίσκει σημαντική εφαρμογή στους 
τομείς της βιοτεχνολογίας και της φαρμακευτικής. Πολυσακχαρίτες χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή εμβολίων και άλλων φαρμάκων, όπως π.χ. ο πολυσακχαρίτης ηπαρίνη, 
ο οποίος δρα ως αντιθρομβωτικό του αίματος. 
 Το ευρύ φάσμα εφαρμογών των πολυσακχαριτών απαιτεί τη γνώση των 
ιδιοτήτων τους. Οι ιδιότητες αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη μοριακή δομή, τη 
μοριακή δυναμική και τις διαμορφώσεις των πολυσακχαριτικών αλυσίδων. Παρακάτω θα 
επιχειρηθεί μία σύντομη θεωρητική περιγραφή ορισμένων πολυσακχαριτικών 
χαρακτηριστικών. 
 
3.1.1 Διαμορφώσεις μονομερών ομάδων. 
3.1.1.1 Μορφές πυρανόζης (εξαμελείς δακτύλιοι)74. 
 Η δομική μονάδα των περισσότερων και ευρέως διαδεδομένων πολυσακχαριτών 
αποτελείται από εξαμελείς δακτυλίους. Αυτή ονομάζεται πυρανόζη και οφείλει το όνομά 
της στα πυράνια, μία κατηγορία χημικών ενώσεων που περιέχουν εξαμελείς δακτυλίους 
με πέντε άτομα άνθρακα και ένα οξυγόνο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 
μόρια της α-D-γλυκοπυρανόζης (1) και η επιμερής μορφή της, β-D-γλυκοπυρανόζης (2). 
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 Οι δύο επιμερείς μορφές (1) και (2) διακρίνονται από τη θέση του υδροξυλίου 
στον άνθρακα C-1: Το υδροξύλιο είναι αξονικό στην α-μορφή και ισημερινό στη β-
μορφή. Οι πυρανόζες μπορούν να υπάρξουν σε αρκετές εναλλακτικές διαμορφώσεις, οι 
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οποίες μετατρέπονται η μία στην άλλη με περιστροφή γύρω από τους δεσμούς του 
δακτυλίου (puckering motion). Οι δύο πιο συνηθισμένες διαμορφώσεις ανάκλιντρου 
είναι οι 4C1 (3) και 1C4 (4). 
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 Από ενεργειακή άποψη, επικρατέστερη είναι η 4C1 διαμόρφωση, όπου η ογκώδης 
ομάδα CH2OH βρίσκεται σε ισημερινή θέση. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 
ονοματολογία, αυτή η διαμόρφωση συμβολίζεται ως  4C1, όπου το γράμμα  C 
υποδηλώνει διαμόρφωση “ανάκλιντρου” (chair, C), ενώ οι δύο αριθμοί δείχνουν τα δύο 
άτομα άνθρακα του δακτυλίου που βρίσκονται πάνω και κάτω από το επίπεδο που 
σχηματίζουν τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα του δακτυλίου. 
 Οι δύο διαμορφώσεις “λουτήρα” (boat) (5 και 6) συμβολίζονται με το γράμμα Β, 
ενώ οι αριθμοί πάνω ή κάτω από το σύμβολο “Β”, υποδηλώνουν τα άτομα άνθρακα του 
δακτυλίου, που βρίσκονται πάνω ή κάτω από το επίπεδο που σχηματίζουν τα υπόλοιπα 
τέσσερα άτομα του δακτυλίου. 
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 Οι διαμορφώσεις “λουτήρα” δεν ευνοούνται, λόγω των ισχυρών μη δεσμικών 
αλληλεπιδράσεων των πρωτονίων στις θέσεις 1 και 4. Υπάρχουν και άλλες δυνατές 
διαμορφώσεις “λουτήρα”, όπως η (7), η οποία μειώνει κάπως το πρόβλημα των μη 
δεσμικών αλληλεπιδράσεων. 
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 Με τη γνώση ότι η 4C1 διαμόρφωση έχει τη χαμηλότερη εσωτερική ενέργεια από 
τις άλλες δυνατές διαμορφώσεις, περιμένει κανείς τη D-γλυκοπυρανόζη να υπάρχει σε 
αυτήν τη διαμόρφωση. Πράγματι, πειράματα διάθλασης ακτίνων-Χ, επιβεβαίωσαν το 
συμπέρασμα αυτό για τους κρυστάλλους, τόσο του απλού μορίου, όσο και των όλιγο- ή 
πολυσακχαριτών όπου η D-γλυκοπυρανόζη είναι η δομική μονάδα. Στο ίδιο συμπέρασμα 
οδήγησαν φασματοσκοπικές και άλλες μέθοδοι και στην περίπτωση διαλυμάτων. Παρ’ 
όλα αυτά, εκτός της 4C1, υπάρχει πάντα ένα πολύ μικρό ποσοστό των μονάδων D-
γλυκοπυρανόζης και σε άλλες διαμορφώσεις λόγω των μοριακών συγκρούσεων που 
συμβαίνουν στα διαλύματα. 
 Εκτός από τη D-γλυκοπυρανόζη υπάρχουν και άλλες σημαντικές δομικές μονάδες 
πολυσακχαριτών με εξαμελείς δακτυλίους, οι οποίες διαφέρουν από τη D-
γλυκοπυρανόζη όσον αφορά τον αριθμό και τη θέση των υδροξυλίων. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι η D-γαλακτοπυρανόζη (γαλακτόζη) (8), η D-μανοπυρανόζη (μανόζη) 
(9) και η ξυλοπυρανόζη (ξυλόζη) (10). 
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3.1.1.2 Μορφές φουρανόζης (πενταμελείς δακτύλιοι)74. 
 Όλιγο- και πολυσακχαρίτες με πενταμελείς δακτυλίους είναι και αυτοί 
σημαντικοί από βιομηχανική και βιολογική άποψη. Αυτά τα βιοπολυμερή περιέχουν 
δακτυλίους φουρανόζης. Η ονομασία φουρανόζη προκύπτει από μία κατηγορία 
ετεροκυκλικών χημικών ενώσεων, τα φουράνια, με τον ίδιο δομικό σκελετό. Παράδειγμα 
της φουρανόζης είναι η β-D-γλυκοφουρανόζη (11) και η β-D-φρουκτοφουρανόζη (12). 
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 Εκτός από τους πολυσακχαρίτες, η γλυκοφουρανόζη απαντάται ως δομική 
μονάδα στα νουκλεϊκά οξέα, τη β-D-ριβόζη (13) και τη 2-δέοξυ-β-D-ριβόζη (14) στο 
DNA. 
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 Οι πιο σημαντικές διαμορφώσεις αυτών των πενταμελών δομικών μονάδων των 
πολυσακχαριτών είναι εκείνες που αντιστοιχούν σε τέσσερα συνεπίπεδα άτομα, με το 
πέμπτο να βρίσκεται εκτός επιπέδου, καθώς επίσης και εκείνες στις οποίες υπάρχουν 
τρία συνεπίπεδα άτομα και δύο εκτός επιπέδου. Αυτές οι μορφές είναι γνωστές ως μορφή 
“φάκελο” (envelope, Ε) (15) και “περιστροφική” (twisted, T) (16), αντίστοιχα. Οι πιο 
σημαντικές από τις “φάκελο” και τις “περιστροφικές” μορφές είναι γνωστές με τα 
ονόματα C-2 ένδο (17) και C-3 ένδο (18), για τον προφανή λόγο ότι τα άτομα C-2 και C-
3 βρίσκονται εκτός επιπέδου. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ονοματολογία, αυτές οι 
μορφές συμβολίζονται ως 2Ε και 3Ε, όπου το σύμβολο “Ε” υποδηλώνει τη διαμόρφωση 
“φάκελος” και οι εκθέτες τα άτομα άνθρακα που βρίσκονται εκτός επιπέδου. 
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 Οι αλυσίδες των πολυσακχαριτών με δομική μονάδα τη φρουκτοφουρανόζη 
χαρακτηρίζονται ως πιο εύκαμπτοι από τους πολυσακχαρίτες με δομική μονάδα τη 
γλυκοπυρανόζη, επειδή οι πενταμελείς δακτύλιοι έχουν την ικανότητα να μετατρέπονται 
από τη μία διαμόρφωση στην άλλη χωρίς σημαντική παραμόρφωση των γωνιών των 
δεσμών (puckering motion). Μπορούμε έτσι να πούμε ότι οι πενταμελείς δακτύλιοι, δεν 
είναι τόσο συμπαγείς όσο οι εξαμελείς δακτύλιοι, στους οποίους οι γωνίες στρέψης 
έχουν πολύ μικρό πλάτος, ώστε να ελαχιστοποιείται η παραμόρφωση των γωνιών των 
δεσμών. 
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3.1.2 Γλυκοζιτικοί δεσμοί. 
 Οι μονομερείς μονάδες, οι οποίες απαρτίζουν την πολυσακχαριτική αλυσίδα, 
συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς. Η σύνδεση είναι αιθερική, δηλαδή 
μέσω ενός ατόμου οξυγόνου (γέφυρα οξυγόνου), συνδέονται το άτομο άνθρακα C-1 της 
μίας μονομερούς μονάδας, με κάποιο άλλο άτομο άνθρακα της επόμενης μονομερούς 
μονάδας. Ο δεσμός C1-O-Ci (i=2, 3, 4, 5, 6), ονομάζεται γλυκοζιτικός δεσμός. Όπως όλα 
σχεδόν τα βιοπολυμερή, έτσι και οι πολυσκχαρίτες είναι οπτικώς ενεργά, δισυμμετρικά 
μόρια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υπάρξουν τόσο στη δεξιόστροφη, όσο και την 
αριστερόστροφη μορφή, οι οποίες έχουν σχέση ειδώλου αντικειμένου και δε συμπίπτουν 
η μια με την άλλη. Αυτές οι μορφές ως γνωστόν, ονομάζονται L- και D- αντίποδες (όπως 
για παράδειγμα α-D-γλυκοπυρανόζη και α-L-γλυκοπυρανόζη). 
 Ο γλυκοζιτικός δεσμός στους πολυσακχαρίτες αποτελεί στοιχείο ταξινόμησής 
τους. Για παράδειγμα, ο γνωστός πολυσακχαρίτης κυτταρίνη (19), αποτελείται από β-
(1→4) γλυκοζιτικούς δεσμούς. Η δομική μονάδα είναι η β-D-γλυκοπυρανόζη. Το C-1 
άτομο της μίας δομικής μονάδας β-D-γλυκόζης συνδέεται με το άτομο C-4 της επόμενης 
β-D-γλυκόζης μέσω μίας γέφυρας οξυγόνου. 
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 Οι γλυκοζιτικοί δεσμοί είναι ικανοί να διαφοροποιήσουν σημαντικά δύο 
πολυσακχαρίτες, οι οποίοι αποτελούνται από την ίδια δομική μονάδα (π.χ. D-γλυκόζη). 
Για παράδειγμα η αμυλόζη (20), διαφέρει από την κυτταρίνη (19) μόνο στο είδος του 
γλυκοζιτικού δεσμού. Στην αμυλόζη τα μόρια της D-γλυκόζης συνδέονται με α-(1→4) 
γλυκοζιτικούς δεσμούς. Αυτή η μικρή δομική διαφορά ανάμεσα στην αμυλόζη και την 
κυτταρίνη οδηγεί σε σημαντικές διαφορές στις φυσικές ιδιότητες των δύο πολυμερών. Ο 
β-γλυκοζιτικός δεσμός στο μόριο της κυτταρίνης επηρεάζει τις αλυσίδες της να 
διατάσσονται δίπλα-δίπλα (side by side). Αυτή η διάταξη σταθεροποιείται με ισχυρούς 
διαμοριακούς και ενδομοριακούς δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των υδροξυλίων των 
μονομερών της μονάδων, οι οποίοι είναι τόσο ισχυροί ώστε να καθιστούν την κυτταρίνη 
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αδιάλυτη, όχι μόνο στο νερό αλλά σε όλους τους οργανικούς διαλύτες. Αντίθετα, ο α-
γλυκοζιτικός δεσμός της αμυλόζης, οδηγεί σε διαφορετική διάταξη της υδατανθρακικής 
αλυσίδας, η οποία έχει χαρακτηριστικά πολυμερούς τυχαίας σπείρας (random coil) με 
χαλαρά ελικοειδή ή ψευδοελικοειδή τμήματα75,76. 
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 Σημαντικές διαφορές παρουσιάζουν επίσης, πολυσακχαρίτες με (1→6)-
γλυκοζιτικούς δεσμούς, όπως η δεξτράνη (21), ένας α-(1→6) πολυσακχαρίτης. Οι (1→6) 
πολυσακχαρίτες περιέχουν τρεις χημικούς δεσμούς για κάθε γλυκοζιτικό δεσμό, C-1-O-
CH2, επομένως η πολυσακχαριτική αλυσίδα τους θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη ευλυγισία  σε σχέση με άλλους τύπους γλυκοζιτικών δεσμών. 
 

