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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκαν εναλλασσόμενα συμπολυμερή που 

βασίζονται στα μονομερή του ιντακενοδιθειοφαινίου (IDT) και ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου 

(ΙDTT). Σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και χαρακτηρίστηκαν με πλήθος τεχνικών 

χαρακτηρισμού εναλλασόμενα συμπολυμερή κυρίως υψηλού ενεργειακού χάσματος με δότες 

τα μονομερή των IDT και ΙDTT και χρησιμοποιώντας ως δέκτες τα εξής: 

1. Τα μονομερή της θειενοπυρρολοδιόνης στην σειρά των συμπολυμερών με κωδική 

ονομασία XPL1-XPL6 με στόχο να επηρεαστεί ο παράγοντας της φύσης των 

υποκαταστατών (Ευπ) 

2. Τα μονομερή της θειαδιαζινόνης και θειαδιαζινόνης στην σειρά των συμπολυμερών 

με κωδική ονομασία Π1-Π8. Τα συμπολυμερή αυτά διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με 

το είδος του υποκαταστάτη (φαίνυλο ή θειένυλο) του ιντακενοδιθειοφαινίου ή το 

παράγωγο της θειαδιαζίνης  (πενταφθορο-θειαδιαζιμίνη ή θειαδιαζινόνη) ή την 

υπάρξη θειοφαινίου ή μη μεταξύ των μονομερών του ιντακενοδιθειοφαινίου και της 

θειαδιαζίνης με στόχο να μελετηθεί ο παράγοντας της φύσης των υποκαταστατών 

(Ευπ) αλλά και οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις (Εδα). 

3. Το μονομερές της κινοξαλίνης στην σειρά των συμπολυμερών με κωδική ονομασία 

Κ1-Κ3 με στόχο να μελετηθεί η επίδραση στον παράγoντα της εναλλαγής στο μήκος 

των δεσμών (Εμδ) με την προσθήκη θειοφαινείων αλλα και θειαζόλης στην κύρια 

αλυσίδα. Στην συνέχεια συντέθηκαν συμπολυμερή με το μονομερές της κινοξαλίνης 

σε διαφορετικά μοριακά βάρη στην σειρά των συμπολυμερών με κωδική ονομασία 

(cc006_HMW, cc006_MMW, cc006_LMW) με στόχο να μελετηθεί η επίδραση του 

μοριακού βάρους (ΜΒ). Επίσης χρησιμοποιήθηκε το μονομερές της κινοξαλίνης με 

την εισαγωγή ενός ατόμου F αλλά και δύο ατόμων F με σκοπό να μελετηθεί η 

επίδραση της γωνίας περιστροφής (Εγπ) αλλά και των πλευρικών υποκαταστατών  

(Ευπ). 

4. Το μονομερές της βενζοθειαδιαζόλης με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση ενός νέου  

ηλεκτραρνητικού μονομερούς εκτός της κινοξαλίνης στην σειρά των συμπολυμερών 

με κωδική ονομασία CTL1-CTL6 με σκοπο να επηρεαστεί ο παράγοντας της 

ηλεκτραρνητικότητας αλλά και της φύσης των υποκαταστατών (Ευπ). 
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ABSTRACT 

In the present PhD thesis alternating copolymers based on indacenodithiophene (IDT) and 

indacenodithienothiophene (IDTT) monomers were thoroughly studied. Various alternating 

copolymers bearing high energy band gaps were designed theoritacally, synthesized 

experimentally and characterized via specific characterization methods based on the IDT and 

IDTT monomers as donors and using the following monomers as acceptors: 

1. Thienopyrrolodione units for the series of alternating copolymers of the XPL series 

(code names: XPL1-XPL6). The major reason was to study the effect of the ligands 

nature parameter.   

2. Thiadiazinone and thiadiazinone moieties for the alternating copolymers of the Π 

series (code name: Π1-Π8). These copolymers were different based on the ligand 

nature (phenyl- or thienyl-) on the IDT monomer or the thiadiazine derivative 

(pentafluoro-thiadiazimine or thiadiazinone) or the existence of thiophene molecules 

or not between the IDT and thiadiazine monomers in order to study the effect of the 

ligand nature paprmater as well as the bimolecular interactions paprameter.  

3. Quinoxaline monomers for the alternating copolymers of the K series (code name: 

Κ1-Κ3) in order to study the effect on the bond length alternation parameter by the 

addition of thiophene and thiazole molecules on the main macromolecular backbone. 

Furthermore, in order to study the effect of the molecular weight on the final 

properties alternating copolymers were synthesized with IDT and quinoxaline 

monomer in different molecular weights (samples with code names: cc006_HMW, 

cc006_MMW, cc006_LMW. Also the guinoxaline unit were used barying one or two 

fluorine atoms in order to study the effect of the rotation angle parameter as well as 

the ligand nature parameter.  

4. Benzothiadiazole monomer and it’s derivatives were used in the synthesis of new 

type alternating copolymers with IDT and IDTT respectively in order to study the 

effect of a new negatively charged monomer except from the widely used 

guinoxaline. The samples prepared were of the CTL series (code name: CTL1-

CTL6).  The effect of the negatively charged species parameter as well as that of the 

ligand nature were excessively studied.  
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ΣΚΟΠΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής  

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί συστηματική μελέτη στον τομέα των  

συζυγιακών πολυμερών για χρήση τους ως δότες ηλεκτρονίων σε οργανικές φωτοβολταϊκές 

διατάξεις. Μία από τις περισσότερο υποσχόμενες κατηγορίες συζυγιακών πολυμερών είναι 

και τα παράγωγα των πολυ(ιντακενοδιθειοφαινείων). Τα περισσότερα από τα συμπολυμερή 

με βάση το ιντακενοδιθειοφαίνιο (IDT) και το ιντακενοδιθειενοθειφαίνιο (IDTT) παρέχουν 

υψηλές ενεργειακές αποδόσεις όταν εφαρμοστούν ως δότες ηλεκτρονίων σε οργανικές 

φωτοβολταϊκές διατάξεις. Επίσης, εμφανίζουν και άλλες ελκυστικές ιδιότητες όπως είναι η 

υψηλή διαλυτότητα και εύκολη επεξεργασία από κοινούς οργανικούς διαλύτες καθώς επίσης 

και η αποτελεσματική βελτιστοποίηση των οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους ανάλογα με το 

μονομέρες που χρησιμοποιείται κάθε φορά ή την εύκολη τροποποίηση της χημικής τους 

δομής.  

Στη παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκαν τα μονομερή του 

ιντακενοδιθειοφαινίου (IDT) και ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου (ΙDTT) αντίστοιχα. Στόχος 

ήταν να μελετηθούν, με την χρήση κατάλληλων μονομερών και την σύνθεση των 

αντίστοιχων εναλλασσόμενων συμπολυμερών, όλοι οι παράγοντες (Σχήμα 1) που επηρεάζουν 

τον σχεδιασμό και την σύνθεση των συζυγιακών πολυμερών που είναι οι εξής: 

(1) το μοριακό βάρος του συζυγιακού πολυμερούς,  

(2) η εναλλαγή στο μήκος των δεσμών (Eμδ),  

(3) η γωνία περιστροφής μεταξύ των γειτονικών μονομερών (Eθ),  

(4) η αρωματικότητα (Eαρ),  

(5) η φύση και το μέγεθος των υποκαταστατών (Eυπ) και  

(6) οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις (Eδα).  

 

Σχήμα 1: Παράγοντες που επηρεάζουν το ενεργειακό χάσμα στα συζυγιακά πολυμερή. 
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Σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και χαρακτηρίστηκαν συμπολυμερή κυρίως υψηλού ενεργειακού 

χάσματος  με δότες τα μονομερή των (IDT) και (ΙDTT) χρησιμοποιώντας ως δέκτες διάφορα 

μονομερή όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 2: 

Τα μονομερή της θειενοπυρρολοδιόνης (χρώμα μπλε στο Σχήμα 2) που αποτελούν 

την σειρά των συμπολυμερών με κωδική ονομασία XPL με στόχο να μελετηθεί η επίδραση 

στον παράγοντα (5) που σχετίζεται με τη φύση και το μέγεθος των υποκαταστατών (Ευπ). Με 

βάση τη βέλτιστη στοιχειομετρική αναλογία που προέκυψε ως προς τη σύνθεση μεγάλου 

μέσου μοριακού βάρους και επεξεργασιμότητας συντέθηκε μια σειρά συμπολυμερών του 

ιντακενοδιθειοφαινίου και ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με τη θειενοπυρρολοδιόνη που 

διαφέρουν ως προς το μήκος των πλευρικών αλυσίδων στο ιντακενοδιθειοφαίνιο ή το είδος 

(ευθύγραμμη ή διακλαδισμένη) της πλευρικής αλυσίδας στη θειενοπυρρολοδιόνη.  

Τα μονομερή της θειαδιαζινόνης και θειαδιαζιμίνης (χρώμα πορτοκαλί και λαδί 

αντίστοιχα στο Σχήμα 2) που αποτελούν την σειρά των συμπολυμερών με κωδική ονομασία 

Π (Π1-Π8). Τα συμπολυμερή αυτά διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το είδος του 

υποκαταστάτη (φαίνυλο ή θειένυλο) του ιντακενοδιθειοφαινίου ή το παράγωγο της 

θειαδιαζίνης  (πενταφθορο-θειαδιαζιμίνη ή θειαδιαζινόνη) ή την υπάρξη θειοφαινίου ή μη 

μεταξύ των μονομερών του ιντακενοδιθειοφαινίου και της θειαδιαζίνης με στόχο να 

μελετηθεί η επίδραση και πάλι στον παράγοντα (5) που σχετίζεται με την φύση και το 

μέγεθος των υποκαταστατών (Ευπ) αλλά ταυτόγχρονα και στον παράγοντα (6) που αφορά 

στις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις (Εδα) αντίστοιχα. 

Το μονομερές της κινοξαλίνης (χρώμα πράσινο στο Σχήμα 2) που αποτελούν την σειρά 

των συμπολυμερών με κωδική ονομασία Κ (Κ1-Κ3) με στόχο να μελετηθεί η επίδραση στον 

παράγοντα (2) της εναλλαγής στο μήκος των δεσμών (Εμδ) με την προσθήκη θειοφαινείων 

αλλα και θειαζόλης στην κύρια αλυσίδα.  Στην συνέχεια, στην ίδια κατηγορία συμπολυμερών 

συντέθηκαν συμπολυμερή με το μονομερές της κινοξαλίνης σε διαφορετικά μοριακά βάρη 

(κωδική ονομασία των δειγμάτων αυτών ήταν: cc006_HMW, cc006_MMW και cc006_LMW 

αντίστοιχα) με στόχο να να μελετηθεί η επίδραση στον παράγοντα (1) του μοριακού βάρους 

(ΜΒ). Τέλος, μελετήθηκε το μονομερές της κινοξαλίνης με την εισαγωγή ενός ατόμου F 

αλλα και δύο ατόμων F με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση τους στον παράγοντα (2) της 

γωνίας περιστροφής (Εγπ) αλλά και στον παράγοντα (5) που σχετίζεται με την φύση και το 

μέγεθος των πλευρικών υποκαταστατών  (Ευπ).  

Οι πολυμερικοί ημιαγωγοί που συντέθηκαν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί για πρώτη 

φορά εκτεταμένη μελέτη της σχέσης δομών-ιδιοτήτων ως προς τις οπτοηλεκτρονικές 

ιδιότητες, την απόδοση της διάταξης, τη δομική διαμόρφωση, τη μεταβολή της μορφολογίας, 
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την κινητικότητα  φορέων φορτίου και τις φωτοφυσικές ιδιότητες αντίστοιχα για τα 

προαναφερόμενα εναλλασσόμενα συμπολυμερή. 

Το μονομερές της βενζοθειαδιαζόλης (χρώμα κόκκινο στο Σχήμα 2) που αποτελούν την 

σειρά των συμπολυμερών με κωδική ονομασία CTL (CTL1-CTL6) με σκοπό να μελετηθεί η 

επίδραση ενός νέου  ηλεκτραρνητικού μονομερούς εκτός της κινοξαλίνης στον παράγοντα 

(5) που σχετίζεται με τη φύση και το μέγεθος των υποκαταστατών (Ευπ). Με βάση τη 

βέλτιστη στοιχειομετρική αναλογία που προκύπτει ως προς τη σύνθεση μεγάλου μέσου 

μοριακού βάρους και επεξεργασιμότητας συντέθηκε σειρά συμπολυμερών του 

ιντακενοδιθειοφαινίου και ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με τη θειενοπυρρολοδιόνη που 

διαφέρουν ως προς το μήκος των πλευρικών αλυσίδων στο ιντακενοδιθειοφαίνιο ή το είδος 

(ευθύγραμμη ή διακλαδισμένη) της πλευρικής αλυσίδας στη θειενοπυρρολοδιόνη.  

Τέλος, εξετάστηκε η επίδραση της στοιχειομετρικής αναλογίας των αντιδρώντων 

μονομερών στο μέσο μοριακό βάρος των παραγόμενων συμπολυμερών του 

ιντακενοδιθειοφαινίου με τη θειενοπυρρολοδιόνη που χρησιμοποιούνται ως δότες 

ηλεκτρονίων σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις. 

 

 

Σχήμα 2: Χημικές δομές των μονομερών που χρησιμοποιήθηκαν στην διδακτορική διατριβη ως δότες ή/ 

και δέκτες ηλεκτρονίων. 
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Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει οργανωθεί ως 

εξής: 

Εισαγωγή: Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και οργανικές 

φωτοβολταϊκές διατάξεις. 

Τα Κεφάλαια 1-3  αποτελούν το θεωρητικό μέρος της παρούσας διατριβής και συγκεκριμένα 

σε κάθε κεφάλαιο αναφέρονται τα εξής: 

Στο Κεφάλαιο 1  γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση γενικά για τα συζυγιακά πολυμερή 

ως δότες ηλεκτρονίων σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις καθώς και σε γενικές μεθόδους 

σύνθεσης συζυγιακών πολυμερών με διάφορες τεχνικές. 

Στο Κεφάλαιο 2  γίνεται πιο εξειδικευμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση σε συζυγιακά 

συμπολυμερή με βάση το ιντακενοδιθειοφαίνιο (IDT) ως μονομερές τύπου «δότη» με την 

βενζοθειαδιαζόλη, την κινοξαλίνη, την θειαδιαζόλη και το διβενζοδιοξειδιοθειοφαίνιο 

αντίστοιχα ως μονομερή τύπου «δέκτης».  

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται σύντομη αναφορά στις τεχνικές χαρακτηρισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια των πειραμάτων της παρούσας διδακτορικής διατριβής και 

αναλύεται αρκετά συνοπτικά η αρχή λειτουργίας της κάθε οργανολογίας. 

Το πειραματικό μέρος σε συνδυασμό με την ανάλυση των αποτελεσμάτων απαρτίζεται από 

τα Κεφάλαια 4-7 όπου γίνεται αναφορά στα εξής: 

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται ο σχεδιασμός, η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των 

εναλλασσόμενων συμπολυμερών με βάση το ιντακενοδιθειοφαίνιο και την 

θειενοπυρρολοδιόνη καθώς και με παραγώγων αυτής (κωδική ονομασία δειγμάτων XPL). 