 

O

O

OH

HO
HO

CH2

O

O

OH

HO
HO

CH2
φ ψ

ω

21,     Δεξτράνη 
n  

 
 
 



 96

3.1.3 Διαμορφώσεις πολυσακχαριτών. 
 Ο επιτρεπτός αριθμός των διαμορφώσεων που καταλαμβάνει μία 
πολυσακχαριτική αλυσίδα σε διαλύματα, εξαρτάται σημαντικά από την ευλυγισία της, η 
οποία όπως αναφέρθηκε αντανακλάται στο εύρος των γωνιών στρέψης φ και ψ (και ω για 
πολυσακχαρίτες με (1→6) γλυκοζιτικούς δεσμούς) γύρω από τους γλυκοζιτικούς 
δεσμούς. Το εύρος των γωνιών στρέψης περιορίζεται σημαντικά από μη δεσμικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υποκαταστατών γύρω από τους γλυκοζιτικούς δεσμούς. 
Θεωρητικοί υπολογισμοί77,78 με τη μορφή χαρτών ενέργειας έχουν δείξει ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των διαμορφώσεων (≥90-95%) σε μία υδρογονανθρακική 
αλυσίδα είναι απαγορευμένη78-81. Παρ’ όλα αυτά, οι υπόλοιπες επιτρεπτές διαμορφώσεις, 
επιτρέπουν σημαντική ευλυγισία γύρω από τους γλυκοζιτικούς δεσμούς. 
 Λόγω του μεγάλου αριθμού χαρακτηριστικών που καθορίζουν το είδος της 
πολυσακχαριτικής αλυσίδας (π.χ μονομερής μονάδα, είδος γλυκοζιτικού δεσμού, 
υποκαταστάτες κ.λ.π.) προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός πολυσακχαριτών με διαφορετικά 
δομικά χαρακτηριστικά και ευλυγισία. Από δομική άποψη, οι πολυσακχαρίτες 
ταξινομούνται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες με κριτήριο το είδος της ακολουθίας των 
μονομερών τους ομάδων: 
1) Περιοδικές ακολουθίες (ομοπολυσακχαρίτες): Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι 
πολυσακχαρίτες των οποίων η αλυσίδα δημιουργείται από την επανάληψη των ίδιων 
μονομερών ομάδων. 
2) Διακοπτόμενες ακολουθίες: Οι αλυσίδες αυτές έχουν επίσης επαναλαμβανόμενες 
δομές, οι οποίες όμως σε ορισμένα σημεία διακόπτονται από την παρεμβολή 
διαφορετικών δομών. 
3) Μη περιοδικές ακολουθίες: Οι αλυσίδες σχηματίζονται από την τυχαία επανάληψη 
πολλών διαφορετικών δομών. 
4) Η τέταρτη κατηγορία πολυσακχαριτών περιλαμβάνει διακλαδούμενους 
πολυσακχαρίτες, οι οποίοι φέρουν πλευρικές υδατανθρακικές αλυσίδες ποικίλου μήκους, 
με κανονική ή τυχαία επανάληψη. 
 Το μέγεθος των ενδομοριακών περιστροφών γύρω από τους γλυκοζιτικούς 
δεσμούς, καθορίζει τη διάταξη της υδατανθρακικής αλυσίδας. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
ευχέρεια περιστροφής (ευλυγισία) γύρω από τους γλυκοζιτικούς δεσμούς, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των επιτρεπτών διαμορφώσεων, με αποτέλεσμα η 
υδατανθρακική αλυσίδα να μην έχει ορισμένη διάταξη και να συμπεριφέρεται σαν 
πολυμερές τυχαίας σπείρας (random coil) στο διάλυμα. Από την άλλη μεριά, ενεργειακοί 
όροι, όπως δεσμοί υδρογόνου, επίδραση του διαλύτη και σοβαρές μη δεσμικές 
στερεοχημικές παρεμποδίσεις ευνοούν εκτεταμένες αλυσίδες, (αλυσίδες με κάποια τάξη), 
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Σχήμα 39: Σχηματική αναπαράσταση της αλυσίδας της αμυλόζης σε διαλύματα. 
 
οδηγώντας έτσι σε διατάξεις με χαρακτήρα έλικας ή ψευδοέλικας. Πάντως, αυτά τα 
χαρακτηριστικά των υδατανθρακικών αλυσίδων δεν είναι τόσο έντονα στην υγρή 
κατάσταση, όσο στη στερεά κατάσταση. Οι περισσότερες ερμηνείες θεωρητικών79-83 και 
πειραματικών84,85 αποτελεσμάτων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι 
γραμμικοί πολυσακχαρίτες σε διαλύματα συμπεριφέρονται ως “random coil” πολυμερή 
με χαλαρά ελικοειδή ή ψευδοελικοειδή τμήματα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 39.  
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 Από τους πολυσακχαρίτες με πενταμελείς δακτυλίους, η ινουλίνη (22), αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυσακχαρίτη με ευρεία περιοχή επιτρεπτών 
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διαμορφώσεων καθώς ο τύπος του γλυκοζιτικού δεσμού στο μόριό της β-(1→2) 
γλυκοζιτικός δεσμός), συνεπάγεται την παρουσία και τρίτου χημικού δεσμού ανάμεσα 
στις μονομερής μονάδες της, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευλυγισίας της 
υδατανθρακικής αλυσίδας. 
 
3.2 Μελέτη δυναμικής πολυσακχαριτών σε διαλύματα με θεωρητικές συναρτήσεις 
συσχέτισης, οι οποίες δεν λαμβάνουν φανερά υπ’ όψιν τις δομικές λεπτομέρειες της 
υδατανθρακικής αλυσίδας. 
 Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες με αξιοσημείωτη επιτυχία για τη 
συσχέτιση των διαφορετικών δομών των πολυσακχαριτών με τις διαμορφώσεις και τις 
διαστάσεις των πολυμερικών αλυσίδων στο χώρο. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανάλογος 
αριθμός μελετών για την επίδραση των διαφορετικών δομικών παραμέτρων στη 
δυναμική των πολυσακχαριτών86. Από το σχετικά μικρό αριθμό των μελετών της 
δυναμικής των πολυσακχαριτών, οι περισσότερες αναφέρονται86-88 στην ποιοτική 
ερμηνεία των παραμέτρων αποδιέγερσης. Στον αντίποδα, ελάχιστες είναι οι μελέτες89,92, 
στις οποίες χρησιμοποιούνται δυναμικά μοντέλα για την επεξεργασία των παραμέτρων 
αποδιέγερσης και την εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων για τη δυναμική των 
πολυσακχαριτών. Η ποσοτική περιγραφή της δυναμικής πολυσακχαριτών που έχει γίνει 
μέχρι τώρα89-92, έχει δείξει ότι η πολυπλοκότητα τέτοιων συστημάτων, απαιτεί τη χρήση 
 σύνθετων δυναμικών μοντέλων για την ακριβή ανάλυση της δυναμικής. 
 Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ποιοτική και ποσοτική δυναμική 
περιγραφή, δύο γραμμικών πολυσακχαριτών, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους, στη φύση 
των μονομερών μονάδων και στη στερεοχημεία του γλυκοζιτικού δεσμού. Για την 
ανάλυση της δυναμικής χρησιμοποιούνται δυναμικά μοντέλα, τα οποία περιγράφησαν 
στο θεωρητικό μέρος. Για τη μελέτη αυτή, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των 
παραμέτρων αποδιέγερσης, Τ1, Τ2 και ΝΟΕ, όλων των ατόμων άνθρακα του 
γλυκοπυρανοζιτικού και φρουκτοπυρανοζιτικού δακτυλίου, και του ατόμου άνθρακα της 
εξωκυκλικής υδροξυλομεθυλομάδας, των πολυσακχαριτών της παρούσας μελέτης. Στους 
Πίνακες XII και XIV δίνονται οι χρόνοι αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα, ΝT1, οι χρόνοι 
αποδιέγερσης σπιν-σπιν, ΝΤ2, και οι παράμετροι ΝΟΕ, για τους πολυσακχαρίτες, 
αμυλόζη σε διαλύτη DMSO-d6, ινουλίνη σε διαλύτη D2O. Οι παράμετροι αποδιέγερσης 
μετρήθηκαν σε μία ευρεία περιοχή θερμοκρασιών. Για κάθε πολυσακχαρίτη έγιναν 
μετρήσεις σε τρία μαγνητικά πεδία. Οι χρόνοι που αναφέρονται σε αυτούς τους Πίνακες 
είναι οι πειραματικά μετρηθέντες χρόνοι αποδιέγερσης, ΝΤ1, ΝΤ2 (Ν είναι ο αριθμός των 
απ’ ευθείας συνδεδεμένων πρωτονίων με κάθε άνθρακα). Για τους άνθρακες του 
δακτυλίου Ν=1, ενώ για το μεθυλενικό της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας, Ν=2. Η 
αναγωγή είναι απαραίτητη για τη σύγκριση των πειραματικών χρόνων Τ1 και Τ2. 
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 Το περιεχόμενο των Πινάκων, αποτελεί ένα αρκετά εκτεταμένο σύνολο 
πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον πλήρη 
χαρακτηρισμό της δυναμικής των πολυσακχαριτών της παρούσας εργασίας. Από την 
ποιοτική ανάλυση των παραμέτρων αποδιέγερσης, που αναφέρεται παρακάτω ξεχωριστά 
για κάθε πολυσακχαρίτη, γίνεται φανερό ότι η περιγραφή των τοπικών κινήσεων των 
πολυσακχαριτών ως μία ισοτροπική διαδικασία, η οποία περιγράφεται με ένα μόνο 
χαρακτηριστικό χρόνο συσχέτισης τc, δε μπορεί να είναι ικανοποιητική.  Υπενθυμίζεται 
ότι η θεωρία της ισοτροπικής κίνησης στην περιοχή των γρήγορων κινήσεων (ω2τc