Συνολικά συντέθηκαν και μελετήθηκαν οκτώ (8) δείγματα (XPL1-XPL8). 

Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται ο σχεδιασμός, η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των 

εναλλασσόμενων συμπολυμερών με βάση το ιντακενοδιθειοφαίνιο και νέα μονομερή ή 

παράγωγα αυτών και συγκεκριμένα την θειαδιαζιμίνη και θειαδιαζινόνη (κωδική ονομασία 

Π). Συντέθηκαν συνολικά και μελετήθηκαν οκτώ δείγματα (Π1-Π8). Να αναφερθεί πως στο 

συγκεκριμένο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά και στον τρόπο σχεδιασμού αντίστοιχων 

συμπολυμερών με βάση το ιντακενοδιθειοφαίνιο και νέα μονομερή όπως έχουν αναφερθεί 

στην βιβλιογραφία [κωδική ονομασία P και σχεδιάστηκαν συνολικά δέκα (10) δείγματα: P1-

P10]. 

Στο Κεφάλαιο 6 αναλύεται ο σχεδιασμός, η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των 

εναλλασσόμενων συμπολυμερών με βάση το IDT ή το IDTT και την κινοξαλίνη καθώς και 

παραγώγων αυτής (κωδική ονομασία δειγμάτων Κ). Συνολικά συντέθηκαν και μελετήθηκαν 

τρία (3) δείγματα (Κ1-Κ3). Στην συνέχεια, στην ίδια κατηγορία συμπολυμερών συντέθηκαν 

τρία (3) συμπολυμερή με βάση το IDTT με το μονομερές της κινοξαλίνης σε διαφορετικά 
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μοριακά βάρη (κωδική ονομασία των δειγμάτων αυτών ήταν: cc006_HMW, cc006_MMW 

και cc006_LMW αντίστοιχα) με στόχο να να μελετηθεί η επίδραση του μοριακού βάρους 

στις τελικές ιδιότητες και κυρίως τις οπτοηλεκτρονικές. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό δειγμάτων με IDTT και παράγωγα της 

κινοξαλίνης [συνολικά δύο (2) δείγματα με κωδική ονομασία cc022 και cc088), δειγμάτων με 

IDT ή IDTT με παράγωγα της κινοξαλίνης [συνολικά τρία (3) δείγματα με κωδική ονομασία 

cc030, cc077 και cc078 αντίστοιχα]. 

Στο Κεφάλαιο 7 αναλύεται ο σχεδιασμός, η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των 

εναλλασσόμενων συμπολυμερών με βάση το IDTT με την βενζοθειαδιαζόλη καθώς και 

παραγώγων αυτής (κωδική ονομασία δειγμάτων CTL). Συνολικά συντέθηκαν έξι (6) 

δείγματα (CTL1-CTL6). 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, Κεφάλαιο 8, αναφέρονται τα συμπέρασματα από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων για κάθε κατηγορία δειγμάτων καθώς και κάποιοι μελλοντικοί στόχοι προς 

συνέχιση της έρευνας και την επίτευξη σχεδιασμού και σύνθεσης δειγμάτων με ακόμα 

καλύτερες ενεργειακές αποδόσεις. 

Κατά την διάρκεια του τρίτου χρόνου εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής o 

υποψήφιος διδάκτορας κ. Α. Κατσούρας έλαβε υποτροφία διάρκειας εννέα (9) μηνών 

(21/08/2017-31/05/2018) απο το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στα 

πλαίσια της Δράσης: «1η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για υποψήφιους διδάκτορες» με αριθμό 

υποβολής και έγκρισης: 1132.  Το χρονικό διάστημα αυτό ο κ. Κατσούρας έχει υπογράψει 

σύμβαση υποτροφίας (βάσει του άρθρου 2, παρ. 1β, Ν4429/2016) με τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως προέβλεπε ο Οδηγός 

Εφαρμογής της προαναφερόμενης Δράσης. 
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Εισαγωγή 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτελούν μια από τις περισσότερο διαδεδομένες ανανεώσιμές 

πηγές ενέργειας και μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, όπως απεικονίζονται και στο Σχήμα 2 διαχωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

 Κρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά (1η γενεά)1 

 Λεπτού Υμενίου Φωτοβολταϊκά (2η γενεά)2 

 Οργανικά Φωτοβολταϊκά (3η γενεά)3 

 

Σχήμα 2: Φωτοβολταϊκά στοιχεία α) 1ης γενεάς, β) 2ης γενεάς και γ) 3ης γενεάς αντίστοιχα. 

 

Αρχή Λειτουργίας Οργανικών Φωτοβολταϊκών4 

Η μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα οργανικό φωτοβολταϊκό αποτελείται 

από τις παρακάτω βασικές διαδικασίες όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 3. 

 

Σχήμα 3: Η φωτοβολταϊκή διαδικασία σε οργανική διάταξη. 
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Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται τα εξής: 

1. Η ενεργή επίφανεια (το συζυγιακό πολυμερές και μερικές φορές και ο δέκτης) 

απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία 

2. To ηλεκτρόνιο διεγείρεται απο το επίπεδο HOMO στο επίπεδο LUMO. Τα ηλεκτρικά 

φορτία είναι στο HOMO ενώ στο LUMO προκύπτουν κενές ενεργειακές στάθμες. 

3. Σχηματίζεται το εξιτόνιο που αποτελεί ζεύγος ηλεκτρονίων, θετικό και αρνητικό 

φορτίο συνδεδεμένο με δύναμη Coulomb. 

4. Το εξιτόνιο διασπάται. To επίπεδο LUMO του δέκτη είναι πιο χαμηλά απο το 

επίπεδο LUMO του δότη. Η διαφορά των δύο επιπέδων LUMO θα πρέπει 

εξασφαλίσει ενέργεια ώστε να διασπάστει η δύναμη Coulomb του εξιτονίου. 

5. Λαμβάνει χώρα μεταφορά των φορτίων και συλλογή απο τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. 

Προκύπτουν οπές στο (Indium tin oxide) (ITO) και e-  στο μέταλλο. 

Η κύρια διαφορά των οργανικών από τις ανόργανες διατάξεις είναι ότι η απορρόφηση 

φωτός δεν προκαλεί ελεύθερους φορείς φορτίου αλλά δεσμευμένους, με το δεσμευμένο 

ζεύγος θετικού και αρνητικού φορτίου να είναι γνωστό ως εξιτόνιο. Το φωτοενεργό υλικό, 

που συνήθως είναι ένα μείγμα πολυμερούς με κάποια νανοδομή, τοποθετείται μεταξύ δύο 

ηλεκτροδίων, ενός διαφανούς, μέσω του οποίου εισέρχεται το φως, και ενός μεταλλικού, π.χ. 

από αλουμίνιο. Όταν φωτιστεί το φωτοενεργό υλικό, το φως που απορροφάται διεγείρει τα 

ηλεκτρόνια του πολυμερούς. Η διέγερση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των 

ηλεκτρονίων από τον πυρήνα, οπότε το πολυμερές εμφανίζεται σαν να σχηματίζεται από δύο 

τμήματα, ένα με θετικό και ένα με αρνητικό φορτίο. Ο συνδυασμός των δύο αντίθετων 

φορτίων είναι το εξιτόνιο, το οποίο μπορεί να διαχωριστεί σε ελεύθερα φορτία μέσω ενός 

ηλεκτρικού πεδίου5. 

 Κατηγορίες Οργανικών Φωτοβολταϊκών 

1) Μονοστρωματικές Διατάξεις: Ένα οργανικό υλικό στην ενεργή επιφάνεια μεταξύ 

δύο ηλεκτροδίων.  

2) Διστρωματικές Διατάξεις: Δύο οργανικά υλικά (δότης και δέκτης ηλεκτρονίων) που 

βρίσκονται σε επαφή στην ενεργή επιφάνεια.  

3) Διατάξεις Διεσπαρμένων Ετεροεπαφών: Μίγμα δότη-δέκτη ηλεκτρονίων στην 

ενεργή επιφάνεια. 

 

 Μονοστρωματικές Διατάξεις (Single Layer)5 

Η πρώτη προσπάθεια κατασκευής και ανάπτυξης οργανικών φωτοβολταϊκών, επιτεύχθηκε 

με τις μονοστρωματικές διατάξεις Σχήμα 4. Το ενεργό στρώμα αποτελείται από ένα και μόνο 

οργανικό υλικό (homojunctions), το οποίο βρίσκεται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων με διαφορά 
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δυναμικού. Ένα εκ των δυο ηλεκτροδίων είναι ημιδιαπερατό ώστε να επιτρέπει την 

απορροφήση της ηλιακής ακτινοβολίας από την ενεργή επίφάνεια. Στη συνέχεια ακολουθεί ο 

σχηματισμός των εξιτονίων και η διάσπαση τους σε ελεύθερους φορείς φορτίου που 

συλλέγονται στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Ένα από τα μειονεκτήματα αυτών των διατάξεων 

είναι ότι κάποιες φορές το ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάσπαση των 

εξιτονίων, δεν είναι τόσο ισχυρό, με συνέπεια η ενεργειακή απόδοση να είναι αρκετά 

χαμηλή. 

 

 

Σχήμα 4: Τυπική διάταξη μονοστρωματικού οργανικού φωτοβολταϊκού. 

 

 Διστρωματικές Διατάξεις6 

Το φαινόμενο της επανασύζευξης των εξιτονίων και της χαμηλής κινητικότητας των 

φορτίων στις φωτοβολταϊκές κυψελίδες είχε ήδη παρατηρηθεί και σε υμένια από μη 

πολυμερικούς οργανικούς ημιαγωγούς. Σημαντική εξέλιξη στη βελτιστοποίηση της 

αρχιτεκτονικής της φωτοβολταϊκής διάταξης που αποτελείται από οργανικούς ημιαγωγούς 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία από τον Tang και τους συνεργάτες του το 1986. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι, με τη κατασκευή διστρωματικής φωτοβολταϊκής διάταξης 

Σχήμα 5 από οργανικούς ημιαγωγούς με κατάλληλα διευθετημένες ενεργειακές στάθμες, η 

εξωτερική κβαντική απόδοση της φωτοβολταϊκής διάταξης αυξήθηκε στο 15%. Από την 

ανάλυση του φάσματος της εξωτερικής κβαντικής απόδοσης της διστρωματικής διάταξης, 

προέκυψε το συμπέρασμα ότι η αύξηση στην απόδοση οφείλεται στο διαχωρισμό των 

φορτίων στην επιφάνεια μεταξύ των δύο ημιαγωγών.  
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Σχήμα 5: Τυπική διάταξη διστρωματικού οργανικού φωτοβολταϊκού. 

Εξιτόνια που ενεργοποιούνται σε μερικά νανόμετρα μέσα στην ετεροεπαφή των δύο 

ημιαγωγών μπορούν να διαχωριστούν και να διαχυθούν προς την κοινή επιφάνεια των 

ημιαγωγών και να προκαλέσουν κίνηση ηλεκτρονίων ή μεταφορά οπών, όπως απεικονίζεται 

στο Σχήμα 5. Η διαδικασία αυτή, της μεταφοράς φορτίου, οδήγησε στον εν μέρει διαχωρισμό 

των ηλεκτρονίων και των οπών, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η επανασύζευξή τους και 

να επιτρέπεται η μεταφορά των ηλεκτρονίων στο ένα ηλεκτρόδιο και των οπών στο άλλο. 

Αυτά τα πειράματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι για αποτελεσματικές πολυμερικές 

φωτοβολταϊκές κυψελίδες είναι απαραίτητη η ύπαρξη κοινής επιφάνειας μεταξύ του 

πολυμερούς και ενός άλλου ημιαγωγού ώστε να επιτρέπουν στα εξιτόνια να απεντοπιστούν. 

Εν τούτοις, τα πειράματα αυτά έδειξαν επιπλέον ότι, όπως και στην περίπτωση της 

φωτοβολταϊκής διάταξης που αναπτύχθηκε απο τον Tang, και την ερευνητική του ομάδα τα 

εξιτόνια σ’ αυτά τα υλικά πρέπει να διεγείρονται κοντά στην κοινή επιφάνεια για να συμβεί 

πρώτα απεντοπισμός των φορτίων και όχι επανασύζευξη. 

 

 Διατάξεις Διεσπαρμένων Ετεροεπαφών 

Η φωτοβολταϊκή διάταξη διεσπαρμένων ετεροεπαφών (bulk heterojunction)7 συζυγιακού 

πολυμερούς/ παραγώγων του φουλερενίου θεωρείται η καλύτερη αρχιτεκτονική κατασκευής 

φωτοβολταϊκών Σχήμα 6. Βασική ιδέα στις διατάξεις αυτές είναι η χρήση δύο υλικών με 

διαφορετικές ηλεκτροσυγγένειες και δυναμικά ιονισμού. Η έννοια των διεσπαρμένων 

ετεροεπαφών στα οργανικά φωτοβολταϊκά πρωτοεμφανίστηκε το 1995 από τον Yu και τους 

συνεργάτες του7 και στόχο είχε να αναμείξουν τους δότες και δέκτες ηλεκτρονίων ώστε να 

αυξηθούν οι διεπιφάνειες μέσα στο ενεργό υπόστρωμα. Ενώ τα διστρωματικά οργανικά 

φωτοβολταϊκά συλλέγουν πολύ μικρή ποσότητα φωτονίων λόγω του περιορισμένου πάχους 

της ενεργής περιοχής, τα οργανικά φωτοβολταϊκά διεσπαρμένης ετεροεπαφής λόγω της 

ανάμειξης του δότη/δέκτη ηλεκτρονίων σε ένα στρώμα έχουν μεγαλύτερες διεπιφάνειες 

διάσπασης εξιτονίων γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα μεγαλύτερου πάχους της 

φωτοενεργής περιοχής και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη απορρόφηση φωτονίων. Στην 
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διεπιφάνεια του δότη/δέκτη ηλεκτρονίων, τα δυναμικά που προκύπτουν είναι ισχυρά και 

ευνοούν τη διάσπαση των εξιτονίων. Το ηλεκτρόνιο τότε, συλλέγεται από το υλικό με τη 

μεγαλύτερη ηλεκτροσυγγένεια και η οπή από το υλικό με το χαμηλότερο δυναμικό ιονισμού. 

Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά  με την προϋπόθεση ότι η διαφορά στα δυναμικά των δύο 

υλικών της διεσπαρμένης ετεροεπαφής είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια σύζευξης του 

εξιτονίου ώστε αυτό να μπορεί να διασπαστεί. Μία τυπική διάταξη οργανικού 

φωτοβολταϊκού7 διεσπαρμένων ετεροεπαφών αποτελέιται από τα εξής: 

 

 

 Άνοδος: ΙΤΟ (Οξείδιο ινδίου-κασσιτέρου) σε υπόστρωμα (PET πολυτερεφθαλικού 

αιθυλενεστέρα ή γυαλί). Διαφανές ηλεκτρόδιο καθόδου: Χρησιμοποιείται για την 

απορρόφηση της ακτινοβολίας. Το υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως είναι το ITO 

και είναι το σημείο όπου συλλέγονται οι οπές. 

 Διεπιφανειακό υλικό 1: PEDOT:PSS [Πολυ(αιθυλενοδιοξυθειοφαίνειο): 

Πολυστυριλοσουλφονικό οξύ]. Τοποθετείται ανάμεσα από την ενεργή επιφάνεια και 

το ηλεκτρόδιο ΙΤΟ.  

 Ενεργή επιφάνεια: Διεσπαρμένες ετεροεπαφές δότη-δέκτη. Συνηθέστερα υλικά είναι 

το συζυγιακό πολυμερές ως δότη και παράγωγα του φουλερένιου (PCBM) ως δέκτη 

ηλεκτρονίων.  

 Διεπιφανειακό υλικό 2: οξείδια μετάλλων. Μη στοιχειομετρικά οξείδια μετάλλων για 

να είναι διαλυτά, στοιχειομετρικά οξείδια δεν είναι διαλυτά και χρησιμοποιείται 

εξάχνωση για την εναπόθεση τους. 

 Κάθοδος:  εναπόθεση μετάλλου με εξάχνωση η χωρίς (μεταλλικές πάστες) Αl, Αg, 

Au.  

 

Σχήμα 6: Τυπική διάταξη οργανικού φωτοβολταϊκού διεσπαρμένων ετεροεπαφών. 
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 Φωτοβολταϊκή Διάταξη Τύπου Ternary8 

Ένας αποτελεσματικός και απλός τρόπος να αυξηθεί η απορρόφηση φωτός και η 

μετατροπή του είναι η χρήση της δομής τριών συστατικών (ternary) η οποία συνδυάζει την 

απλότητα της δομής των δύο συστατικών Σχήμα 7. Μία τυπική ενεργή επιφάνεια τύπου 

ternary περιέχει ένα επιπλέον υλικό δότη ή δέκτη ηλεκτρονίων σε σχέση με αυτή των 

διεσπαρμένων ετεροεπαφών. Ως αποτέλεσμα, η απορρόφηση του φωτός μπορεί να επεκταθεί 

στην περιοχή του εγγύς υπερύθρου (IR) για πολυμερή μεγάλου ή μεσαίου ενεργειακού 

χάσματος, ενώ για τα πολυμερή χαμηλού ενεργειακού χάσματος η απορροφησιμότητα στα 

μικρότερα μήκη κύματος μπορεί να βελτιωθεί με προσεκτική επιλογή του τρίτου συστατικού. 

Έχει προταθεί ότι κατά την ανάμειξη του τρίτου συστατικού με τα άλλα δύο συστατικά οι 

μορφολογίες που μπορεί να προκύψουν είναι: (1) της εμβάπτισης του τρίτου συστατικού στη 

φάση του ενός εκ των δύο, (2) του σχηματισμού παράλληλης δομής με μία από τις φάσεις, (3) 

του εντοπισμού του στις διεπιφάνειες των δύο συστατικών και (4) δομής κράμματος (alloy). 

 

 

Σχήμα 7: Τυπική διάταξη οργανικού φωτοβολταϊκού τύπου ternary. 

 

 Φωτοβολταϊκή Διάταξη Τύπου Tandem9 

Η προσέγγιση της διαδοχικής τοποθέτησης δύο οργανικών φωτοβολταϊκών απλής 

διάταξης σε σειρά, γνωστό και ως Tandem Σχήμα 8 επιτρέπει την επίλυση δύο σημαντικών 

προβλημάτων που σχετίζονται με τα συζυγιακά πολυμερή. Το πρώτο είναι η χαμηλή 

κινητικότητα και ο χρόνος ζωής των φορέων φορτίου που περιορίζει την απόσταση πάνω 

στην οποία οι φορείς αυτοί μπορούν να μετακινηθούν. Αυτό αποτρέπει την δημιουργία 

υμενίων με μεγαλύτερο πάχος που θα μπορούσε να απορροφήσει περισσότερο φως. Το 
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δεύτερο σχετίζεται με το φάσμα απορρόφησης των συζυγιακών πολυμερών. Τα τυπικά 

φάσματα απορρόφησης των συζυγιακών πολυμερών αποτελούνται από περιοχές με μέγιστα 

και ελάχιστα. Δεν είναι δηλαδή συνεχώς ευρεία όπως στη περίπτωση των ανόργανων 

ημιαγωγών. Για αυτό το λόγο ο συνδυασμός διαφορετικών συζυγιακών πολυμερών μπορεί να 

βοηθήσει να καλυφθεί αποτελεσματικά ένα πολύ μεγάλο μέρος του ηλιακού φάσματος. 

 

 

Σχήμα 8: Τυπική διάταξη οργανικού φωτοβολταϊκού τύπου Tandem. 

 

Στο Σχήμα 8 παρουσιάζεται μία τυπική διάταξη οργανικού φωτοβολταϊκού τύπου Tandem 

που αποτελείται από δυο διαφορετικές διατάξεις τοποθετημένες σε σειρά η μία πάνω στην 

άλλη ενωμένες με ένα ενδιάμεσο ηλεκτρόδιο μεταξύ δυο διαφορετικών ηλεκτροδίων. Στη 

κάτω διάταξη χρησιμοποιείται το μεγάλου ενεργειακού χάσματος πολυμερές ενώ στη πάνω 

διάταξη χρησιμοποιείται το μικρού ενεργειακού χάσματος πολυμερές. Το φως που δεν θα 

απορροφηθεί από το πολυμερές της κάτω διάταξης, θα απορροφηθεί από το πολυμερές της 

πάνω διάταξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Συζυγιακά Πολυμερή ως Δότες Ηλεκτρονίων στα Οργανικά 

Φωτοβολταϊκά  

Με βάση το παρακάτω σχήμα Σχήμα 1.1, είναι δυνατό να υπολογιστεί η θεωρητική 

ενεργειακή απόδοση ενός οργανικού φωτοβολταϊκού (ή εν συντομία οργανικό Φ/β) 

διεσπαρμένων ετεροεπαφών που αποτελείται από ένα συζυγιακό πολυμερές ως δότη 

ηλεκτρονίων και το παράγωγο του φουλερενίου (PCBM) ως δέκτη ηλεκτρονίων.10 

 

 

Σχήμα 1.1: Διάγραμμα προσδιορισμού της μέγιστης θεωρητικής απόδοσης ενός οργανικού Φ/β απλής 

διάταξης με βάση το ενεργειακό χάσμα του συζυγιακού πολυμερούς και της διαφοράς μεταξύ των 

ενεργειακών επιπέδων LUMO του PCBM και του συζυγιακού πολυμερούς.10 

 

Για την εκτίμηση της μέγιστης θεωρητικής απόδοσης που μπορεί να προκύψει για ένα 

οργανικό Φ/β λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό χάσμα (Εg) του συζυγιακού πολυμερούς, η 

διαφορά μεταξύ των ενεργειακών επιπέδων LUMO του PCBM και του συζυγιακού 

πολυμερούς αντίστοιχα, πειραματικές ενδεικτικές τιμές για την εξωτερική κβαντική απόδοση 

(external quantum efficiency, EQE) και ο παράγοντας πληρότητας των οργανικών Φ/β. Για 

αυτό το λόγο ο έλεγχος του Eg και των ενεργειακών επιπέδων HOMO και LUMO του 

συζυγιακού πολυμερούς αποτελούν μία από τις κυριότερες παραμέτρους για υψηλή απόδοση 

στα οργανικά Φ/β και έχει μελετηθεί αρκετά  από τη πλευρά της συνθετικής οργανικής 

χημείας, όπως φαίνεται  στην βιβλιογραφία. 
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Η τροποποίηση του ενεργειακού χάσματος ενός συζυγιακού πολυμερούς καθορίζεται από 

έξι παράγοντες που απεικονίζονται στο Σχήμα 1.2: το μοριακό βάρος του συζυγιακού 

πολυμερούς, την εναλλαγή στο μήκος των δεσμών (Eμδ), την γωνία περιστροφής μεταξύ των 

γειτονικών μονομερών (Eθ), την αρωματικότητα (Eαρ), την φύση και το μέγεθος των 

υποκαταστατών (Eυπ) και από τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις (Eδα) 11 

 

 

Σχήμα 1.2: Παράγοντες που επηρεάζουν το ενεργειακό χάσμα στα συζυγιακά πολυμερή.11 

 

Επομένως, ο σχεδιασμός και η σύνθεση των περισσοτέρων χαμηλού ενεργειακού 

χάσματος συζυγιακών πολυμερών που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία πραγματοποιείται 

λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις παραμέτρους. Ωστόσο, ο ακριβής έλεγχος της θέσης των 

ενεργειακών επιπέδων HOMO και LUMO στα συζυγιακά πολυμερή δεν είναι απλή 

διαδικασία αφού όλες οι παραπάνω παράμετροι έχουν επίδραση στο ενεργειακό χάσμα, 

σχετίζονται επίσης μεταξύ τους επηρεάζοντας άλλα σημαντικά χημικά, μηχανικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά του πολυμερούς. Για παράδειγμα, αν και η διαλυτότητα των συζυγιακών 

πολυμερών αυξάνεται από την χρήση μεγάλου μήκους ή ογκωδών άλκυλο ή αλκόξυ 

υποκαταστατών, αυτό επηρεάζει την Ευπ, τις διαμορικές αλληλεπιδράσεις (Εδα) καθώς επίσης 

και την αύξηση της Eθ. Επομένως, οποιαδήποτε τροποποίηση που θα επηρεάσει τη 

διαμόρφωση της πολυμερικής αλυσίδας και την αλληλοεπικάλυψη των π-μοριακών 

τροχιακών, θα διαμορφώσει την τιμή της Eg και ως συνέπεια τη σχετική θέση των HOMO και 

LUMO ενεργειακών επιπέδων.11 Για αυτό το λόγο, κατά τη σύνθεση των συζυγιακών 

πολυμερών για οργανικά Φ/β, η θέση καθώς και η φύση των υποκαταστατών πρέπει να 

σχεδιαστούν προσεχτικά και να επιλεγούν κατάλληλα. Είναι σημαντικό η τοποθέτηση των 

υποκαταστατών να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν στερεοχημικές 
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αλληλεπιδράσεις που θα προκαλούσαν στρέψη της κύριας αλυσίδας. Δυστυχώς όμως δεν 

υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο θεωρητικό μοντέλο που να προβλέπει την ιδανική πυκνότητα, 

το κατάλληλο μήκος και το είδος των υποκατάστατων που πρέπει να εισαχθούν στην κύρια 

αλυσίδα των συζυγιακών πολυμερών, ώστε όταν αυτά τα πολυμερή αναμειχθούν με 

παράγωγα του φουλερενίου τα οργανικά Φ/β να δώσουν μεγάλες ενεργειακές αποδόσεις. 

Για τη τροποποίηση του Εg και των ενεργειακών επιπέδων HOMO και LUMO των 

συζυγιακών πολυμερών δύο είναι οι χημικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται. Η πρώτη 

περιλαμβάνει την μετατροπή μίας αλυσίδας συζυγιακού πολυμερούς από την αρωματική 

μορφή στη κινοειδή μορφή Σχήμα 1.311 και η δεύτερη βασίζεται στην σύνθεση των 

αποκαλούμενων εναλλασσόμενων συμπολυμερών «δότη-δέκτη» που περιέχουν 

εναλλασσόμενα ηλεκτροθετικές και ηλεκτραρνητικές δομικές μονάδες στην ίδια πολυμερική 

αλυσίδα Σχήμα 1.4.11 Η αρχή της πρώτης προσέγγισης βασίζεται στην σταθεροποίηση του 

σχηματισμού της κινοειδούς μορφής κατά μήκος της κύριας αλυσίδας, η οποία στην 

πραγματικότητα είναι υψηλότερης ενέργειας από την αρωματική Σχήμα 1.3α.11 Η 

σταθεροποίηση του σχηματισμού της κινοειδούς διαμόρφωσης μορφής σε πολυμερική 

αλυσίδα μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πολυκυκλικών μονομερών που φέρουν 

ετεροκυκλικές ομάδες. Η σύμπτηξη ενός ετεροκυκλικού δακτυλίου (συνήθως βενζολικού 

δακτυλίου ή θειοφαινίου) με ένα αρωματικό ή ένα άλλο ετεροκυκλικό σύστημα που έχει 

υψηλότερη Eαρ οδηγεί στην μείωση της Eμδ, επομένως στη μείωση του Eg Σχήμα 1.3β. 

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση συνήθως απαιτεί πολλαπλές και χαμηλής απόδοσης χημικές 

αντιδράσεις το οποίο αποτελεί βασικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης προσέγγισης. 

 

 

Σχήμα 1.3: (α) Σχηματική απεικόνηση των ενεργειών της αρωματικής και κινοειδούς μορφής. (β) 

Τυπικές ετεροκυκλικές δομές που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση της κινοειδούς μορφής.11  
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Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στην εμφάνιση ενδομοριακής διαμοριακής μεταφοράς 

φορτίου (ΔΜΦ) κατά μήκος της κύριας αλυσίδας. Η εμφάνιση ΔΜΦ πραγματοποιείται 

εξαιτίας του υβριδισμού μεταξύ των ενεργειακών επιπέδων ηλεκτροθετικών και 

ηλεκτραρνητικών δομικών μονάδων κατά τη διευθέτησή τους με εναλλασσόμενο τρόπο στη 

κύρια αλυσίδα. Κατά τη σύνθεση του πολυμερούς τα ενεργειακά επίπεδα του ηλεκτροθετικού 

μονομερούς και το νέο σύστημα δότη-δέκτη, που προκύπτει έχει χαμηλότερο Εg όπως 

απεικονίζεται στο Σχήμα 1.4.11 

 

 

Σχήμα 1.4: Υβριδισμός των μοριακών τροχιακών μεταξύ «δότη» και «δέκτη» που οδηγεί στη μείωση του 

ενεργειακού χάσματος στα συζυγιακά πολυμερή τύπου «δότη-δέκτη».11  

 

Κατά τη συνεχιζόμενη αύξηση της επαναλαμβανόμενης δομικής μονάδας του «δότη-

δέκτη» προκαλείται επίσης διαπλάτυνση των στιβάδων σθένους και αγωγιμότητας, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χαρακτήρας του διπλού δεσμού ανάμεσα στο «δότη» και το 

«δέκτη», οδηγώντας αντίστοιχα στην μείωση της Eμδ και του Eg.11 Παρά το γεγονός ότι αυτή 

η προσέγγιση χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη σύνθεση νέων συζυγιακών πολυμερών με 

χαμηλό Eg, πολλά ζητήματα παραμένουν να διευκρινιστούν. Μερικά από αυτά είναι πως η 

ισχύς της ηλεκτροθετικότητας και ηλεκτραρνητικότητας των δομικών μονάδων, η 

τοποθέτησή τους και η αναλογία τους στη κύρια αλυσίδα του πολυμερούς, επηρεάζει τη  

σχετική θέση των ΗΟΜΟ και LUMO επιπέδων του συμπολυμερούς. 