2<<1) 
προβλέπει ΝΤ1=ΝΤ2 και ΝΟΕ=2.987, καθώς επίσης, ότι ο χρόνος ΝΤ1 είναι ανεξάρτητος 
της έντασης του πεδίου. Κανένας από τους πολυσακχαρίτες της παρούσας μελέτης δεν 
ικανοποιεί τις παραπάνω συνθήκες. 
 
3.2.1 Μελέτη της δυναμικής του πολυσακχαρίτη αμυλόζη σε διάλυμα DMSO-d6. 
 Για τη μελέτη της δυναμικής της αμυλόζης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των 
παραμέτρων αποδιέγερσης, Τ1, Τ2 και ΝΟΕ σε διαλύτη DMSO-d6, 10% κ.ο. (w/v), σε μία 
περιοχή θερμοκρασιών 25-120° C και για τρεις διαφορετικές τιμές του εξωτερικού 
μαγνητικού πεδίου. 
(α) Ποιοτικά συμπεράσματα. 
 Οι παράμετροι αποδιέγερσης της αμυλόζης σε DMSO-d6 δίνονται στον Πίνακα 
II. Οι τιμές των πειραματικών δεδομένων για τα άτομα άνθρακα του δακτυλίου είναι 
ίσες, εντός του πειραματικού σφάλματος. Εξαίρεση αποτελεί το άτομο άνθρακα C1, για 
το οποίο οι τιμές των χρόνων αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα και σπιν-σπιν, είναι 
συστηματικά μικρότεροι από τους αντίστοιχους χρόνους των υπολοίπων ατόμων 
άνθρακα του δακτυλίου σε όλη την περιοχή θερμοκρασιών. Ο λόγος των χρόνων 
αποδιέγερσης ΝΤ1(C1)/NT1(C2-5) παραμένει σταθερός, εντός του πειραματικού 
σφάλματος και ίσος με 0.93±0.04 κατά μέσο όρο, για όλη την περιοχή θερμοκρασιών και 
για τις τρεις τιμές του μαγνητικού πεδίου. Ακόμα, οι χρόνοι αποδιέγερσης ΝΤ1 και ΝΤ2 
του ατόμου άνθρακα της εξωκυκλικής υδροξυλομεθυλομάδας είναι συστηματικά 
μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους χρόνους των ατόμων άνθρακα του δακτυλίου. Η 
τελευταία παρατήρηση δείχνει αυξημένη ευλυγισία για αυτήν την ομάδα. 
 Οι χρόνοι ΝΤ1, ΝΤ2 και οι παράγοντες ΝΟΕ των έξι ατόμων άνθρακα της 
μονομερούς μονάδας της αμυλόζης απεικονίζονται γραφικά ως συνάρτηση της 
αντίστροφης θερμοκρασίας, στα Σχήματα 40-42. Η παρατήρηση αυτών των 
διαγραμμάτων οδηγεί σε μερικά χρήσιμα ποιοτικά συμπεράσματα για τη δυναμική της 
αμυλόζης. 
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Πίνακας II. Παράμετροι αποδιέγερσης ΝT1 (ms), NT2 (ms) και ΝΟΕ των ατόμων άνθρακα της αλυσίδας 
της αμυλόζης σε διάλυμα DMSO-d6. 
 

θ (° C)
T1 T2 NOE T1 T2 NOE T1 T2 NOE T1 T2 NOE T1 T2 NOE T1 T2 NOE

25 127 26 1,26 134 28 1,25 136 30 1,27 133 30 1,25 133 28 1,26 146 38 1,42
40 123 32 1,35 130 37 1,38 130 39 1,34 129 39 1,41 130 37 1,41 142 48 1,54
60 123 43 1,46 133 53 1,40 130 51 1,43 131 51 1,45 131 53 1,47 150 72 1,64
80 127 64 1,57 138 76 1,50 139 75 1,53 136 74 1,56 139 74 1,61 176 104 1,83

100 133 82 1,80 150 101 1,75 151 99 1,76 149 100 1,80 151 100 1,78 204 126 1,87
120 152 103 1,94 169 123 1,90 166 124 1,90 167 123 1,93 168 125 1,88 250 162 2,04

25 225 27 1,26 226 30 1,24 225 28 1,25 224 29 1,27 225 28 1,26 230 44 1,29
40 203 36 1,29 210 43 1,31 207 44 1,33 204 40 1,33 208 45 1,33 210 54 1,34
60 182 60 1,39 195 68 1,37 196 67 1,38 197 69 1,39 195 70 1,38 214 88 1,49
80 183 87 1,54 197 95 1,54 200 97 1,52 198 94 1,54 198 95 1,54 236 136 1,77

100 192 113 1,71 211 132 1,65 215 131 1,68 209 130 1,65 215 130 1,68 280 188 1,95
120 212 140 1,90 233 164 1,81 238 167 1,85 237 164 1,87 235 167 1,86 338 252 2,03

25 318 20 1,18 328 38 1,19 322 34 1,22 321 31 1,19 328 37 1,22 334 56 1,26
40 274 31 1,22 283 44 1,24 281 41 1,23 279 40 1,25 283 43 1,28 288 60 1,29
60 250 62 1,32 261 75 1,31 263 77 1,32 259 64 1,31 263 66 1,35 284 92 1,43
80 239 100 1,43 261 113 1,37 264 112 1,40 256 107 1,42 259 104 1,44 306 144 1,62

100 251 121 1,56 270 130 1,50 276 133 1,52 267 129 1,53 274 127 1,57 354 196 1,83
120 270 147 1,73 297 170 1,66 307 174 1,67 296 170 1,74 303 171 1,73 428 252 1,86

C-6

200 MHz

300 MHz

400 MHz

C-2C-1 C-3 C-4 C-5

 
 
1. Οι χρόνοι ΝΤ1 μειώνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας, διέρχονται από ένα 
ελάχιστο και στη συνέχεια αυξάνονται με παραπέρα αύξηση της θερμοκρασίας. Η 
θερμοκρασία στην οποία παρατηρείται το ελάχιστο των χρόνων ΝΤ1 αυξάνεται καθώς 
αυξάνεται το μαγνητικό πεδίο, σε πλήρη συμφωνία με τη θεωρία της μαγνητικής 
αποδιέγερσης. 
2. Το ελάχιστο της καμπύλης ΝΤ1 ως προς 1/Τ μετατοπίζεται σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες για το εξωκυκλικό άτομο άνθρακα C-6. Αυτή η παρατήρηση αντανακλά 
τη μεγαλύτερη ευκινησία της πλευρικής ομάδας λόγω ενδομοριακής περιστροφής γύρω 
από το δεσμό C5-C6. 
3. Οι χρόνοι ΝΤ1 αυξάνονται με την αύξηση του μαγνητικού πεδίου. 
4. Οι χρόνοι αποδιέγερσης ΝΤ2 αυξάνονται μονότονα με την αύξηση της θερμοκρασίας. 
Επίσης, αυξάνονται με την αύξηση του μαγνητικού πεδίου, στην περιοχή όπου ω.τ~1, 
ενώ οι τιμές τους για μία συγκεκριμένη θερμοκρασία και μαγνητικό πεδίο είναι 
μικρότερες από τις αντίστοιχες τιμές των χρόνων αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα, ΝΤ1. Η 
διαφορά των δύο χρόνων αποδιέγερσης ελαττώνεται καθώς αυξάνει η θερμοκρασία. 
5. Οι παράγοντες ΝΟΕ μειώνονται με την αύξηση του μαγνητικού πεδίου, αν και στις 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τείνουν να εξισωθούν μεταξύ τους. Στις ψηλές 
θερμοκρασίες όπου οι κινήσεις γίνονται πιο γρήγορες, οι τιμές ΝΟΕ είναι πολύ 
μικρότερες από τη μέγιστη θεωρητική τους τιμή 2.987, ακόμα και για το άτομο άνθρακα 
της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας, το οποίο παρουσιάζει, όπως αναφέρθηκε και 
προηγουμένως, αυξημένη ευλυγισία. 
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Σχήμα 40. Πειραματικές (σύμβολα) και θεωρητικές (καμπύλες) τιμές των παραμέτρων αποδιέγερσης (α) 
ΝΤ1, (β) ΝΤ2 και (γ) ΝΟΕ για το C1 άτομο άνθρακα της αμυλόζης ως συνάρτηση του αντίστροφου της 
θερμοκρασίας, σε πεδία έντασης 50.4 (●), 75.5 (▲) και 100.5 ΜΗz ( ) για τον πυρήνα του 13C. Τα 
θεωρητικά αποτελέσματα προέκυψαν από την εφαρμογή του μοντέλου DLM. 
 
 Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά των παραμέτρων 
αποδιέγερσης με τη μεταβολή της θερμοκρασίας και του μαγνητικού πεδίου, οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι η δυναμική συμπεριφορά της αμυλόζης βρίσκεται στην περιοχή των 
αργών κινήσεων. 
(α) Ποσοτική ανάλυση. 
 Επειδή η αμυλόζη χαρακτηρίζεται από μεγάλο μοριακό βάρος (3.3x105), η 
συνολική περιστροφική κίνηση της αλυσίδας είναι πολύ αργή και επομένως αναμένεται 
να συνεισφέρει ελάχιστα στην αποδιέγερση των ατόμων άνθρακα της αλυσίδας. Ο 
χρόνος συσχέτισης της συνολικής κίνησης σε άπειρη αραίωση μπορεί να υπολογιστεί 
από την υδροδυναμική εξίσωση (55), ως συνάρτηση του μοριακού βάρους, του 
πραγματικού ιξώδους του διαλύματος και του ιξώδους του DMSO-d6. Εφαρμογή των 
δεδομένων του Πίνακα I στην εξίσωση (55) δίνει για την αμυλόζη στους 30° C το χρόνο 
συσχέτισης 
 
   s107 6−⋅=Rτ
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Σχήμα 41. Πειραματικές (σύμβολα) και θεωρητικές (καμπύλες) τιμές (χρησιμοποιώντας το μοντέλο DLM) 
του μέσου όρου των παραμέτρων αποδιέγερσης (α) ΝΤ1, (β) ΝΤ2 και (γ) ΝΟΕ για τα άτομα άνθρακα C1-C5 
της αμυλόζης ως συνάρτηση του αντίστροφου της θερμοκρασίας, σε πεδία έντασης 50.4 (●), 75.5 (▲) και 
100.5 ΜΗz ( ) για τον πυρήνα του 13C. Τα θεωρητικά αποτελέσματα προέκυψαν από την εφαρμογή του 
μοντέλου DLM. 
 
Πράγματι, ο μοριακός χρόνος συσχέτισης της συνολικής περιστροφικής κίνησης της 
αμυλόζης είναι αρκετά μεγάλος με αποτέλεσμα να μην έχει σημαντική επίδραση στην 
αποδιέγερση ακόμα και για τη συγκέντρωση των διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα μελέτη (10% w/v). Συνεπώς, η συνεισφορά της συνολικής κίνησης στην 
αποδιέγερση της αμυλόζης μπορεί να αγνοηθεί με ασφάλεια στην ποσοτική ανάλυση των 
παραμέτρων αποδιέγερσης. 
 Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 1.6.3.1 ως πρώτο βήμα για την ανάλυση 
της δυναμικής της κύριας αλυσίδας ενός πολυμερούς, χρησιμοποιούνται διάφορα 
θεωρητικά μοντέλα για την αναπαραγωγή των πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης. 
Η ικανότητα των διαφόρων μοντέλων να περιγράψουν τη δυναμική του πολυμερούς, 
ελέγχεται στην αναπαραγωγή των παραμέτρων αποδιέγερσης που αντιστοιχούν στο 
ελάχιστο της τιμής ΝΤ1 στα διαγράμματα ως προς το αντίστροφο της απόλυτης 
θερμοκρασίας 1/Τ. Για την ανάλυση των πειραματικών παραμέτρων αποδιέγερσης των 
ατόμων άνθρακα έγιναν προσπάθειες με διάφορες χρονικές συναρτήσεις συσχέτισης (JS, 
HWH, log(χ2). Αυτές οι συναρτήσεις είτε απέτυχαν στην επιτυχή αναπαραγωγή των 
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Σχήμα 42. Πειραματικές (σύμβολα) και θεωρητικές (καμπύλες) τιμές (χρησιμοποιώντας το μοντέλο HWH 
+ περιορισμένη περιστροφική διάχυση) των παραμέτρων αποδιέγερσης (α) ΝΤ1, (β) ΝΤ2 και (γ) ΝΟΕ για 
το C6 άτομο άνθρακα της αμυλόζης ως συνάρτηση του αντίστροφου της θερμοκρασίας, σε πεδία έντασης 
50.4 (●), 75.5 (▲) και 100.5 ΜΗz ( ) για τον πυρήνα του 13C. Τα θεωρητικά αποτελέσματα προέκυψαν 
από την εφαρμογή του μοντέλου HWH + περιορισμένη περιστροφική διάχυση. 
 
πειραματικών δεδομένων στη θερμοκρασία που αντιστοιχεί το ελάχιστο των χρόνων 
ΝΤ1, είτε δεν κατάφεραν να αναπαράγουν όλα τα πειραματικά δεδομένα και στις 
υπόλοιπες θερμοκρασίες. Αντίθετα, με το μοντέλο DLM επιτυγχάνεται πολύ καλή 
αναπαραγωγή, όλων των παραμέτρων αποδιέγερσης σε όλη τη περιοχή θερμοκρασιών 
και μαγνητικών πεδίων. Η πολύ καλή συμφωνία μεταξύ πειραματικών και θεωρητικών 
τιμών των παραμέτρων αποδιέγερσης ΝΤ1, ΝΤ2 και ΝΟΕ φαίνεται στα διαγράμματα των 
Σχημάτων 56 και 57. 
 Οι παράμετροι προσομοίωσης για το μοντέλο αυτό συγκεντρώνονται στον 
Πίνακα III. Η γωνία θ, για την ταλαντωτική κίνηση του δεσμού C-H του άνθρακα C1 
βρέθηκε ότι είναι ίση με 21.5°. Για τα υπόλοιπα άτομα άνθρακα του δακτυλίου, η τιμή 
της θ είναι ίση με 26.5° κατά μέσο όρο. Η διαφορά αυτή ήταν αναμενόμενη και 
αντανακλά τη διαφορά των παραμέτρων αποδιέγερσης των αντιστοίχων ατόμων 
άνθρακα. Επίσης, αντικατοπτρίζει τη διαφορετική τοπική δυναμική του δεσμού C-H στο 
C1 άτομο άνθρακα σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα άνθρακα του δακτυλίου. Η μικρότερη 
γωνία θ της ταλαντωτικής κίνησης του ανύσματος C-H στη θέση C1 αντανακλά τη 
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Πίνακας III. Παράμετροι προσομοίωσης των μοντέλων DLM και της περιορισμένης περιστροφικής 
διάχυσης για την περιγραφή της δυναμικής της κύριας αλυσίδας και πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας της 
αμυλόζης σε διάλυμα DMSO-d6. 
 

C1-C5

θ (°C) το (x10-10  s) τ1 (x10-10  s) χ (°)
25 45,73 0,67 37
40 39,28 0,54 39
60 24,38 0,45 46
80 14,13 0,32 52

100 9,28 0,20 55
120 5,85 0,18 57
το/τ1

Θ (C-1) 21,5
Θ (C2-C5) 27

τ1/τ2 100
Ea (kJ.mol-1) 22

rα 0,99

C6

7

14
0,97  

α Συντελεστής συσχέτισης. 
 
μεγαλύτερη στερεοχημική παρεμπόδιση την οποία υφίσταται η κίνηση του δεσμού C-H 
στη θέση αυτή. Η κυριότερη αιτία της πιο αργής τοπικής κίνησης του δεσμού C-H στη 
θέση C1 σε σχέση με τις πιο ελεύθερες ταλαντωτικές κινήσεις των υπολοίπων δεσμών C-
H του δακτυλίου, φαίνεται ότι είναι το μικρότερο μήκος δεσμών των C1-O1 και C1-O5 σε 
σχέση με τους υπόλοιπους δεσμούς C-O του δακτυλίου. Αυτή η διαφορά στα μήκη 
δεσμών, η οποία έχει παρατηρηθεί στην κρυσταλλική δομή της αμυλόζης93 και άλλων α-
D-γλυκοπυρανοζών94,95, αυξάνει την αλληλεπίδραση των γειτονικών οξυγόνων με το 
υδρογόνο του δεσμού C-H και επομένως παρεμποδίζει την ταλαντωτική κίνηση. 
 Από τους χρόνους συσχέτισης τ1 του Πίνακα XIII, είναι δυνατός ο υπολογισμός 
του ύψους του δυναμικού φράγματος, Ε*, των τμηματικών κινήσεων της πολυμερικής 
αλυσίδας της αμυλόζης. Από την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα Arrhenius (ln τ1 ως 
προς 1/Τ) του Σχήματος 43 υπολογίζεται η φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης, Ea, των 
τμηματικών κινήσεων της αλυσίδας της αμυλόζης σε διάλυμα DMSO-d6. Αυτή είναι ίση 
με Εa=22 kJ/mol. Η ενέργεια ενεργοποίησης του ιξώδους του διαλύτη είναι Εn=13 
kJ/mol. Έτσι, και σύμφωνα με την εξίσωση (143) της θεωρίας του Kramers, υπολογίζεται 
ότι Ε*=9 kJ/mol. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εξίσωση (143) προϋποθέτει ότι ισχύει η 
θεωρία του Kramers. Μία πιο συνετή αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί τον έλεγχο 
της ισχύος της θεωρίας του Kramers, εκτελώντας πειράματα αποδιέγερσης σε 
περισσότερους διαλύτες. Δυστυχώς όμως, η αμυλόζη όπως η ινουλίνη είναι αδιάλυτες σε 
οργανικούς διαλύτες. Έτσι, η ισχύς της θεωρίας του Kramers και ο υπολογισμός του 
δυναμικού φράγματος Ε* θεωρούνται προσεγγιστικές. 
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Σχήμα 43. Διαγράμματα Arrhenius των χρόνων συσχέτισης τ1 (●), του μοντέλου DLM και τi ( ), του 
μοντέλου περιορισμένης περιστροφικής διάχυσης για τη δυναμική της κύριας αλυσίδας και της πλευρικής 
υδροξυλομεθυλομάδας, αντίστοιχα, της αμυλόζης. 
 
 Πρόσφατα, ορισμένες μελέτες96,97 δυναμικής πολυμερών σε διαλύματα 
ακολούθησαν μία πρόταση του Guillermo και συνεργατών98, και ανέπτυξαν μία μέθοδο, 
με την οποία πειραματικά δεδομένα ΝΤ1, που έχουν μετρηθεί σε διαφορετικές τιμές 
έντασης πεδίου, μπορούν να συνδυαστούν στο ίδιο διάγραμμα παρέχοντας μία ενιαία 
καμπύλη. Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της διαδικασίας είναι δυνατή, μόνο όταν όλες οι 
χρονικές σταθερές (οι μοριακοί χρόνοι συσχέτισης), οι οποίες εμπεριέχονται στη 
συνάρτηση συσχέτισης G(t) που περιγράφει τη δυναμική ενός πολυμερούς, έχουν την 
ίδια εξάρτηση από τη θερμοκρασία με μία χαρακτηριστική χρονική σταθερά τ(Τ). 

Ένα άλλο συμπέρασμα  που προκύπτει από την καμπύλη υπέρθεσης συχνότητας-
θερμοκρασίας, είναι κατά πόσο το σχήμα μίας θεωρητικής συνάρτησης συσχέτισης 
εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Εάν οι χρονικές σταθερές της θεωρητικής συνάρτησης 
συσχέτισης, που περιγράφουν την τμηματική δυναμική του πολυμερούς έχουν την ίδια 
εξάρτηση από τη θερμοκρασία, τότε το σχήμα της συνάρτησης συσχέτισης, είναι 
ανεξάρτητο της θερμοκρασίας. 