Στους παρακάτω Πίνακες 1.1, 1,2 και 1,3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα μονομερή και οι 

βασικές δομικές μονάδες που έχουν χρησιμοποιηθεί έως σήμερα ως «δότες» και «δέκτες» 

αντίστοιχα για τη σύνθεση συζυγιακών πολυμερών με βάση τη προσέγγιση «δότη-δέκτη». 
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Πίνακας 1.1: Βασικές δομικές μονάδες και μονομερή με βάση αρωματικούς δακτυλίους και δεσμούς C-

C-C, C-N-C που έχουν χρησιμοποιηθεί έως σήμερα ως «δότες» και «δέκτες» για τη σύνθεση συζυγιακών 

πολυμερών με βάση τη προσέγγιση «δότη-δέκτη».12 

 
Πίνακας 1.2:Βασικές δομικές μονάδες και μονομερή με βάση το βενζόλιο και θειφαίνειο  που έχουν 

χρησιμοποιηθεί έως σήμερα ως «δότες» και «δέκτες» για τη σύνθεση συζυγιακών πολυμερών με βάση 

τη προσέγγιση «δότη-δέκτη».12 
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Πίνακας 1.3:Βασικές δομικές μονάδες και μονομερή με βάση την θειαζόλη, θειαδιαζόλη, πυραζίνη, 

ιμίδια και αμίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί έως σήμερα ως «δότες» και «δέκτες» για τη σύνθεση 

συζυγιακών πολυμερών με βάση τη προσέγγιση «δότη-δέκτη».12 
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Αλλοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν για τη σύνθεση νέων 

συζυγιακών πολυμερών κατάλληλων για οργανικά Φ/β είναι θέματα διαλυτότητας, εύκολης 

επεξεργασίας, καθαρότητας και περιβαλλοντικής/ φωτοχημικής σταθερότητας. Επομένως, 

είναι εμφανές ότι η χημεία των συζυγιακών πολυμερών αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις 

και κατάλληλα πολυμερή πρέπει να πληρούν υψηλές προδιαγραφές για να θεωρηθούν ως 

ιδανικά υλικά για την χρήση σε υψηλής απόδοσης και σταθερότητας οργανικά Φ/β. 

 

1.2 Σύνθεση Συζυγιακών Πολυμερών 

Οι πιο συχνές οργανικές αντιδράσεις αρωματικής συζεύξης που εφαρμόζονται για τη 

σύνθεση των συζυγιακών πολυμερών αναλύονται συνοπτικά παρακάτω. Οι καταλυτικές 

αντιδράσεις αρωματικής σύζευξης άνθρακα - άνθρακα (C-C) δεσμού είναι από τις πλέον 

διαδεδομένες για τη σύνθεση αρκετών χημικών ενώσεων σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. 

Ιστορικά, ένα από τα πρώτα παραδείγματα της χρήσης μετάλλων μεταπτώσεως, όπως το 

παλλάδιο (Pd) και το νικέλιο (Ni), σε καταλυτικές αντιδράσεις μη οργανομεταλλικών 

ανθρακικών πυρηνόφιλων ενώσεων  αναφέρεται το 1973 από τον Semmelhack.13 Το άλας 

λιθίου της ακετοφαινόνης αντέδρασε με το οξειδωτικό προϊόν αντίδρασης του ιωδοβενζολίου 

και του τετρακις(τριφαινυλοφώσφινο)νικελίου [Ni(PPh3)4] για να οδηγήσει στην παρασκευή 

της διφαινυλοκετόνης Σχήμα 1.5. 

 

 

Σχήμα 1.5: Αντίδραση σύνθεσης της διφαινυλοκετόνης με τη χρήση του τετρακις(τριφαινυλοφώσφινο) 

νικελίου καθώς και ο μηχανισμός της αντίδρασης. 

Πολλές παραλλαγές των αντιδράσεων αρωματικής σύζευξης τύπου C-C δεσμού έχουν 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Οι αρωματικές αντιδράσεις σύζευξης χωρίζονται γενικά σε 
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υποκατηγορίες που βασίζονται στην επιλογή του κύριου μετάλλου της οργανομεταλλικής 

ομάδας.14 Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ομάδες οργανομεταλλικών είναι: 

 τα οργανοβοράνια (σύζευξη Miyaura-Suzuki), 

 τα οργανοκασσιτερικά (σύζευξη Stille), 

 τα οργανοψευδαργυρικά (σύζευξη Negishi), 

 τα οργανομαγνησιακά (σύζευξη Kumada), 

 τα οργανοσιλάνια (σύζευξη Hiyama), 

 και τα οργανοαλογονίδια με ολεφίνες (σύζευξη Heck-Mizoroki). 

Οι μηχανισμοί αυτών των αντιδράσεων έχουν περιγραφεί ευρέως στη βιβλιογραφία.14 Για 

παράδειγμα, αξιοσημείωτες ηλεκτροχημικές και κινητικές προσεγγίσεις έχουν 

χρησιμοποιηθεί για να γίνουν κατανοητά τα βασικά βήματα του καταλυτικού κύκλου. Η 

εύκολη ανταλλαγή οξειδοαναγωγής των καταστάσεων οξείδωσης του Pd(II)/Pd(0) είναι 

κυρίως υπεύθυνη για την καταλυτική αποτελεσματικότητα του Pd κατά τη διάρκεια του 

καταλυτικού κύκλου. Τα οργανοκασσιτερικά και οργανοψευδαργύρικα αντιδραστήρια  

συζεύγονται άμεσα σε άμεση με το μέταλλο του ενδιάμεσου συμπλόκου [Pd(Ar)(X)], ενώ τα 

οργανοβοράνια και τα οργανοσιλάνια απαιτούν την παρουσία βάσης ή φθοριούχου ανιόντος 

για να διευκολύνουν την σύζευξη με το μέταλλο μέσω του σχηματισμού ανιονικών 

συμπλόκων.15 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την σύνθεση Csp2-Csp2 δεσμών είναι η Pd-

καταλυόμενη αρωματική σύζευξη άρυλο ή βίνυλο αλογονιδίων με οργανομεταλλικά 

αντιδραστήρια της κύριας ομάδας. Μία άρυλο ομάδα είναι χαρακτηριστική ομάδα που 

προέρχεται από ένα αρωματικό σύστημα με αφαίρεση ενός υδρογόνου (Πίνακας 1.4), ενώ η 

βίνυλο ομάδα παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.6. Στη περίπτωση των βίνυλο αλογονιδίων οι 

αντιδράσεις γενικά προχωρούν με διατήρηση της γεωμετρίας των ολεφινών, και μπορεί να 

επιτευχθεί με ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων.16 
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Πίνακας 1.4: Χαρακτηριστικές άρυλο ομάδες καθώς επίσης και τα αρωματικά συστήματα από τα οποία 

προέκυψαν 

 

 

 

Σχήμα 1.6: Χημικές δομές του αιθυλενίου και της βίνυλο ομάδας που προέρχεται από το αιθυλένιο με 

απόσπαση ενός υδρογόνου. 

 

1.2.1 Αρωματική Σύζευξη Τύπου Stille 

Η αντίδραση τύπου Stille αποτελεί και αυτή μία από τις πιο διαδεδομένες αντιδράσεις για 

το σχηματισμό C-C δεσμών με τη χρήση καταλυτών του Pd και περιλαμβάνει την αρωματική 

σύζευξη ανάμεσα σε ένα άρυλο αντιδραστήριο κασσίτερου και ένα ηλεκτρονιόφιλο 

αντιδραστήριο.17 Θεωρείται ως η πιο ευέλικτη μέθοδος σε αντιδράσεις αρωματικής συζεύξης 

με οργανομεταλλικά αντιδραστήρια με τη χρήση καταλυτών Pd για δύο λόγους: α) τα άρυλο 

αντιδραστήρια του κασσιτέρου παρασκευάζονται και αποθηκεύονται εύκολα και β) οι 

συνθήκες των αρωματικών συζεύξεων τύπου Stille είναι συμβατές με μεγάλο πλήθος 

δραστικών ομάδων. Σε αντίθεση με τις αντιδράσεις τύπου Suzuki-Miyaura, Kumada και 

Heck-Mizoroki που εκτελούνται υπό βασικές συνθήκες, οι αντιδράσεις τύπου Stille συνήθως 

πραγματοποιούνται υπό ουδέτερες συνθήκες. 

Η αρωματική σύζευξη τύπου Stille πραγματοποιείται με τη χρήση ενός άρυλο 

κασσιτερικού αντιδραστηρίου που φέρει τρεις αλκυλομάδες στο κασσίτερο 

[αρυλο(τριαλκυλο)κασσιτερικό] με ένα άρυλο ιωδίδιο ή βρωμίδιο. Οι δραστικότητες των 

άρυλο αλογονιδίων είναι παρόμοιες με της σύζευξης τύπου Suzuki-Miyaura, για παράδειγμα, 
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I > Br. Ο μηχανισμός της αντίδρασης διαφέρει από τη σύζευξη τύπου Suzuki στο γεγονός ότι 

δεν απαιτούνται τα ανιόντα υδροξυλίου (OH–), αλκοξυδίου (RO–), ανθρακικά (CO3
2–), ή 

φθορίου (F–)  για την πραγματοποίηση του καταλυτικού κύκλου Σχήμα 1.75. 

Όπως και στη περίπτωση της αρωματικής σύζευξης τύπου Suzuki-Miyaura, ο καταλυτικός 

κύκλος της αρωματικής σύζευξης τύπου Stille θεωρείται ότι ακολουθεί αλληλουχία που 

περιλαμβάνει οξειδωτική προσθήκη ενός άρυλο αλογονιδίου 2 σ’ ένα σύμπλοκο Pd(0) 1 για 

να σχηματίσει ένα ενδιάμεσο σύμπλοκο 3 Σχήμα 1.7. Στη συνέχεια, η άμεση σύζευξη του 

ενδιάμεσου συμπλοκου του Pd με ένα αρυλο(τριαλκυλο)κασσιτερικό αντιδραστήριο 4-5 και 

η απόσπαση με αναγωγή από το νεο σύμπλοκο του Pd(2) 6 προσφέρουν το προϊόν του C-C 

δεσμού 7 και αναγεννούν το σύμπλοκο Pd(0). 

Οι συνθήκες της αρωματικής σύζευξης τύπου Stille αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμες για τη 

σύνθεση ενώσεων των κατηγοριών: (i) άρυλο-άρυλο, (ii) βίνυλο-άρυλο και (iii) άλκυλο-

άρυλο. Μερικοί εξαιρετικά αποτελεσματικοί καταλύτες είναι οι σταθεροί στον αέρα: Pd2dba3, 

Pd(OAc)2 και δις(βενζονιτριλιο)χλωριούχο παλλάδιο [Pd(PhCN)2Cl2] Σχήμα 1.8, σε 

συνδυασμό με τριφαινυλοαρσίνη (AsPh3) ή τριφαινυλοφωσφίνη (PPh3) ή τρι(ο-

τολουλο)φωσφίνη [(o-CH3Ph)3P] ως οργανικοί υποκαταστάτες. Επίσης χρησιμοποιείται 

ευρύτατα και το Pd(PPh3)4.17 

Προβλήματα που σχετίζονται με τις αρωματικές συζεύξεις Stille είναι: 

1. Η μετατροπή του αλογόνου σε υδρογόνο στο άρυλο αλογονίδιο κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης. 

2. Ο διμερισμός του άρυλο κασσιτερικού αντιδραστηρίου. 

3. Η τοξικότητα των άρυλο κασσιτερικών αντιδραστηρίων, τα οποία καθιστούν αυτή τη 

διαδικασία ακατάλληλη για σύνθεση μεγάλης κλίμακας. 
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Σχήμα 1.7: Καταλυτικός κύκλος της αρωματικής σύζευξης τύπου Stille. 

 

 

 

 

Σχήμα 1.8: Χημική δομή του καταλύτη δις(βενζονιτριλιο)χλωριούχου παλλαδίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Συζυγιακά Συμπολυμερή με Βάση το Ιντακενοδιθειοφαίνιο (IDT) 

Το ιντακενοδιθειοφαίνιο (IDT) έχει αναδειχθεί ως σημαντικό μονομερές  τύπου 

«δότη» για την σύνθεση εναλλασσόμενων συζυγιακών συμπολυμερών τύπου «δότη-δέκτη» 

(D-Α) για οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις. Η δομή χαρακτηρίζεται από ένα πολυκυκλικό 

σύστημα που αποτελείται από δύο θειοφαίνια στα άκρα του μονομερούς γεφυρομένα σε έναν 

κεντρικό δακτύλιο φαινυλίου Σχήμα 2.1, που οδηγεί σε ισχυρές ενδομοριακές 

αλληλεπιδράσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καλυτερη οργάνωση των μακρομοριακών 

αλυσίδων και αύξηση της κινητικότητας των φορέων φορτίων του πολυμερούς. Με τον 

συμπολυμερισμό του IDT με διάφορα μονομερή τύπου «δέκτη», είναι εφικτή η τροποποίηση 

και η βελτιστοποίηση των οπτοηλεκτρονικών ιδιότητων και των ενεργειακών επιπέδων των 

συμπολυμερών με απώτερο σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερων ενεργειακών αποδόσεων όταν 

εφαρμοστούν ως δότες ηλεκτρονίων στην ενεργή επιφάνεια οργανικών φωτοβολταϊκών. 

 
Σχήμα 2.1: Χημική δομή του μονομερούς του ιντακενοδιθειοφαινίου. 

 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα συμπολυμερή του ιντακενοδιθειοφαινίου που έχουν 

συντεθεί ως σήμερα και έχουν εφαρμοστεί σε οργανικά φωτοβολταϊκά. Έμφαση θα δωθεί 

στη φύση του μονομερούς τύπου «δέκτη» που χρησιμοποιείται για το συμπολυμερισμό, το 

ενεργειακό χάσμα που εμφανίζουν και την απόδοση των οργανικών φωτοβολταϊκών που 

προκύπτει όταν αυτά χρησιμοποιηθούν ως δότες ηλεκτρονίων στην ενεργή επιφάνεια. 

 

2.1.1 Συμπολυμερή με τη Βενζοθειαδιαζόλη ως Μονομερές Τύπου «Δέκτη»  

Συμπολυμερή με βάση το ιντακενοδιθειοφαίνιο και τη βενζοθειδιαζόλη (IDT1)18 

Σχήμα 2.2 έχουν συντεθεί με πολυμερισμό αρωματικής σύζευξης τύπου Stille και έχουν 

μελετηθεί επαρκώς. Αυτά τα συμπολυμερή εμφανίζουν ευρεία απορρόφηση με ενεργειακό 

χάσμα Εg = 1,75 eV, σχετικά υψηλές κινητικότητες οπών της τάξης του 10-4 έως 10-3 cm-2  V-1 

s-1 και υποσχόμενες ενεργειακές αποδόσεις πάνω από 6%. 
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Σχήμα 2.2: Χημική δομή του συμπολυμερούς IDT1. 