Σύμφωνα με την αρχή της υπέρθεσης συχνότητας-θερμοκρασίας, ένα διάγραμμα 
της ποσότητας (ΝΤ1/ωc) ως συνάρτηση της ποσότητας log[ωcτ(Τ)] μπορεί να συνδυάσει 
επιτυχώς όλα τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης, σε μαγνητικά πεδία διαφορετικής 
συχνότητας ωc και να αποδείξει έτσι, ότι η συνάρτηση συσχέτισης G(t) είναι ανεξάρτητη 
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από τη θερμοκρασία. Συνήθως ο χρόνος τ(Τ) που περιγράφει τις τμηματικές κινήσεις της 
κύριας αλυσίδας και προκύπτει από τη θεωρητική χρονική συνάρτηση συσχέτισης, η 
οποία εφαρμόστηκε για την ερμηνεία της δυναμικής του πολυμερούς. Επομένως, η 
μέθοδος της υπέρθεσης συχνότητας-θερμοκρασίας αποτελεί ένα ακόμα επιχείρημα για 
την ικανότητα του μοντέλου να περιγράψει ικανοποιητικά τη δυναμική της κύριας 
αλυσίδας. 

Στο Σχήμα 44 παρουσιάζονται τα διαγράμματα υπέρθεσης συχνότητας - 
θερμοκρασίας. Το διάγραμμα αναφέρεται για το άτομο C1, καθώς επίσης και για τα 
υπόλοιπα άτομα άνθρακα του δακτυλίου. Το γεγονός ότι όλα τα δεδομένα, για όλη την 
περιοχή θερμοκρασιών και στα τρία μαγνητικά πεδία συνδυάζονται επιτυχώς σε μία 
ενιαία καμπύλη αποτελεί μία ακόμα ένδειξη της ικανότητας του μοντέλου DLM, να 
περιγράψει τις τοπικές κινήσεις της κύριας αλυσίδας της αμυλόζης. 
 Το μοντέλο DLM δεν κατάφερε να δώσει αποδεκτή αναπαραγωγή των 
πειραματικών δεδομένων του C6 ατόμου άνθρακα της αμυλόζης, όταν κατά τη 
διαδικασία της προσομοίωσης διατηρήθηκε η γωνία της ταλαντωτικής κίνησης, θ, 
σταθερή σε όλη την περιοχή θερμοκρασιών. Αντίθετα, η μεταβολή της γωνίας θ με τη 
θερμοκρασία, οδήγησε σε ικανοποιητική αναπαραγωγή των πειραματικών 
αποτελεσμάτων. Μία τέτοια διαδικασία όμως, θα παραβίαζε τη φύση των ταλαντωτικών 
κινήσεων24,56, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολύ μικρή ενέργεια ενεργοποίησης και 
επομένως έχουν πολύ ασθενή εξάρτηση από τη θερμοκρασία70. 
 Για τη δυναμική της πλάγιας υδροξυλομεθυλομάδας, εφαρμόστηκαν τα μοντέλα 
της περιστροφικής διάχυσης γύρω από το δεσμό C5-C6, και των αλμάτων μεταξύ δύο 
ευσταθών καταστάσεων, τα οποία περιγράφουν παρεμποδισμένη κίνηση. Τα παραπάνω 
μοντέλα περιγράφηκαν στην παράγραφο 1.6.3.6. Στο Σχήμα 42 γίνεται σύγκριση μεταξύ 
των πειραματικών και θεωρητικών δεδομένων αποδιέγερσης για το άτομο άνθρακα C6 
της αμυλόζης, εφαρμόζοντας για την ανάλυση των δεδομένων το μοντέλο της 
περιορισμένης περιστροφικής διάχυσης. Η συμφωνία είναι πολύ καλή. 
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και τα δύο μοντέλα έχουν την ικανότητα να 
αναπαράγουν τα πειραματικά δεδομένα αποδιέγερσης για το εξωκυκλικό άτομο άνθρακα 
C6. Παρ’ όλα αυτά, για την περιγραφή της δυναμικής της πλάγιας 
υδροξυλομεθυλομάδας, προτιμήθηκε το μοντέλο της περιορισμένης περιστροφικής 
διάχυσης για τρεις λόγους.  
(α) Οι χρόνοι συσχέτισης, τΑ και τΒ, που υπολογίζονται από αυτό το μοντέλο δεν 
ακολουθούν τη συμπεριφορά Arrhenius στο διάγραμμα ln(τ) ως προς 1/Τ. 
(β) Το ίδιο μοντέλο περιλαμβάνει περισσότερες παραμέτρους προσομοίωσης από ότι το 
μοντέλο της περιστροφικής διάχυσης, με αποτέλεσμα να καθιστά πιο πολύπλοκη την 
περιγραφή της πλάγιας ομάδας και συνεπώς λιγότερο αξιόπιστη. 
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Σχήμα 44. Διαγράμματα υπέρθεσης συχνότητας-θερμοκρασίας (α) για το άτομο άνθρακα C1 και (β) τα 
άτομα άνθρακα C2-C5 της αμυλόζης. τ1 είναι ο χρόνος συσχέτισης του μοντέλου DLM, ΝΤ1 οι χρόνοι 
αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα για πεδία έντασης 50.4 (●), 75.5 (▲) και 100.5 ΜΗz ( ) για τον πυρήνα του 
13C. ωc η συχνότητα Larmor του πυρήνα 13C σε κάθε πεδίο. 
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(γ) Το σπουδαιότερο, δεν αναπαράγει τις πειραματικές τιμές των χρόνων αποδιέγερσης 
σπιν-σπιν, ΝΤ2. 
 Οι γωνίες χ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μισό του πλάτους περιστροφικής 
διάχυσης, καθώς επίσης και οι χρόνοι συσχέτισης που υπολογίστηκαν με την εφαρμογή 
του μοντέλου για όλη την περιοχή θερμοκρασιών συγκεντρώνονται στον Πίνακα ΧΙΙΙ. 
Από τον Πίνακα αυτό γίνεται αντιληπτή η αύξηση της γωνίας χ με τη θερμοκρασία, 
γεγονός που αντανακλά την αύξηση της ευλυγισίας της πλευρικής ομάδας με τη 
θερμοκρασία. Έτσι, το πλάτος της περιστροφικής κίνησης αυξάνεται από 80° στις 
χαμηλές θερμοκρασίες σε 120° στις ψηλότερες. Η διαφορά αυτών των τιμών βρίσκονται 
σε συμφωνία με τη γωνιακή διαφορά των 120° που χωρίζει τις διαμορφώσεις gauche-
gauche και gauche-trans (Σχήμα 45) της υδροξυλομεθυλομάδας που έχει παρατηρηθεί 
από κρυσταλλογραφικές μελέτες της αμυλόζης93-95. Σύμφωνα με αυτές, το 60% των 
διαμορφώσεων της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας των δακτυλίων γλυκοπυρανόζης 
είναι gauche-gauche ενώ το 40% είναι gauche-trans. Στην  προτίμηση αυτών των δύο 
διαμορφώσεων παίζει σπουδαίο ρόλο η 1,3 διαξονική αλληλεπίδραση της πλευρικής 
υδροξυλομεθυλομάδας και του οξυγόνου O5 του δακτυλίου της αμυλόζης. 
 Στο Σχήμα 43 παρουσιάζεται το διάγραμμα Arrhenius των χρόνων συσχέτισης τi 

της περιστροφής της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας. Από την κλίση αυτού του 
διαγράμματος, υπολογίζεται η ενέργεια ενεργοποίησης για την περιστροφή αυτής της 
ομάδας, η οποία βρέθηκε να είναι 14 kJ/mol. Το ύψος του ενεργειακού φράγματος που 
υπολογίζεται με τη βοήθεια της εξίσωσης (143) βρέθηκε ότι είναι ίσο με 1 kJ/mol. Η 
τιμή αυτή φαίνεται χαμηλότερη από την ενεργειακή διαφορά των διαμορφώσεων 
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Σχήμα 45. Σχηματική αναπαράσταση της προβολής κατά Newman των διαμορφώσεων gauche-gauche και 
gauche-trans της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας της αμυλόζης. Η αρίθμηση των ατόμων ακολουθεί την 
αρίθμηση της διμερούς μονάδας της αμυλόζης του Σχήματος 32. 
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gauche-gauche και gauche-trans (~4.5 kJ/mol). Η διαφορά μεταξύ της πειραματικής και 
θεωρητικής τιμής για την ενέργεια διαμορφώσεων δε θα πρέπει να αποδοθεί σε 
ανεπάρκεια της θεωρίας του Kramers, εάν προηγουμένως δεν ελεγχθεί αυτή 
πειραματικά. Παρ’ όλα αυτά μπορεί να ειπωθεί ότι το μικρό μέγεθος της πλευρικής 
ομάδας, όπως συζητήθηκε στην παράγραφο 3.4.3, είναι από τους παράγοντες που 
ευνοούν την απόκλιση από τη θεωρία του Kramers. 
 