 

Έχει αποδειχθεί ότι η εισαγωγή ενός φθορίου (F) ως υποκαταστάτη σε συζυγιακά 

πολυμερή τύπου «δότη – δέκτη» έχει μικρή επίδραση στις οπτικές ιδιότητες σε σύγκριση με 

τη μη φθοριομένη βενζοθειαδιαζόλη IDT219, Σχήμα 2.3, αλλά επηρεάζει σημαντικά τα 

ενεργειακά επίπεδα λόγω της ισχυρής του ηλεκτραρνητικότητας. Αυτό οδηγεί στην μείωση 

των ενεργειακών επιπέδων HOMO, LUMO, με αποτέλεσμα να προκύπτουν  υψηλότερες 

τιμές τάσεων ανοικτού κυκλώματος Voc και αυξημένης απόδοσης όταν τα φθόριο 

υποκατεστημένα συμπολυμερή εφαρμόζονται σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις. 

Επίσης, η εισαγωγή δύο ατόμων φθορίου στη βενζοθειαδιαζόλη IDT319, Σχήμα 2.3 προκαλεί 

περαιτέρο μείωση των ενεργειακών επιπέδων χωρίς πρακτικά να επηρεάζονται τα 

χαρακτηριστικά της απορρόφησης. Η ενεργειακή απόδοση του συμπολυμερούς του 

ιντακενοδιθειοφαινίου με τη δίφθορο υποκατεστημένη βενζοθειαδιαζόλη φτάνει σε απόδοση 

ως 6% με  μεγάλο Voc (0,97 V).  

                    
Σχήμα 2.3: Χημικές δομές των συμπολυμερών IDT2 και IDT3. 

 

Προκειμένου να αυξηθεί η κινητικότητα των φορέων φορτίου και η απόδοση του 

συμπολυμερούς του ιντακενοδιθειοφαινίου με τη δίφθορο υποκατεστημένη 

βενζοθειαδιαζόλη, η δομική μονάδα ιντακενοδιθειοφαινίου επεκτείνεται περαιτέρω με την 

ενσωμάτωση δύο μορίων θειοφαινίων στα άκρα του μονομερούς με αποτέλεσμα να 

σχηματιστεί το ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο. Πράγματι, το συμπολυμερές IDT420 που 
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απεικονίζονται σχηματικά στο Σχήματος 2.4 παρουσιάζει υψηλότερη κινητικότα φορέων 

φορτίου αλλά και υψηλότερη απόδοση (7.03%) από αυτή του αντίστοιχου συμπολυμερούς 

IDT319 Σχήμα 2.3. 

 
Σχήμα 2.4: Χημική δομή του συμπολυμερούς IDT4. 

 

Περαιτέρω επέκταση του πολυκυκλικού δακτυλίου του ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου 

οδηγεί στη σύνθεση των συμπολυμερών IDT521 και IDT621  Σχήμα 2.5. Το IDT6 λόγω της 

μειωμένης περιστροφικής ικανότητας, τον μεγαλύτερο χρόνο ζωής του εξιτονίου, την 

αυξημένη κινητικότητα φορτίου, και τη βελτίωση της απορρόφησης του φωτός, εμφανίζει 

υψηλότερη απόδοση από εκείνη του IDT5. Η ενεργειακή απόδοση του IDT6 είναι 6,46% 

υψηλότερη από αυτή του IDT5 (5,26%). Η μεγάλη διαφορά των Vοc που παρατηρείται 

μεταξύ των δύο συμπολυμερών οφείλεται στο υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο HOMO του 

IDT6. Η στρατηγική της επέκταση του συζυγιακού μήκους των πολυκυκλικών δακτυλίων, σε 

πολυμερή τύπου «σκάλας» είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί το ενεργειακό 

χάσμα και να αυξηθεί η κινητικότητα των φορέων φορτίου οδηγώντας σε μεγαλύτερες 

φωτοβολταϊκές αποδόσεις.  

 



 

 

42 

 
Σχήμα 2.5: Χημικές δομές των συμπολυμερών IDT5 και IDT6. 

 

Με την εισαγωγή του ατόμου του πυριτίου αντί του ατόμου άνθρακα στα σημεία 

γεφύρωσης του πολυκυκλικού μονομερούς του ιντακενοδιθειοφαινίου έχει ως αποτέλεσμα να 

προκύπτουν επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως: χαμηλότερα επίπεδα HOMO  και LUMO, 

καλύτερη οργάνωση των πολυμερικών αλυσίδων, καθώς και υψηλότερη κινητικότητα 

φορέων φορτίου. Φωτοβολταϊκές συσκευές που κατασκευάστηκαν με τα δύο συμπολυμερή 

IDT722 και IDT822, των οποίων οι δομές απεικονίζονται στο Σχήμα 2.6 έχουν δώσει 

ενεργειακές αποδόσεις της τάξης του 3.5%. 

 

 
Σχήμα 2.6: Χημικές δομές των συμπολυμερών IDT7 και IDT8. 

 

Η πυριδοθειαδιαζόλη εμφανίζει υψηλότερη ηλεκτραρνητικότητα σε σύγκριση με την 

βενζοθειαδιαζόλη, λόγω της πιο ηλεκτραρνητικής πυριδίνης, και αποτελεί μονομερές που 

έχει μελετηθεί ελαχιστα σε συμπολυμερή τύπου «δότη-δέκτη». Με τον συμπολυμερισμό των 

δύο δομικών μονάδων πυριδοθειαδιαζόλης και διθειενο-πυριδοθειαδιαζόλης με το μονομερές 

του ιντακενοδιθειοφαινίου προκύπτουν τα συμπολυμερή IDT923 και IDT1023 του Σχήμα 2.7 

που εμφανίζουν μικρότερα ενεργειακά χάσματα (1,60 eV και 1,62 eV, αντίστοιχα) σε σχέση 

με το συμπολυμερές IDT4 Σχήμα 2.4. Τα φάσματα απορρόφησης εμφανίζονται επίσης 

διευρυμένα και μετατοπισμένα σε μεγαλύτερα μήκη κύματος και τα ενεργειακά επίπεδα 
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μετατοπισμένα σε χαμηλότερες τιμές. Οι ενεργειακές αποδόσεις που προκύπτουν όταν 

εφαρμοστούν σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις είναι 3,41% και 3,91% για το IDT9 και 

το IDT10, αντίστοιχα. 

 
Σχήμα 2.7: Χημικές δομές των συμπολυμερών IDT9 και IDT10. 

 

 

Για να μειωθεί περισσότερο το ενεργειακό χάσμα μέσω της ισχυρότερης διαμοριακής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μακρομοριακών αλυσίδων, συντέθηκαν τα συμπολυμερή 

IDT11-1324 του ιντακενοδιθειοφαινίου με τη ναφθοδισθειαδιαζόλη όπως παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 2.8. Τα συμπολυμερή αυτά όντως εμφανίζουν μικρότερο ενεργειακό χάσμα σε σχέση 

με τα αντίστοιχα της βενζοθειαδιαζόλης αλλά εξαιτίας της χαμηλής διαλυτότητας που 

εμφανίζουν, η μέγιστη ενεργειακή απόδοση που προκύπτει είναι 5,05% για το IDT13.  
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Σχήμα 2.8: Χημικές δομές των συμπολυμερών IDT11-13. 

 

2.1.2 Συμπολυμερή με τη Kινοξαλίνη ως Mονομερές Tύπου «Δέκτη»  

Ένα άλλο μονομερές που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως μονομερές τύπου «δέκτης» 

είναι η κινοξαλίνη. Η κινοξαλίνη αποτελεί ελκυστική δομή, λόγω της ευκολίας σύνθεσης και 

τροποποιησής της Σχήμα 2.9 . Το συμπολυμερές IDT1425 του Σχήματος 2.10 είναι μεγάλου 

ενεργειακού χάσματος (1,79 eV) και εμφανίζει ενεργειακή απόδοση 5,69%. Ωστόσο, το 

πολυμερές αυτό εμφανίζει μικρή κινητικότητα φορέων φορτίου. Οι δύο δακτύλιοι φαινυλίου 

στην διφαινυλοκινοξαλίνη προκαλούν στερεοχημική παρεμπόδιση λόγω της ελευθερίας 

περιστροφής και εμποδίζουν την διαμοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ των πολυμερικών 

αλυσίδων.  

 

Σχήμα 2.9: Χημική δομή του μονομερούς της κινοξαλίνης. 

 

 
Σχήμα 2.10: Χημική δομή του συμπολυμερούς IDT14. 
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Εάν οι δύο δακτύλιοι της διφαινυλοκινοξαλίνης ενωθούν με ένα δεσμό στις θέσεις όρθο, 

μπορεί η κινοξαλίνη να γίνει περισσότερο επίπεδη και να διευκολύνει την καλύτερη 

οργάνωση των πολυμερικών αλυσίδων, με συνέπεια την αύξηση της κινητικότητας των 

φορέων φορτίου. Το εναλλασσόμενο συμπολυμερές IDT1526 του ιντακενοδιθειοφαινίου με 

την φαινανθρενοκινοξαλίνη Σχήμα 2.11 οδήγησε σε ενεργειακή απόδοση 6,24% σε 

οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις.  

 
Σχήμα 2.11: Χημική δομή του συμπολυμερούς IDT15. 

 

Η αλλαγή των φαινυλίων στα άκρα της κινοξαλίνης με ένα μεγάλο πολυκυκλικό 

δακτύλιο βενζοδιθειοφαίνιο έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ο πολυκυκλικός δακτύλιος του 

διθειοφαινίου μπορεί να μειώσει την στερεοχημική παρεμπόδιση σε σχέση με τα θειοφαίνια 

που έχουν ελευθερίας περιστροφής. Επίσης, το εκτεταμένο συζυγιακό σύστημα έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση του ενεργειακού χάσματος. Περαιτέρω μείωση του ενεργειακού 

χάσματος μπορεί να προκληθεί με την μετατροπή του βενζολίου της κινοξαλίνης σε πυριδίνη, 

όπως παρατηρήθηκε και παραπάνω για τις βενζοθειαδιαζόλες. Συντέθηκαν και μελετήθηκαν 

τα συμπολυμερή IDT1627και IDT1727 του Σχήμα 2.12 και το συμπολυμερές με τη 

διθειενοφαιναζίνη (IDT16) έδωσε ενεργειακή απόδοση 6,06% ενώ το συμπολυμερές της 

πυριδοδιθειενοκινοξαλίνης (IDT17) έδωσε ενεργεική απόδοση 3,21%. Η χαμηλότερη 

απόδοση αποδίδετε στη χαμηλότερη διαλυτότητα και στα ενεργειακά επίπεδα HOMO και 

LUMO που δεν είναι τόσο ταιριαστά με το PCBM. 
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Σχήμα 2.12: Χημικές δομές των συμπολυμερών IDT16 και IDT17. 

 

Με την εισαγωγή ατόμων φθορίου στη πάρα θέση των φαινυλικών δακτυλίων της 

κινοξαλίνης το ενεργειακό χάσμα του συμπολυμερούς IDT1828 του Σχήμα 2.13 είναι 1,81 eV. 

Επιπλέον το φθόριο είναι μικρό σε μέγεθος σε σύγκριση με άλλες ηλεκτραρνητικές ομάδες 

και μπορεί εύκολα να εισαχθεί στην μακρομοριακή αλυσίδα χωρίς να προκαλέσει μεγάλη 

στερεοχημική παρεμπόδιση. Η ενσωμάτωση του φθορίου επιτρέπει στο πολυμερές να 

παρουσιάζει χαμηλές τιμές ενεργειακού επιπέδου HOMO, προκαλώντας  υψηλή τιμή Voc για 

το συμπολυμερές. 

 
Σχήμα 2.13: Χημική δομή του συμπολυμερούς IDT18. 

 

Μελετήθηκε επίσης η επίδραση του μοριακoύ βάρους και της απόστασης μεταξύ των 

μονομερών τύπου «δότη» και «δέκτη» στην επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα. Καθώς το 

μοριακό βάρος αυξάνεται στο συμπολυμερές IDT1929 του ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με 

την διοκτυλοξυ-διφαινυλοκινοξαλίνη Σχήμα 2.14 η ενεργειακή απόδοση αυξάνεται. Το 

πολυμερές με 20.000 g/mol εμφανίζει ενεργειακή απόδοση 4.5% ενώ το πολυμερές με 

μοριακό βάρος 58.000 g/mol έχει 6.0%. Επίσης, καθώς αυξάνεται η ενδομοριακή απόσταση 
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μεταξύ των μονομερών τύπου «δότη» και «δέκτη», αφού διατηρούνται σταθερές όλες οι 

άλλες παράμετροι στη χημική δομή του συμπολυμερούς IDT2029, όπως φαίνεται 

συγκρίνοντας με το IDT19 αυξάνεται και η ενεργειακή απόδοση. Το συμπολυμερες του 

ιντακενοδιθειοφαινίου με το θειοφαίνιο-κινοξαλίνη-θειοφαίνιο (μεγαλύτερη απόσταση 

μεταξύ μονομερών τύπου «δότη»-«δέκτη») εμφανίζει ενεργειακή απόδοση 6.6% σε σχέση με 

το αντίστοιχο συμπολυμερές του ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με την διοκτυλοξυ-

διφαινυλοκινοξαλίνη (μικρότερη απόσταση μεταξύ μονομερών τύπου «δότη»-«δέκτη»). 

 
Σχήμα 2.14: Χημικές δομές των συμπολυμερών IDT19 και IDT20. 

 

Μια άλλη χημική τροποποίηση όπως παρουσιάζεται στο συμπολυμερές IDT2130 

Σχήμα 2.15 είναι η ύπαρξη αλκόξυ υποκαταστατών στα φαινύλια του 

ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου αντί για τα φαινύλια της κινοξαλίνης. Αυτό το πολυμερές είναι 

μεσαίου ενεργειακού χάσματος και εμφανίζει μέγιστη ενεργειακή απόδοση 5,05% σύμφωνα 

με την βιβλιογραφία.  
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Σχήμα 2.15: Χημική δομή του συμπολυμερούς IDT21. 

 

 

 

2.1.3 Συμπολυμερή με τη Θειαδιαζόλη ως Μονομερές Τύπου «Δέκτη»  

Η θειαδιαζόλη χρησιμοποιείται ως μονομερές τύπου «δέκτη» λόγω της άκαμπτης 

επίπεδης δομής της, η οποία διευκολύνει τον απεντοπισμό των π-π τροχιακών αλλά και την 

ενίσχυση της οργάνωσης της πολυμερικής αλυσίδας. Στα δύο συμπολυμερή (IDT22 και 

IDT23) Σχήμα 2.16, τα θειοφαίνια και τα θειενοθειοφαίνια, χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να 

αυξηθεί το συζυγιακό μήκος κατα μήκος της αλυσίδας αλλά και να ενισχυθούν οι 

διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αλυσίδων. Το IDT2231 εμφανίζει ενεργειακή 

απόδοση 5,90% ενώ το IDT2331 απόδοση 4,4%, πιθανώς λόγω της χαμηλής διαλυτότητας σε 

κοινούς οργανικούς διαλύτες. Αυτά τα αποτελέσματα σε συνδιασμό με το ενεργειακό χάσμα 

να ισούται με 2 eV, την εύκολη επεξεργασία και χαμηλό επίπεδο HOMO, καθιστούν το 

IDT22 ένα ιδανικό πολυμερές για την χρησιμοποίηση του ως μεγάλου ενεργειακού χάσματος 

πολυμερές σε διατάξεις οργανικών φωτοβολταϊκών τύπου Tandem. 
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Σχήμα 2.16: Χημικές δομές των συμπολυμερών IDT22 και IDT23. 

 

Αντικαθιστώντας τη θειαδιαζόλη με το λιγότερο ηλεκτραρνητικό θειενοθειοφαίνιο 

προκύπτει το συμπολυμερές IDT2432  Σχήμα 2.17. Το συμπολυμερές επιδεικνύει σημαντική 

απορρόφηση στα 360-590 nm και ενεργειακό χάσμα 2,12 eV. Το ενεργειακά επίπεδο ΗΟΜΟ 

και LUMO είναι περίπου 5.29 eV και 3.01 eV αντίστοιχα. Το πολυμερές αυτό παρόλο το 

πολύ μεγάλο ενεργειακό του χάσμα εμφάνισε μέγιστη ενεργειακή απόδοση μόλις 4,19%. 

 
Σχήμα 2.17: Χημική δομή του συμπολυμερούς IDT24 

 

. 

2.1.4 Συμπολυμερή με το Διβενζοδιοξειδιοθειοφαινίου ως Μονομερές Τύπου 

«Δέκτη»  

Τα συμπολυμερή IDT2533 και IDT2633 του ιντακενοδιθειοφαινίου με το 

διβενζοδιοξειδιοθειοφαινίου Σχήματος 2.18 συντέθηκαν με αρωματική σύζευξη τύπου Stille 

με χρήση μικροκύματων. Τα πολυμερή εμφανίζουν μέγιστο μήκος κύματος απορρόφησης 

στα 500 nm και ενεργειακό χάσμα Eg = 2,2 eV. Η μέγιστη ενεργειακή απόδοση είναι 3,81% 

για το PIDT-DHTSO, ενώ το συμπολυμερές που δεν έχει θειοφαίνια μεταξύ του 
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ιντακενοδιθειοφαινίου και του διβενζοδιοξειδιοθειοφαινίου οδήγησε σε απόδοση μόλις 

2,31%. 

 
Σχήμα 2.18: Χημικές δομές των συμπολυμερών IDT25 και IDT26. 

 

Αναλυτικά στο Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οι οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες και τα 

φωτοβολταϊκά χαρακτηριστικά των συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

  

Πίνακας 2.1:Χημικές δομές, ενεργειακά χάσματα και φωτοβολταϊκά χαρακτηριστικά των συμπολυμερών 

του ιντακενοδιθειοφαινίου 

Χημική 

Δομή 

HOMO 

(eV) 

LUMO 

(eV) 

Eg 

(eV) 

Voc 

(V) 

Jsc 

mA cm -2 

FF 

(%) 

Ενεργειακή 

Απόδοση 

(%) 

 

5,29 3,01 2,12 0,88 7,68 62 4,19 

 

5,40 3,03 2,27 0,97 6,96 34 2,31 



 

 

51 

 

5,33 3,05 2,20 0,95 8,20 48 3,81 

 

 3,50 1,79 0,59 11,3  5,23 

 

 3,59 1,79 0,52 12,4  6,44 

 

5,39 3,73 1,70 0,84 11,26 53,4 5,05 

 

5,28 3,61  0,87 11,2 0,64 6,24 

 

5,36 3,55 1,81 0,90 9,2 55,6 4,6 

 

5,36 3,52 1,75 0,81 11,23 55 5,02 
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5,38 3,64 1,72 0,86 11,23 56 5,40 

 

5,35 3,40 1,95 0,97 11,20 55,4 6,02 

 

   0,95 12,21 61 7,03 

 

5,40 3,80 1,60 0,82 10,03 42 3,41 

 

5,34 3,47 1,87 0,89 13,7 56,3 6,79 

 

5,32 

 

 

3,70 1,62 0,79 9,89 50 3,91 

 

5,05 3,20 1,95 0,75 14,59 59 6,46 
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5,15 3,20 1,95 0,92 10,40 54 5,26 

 

5,24 3,21 2,0 0,90 10,99 0,59 5,90 

 

5,34 3,03 2,0 0,89 9,51 0,52 4,40 

 

5,32 3,25 2,07 0,81 8,86 48,8 3,47 

 

5,25 3,55 1,70 0,80 8,80 51,6 3,64 

 

5,48 3,79 1,69 0,86 4,33 40 1,49 

 

5,48 3,83 1,65 0,80 8,26 45 2,97 

 

5,52 3,88 1,64 0,90 10,21 55 5,05 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) ή Χρωματογραφία 

Διαχωρισμού Μέσω Πηκτής (GPC) 

Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (Size Exclusion Chromatography, SEC) ή 

χρωματογραφία διαχωρισμού μέσω πηκτής (Gel Permeation Chromatography, GPC) 

αποτελεί μία πολύ σημαντική τεχνική για τον προσδιορισμό της κατανομής των μοριακών 

βαρών (I) ενός πολυμερικού δείγματος, καθώς και των μέσων μοριακών βαρών (Mn
̅̅ ̅̅ , Mw

̅̅ ̅̅ , 

Mz
̅̅̅̅ ). Πρόκειται για υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, προσαρμοσμένη για την 

ανάλυση μεγάλων σε μήκος μορίων, όπως είναι τα πολυμερή. Επίσης, χρησιμοποιώντας 

κατάλληλους ανιχνευτές αλλά και την κατάλληλη διαδικασία ανάλυσης, είναι δυνατή η λήψη 

ποιοτικών πληροφοριών των μακρομοριακών αλυσίδων καθώς και ο προσδιορισμός των 

ποσοστών των συστάδων συμπολυμερών, τριπολυμερών. Η σχετική απλότητα της μεθόδου, η 

ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται οι αναλύσεις, η δυνατότητα εύρεσης 

οποιασδήποτε μέσης τιμής μέσου μοριακού βάρους όπως και της κατανομής μέσων 

μοριακών βαρών είναι ενδεικτικά της σπουδαιότητας της μεθόδου και εξηγούν την ευρεία 

χρήση της. 

Κατά την μέθοδο αυτή, ένα διάλυμα πολυμερούς, που πάντοτε αποτελείται από 

μακρομόρια με διαφορετικό υδροδυναμικό όγκο, εισάγεται σε στήλες (τουλάχιστον δύο) με 

πορώδες αδιάλυτο υλικό, συνήθως δικτυωμένο πολυστυρένιο, από την οποία διέρχεται 

συνεχώς ένας οργανικός διαλύτης. Η διάμετρος των πόρων ποικίλει από 100 Å μέχρι 106 Å. 

Τα μικρότερα μακρομόρια του πολυμερούς (μικρότερος υδροδυναμικός όγκος), επειδή 

μπορούν να εισέλθουν σε μεγαλύτερο αριθμό πόρων, εκλούονται αργότερα ενώ τα 

μεγαλύτερα, που εισέρχονται σε μικρότερο αριθμό πόρων, εκλούονται νωρίτερα Σχήμα 3.1. 

Ο όγκος έκλουσης (Ve) κάθε μακρομορίου του πολυμερούς δίνεται από την εξίσωση: 

Ve = Vo + KsecVE όπου V0 είναι ο νεκρός όγκος, ο όγκος δηλαδή της στήλης που δεν 

καταλαμβάνεται από το πορώδες υλικό, Ksec είναι ο συντελεστής κατανομής του 

μακρομορίου, δηλαδή ο λόγος της συγκέντρωσης του στους πόρους ως προς αυτή στο νεκρό 

όγκο και VE είναι ο συνολικός εσωτερικός όγκος όλων των πόρων. 

Για μακρομόρια που δεν μπορούν να εισέλθουν σε κανένα πόρο της στήλης ισχύει 

ότι Ve = Vo + KsecVE = V0 επειδή Ksec = 0 ενώ για μακρομόρια που μπορούν να περάσουν 

όλους τους πόρους ισχύει ότι Ve = Vo + Ksec VE = V0 + VE επειδή Ksec = 1. Στις περιπτώσεις 

αυτές δεν επιτυγχάνεται διαχωρισμός και πρέπει να αλλαχθούν οι στήλες. Καλός 
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διαχωρισμός προκύπτει, όταν το Ksec για όλα τα μακρομόρια που υπάρχουν στο πολυμερές 

λαμβάνει τιμές μεταξύ του  0 και του 1. 

Σχήμα 3.1: Διαχωρισμός μακρομορίων διαφορετικού υδροδυναμικού όγκου μέσω στηλών με 

δικτυωμένο πολυμερές ως πληρωτικό υλικό μέσω της χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών.  
 

Στο Σχήμα 3.2 που ακολουθεί δίνονται γραφικά τα όρια εντός των οποίων είναι 

δυνατόν να πραγματοποηθεί μοριακός χαρακτηρισμός μέσω της χρωματογραφίας 

αποκλεισμού μεγεθών και τα αποτελέσματα να είναι όσον το δυνατόν πιο αξιόπιστα. 

 
Σχήμα 3.2: Όρια χρήσης SEC χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών34. 
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Σημαντική παράμετρος για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των πολυμερικών 

δειγμάτων είναι το μέγεθος των πόρων  το οποίο πρέπει να είναι συγκρίσιμο με το μέγεθος 

των μακρομορίων στο διάλυμα και το πορώδες υλικό να έχει αρκετά μεγάλο συνολικό όγκο 

πόρων. Συνήθως πρέπει να ισχύει 0.5< VE/V0 <1.65. Κατά συνέπεια για να λάβει χώρα ο 

διαχωρισμός πολυμερικών δειγμάτων με μεγάλο εύρος σε υδροδυναμικό όγκο, είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιείται σειρά στηλών, η κάθε μία από τις οποίες να καλύπτει 

διαφορετικό μοριακό μέγεθος ή να χρησιμοποιούνται σε σειρά στήλες που να περιέχουν 

πληρωτικό υλικό με διαφορετικό μέγεθος πόρων. Επίσης θα πρέπει να γίνει τέτοια επιλογή 

στηλών που να προκύπτει γραμμική σχέση μεταξύ logM και Ve για να πραγματοποιείται 

σωστά η ανάλυση. 

Στο Σχήμα 3.3 παρατηρούνται τα βασικά τμήματα της οργανολογίας για την χρωματογραφία 

αποκλεισμού μεγεθών που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

 
Σχήμα 3.3: Οργανολογία χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών υψηλών θερμοκρασιών Agilent 

Technologies PL-GPC 220 που χρησιμοποιηθηκε στην παρούσα διδακτορική διατριβή. (1) τμήμα 

φούρνου με τις στήλες, (2) τμήμα διαλύτη, με δοχείο διαλύτη και δοχείο αποβλήτων, (3) ισοκρατική 

αντλία, (4) απαερωτής διαλύτη, (5) τμήμα  ελέγχου απο όπου λειτουργεί η οργανολογία, (6) αυτόματος 

δειγματοφορέας, (7) διακόπτες ισχύος, (8) δείκτες ισχύος, (9) ενδείξεις θερμοκρασίας και δείκτου 

διάθλασης, (10) ενδείξη κατάστασης, (11) ένδειξη υπερθέρμανσης και τμήμα  ελέγχου φούρνου ορθής 

λειτουργίας, (12) τμήμα ελέγχου υπερθέρμανσης αυτόματου δειγματολήπτη, (13) διακόπτες ασφάλειας 

φούρνου 50  
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Η οργανολογία που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής ήταν της εταιρείας Agilent Technologies και το μοντέλο, PL-GPC 220 High 

Temperature Chromatograph Σχήμα 3.3. Ο χρωματογράφος αποτελείται από το αποθηκευτικό 

δοχείο καθαρού διαλύτη, την ισοκρατική αντλία υψηλής πίεσης που τροφοδοτεί το σύστημα 

με διαλύτη υπό σταθερή ροή (συνήθως 1ml/min) και πίεση, τον εισαγωγέα δείγματος, τις 

στήλες διαχωρισμού, τον ανιχνευτή δείκτη διάθλασης RI (Refractive Index) υψηλής 

ευαισθησίας, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τέλος το αποθηκευτικό δοχείο αποβλήτων. Το 

συγκεκριμένο όργανο διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη 40-θέσεων, στήλες δικτυωμένου 

πολυστυρενίου PL gel 30cm, και ισοκρατικό σύστημα παροχής διαλύτη που βρίσκεται σε 

απομονωμένο χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Η αντλία είναι υψηλής πίεσης ισοκρατική 

αντλία, για να παρέχει σταθερή ροή διαλύτη, συνήθως 1 mL/min. Ο εισαγωγέας δείγματος 

αποτελείται από δύο ανεξάρτητους βρόγχους. Στον έναν υπάρχει ροή διαλύτη, ενώ στον 

άλλον γίνεται η εισαγωγή του δείγματος. Χωρίς να σταματήσει η ροή, ο διαλύτης 

καθοδηγείται στο βρόγχο που εισάγεται το δείγμα, το δείγμα παρασύρεται από το διαλύτη και 

εισέρχεται στις στήλες όπου γίνεται ο διαχωρισμός των διαφορετικών μακρομορίων. Στην 

συνέχεια, το δείγμα διέρχεται από τους ανιχνευτές, όπου η συγκέντρωση του διαλύματος που 

εξέρχεται από τη στήλη καταμετράται συνεχώς, και το σήμα καταγράφεται από ένα 

ηλεκτρονικό σύστημα. Παρόλο που το σύστημα είναι σχεδιασμένο για παρατεταμένη υψηλή 

θερμοκρασία λειτουργίας, το σύστημα παρέχει το ίδιο επίπεδο απόδοσης σε όλο το φάσμα 

των θερμοκρασιών λειτουργίας του (30 - 220°C) 35.  

Μερικά πολυμερή όπως πολυστυρένιο και παραγωγά του ή πολυ(μεθακρυλικοί 

εστέρες) μπορούν να χαρακτηριστούν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, σε ένα απλό σύστημα 

GPC χωρίς προεργασία του δείγματος και χρησιμοποιώντας κοινούς οργανικούς διαλύτες 

όπως είναι το τετραϋδροφουράνιο (THF), το χλωροφόρμιο (CHCl3) και το τολουόλιο(C7H8). 