3.2.2 Μελέτη δυναμικής της ινουλίνης σε διαλύματα D2O. 
 Ανάμεσα στους πολυσακχαρίτες που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη, η 
ινουλίνη (Σχήμα 32) είναι ο πολυσακχαρίτης του οποίου η μονομερή του μονάδα 
αποτελείται από πενταμελείς δακτύλιους φρουκτοφουρανόζης, σε αντίθεση με την 
αμυλόζη της οποίας οι μονομερές τους μονάδες αποτελούνται από εξαμελείς δακτύλιους 
γλυκοπυρανόζης. Έτσι, αναμένονται με ενδιαφέρον, οι όποιες διαφοροποιήσεις 
παρουσιάσει η δυναμική της ινουλίνης σε σχέση με την αμυλόζη. Για τη μελέτη της 
δυναμικής συμπεριφοράς της ινουλίνης σε διάλυμα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των 
παραμέτρων αποδιέγερσης, Τ1 και ΝΟΕ σε διαλύτη D2O, 4% κ.ο. (w/v), σε μία περιοχή 
θερμοκρασιών 25-85° C και για τρεις διαφορετικές τιμές του εξωτερικού μαγνητικού 
πεδίου. Στον Πίνακα IV συγκεντρώνονται οι παράμετροι αποδιέγερσης για τα 
πρωτονιομένα άτομα άνθρακα της μονομερούς μονάδας της ινουλίνης, σε διάλυμα D2O. 
(α) Ποιοτικά συμπεράσματα 
 Από τον Πίνακα IV των παραμέτρων αποδιέγερσης των ατόμων άνθρακα της 
ινουλίνης, προκύπτουν αξιόλογα συμπεράσματα σχετικά με την τοπική δυναμική της 
ινουλίνης. Η εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων διευκολύνεται σημαντικά εάν 
χρησιμοποιήσουμε τα διαγράμματα των παραμέτρων αποδιέγερσης, ως προς το 
αντίστροφο της θερμοκρασίας. Τέτοια διαγράμματα απεικονίζονται στα Σχήματα 46-49, 
για τα C3, C4, C5 και C6 άτομα άνθρακα της μονομερούς μονάδας της ινουλίνης. Οι τιμές 
των πειραματικών δεδομένων για τα άτομα άνθρακα του δακτυλίου της ινουλίνης 
διαφέρουν μεταξύ τους. Οι χρόνοι αποδιέγερσης ΝΤ1 αυξάνονται με τη σειρά ΝΤ1(C3) < 
ΝΤ1(C4) < ΝΤ1(C5) δηλαδή αυξάνονται σταδιακά, όσο απομακρυνόμαστε από την κύρια 
αλυσίδα της ινουλίνης. 
 Οι λόγοι των χρόνων αποδιέγερσης μεταξύ δύο ατόμων άνθρακα του δακτυλίου, 
ΝΤ1(C3)/NT1(C4) και ΝΤ1(C4)/NT1(C5) παραμένουν σταθεροί, εντός του πειραματικού 
σφάλματος, και ίσοι με 0.93±0.03 και στις δύο περιπτώσεις, κατά μέσο όρο, για όλη την 
περιοχή θερμοκρασιών και για τις τρεις τιμές του μαγνητικού πεδίου. Ακόμα, οι χρόνοι 
αποδιέγερσης ΝΤ1 του ατόμου άνθρακα της πλάγιας υδροξυλομεθυλομάδας είναι 
συστηματικά μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους χρόνους των ατόμων άνθρακα του 
δακτυλίου, ως συνέπεια της αυξημένης ευλυγισίας αυτής της ομάδας. 
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Πίνακας IV. Παράμετροι αποδιέγερσης ΝT1 (σε ms) και ΝΟΕ των ατόμων άνθρακα της αλυσίδας της 
ινουλίνης ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και του μαγνητικού πεδίου σε διάλυμα D2O. 

 
θ (° C)

T1 NOE T1 NOE T1 NOE T1 NOE T1 NOE

25 73 1,96 112 1,76 131 1,86 141 2,02 190 2,23
35 81 2,10 131 1,98 147 1,91 157 2,11 230 2,32
45 94 2,35 154 2,10 153 2,05 173 2,20 278 2,44
55 111 2,60 178 2,20 182 2,30 204 2,38 348 2,61
65 133 2,70 190 2,40 221 2,47 243 2,59 400 2,70
75 160 2,82 235 2,65 254 2,70 279 2,79 480 2,80
85 200 2,94 270 2,80 281 2,75 340 2,85 580 2,82

25 94 1,69 159 1,51 177 1,61 176 1,68 236 1,91
35 100 1,89 178 1,61 188 1,73 190 1,81 280 2,09
45 102 2,04 180 1,78 199 1,88 205 1,91 312 2,25
55 119 2,20 199 1,93 214 1,96 255 2,09 360 2,40
65 139 2,43 212 2,10 240 2,11 265 2,29 438 2,52
75 160 2,55 240 2,24 260 2,30 300 2,48 500 2,61
85 190 2,76 280 2,46 310 2,44 340 2,58 630 2,74

25 118 1,56 222 1,45 233 1,45 230 1,56 294 1,75
35 124 1,69 222 1,49 228 1,55 240 1,63 316 1,87
45 133 1,86 231 1,63 249 1,67 260 1,85 374 2,05
55 148 2,08 246 1,82 260 1,85 280 2,02 444 2,29
65 160 2,18 260 1,95 280 1,93 300 2,10 500 2,40
75 200 2,30 300 2,13 330 2,14 340 2,30 596 2,64
85 230 2,44 350 2,20 400 2,26 400 2,37 700 2,56

C-6

200 MHz

300 MHz

400 MHz

C-1 C-3 C-4 C-5

 
 
 Από τα Σχήματα 46-48, μπορούν να βγουν κάποια ποιοτικά συμπεράσματα για 
τη συμπεριφορά κάθε παραμέτρου αποδιέγερσης χωριστά. (α) οι χρόνοι ΝΤ1 μειώνονται 
μονοτονικά με τη μείωση της θερμοκρασίας σε όλη την περιοχή θερμοκρασιών στην 
οποία μελετήθηκε η δυναμική της ινουλίνης και για τις τρεις τιμές του εξωτερικού 
μαγνητικού πεδίου. Δηλαδή δεν παρατηρείται καθαρά ένα ελάχιστο στην καμπύλη ΝΤ1 
ως προς 1/Τ. Επίσης, οι χρόνοι ΝΤ1 αυξάνονται με την αύξηση του μαγνητικού πεδίου. 
(β) Οι παράγοντες ΝΟΕ μειώνονται με την αύξηση του μαγνητικού πεδίου. Στις ψηλές 
θερμοκρασίες όπου οι κινήσεις γίνονται πιο γρήγορες, οι τιμές ΝΟΕ για τα άτομα 
άνθρακα  του δακτυλίου πλησιάζουν τη μέγιστη θεωρητική τους τιμή 2.987. Η 
προσέγγιση αυτή γίνεται περισσότερο αντιληπτή για το άτομο άνθρακα της πλάγιας 
υδροξυλομεθυλομάδας, το οποίο παρουσιάζει όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
αυξημένη ευλυγισία. Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά των 
παραμέτρων αποδιέγερσης με τη μεταβολή της θερμοκρασίας και του μαγνητικού 
πεδίου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η δυναμική συμπεριφορά της αμυλόζης βρίσκεται 
πολύ κοντά στο όριο της κινητικής στένωσης και συνεπώς στην περιοχή των γρήγορων 
κινήσεων. 
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Σχήμα 46. Πειραματικές (σύμβολα) και θεωρητικές (καμπύλες) τιμές των παραμέτρων αποδιέγερσης (α) 
ΝΤ1, (β) ΝΟΕ για το C3 άτομο άνθρακα της ινουλίνης σε διάλυμα D2O ως συνάρτηση του αντίστροφου της 
θερμοκρασίας, για πεδία έντασης 50.4 (●), 75.5 (▲) και 100.5 ΜΗz ( ). Τα θεωρητικά μοντέλα 
ελήφθησαν με την εφαρμογή του μοντέλου DLM. 
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Σχήμα 47. Πειραματικές (σύμβολα) και θεωρητικές (καμπύλες) τιμές των παραμέτρων αποδιέγερσης (α) 
ΝΤ1, (β) ΝΟΕ για το C4 άτομο άνθρακα της ινουλίνης σε διάλυμα D2O ως συνάρτηση του αντίστροφου της 
θερμοκρασίας, για πεδία έντασης 50.4 (●), 75.5 (▲) και 100.5 ΜΗz ( ). Τα θεωρητικά μοντέλα 
ελήφθησαν με την εφαρμογή του μοντέλου DLM. 
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Σχήμα 48. Πειραματικές (σύμβολα) και θεωρητικές (καμπύλες) τιμές  των παραμέτρων αποδιέγερσης (α) 
ΝΤ1, (β) ΝΟΕ για το C5 άτομο άνθρακα της ινουλίνης σε διάλυμα D2O ως συνάρτηση του αντίστροφου της 
θερμοκρασίας, για πεδία έντασης 50.4 (●), 75.5 (▲) και 100.5 ΜΗz ( ). Τα θεωρητικά μοντέλα 
ελήφθησαν με την εφαρμογή του μοντέλου DLM. 
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Σχήμα 49. Πειραματικές (σύμβολα) και θεωρητικές (καμπύλες) τιμές των παραμέτρων αποδιέγερσης (α) 
ΝΤ1, (β) ΝΟΕ για το C6 άτομο άνθρακα της ινουλίνης σε διάλυμα D2O ως συνάρτηση του αντίστροφου της 
θερμοκρασίας, για πεδία έντασης 50.4 (●), 75.5 (▲) και 100.5 ΜΗz ( ). Τα θεωρητικά μοντέλα 
ελήφθησαν με την εφαρμογή του μοντέλου HWH + περιορισμένη περιστροφική διάχυση. 
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(β) Ποσοτική ανάλυση. 
 Το μικρό μοριακό βάρος της ινουλίνης (5100), αναμένεται να οδηγεί σε γρήγορη 
συνολική κίνηση, η οποία θα επηρεάζει την αποδιέγερση των ατόμων άνθρακα της 
αλυσίδας της. Για τον υπολογισμό του χρόνου συσχέτισης της συνολικής κίνησης σε 
άπειρη αραίωση χρησιμοποιείται η υδροδυναμική εξίσωση (55), ως συνάρτηση του 
μοριακού βάρους, του πραγματικού ιξώδους του διαλύματος και του ιξώδους του D2O. 
Εφαρμογή των δεδομένων του Πίνακα Ι στην εξίσωση (55) δίνει για την ινουλίνη στους 
30° C το χρόνο συσχέτισης 
 