Αντίθετα, κρυσταλλικά πολυμερή όπως το πολυ(αιθυλένιο) ή πολυ(προπυλένιο) κλπ. καθώς 

και αρκετά συζυγιακά είναι αρκετές φορές δύσκολο να αναλυθούν, καθότι είναι δύσκολο να 

διαλυθούν σε κοινούς οργανικούς διαλύτες χαμηλού σημείου ζέσεως π.χ. τετραϋδροφουράνιο 

ή χλωροφόρμιο και ως εκ τούτου απαιτούν διαλύτες ισχυρότερης πολικότητας και 

υψηλότερου σημείου ζέσεως (π.χ. χλωροβενζόλιο, διχλωροβενζόλιο, τριχλωροβενζόλιο, 

διφαινυλαιθέρας κλπ.) άρα και συγκεκριμένη προεργασία δειγμάτων με χρήση αυξημένων 

θερμοκρασιών. Στην περίπτωση που η ανάλυση πραγματοποιούνταν σε χαμηλές 

θερμοκρασίες για αυτού του είδους τα πολυμερή, όπως τα συζυγιακά, τα αποτελέσματα δεν 

θα ήταν αξιόπιστα και επίσης θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα μόλυνσης των στηλών του 

χρωματογράφου.  
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Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρασκευάστηκαν διαλύματα συγκέντρωσης 1 

mg πολυμερούς σε 1 mL διαλύτη ορθο-διχλωροβενζόλιο (ODCB) και στη συνέχεια 

προθερμάνθηκαν στους 110 οC, για 24 h. Με αυτό τον τρόπο τα δείγματα διαλυτοποιήθηκαν 

πλήρως, ώστε να εξασφαλιστεί ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία κατά την ανάλυση. Στη 

συνέχεια φιλτραρίστηκαν από φίλτρο πολυτετραφθοροαιθυλενίου (PTFE) και εισήχθησαν 

στους ειδικούς δειγματοφορείς μπουκαλάκια του οργάνου που χρησιμοποιούνται για να 

τοποθετηθούν στον αυτόματο δειγματολήπτη της συγκεκριμένης οργανολογίας. 

Η βαθμονόμηση του χρωματογράφου γίνεται με την χρήση προτύπων πολυμερών, 

δηλαδή πολυμερών με γνωστό μέσο μοριακό βάρος και μικρή κατανομή μοριακών βαρών, 

δηλαδή δειγμάτων που εμφανίζουν συγκεκριμένη γνωστή σύσταση και μοριακό βάρος. 

Ανάλογα με τον υδροδυναμικό τους όγκο, τα πολυμερή αυτά εκλούονται σε διαφορετικό 

όγκο ή χρόνο έκλουσης (αφού η ροή ήταν 1ml/min) και συγκεκριμένα προς την δεξιά πλευρά 

του χρωματογραφήματος εμφανίζονται τα μικρότερα μοριακά βάρη τα οποία και εμφανίζουν 

μεγαλύτερο όγκο έκλουσης ή χρόνο έκλουσης ενώ προς τα αριστερά εμφανίζονται τα μεγάλα 

μοριακά βάρη. Τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πρότυπα πολυστυρενίου από την 

εταιρεία Agilent Technologies Σχήμα 3.4. 

 
Σχήμα 3.4: Τα πρότυπα πολυστυρενίου από την εταιρεία Agilent Technologies που χρησιμοποιήθηκαν 

για την βαθμονόμηση των στηλών του οργάνου σε αυτή την εργασία.Το εύρος των μοριακών βαρών είναι 

απο 360-3.242.000 gr/mol. 

 
Τα χαρακτηριστικά των δύο πρότυπων διαλυμάτων (Α και Β) αναφέρονται 

αναλυτικά παρακάτω όπου και παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.5 οι διαφορετικοί χρόνοι 
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έκλουσης των πρότυπων πολυστυρενίων διαφορετικών μοριακών βαρών και η βαθμονόμηση 

των στηλών του χρωματογράφου με την εμφάνιση της εξίσωσης (κόκκινη ευθεία) στο Σχήμα 

3.5. 

Το πρότυπο διάλυμα Α αποτελείται απο 28 mg συνολική ποσότητας από τέσσερα 

διαφορετικά πολυστυρένια (7 mg το καθένα) με σημαντική διαφορά στο Mp (μοριακό βάρος 

στο μέγιστο της καμπύλης) ώστε να είναι εμφανείς ο διαχωρισμός στο Mp, με ξεκαθαρο 

αποτελεσμα στον πολυμερισμό: 

i) Mp =        4.830 g/mol, PDI = 1,04  

ii) Mp =      30.230 g/mol, PDI = 1,03  

iii) Mp =    217.900 g/mol, PDI = 1,04  

iv) Mp = 1.214.000 g/mol, PDI = 1,04  

Το πρότυπο διάλυμα B αποτελείται απο 28 mg συνολική ποσότητας από τέσσερα 

πολυστυρένια (7 mg το καθένα):  

i) Mp =        9.970 g/mol, PDI = 1,03  

ii) Mp =      69.650 g/mol, PDI = 1,03  

iii) Mp =    465.600 g/mol, PDI = 1,04  

iv) Mp = 3.242.000 g/mol, PDI = 1,08  

Τα προαναφερόμενα διαλύματα Α και Β διαλύονται σε 5 mL ODCB το καθένα στους 100 oC 

για 24 h. και χρησιμοποιείται 1 mLσε κάθε μέτρηση αφού ο δειγματοφορέας είναι μέγιστου 

όγκου 15ml.  

Ο διαχωρισμός των διάφορων μακρομορίων του πολυμερούς, επιτυγχάνεται εξαιτίας 

του διαφορετικού υδροδυναμικού όγκου (Vh) που εμφανίζει το καθένα. Ο υδροδυναμικός 

όγκος (Vh) εξαρτάται από το μέσω μοριακό βάρος, από την χημική σύσταση και την δομή 

των μακρομορίων, πέρα από το μέσο μοριακό βάρος. Η βαθμονόμηση μπορεί να εφαρμοστεί 

μόνο σε δείγματα που έχουν την ίδια χημική σύσταση και αρχιτεκτονική με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται για την βαθμονόμηση. Ο υδροδυναμικός όγκος (Vh) δίνεται από την σχέση 

του Flory: Vh = [n]Μ̅ = Φ < S2̅̅ ̅
>

3

2 όπου Φ είναι η σταθερά του Flory και ίση με 2.5x1021 mol-1 

όταν το εσωτερικό ιξώδες [η] εκφράζεται σε dl/gr και < S2̅̅ ̅> είναι το μέσο τετράγωνο της 

γυροσκοπικής ακτίνας του πολυμερούς.36,37 Συνεπώς η γραφική παράσταση του log[n] Mw
̅̅ ̅̅  σε 

συνάρτηση του Ve θα ισχύει για όλα τα πολυμερή ανεξάρτητα χημικής σύστασης και δομής. 

Την παγκόσμια βαθμονόμηση την εισήγαγε ο Benoit και οι συνεργάτες του το 196738 και 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.6. 
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Σχήμα 3.5: Χρόνοι έκλουσης πρότυπων πολυστυρενίων διαφορετικών μοριακών βαρών των πρότυπων 

του διαλύματος Α(πάνω) και πρότυπων του διαλύματοςΒ (κάτω) όπως ελήφθησαν μετά τη μέτρηση τους 

από το όργανο PL-GPC 220 High Temperature Chromatograph.Η βαθμονόμηση πραγματοποιήθηκε 

μέσω του χρωματογράφου δύο στηλών διαχωρισμού τύπου PLgel 10μm MIXED-B 300 x 7.5 mm της 

εταιρείας Agilent Technologies, με πρότυπα δείγματα PS της ίδιας εταιρείας (κόκκινη εξίσωση).Πριν τις 

δύο στήλες υπάρχει και προστήλη(PLgel 50x7.5mm. 
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Σχήμα 3.6: Παγκόσμια καμπύλη βαθμονόμησης που προήλθε με χρήση πολυμερών διαφορετικής 

χημικής σύστασης και αρχιτεκτονικής. Συγκεκριμένα χρησιμοποίηθηκαν γραμμικά και διακλαδισμένα 

πολυστυρένια, πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας), πολυ(βίνυλο χλωρίδιο), πολυ(φαίνυλο σιλοξάνη), 

πολυβουταδιένιο και διακλαδισμένα κατά συστάδες και εμβολιασμένα συμπολυμερή στυρενίου και 

μεθακρυλικού μεθυλεστέρα.36,37,38 

 

Με τη βοήθεια της παγκόσμιας καμπύλης βαθμονόμησης μπορεί να βρεθεί το 

μοριακό βάρος αγνώστου δείγματος με διαφορετική σύσταση και αρχιτεκτονική από το 

πρότυπο που συνήθως είναι γραμμικό ομοπολυμερές διαφορετικού μοριακού βάρους κατά 

αριθμό. Ισχύει ότι Vh,A = Vh,Π όπου Vh,A και Vh,Π είναι ο υδροδυναμικός όγκος του άγνωστου 

πολυμερούς και του πρότυπου αντίστοιχα. Είναι επίσης γνωστό ότι Vh = [n] M̅ και άρα Vh,A = 

[n]Α M̅w,A και Vh,Π = [n]Π M̅w,Π ή διαφορετικά [n]AMW,A = [n]ΠMW,Π. Από την σχέση Mark-

Hownink-Sakurada [n] = KM̅w
α με τις σταθερές α και Κ γνωστές για τα περισσότερα 

πολυμερή. Επομένως μπορεί να προσδιοριστεί το μοριακό βάρος του άγνωστου πολυμερούς 

αφού ΚΑ M̅w,A
α+1 = ΚΠ M̅w,Π

α+1. 

3.2 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) 

Ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός (Nuclear magnetic resonance) (NMR) είναι 

ένα φυσικό φαινόμενο στο οποίο οι πυρήνες σε ένα μαγνητικό πεδίο απορροφούν και 

επανεκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή η ενέργεια έχει συγκεκριμένη 

συχνότητα συντονισμού που εξαρτάται από την ισχύ του μαγνητικού πεδίου και τις 

μαγνητικές ιδιότητες του ισοτόπου των ατόμων· στις πρακτικές εφαρμογές, η συχνότητα 

είναι παρόμοια με τις τηλεοπτικές συχνότητες VHF και υπέρψηλες συχνότητες (UHF) των 

(60–1000 MHz). Το NMR επιτρέπει την παρατήρηση ειδικών κβαντικών μαγνητικών 

ιδιοτήτων του ατομικού πυρήνα. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της κβαντομηχανικής, το 

μέγιστο της τιμής της στροφορμής ενός σωματιδίου πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός ή 

το ½ ακέραιου αριθμού της τροποποιημένης σταθεράς του Planck ћ (h/2π). Επομένως, το 
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πυρηνικό spin μπορεί να πάρει τις τιμές 0, ½, 1, 1+ ½, 2, … κ.λπ, σε μονάδες ћ = h/2π. Η 

τιμή του spin ενός πυρήνα εξαρτάται από το μαζικό και ατομικό του αριθμό. Όταν ο μαζικός 

του αριθμός είναι περιττός (1, 3, 5, κλπ) και ο ατομικός αριθμός περιττός ή άρτιος τότε το 

spin (Ι) έχει τιμές 1/2, 3/2, 5/2,… . Όταν είναι και οι δύο αριθμοί άρτιοι τότε το spin είναι 

μηδέν. Όταν ο μαζικός αριθμός είναι άρτιος και ο ατομικός περιττός τότε το spin έχει τιμές 1, 

2, 3,… . Έτσι, οι πυρήνες 1H, 19F, 13C, 15N, κ.λπ έχουν Ι=1/2, ενώ οι πυρήνες 12C, 16Ο, και 32S 

με άρτιο μαζικό αριθμό και περιττό ατομικό αριθμό έχουν spin (Ι) μηδέν.40 

Αν οι προσανατολισμένοι πυρήνες ακτινοβοληθούν με κατάλληλης συχνότητας 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία γίνεται απορρόφηση ενέργειας και η κατάσταση 

χαμηλότερης ενέργειας αλλάζει φορά προς την κατάσταση υψηλότερης ενέργειας 

(αναστροφή σπιν) Σχήμα 3.7. Όταν λάβει χώρα η αναστροφή σπιν, οι πυρήνες έχουν 

συντονιστεί με την εφαρμοζόμενη ακτινοβολία (πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός).41 

Η ακριβής συχνότητα που απαιτείται για τον συντονισμό εξαρτάται από την ισχύ του 

εξωτερικού πεδίου και από το είδος του πυρήνα. Αν χρησιμοποιήσουμε πολύ ισχυρό 

μαγνητικό πεδίο, η ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο καταστάσεων σπίν είναι μεγάλη, 

οπότε απαιτείται ακτινοβολία υψηλότερης συχνότητας (υψηλότερης ενέργειας για να 

επιτευχθει αναστροφή σπιν. Αν χρησιμοποιηθεί ασθενέστερο μαγνητικό πεδίο απαιτείται 

χαμηλότερης συχνότητας ακτινοβολία (λιγότερη ενέργεια) για την αναστροφή του σπιν. Όλοι 

οι πυρήνες με περιττό αριθμό πρωτονίων πχ. (1Η, 2H, 14N, 17F, 31P) και οι πυρήνες με περιττό 

αριθμό νετρονίων εκδηλώνουν μαγνητικές ιδιότητες.41 

Η εξίσωση συντονισμού δίνεται από τον τύπο: )1(
2

0 jj B 



  , όπου οι 

παράγοντες νj και σj αναφέρονται στη συχνότητα συντονισμού (Larmor) και σταθερά 

προστασίας του πυρήνα j αντίστοιχα. Μεταβολές στις τιμές σ επομένως, προκύπτουν 

μεταβολές στις συχνότητες συντονισμού οι οποίες είναι και η αιτία της εμφάνισης χημικών 

μετατοπίσεων. Οι μετρήσεις χημικών μετατοπίσεων θα πρέπει να βασίζονται, φυσικά στη 

θέση συντονισμού του πυρήνα για τον οποίο δεν υπάρχει προστασία οπότε σ = 0. 
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Σχήμα 3.7: Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) 

και της καταγραφής του. 

 

Για κάθε πυρήνα είναι δυνατόν να υπολογιστεί η θέση συντονισμού του πυρήνα σε 

διαφορετικό χημικό περιβάλλον σε μέρη ανά εκατομμύριο σύμφωνα με την σχέση: 

66 10)(10)( jref

ref

refj

B

BB
ppm  


 , όπου οι παράγοντες Βj και σj αναφέρονται στο 

αποτελεσματικό πεδίο και στην αντίστοιχη σταθερά προστασίας του πυρήνα j (σref είναι 

ελάχιστο συγκρινόμενο με την μονάδα).  
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Η συχνότητα απορρόφησης δεν είναι ίδια για όλους τους πυρήνες 1Η ή 13C. Όλοι οι πυρήνες 

στα μόρια περιβάλλονται από ηλεκτρόνια. Όταν ασκηθεί ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο σε 

κάποιο μόριο, τα ηλεκτρόνια δημιουργούν τα δικά τους μικροσκοπικά τοπικά δίπολα. Αυτά 

τα μαγνητικά πεδία δρουν αντίθετα προς το εφαρμοζόμενο πεδίο ώστε το πραγματικό πεδίο 

στον πυρήνα να είναι λίγο μικρότερο από το εξωτερικό. Οι πυρήνες προστατεύονται από την 

πλήρη επίδραση του εφαρμοζόμενου πεδίου λόγω των ηλεκτρονίων που τους περιβάλλουν. 