   s108,1 8−⋅=Rτ
 
Ο χρόνος αυτός είναι αρκετά μικρός και αναμένεται η συνολική περιστροφή της 
αλυσίδας να έχει μία μικρή συνεισφορά στην αποδιέγερση των ατόμων άνθρακα της 
ινουλίνης. Συνεπώς, η συνεισφορά της συνολικής κίνησης στην αποδιέγερση της 
ινουλίνης λαμβάνεται υπ’ όψιν στους υπολογισμούς για τη δυναμική συμπεριφορά της 
ινουλίνης. 
 Για την ανάλυση της κίνησης της κύριας αλυσίδας της ινουλίνης, 
χρησιμοποιήθηκαν αρκετά θεωρητικά μοντέλα, με τη βοήθεια των οποίων επιχειρήθηκε 
η αναπαραγωγή των πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης στη θερμοκρασία που 
αντιστοιχεί στο ελάχιστο ΝΤ1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επιτυχής αναπαραγωγή των 
πειραματικών δεδομένων αποδιέγερσης σε αυτήν τη θερμοκρασία αποτελεί ένα 
σημαντικό κριτήριο για την ορθότητα κάθε μοντέλου, στην περιγραφή της δυναμικής 
ενός συστήματος. Στην ινουλίνη, αυτή η θερμοκρασία είναι θ=25° C, δηλαδή η πρώτη 
θερμοκρασία στην περιοχή θερμοκρασιών που μετρήθηκαν οι παράμετροι αποδιέγερσης. 
Αυτό συμβαίνει διότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι χρόνοι αποδιέγερσης ΝΤ1 
μειώνονται μονότονα με τη μείωση της θερμοκρασίας για όλη την περιοχή 
θερμοκρασιών. Έτσι, ως ελάχιστο, λαμβάνεται η αρχή της καμπύλης των χρόνων 
αποδιέγερσης ΝΤ1 στα διαγράμματά τους ως προς το αντίστροφο της απόλυτης 
θερμοκρασίας 1/Τ. Από τα δυναμικά μοντέλα, με τα οποία επιχειρήθηκε η μελέτη της 
δυναμικής των τοπικών κινήσεων της ινουλίνης, ορισμένα απέτυχαν στην επιτυχή 
αναπαραγωγή των πειραματικών δεδομένων στη θερμοκρασία που αντιστοιχεί το 
ελάχιστο των χρόνων ΝΤ1 (μοντέλο HWH) και άλλα δεν κατάφεραν να αναπαράγουν 
όλα τα πειραματικά δεδομένα και στις υπόλοιπες θερμοκρασίες (μοντέλο JS). Επιπλέον, 
η απόκλιση του λόγου των χρόνων ΝΤ1 για τα άτομα άνθρακα του δακτυλίου, απαιτεί τη 
χρήση δυναμικών μοντέλων που να μπορούν να διαφοροποιήσουν την τοπική δυναμική 
μεταξύ των διαφόρων ατόμων άνθρακα του δακτυλίου. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν τα δυναμικά μοντέλα DLM και η συνάρτηση συσχέτισης 
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μαθηματικής κατανομής log(χ2) σε συνδυασμό με τη συνάρτηση συσχέτισης που 
περιγράφει τοπικές ταλαντωτικές κινήσεις των ανυσμάτων C-H του δακτυλίου. Και τα 
δύο μοντέλα ήταν ικανά για την πολύ καλή αναπαραγωγή, όλων των παραμέτρων 
αποδιέγερσης σε όλη τη περιοχή θερμοκρασιών και μαγνητικών πεδίων. 

Η ικανότητα του μοντέλου DLM να περιγράψει τις τοπικές κινήσεις της 
υδατανθρακικής αλυσίδας της ινουλίνης φαίνεται στα διαγράμματα του Σχήματος 46, 47 
και 48. Η σύγκριση των πειραματικών τιμών με τις θεωρητικές τιμές δείχνει ότι το DLM 
είναι ένα ικανοποιητικό μοντέλο για την περιγραφή των τοπικών κινήσεων της αλυσίδας 
της ινουλίνης. 
 Εξ’ ίσου ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ των πειραματικών τιμών ΝΤ1 και ΝΟΕ 
των ατόμων άνθρακα του δακτυλίου με τις θεωρητικές τιμές, προέκυψε από την 
εφαρμογή του τροποποιημένου μοντέλου log(χ2)+ταλαντωτικές κινήσεις. Το γεγονός 
αυτό ενισχύει την ορθότητα περιγραφής της δυναμικής των τοπικών κινήσεων στην 
αλυσίδα της ινουλίνης με δυναμικό μοντέλο, το οποίο να περιλαμβάνει δύο, 
διαφορετικής φύσης, τοπικές κινήσεις, οι οποίες να συμβαίνουν σε διαφορετική χρονική 
κλίμακα. 
 Οι παράμετροι προσομοίωσης για το μοντέλο DLM συγκεντρώνονται στον 
Πίνακα V. Η γωνία θ, για την ταλαντωτική κίνηση του δεσμού C-H των ατόμων 
άνθρακα του δακτυλίου, C3, C4 και C5, αντίστοιχα, υπολογίστηκε να είναι ίση με 26°, 29° 
και 33°. Η διαφορά που εμφανίζει το εύρος των ταλαντωτικών κινήσεων αντικατοπτρίζει 
τη διαφορετική τοπική δυναμική των ατόμων άνθρακα στις διάφορες θέσεις του. Η 
διαφορά στις γωνίες θ αντικατοπτρίζει τη διαφορετική τοπική δυναμική των ατόμων 
άνθρακα στις διάφορες θέσει του δακτυλίου. Η διαφορά στις γωνίες θ οφείλεται στη 
διαφορετική στερεοχημική παρεμπόδιση, την οποία υφίστανται οι ταλαντωτικές κινήσεις 
των ανυσμάτων C-H στις θέσεις C3, C4 και C5 του δακτυλίου. Οι ταλαντωτικές κινήσεις 
του ανύσματος C-H είναι περισσότερο παρεμποδισμένες στερεοχημικά για το C3 άτομο 
άνθρακα και λιγότερο για το αντίστοιχο C5. 
Μία εύλογη αιτία στη διαφορετική στερεοχημική παρεμπόδιση των ταλαντωτικών 
κινήσεων είναι η θέση των ανυσμάτων C-H ως προς τον κορμό της κύριας αλυσίδας της 
ινουλίνης. Το άνυσμα C3-Η3 είναι το πλησιέστερο στον κορμό της αλυσίδας, ενώ το 
άνυσμα C5-Η5 είναι το πλέον απομακρυσμένο. Επομένως, η ταλαντωτική κίνηση του 
ανύσματος C3-Η3 δέχεται τη μεγαλύτερη στερεοχημική παρεμπόδιση (θ=26°), ενώ το C5-
Η5 τη μικρότερη (θ=33°). Η ενδιάμεση θέση του ανύσματος C4-Η4 οδηγεί σε ενδιάμεση 
στερεοχημική παρεμπόδιση (θ=29°). 
 Μία άλλη εξήγηση της διαφοροποίησης των ταλαντωτικών κινήσεων των 
ανυσμάτων C-H του δακτυλίου βασίζεται στο σχηματισμό ενδομοριακού δεσμού 
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Πίνακας V. Παράμετροι προσομοίωσης των μοντέλων DLM και HWH+περιορισμένη περιστροφική 
διάχυση για την περιγραφή της δυναμικής της κύριας αλυσίδας και της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας 
της ινουλίνης, αντίτοιχα, σε διάλυμα D2O. 
 

C3-C5

θ (°C) το (x10-10  s) τ1 (x10-10  s) χ (°)
25 17,54 0,42 62
35 13,82 0,34 71
45 10,85 0,28 81
55 7,92 0,25 93
65 5,91 0,21 107
75 4,47 0,20 102
85 3,41 0,13 135
το/τ1

Θ (C-3) 26
Θ (C-4) 29
Θ (C-5) 33
τ1/τ2 9

Ea (kJ.mol-1) 25
rα 0,99 0,97

C6

2

16

 
α Συντελεστής συσχέτισης. 
 
υδρογόνου. Πειραματικές99-101 και θεωρητικές101-103 μελέτες έδειξαν ότι οι χαμηλής 
ενέργειας διαμορφώσεις της ινουλίνης σχηματίζουν ενδομοριακούς δεσμούς υδρογόνου 
μεταξύ των OH-3 και Ο-1 (ισχυρός) και ΟΗ-3 με ΟΗ-4 (ασθενής). Τέτοιου είδους 
ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις διαφορετικής έντασης αναμένεται να μειώνουν τις τιμές 
της γωνίας ταλαντωτικής κίνησης θ, των ανυσμάτων C-H στα άτομα άνθρακα C3 και C4 
σε σχέση με το άνυσμα C5-Η5. Το υδροξύλιο ΟΗ-5 δεν φαίνεται να συμμετέχει σε 
ενδομοριακούς δεσμού υδρογόνου. 
 Με βάση τους χρόνους συσχέτισης τ1 που υπολογίστηκαν με το μοντέλο DLM 
(Πίνακας V) είναι δυνατός ο υπολογισμός του ύψους του δυναμικού φράγματος, Ε*, για 
τις τμηματικές κινήσεις στην πολυμερική αλυσίδα της ινουλίνης. Από την κλίση της 
ευθείας στο διάγραμμα Arrhenius του Σχήματος 50 υπολογίζεται η φαινόμενη ενέργεια 
ενεργοποίησης των συζευγμένων μεταβάσεων της αλυσίδας της ινουλίνης σε διάλυμα 
D2O να είναι ίση με Εa=25 kJ/mol. Η ενέργεια ενεργοποίησης του ιξώδους του διαλύτη 
είναι Εn=15 kJ/mol. Σύμφωνα με την εξίσωση (143) της θεωρίας του Kramers, 
υπολογίζεται ότι Ε*=10 kJ/mol. 
 Στο Σχήμα 51 παρουσιάζεται το διάγραμμα υπέρθεσης συχνότητας 
θερμοκρασίας, για τους χρόνους συσχέτισης τ1 της κύριας αλυσίδας της ινουλίνης και για 
τους χρόνους αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα ΝΤ1 του ατόμου άνθρακα C4. Το γεγονός ότι 
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Σχήμα 50. Διαγράμματα Arrhenius των χρόνων συσχέτισης τ1 (●), του μοντέλου DLM και των χρόνων 

συσχέτισης τi ( ), του μοντέλου HWH+περιορισμένη περιστροφική διάχυση, για τη δυναμική της κύριας 

αλυσίδας και πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας, αντίστοιχα, της ινουλίνης. 

 
όλα τα δεδομένα, για όλη την περιοχή θερμοκρασιών και μαγνητικών πεδίων 
συνδυάζονται επιτυχώς σε μία ενιαία καμπύλη, αποτελεί μία ακόμα ένδειξη της 
ορθότητας του μοντέλου DLM, για την περιγραφή των τοπικών κινήσεων της κύριας 
αλυσίδας της ινουλίνης. 
 Όπως και στην περίπτωση της αμυλόζης, τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την περιγραφή της δυναμικής των ατόμων άνθρακα των δακτυλίων δεν κατάφεραν να 
δώσουν αποδεκτή προσομοίωση των πειραματικών δεδομένων του ατόμου άνθρακα C6 
της ινουλίνης, διατηρώντας τη γωνία ταλαντωτικής κίνησης, θ, σταθερή. Έτσι, για τη 
δυναμική της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας, εφαρμόστηκαν τα μοντέλα της 
περιστροφικής διάχυσης γύρω από το δεσμό C5-C6. Μάλιστα, η περιστροφική διάχυση 
θα πρέπει να έχει περιορισμένο πλάτος, εφ’ όσον πιθανοί ενδο- ή διαμοριακοί δεσμοί 
υδρογόνου και στερεοχημικές αλληλεπιδράσεις, παρεμποδίζουν σημαντικά την 
περιστροφική κίνηση. Το μοντέλο αυτό μπόρεσε να αναπαράγει τα πειραματικά 
δεδομένα αποδιέγερσης για το εξωκυκλικό άτομο άνθρακα C6. Στο Σχήμα 49 γίνεται 
σύγκριση μεταξύ των πειραματικών και θεωρητικών δεδομένων αποδιέγερσης για το 
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Σχήμα 51. Διάγραμμα υπέρθεσης συχνότητας-θερμοκρασίας για το άτομο άνθρακα C4 της ινουλίνης. τ1 
είναι ο χρόνος συσχέτισης του μοντέλου DLM, ΝΤ1 οι χρόνοι αποδιέγερσης σπιν-πλέγμα για πεδίο 
έντασης 50.4 (●), 75.5 (▲) και 100.5 ΜΗz ( ) για τον πυρήνα του 13C και ωc η συχνότητα του πυρήνα 13C 
σε κάθε πεδίο. 
 
άτομο άνθρακα C6 της ινουλίνης, με χρήση του σύνθετου μοντέλου περιορισμένης 
περιστροφικής διάχυσης, υπερτιθέμενου στο μοντέλο HWH, το οποίο περιγράφει τις 
τμηματικές κινήσεις της κύριας αλυσίδας της ινουλίνης. 
 Οι γωνίες χ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μισό του πλάτους της περιστροφικής 
διάχυσης, καθώς επίσης και οι χρόνοι συσχέτισης που υπολογίστηκαν με την εφαρμογή 
του παραπάνω μοντέλου για όλη την περιοχή θερμοκρασιών δίνονται στον Πίνακα V. 
Από αυτόν τον Πίνακα γίνεται αντιληπτή η αύξηση της γωνίας χ με τη θερμοκρασία, 
γεγονός που αντανακλά την αύξηση της ευλυγισίας της πλευρικής ομάδας με τη 
θερμοκρασία. Έτσι, το πλάτος της περιστροφικής κίνησης αυξάνεται από 120° στις 
χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι 270° στις ψηλότερες. 
 Στο Σχήμα 50 παρουσιάζεται το διάγραμμα Arrhenius των χρόνων συσχέτισης τi 

της περιστροφής της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας. Από την κλίση αυτού του 
διαγράμματος υπολογίζεται η ενέργεια ενεργοποίησης για την περιστροφή αυτής της 
ομάδας, η οποία βρέθηκε να είναι 14 kJ/mol. Το ύψος του ενεργειακού φράγματος που 
υπολογίζεται με τη βοήθεια της εξίσωσης (143) βρέθηκε ότι είναι ίσο με 1.4 kJ/mol. 
Ωστόσο, μια πιο συνετή προσέγγιση του θέματος, θα απαιτούσε δεδομένα αποδιέγερσης, 
σε μία ευρεία περιοχή ιξώδους για τον έλεγχο της ισχύος της εξίσωσης (143). 
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3.2.3 Σύγκριση της δυναμικής των πολυσακχαριτών αμυλόζη, και ινουλίνη, σε 

αραιά διαλύματα. 

 Ο Πίνακας VI συγκεντρώνει τις παραμέτρους προσομοίωσης του μοντέλου DLM, 
οι οποίες αναπαράγουν τις πειραματικές παραμέτρους αποδιέγερσης των δύο 
πολυσακχαριτών που περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους137. Παρόμοια, ο  
Πίνακας VII συγκεντρώνει τις παραμέτρους προσομοίωσης του μοντέλου HWH + 
περιορισμένη περιστροφική διάχυση για την περιγραφή της περιστροφής της πλευρικής 
υδροξυλομεθυλομάδας κάθε πολυσακχαρίτη. Με βάση αυτούς τους Πίνακες και τη 
μελέτη της δυναμικής των τοπικών κινήσεων αυτών των πολυσακχαριτών που 
αναπτύχθηκε στις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να εξαχθούν κάποια 
συμπεράσματα σχετικά με την εξάρτηση της ευλυγισίας των υδατανθρακικών αλυσίδων 
από τη γεωμετρία της. Αυτά συνοψίζονται στα εξής: 
(1) Το μοντέλο DLM και το κατάλληλα τροποποιημένο μοντέλο log(χ2) παρέχουν 
ικανοποιητική αναπαραγωγή των πειραματικών παραμέτρων αποδιέγερσης, ΝΤ1, ΝΤ2 
και ΝΟΕ, σε κάθε περίπτωση. Αντιθέτως, μοντέλα, όπως τα μοντέλα HWH, JS και 
log(χ2) δεν κατάφεραν να δώσουν αποδεκτή προσομοίωση των πειραματικών 
παραμέτρων αποδιέγερσης, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι παράμετροι 
αποδιέγερσης ήταν ίσες μεταξύ τους για όλα τα άτομα άνθρακα του γλυκοπυρανοζιτικού 
δακτυλίου. Το γεγονός ότι και τα δύο μοντέλα, με τα οποία έγινε η μελέτη δυναμικής 
των πολυσακχαριτών, περιγράφουν ταλαντωτικές κινήσεις των ανυσμάτων C-H, σε 
συνδυασμό με την αποτυχία των άλλων μοντέλων αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτού του 
είδους κινήσεων των ανυσμάτων C-H. 
(2) Από τις τιμές του Πίνακα VI των ανηγμένων χρόνων συσχέτισης, τ1/η, των δύο 
πολυσακχαριτών γίνεται φανερό ότι η ταχύτητα τμηματικής κίνησης αυτών των 
βιοπολυμερών είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση της ινουλίνης. 
(3) Στα πλαίσια αυτής της περιγραφής με δυναμικά μοντέλα τριών παραμέτρων, 
μπορούμε να πούμε ότι η ευλυγισία της υδατανθρακικής αλυσίδας επηρεάζεται από τη 
φύση της μονομερούς μονάδας και τη γεωμετρία του γλυκοζιτικού δεσμού. 
Υδατανθρακικές αλυσίδες που σχηματίζονται από δομικές μονάδες με πενταμελείς 
δαλτυλίους είναι πιο ευέλικτες από εκείνες που σχηματίζονται από δομικές μονάδες με 
εξαμελείς δακτυλίους. Οι γλυκοζιτικοί δεσμοί με τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς 
καθιστούν πιο ευέλικτοι την υδατανθρακική αλυσίδα, από εκείνη η οποία απαρτίζεται 
από γλυκοζιτικούς δεσμούς με δύο ομοιοπολικούς δεσμούς. 
(4) Τα ενεργειακά φράγματα των τοπικών κινήσεων για τους δύο πολυσακχαρίτες, 
βρίσκονται στην ίδια περιοχή με τα αντίστοιχα ενεργειακά φράγματα έχουν παρατηρηθεί 
για την πλειοψηφία των συνθετικών πολυμερών σε αραιά διαλύματα. Αυτά είναι 9 
kJ/mol για την αμυλόζη και 10 kJ/mol για την ινουλίνη. 
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Πίνακας VI: Παράμετροι προσομοίωσης του μοντέλου DLM για την περιγραφή της δυναμικής της κύριας 
αλυσίδας των πολυσακχαριτών της παρούσας μελέτης. 
 

Τ (° C) Αμυλόζη Ινουλίνη 

 τ1(x10-10 s) 

25 45.73 17.54 

35  13.82 

40 39.28  

45  10.85 

55  7.92 

60 24.38  

65  5.91 

75  4.47 

80 14.13  

85  3.41 

100 9.28  

120 5.85  

 

θ(C1) 21.5  

θ(C2) 27.0  

θ(C3) 27.0 26.0 

θ(C4) 27.0 29.0 

θ(C5) 27.0 33.0 

Ea 22 25 

rα 0.99 0.99 
 rα Συντελεστής συσχέτισης 

 
(5) Σημαντική επίδραση στην τοπική δυναμική για κάθε πολυσακχαρίτη παίζει και ο 
σχηματισμός ενδομοριακών και διαμοριακών δεσμών υδρογόνου με τα μόρια του 
διαλύτη. Αυτά τα χαρακτηριστικά αντανακλώνται στο εύρος των ταλαντωτικών 
κινήσεων των ανυσμάτων C-H. 
(6) Οι περιστροφές των εξωκυκλικών πλευρικών υδροξυλομεθυλομάδων για τους δύο 
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Πίνακας VIΙ: Παράμετροι προσομοίωσης του μοντέλου HWH+περιορισμένη περιστροφική διάχυση για 
την περιγραφή της περιστροφικής κίνησης της πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας των πολυσακχαριτών της 
παρούσας μελέτης. 
 

Τ (° C) Αμυλόζη Ινουλίνη Αμυλόζη Ινουλίνη 

 τi(x10-10 s) θ (°) 
25 0.67 0.42 37 62 

35  0.34  71 

40 0.54  39  

45  0.28  81 

55  0.25  93 

60 0.45  46  

65  0.21  107 

75  0.20  102 

80 0.32  52  

85  0.13  135 

100 0.20  55  

120 0.18  57  

 

Ea 14 16   

rα 0.97 0.97   
 rα Συντελεστής συσχέτισης 

 

πολυσακχαρίτες, είναι περιορισμένου εύρους, και αντανακλούν την ύπαρξη 
στερεοχημικών παρεμποδίσεων. Το εύρος περιστροφικής διάχυσης αυξάνεται με την 
αύξηση της θερμοκρασίας ως συνέπεια της αύξησης της ευλυγισίας των πλευρικών 
ομάδων. Έτσι, το εύρος περιστροφικής διάχυσης κυμαίνεται μεταξύ 120° και 270° για 
την ινουλίνη και 80° και 120° για την αμυλόζη. Έτσι, φαίνεται ότι η ευλυγισία της 
πλευρικής υδροξυλομεθυλομάδας της ινουλίνης είναι μεγαλύτερη από εκείνη της 
αμυλόζης. Αυτή η σειρά είναι παρόμοια με τη σειρά αύξησης της ταχύτητας της 
δυναμικής των τοπικών κινήσεων, της κύριας αλυσίδας. 
 (7) Το μέγεθος της συνεργατικότητας των τοπικών κινήσεων της κύριας αλυσίδας 
μπορεί να συγκριθεί με βάση το λόγο τ0/τ1. Έτσι, φαίνεται ότι στην ινουλίνη (τ0/τ1=2) η 
συνεργατικότητα των κινήσεων είναι περιορισμένη, και χαρακτηρίζεται από μήκη 
συνεργατικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν δύο ή τρεις μονομερείς μονάδες. Το μήκος 
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συνεργατικότητας είναι μεγαλύτερο στην αμυλόζη (τ0/τ1=7). Αυτή η παρατήρηση 
προσφέρεται περισσότερο για συγκριτική μελέτη του μήκους συνεργατικότητας στους 
δύο πολυσακχαρίτες και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, επειδή το μέγεθος 
συνεργατικότητας εξαρτάται έντονα από το μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή των τοπικών κινήσεων. 
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