Κάθε πυρήνας ενός μορίου βρίσκεται σε κάπως διαφορετικό ηλεκτρονικό περιβάλλον, 

προστατεύεται σε κάπως διαφορετική έκταση, οπότε το πραγματικό εφαρμοζόμενο 

μαγνητικό πεδίο να μην έιναι ίδιο για κάθε πυρήνα. Οι μικροδιαφορές του πραγματικά 

εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου που γίνονται αισθητές σε κάθε πυρήνα είναι δυνατό να 

ανιχνευθούν, οπότε προκύπτει διαφορετικό σήμα NMR για κάθε χημικά διακριτό πυρήνα 

άνθρακα ή υδρογόνου κάποιου μορίου. Κάθε κορυφή στο φάσμα NMR αντιστοιχεί σε ένα 

χημικά διακριτό πυρήνα του πυρήνα του μορίου. 

Τα φάσματα NMR αποτυπώνονται σε γραφήματα (Σχήμα 3.8)41, που εμφανίζουν την 

ισχύ του εμφανιζόμενου πεδίου να αυξάνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στα αριστερά 

είναι η πλευρά χαμηλού πεδίου και στα δεξιά η πλευρά υψηλού πεδίου. Η θέση στο γράφημα 

όπου ένας πυρήνας απορροφά, καλείται χημική μετατόπιση. 

 
Σχήμα 3.8: Γράφημα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR. 

 

Η επιλογή δευτεριωμένου διαλύτη είναι αναγκαία για την αποφυγή εξαιρετικά 

έντονων απορροφήσεων του διαλύτη. Στα πειράματα NMR παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον 

κυρίως για τις διαφορές σταθερών προστασίας μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους πυρήνα 

διαφορετικών ενώσεων και όχι για τις απόλυτες τιμές σ. Τέτοιες διαφορές που αναμένεται να 

είναι πολύ μικρά κλάσματα του συνολικού φαινομένου της προστασίας, μπορούν να 

εκτιμηθούν από το ολικό εύρος των χημικών μετατοπίσεων για ένα δεδομένο πυρήνα που 

καθορίζει το εύρος και την ευαισθησία της προστασίας.  
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Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρασκευάστηκαν διαλύματα των πολυμερών σε 

δευτεριωμένο χλωροφόρμιο (CDCl3, Across 99.6%) και συγκέντρωσης ≈ 1% w/v και 

χρησιμοποιήθηκε η οργανολογία Bruker AV-250 Avance στους 25ο C και συχνότητα 

εντοπισμού 1H-250Hz και χρήση λογισμικού Topspin 2.1-Bruken. Στο Σχήμα 3.9 

απεικονίζεται η οργανολογία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού του Τμήματος Χημείας 

που ανήκει στο Δίκτυο ΕργαστηρίωνΥποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 
Σχήμα 3.9: Φωτογραφία του μαγνήτη για την λήψη φασμάτων πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR. 

 

3.3 Φασματομετρία Μοριακής Απορρόφησης στο Υπεριώδες/Ορατό (UV/Vis) 

 
 Οι απορροφήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή υπεριώδους (Ultra 

Violet, UV) και ορατού (Visible, VIS) τμήματος του φάσματος είναι αποτέλεσμα των 

ενεργειακών μεταβολών στην ηλεκτρονική δομή των μορίων. Στο είδος αυτό 

φασματοσκοπίας τα εξωτερικά ηλεκτρόνια είναι εκείνα, που με την ανύψωση ή πτώση από  

μία τροχιά σε μία άλλη, προκαλούν απορρόφηση ενέργειας σε διακεκριμένες, κβαντωμένες 

ποσότητες. Οι αλλαγές της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας του μορίου μίας χημικής ένωσης 

προκαλούν μεταβολές της διπολικής ροπής του, και ακριβώς αυτή η μεταβολή είναι 

υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση του χημικού μορίου και της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. Η περιοχή υπεριώδους είναι μεταξύ 10 και 380 nm μήκους κύματος και η 

περιοχή ορατού μεταξύ 380 και 780 nm. 

 Η φασματοσκοπία μοριακής απορρόφησης στηρίζεται στη μέτρηση της 

διαπερατότητας (Τ), ή της απορρόφησης (Α) διαλυμάτων, που τοποθετούνται σε διαφανείς 

κυψελίδες οπτικής διαδρομής b cm. Συνήθως, η συγκέντρωση c ενός αναλύτη που απορροφεί 

συνδέεται γραμμικά με την απορρόφηση σύμφωνα με την εξίσωση 3.1 που αποτελεί τη 

μαθηματική έκφραση του νόμου του Beer:42     

A = -logT = log
Po

P
= ε b c   (Εξίσωση 3.1) 
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Μετρήσεις Διαπερατότητας και Απορρόφησης 

Συνήθως, η διαπερατότητα και η απορρόφηση όπως ορίζονται στον Πίνακα 3.1, δεν 

μπορούν να μετρηθούν εργαστηριακά, επειδή το διάλυμα-δείγμα πρέπει να τοποθετηθεί σε 

έναν υποδοχέα με τοιχώματα διαπερατά στο φως γνωστό και ως κυψελίδα. Όπως 

απεικονίζεται και στο Σχήμα 3.10, στις δύο διεπιφάνειες αέρας/τοίχωμα αλλά και στις δύο 

διεπιφάνειες τοίχωμα/διάλυμα, εμφανίζονται ανακλάσεις. Η προκαλούμενη εξασθένιση της 

δέσμης είναι σημαντική διότι κατά την διέλευση δέσμης κίτρινου φωτός μέσω γυάλινης 

κυψελίδας νερό, χάνεται περίπου το 8,5% της ισχύς της από ανακλάσεις.  

Πίνακας 3.1: Σημαντικοί όροι και σύμβολα για τη μέτρηση της απορρόφησης 

Όρος και σύμβολο Ορισμός 
Εναλλακτικό όνομα και 

σύμβολο 

Ακτινοβολούμενη ισχύς P, Pο 

Η Ενέργεια της ακτινοβολίας 

(σε erg), που προσπίπτει σε 

μια επιφάνεια 1𝑐𝑚2 ενός 

ανιχνευτή ανά δευτερόλεπτο 

Ένταση ακτινοβολίας  I, Iο 

Απορρόφηση A log(
Ρο

P
) 

Οπτική πυκνότητα D, 

απόσβεση E 

Διαπερατότητα Τ P / Po Εκπομπή, διάδοση 

Μήκος διαδρομής της 

ακτινοβολίας b 
- l, d 

Απορροφητικότητα a A / bc Συντελεστής απόσβεσης k 

Γραμμομοριακή 

απορροφητικότητα ε 
A / bc 

Γραμμομοριακός συντελεστής 

απόσβεσης 

 

Εξασθένιση μίας δέσμης μπορεί να συμβεί ακόμα και ως αποτέλεσμα σκέδασης από 

μεγάλα μόρια, αλλά και της απορρόφησης από τα τοιχώματα της κυψελίδας. Για 

αντιστάθμιση αυτών των φαινομένων συγκρίνεται η ισχύς της δέσμης, που διαπερνά το 

διάλυμα του αναλυτή με την ισχύ της δέσμης που διαπερνά την κυψελίδα όταν αυτή περιέχει 

μόνο τον διαλύτη43. 
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Σχήμα 3.10: Απώλειες από ανάκλαση και σκέδαση σε κυψελίδα φασματοσκοπίας μοριακής 

απορρόφησης. 

 

Οι πειραματικές τιμές της διαπερατότητας και της απορρόφησης, που προσεγγίζουν 

την πραγματική τιμή διαπερατότητας και απορρόφησης υπολογίζονται από τις εξισώσεις 3.2 

και 3.3: 

 

Τ = 
Ρδιαλύματος

Ρδιαλύτη

 = 
P

Ρο

   (3.2) 

Α = log
Pδιαλύτης

Ρδιάλυμα

 ≈ log
Ρο

P
   (3.3) 

Οι όροι Po και P, αναφέρονται στην ισχύ της ακτινοβολίας, μετά την διέλευση της από την 

κυψελίδα που περιέχει τον διαλύτη και τον αναλυτή αντίστοιχα. 

Εφαρμογές του νόμου του Beer σε μίγματα 

Ο νόμος του Beer εφαρμόζεται και σε υλικά που περιέχουν περισσότερα από ένα 

απορροφούντα συστατικά. Εάν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών 

συστατικών του μίγματος η ολική απορρόφηση ενός τέτοιου συστήματος παρέχεται από την 

εξίσωση 3.4: 

Αολική=Α1+Α2+…+Αn=ε1bc1+ε2bc2+…+εnbcn       (3.4) 

Όπου οι δείκτες 1,2,3,…,n αναφέρονται στα επιμέρους συστατικά του μίγματος. 

Περιορισμοί στον νόμο του Beer 

Στην γραμμικότητα μεταξύ απορρόφησης και οπτικής διαδρομής, παρουσιάζονται 

πολύ λίγες εξαιρέσεις. Ωστόσο, παρουσιάζονται αποκλίσεις από την γραμμικότητα μεταξύ 

της μετρούμενης απορρόφησης και της συγκέντρωσης, όταν η οπτική διαδρομή b είναι 

σταθερή. Μερικές από τις αποκλίσεις αυτές είναι θεμελιώδους σημασίας και 
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αντιπροσωπεύουν πραγματικούς περιορισμούς του νόμου. Ωστόσο, άλλες αποκλίσεις 

εμφανίζονται ως συνέπεια του τρόπου μέτρησης της απορρόφησης ή ως αποτέλεσμα χημικών 

μεταβολών, που συνδέονται με αλλαγές της συγκέντρωσης. Οι δύο τελευταίοι περιορισμοί 

είναι γνωστοί ως αποκλίσεις όπου οφείλονται στην οργανολογία (instrumental deviations) και 

αποκλίσεις που οφείλονται στην χημεία που εξετάζεται (chemical deviations), αντίστοιχα. 

Τύποι φασματοφωτομέτρων 

Παρακάτω αναλύονται τέσσερις γενικοί τύποι οργάνολογίας φασματοφωτομέτρων: 

1) Απλής δέσμης 

2) Διπλής δέσμης στον χώρο 

3) Διπλής δέσμης στον χρόνο 

4) Πολυδιαυλικά όργανα 

 

Όργανα διπλής δέσμης43 

Πολλά σύγχρονα φωτόμετρα και φασματοφωτόμετρα είναι όργανα διπλής δέσμης 

(double-beam) και αυτα χρησιμοποιούνται κυρίως στα σύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια (και 

γι’ αυτό τον λογο περιγράφονται αναλυτικά τα συγκεκριμένα και όχι τα υπόλοιπα) . Στο 

Σχήμα 3.11 παρουσιάζεται ένα όργανο “διπλής δέσμης στο χώρο” στο οποίο οι δυο δέσμες 

σχηματίζονται στον χώρο με ένα κάτοπτρο σχήματος V που ονομάζεται διαμοιραστής δέσμης 

(beam splitter). Μία από τις δέσμες διέρχεται από το διάλυμα αναφοράς και φθάνει στον 

φωτομεταλλάκτη και ενώ η δεύτερη διέρχεται από το δείγμα και φθάνει σε έναν δεύτερο 

φωτομεταλλάκτη ίδιο με τον προηγούμενο. Τα σήματα από τους φωτομεταλλάκτες 

ενισχύονται και ο λόγος τους (ή ο λογάριθμος του λόγου τους) προσδιορίζεται με 

ηλεκτρονικά μέσα και παρουσιάζεται στο όργανο ανάγνωσης. 

Στα όργανα διπλής δέσμης οι δέσμες χωρίζονται χρονικά με έναν περιστρεφόμενο 

δίσκο με κατοπτρικούς και διαφανείς τομείς. Οι πρώτοι κατευθύνουν την δέσμη από τον 

μονοχρωμάτορα προς την κυψελίδα αναφοράς και οι δεύτεροι προς την κυψελίδα του 

δείγματος. Οι παλμοί της ακτινοβολίας ανασυνδυάζονται με άλλο ημιδιαφανές κάτοπτρο 

(κατοπτρικό πλέγμα) και η ανασυνδεόμενη δέσμη κατευθύνεται προς τον μεταλλάκτη. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.11, ο ηλεκτροκίνητα περιστρεφόμενος κατοπτρικός δίσκος είναι 

χωρισμένος σε τέσσερα τεταρτημόρια όπου συγκρατούνται με αμαυρωμένα μεταλλικά 

πλαίσια, τα οποία διακόπτουν περιοδικά την δέσμη και την εμποδίζουν να φτάσει στο 

μεταλλάκτη. Το κύκλωμα ανίχνευσης είναι προγραμματισμένο, ώστε κατά τις χρονικές 

περιόδους πλήρους διακοπής της δέσμης να πραγματοποιεί ρύθμιση του σκοτεινού ρεύματος. 

Το όργανο του Σχήματος 3.11 είναι τύπου μηδενισμού (null type), όπου η δέσμη που 
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διέρχεται από τον διαλυτή εξασθενεί, μέχρις ότου η ένταση της εξισωθεί με την ένταση της 

δέσμης που διέρχεται από το δείγμα. Η εξασθένιση αυτή πραγματοποιείται με οπτική σφήνα 

(optical wedge), της οποίας η οπτική διαδρομή (επομένως και η διαπερατότητα) ελαττώνεται 

γραμμικά κατά το μήκος της. Επομένως ο μηδενισμός επιτυγχάνεται με μετατόπιση της 

σφήνας μέσα στην δέσμη, μέχρις ότου οι δύο ηλεκτρικοί παλμοί εξισωθούν, πράγμα που 

διαπιστώνεται με τον ανιχνευτή μηδενός. Η διαπερατότητα (ή η απορρόφηση) υπολογίζεται 

τότε κατευθείαν στην κλίμακα από τη θέση του δείκτη, που είναι προσαρμοσμένος στη 

σφήνα. 

 
Σχήμα 3.11: Σχηματική αναπαράσταση φασματοφωτόμετρου διπλής δέσμης. 

 

 Τα όργανα διπλής δέσμης έχουν το πλεονέκτημα να αντισταθμίζουν όλες, ακόμη και 

τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της ακτινοβολίας της πηγής, καθώς και τις ολισθήσεις 

μεταλλάκτη και ενισχυτή. Επίσης αντισταθμίζουν και τις έντονες εξαρτήσεις της έντασης των 

διαφόρων πηγών από το μήκος κύματος Σχήμα 3.11. Τα όργανα διπλής δέσμης είναι 

κατάλληλα για συνεχή καταγραφή φασμάτων διαπερατότητας ή απορρόφησης. Αυτός είναι 

και ο λόγος που σήμερα τα περισσότερα φασματοφωτόμετρα ορατού/υπεριώδους είναι τύπου 

διπλής δέσμης (συνήθως ως προς τον χρόνο).  

 Τα φασματοφωτόμετρα σάρωσης υπερύθρου βασίζονται επίσης στον ίδιο σχεδιασμό. 

Μία απεικόνιση του  φασματοφωτομέτρου που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής δίνεται στο Σχήμα 3.12. 
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Σχήμα 3.12: Φασματοφωτόμετρο της εταιρίας Shimatzu τύπου GX Shimadzu 2401 που 

χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

 

Εφαρμογές της Μοριακής Φασματομετρίας Απορρόφησης Ορατού/Υπεριώδους 

Μετρήσεις που βασίζονται στην απορρόφηση της ορατής υπεριώδους ακτινοβολίας 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την αναγνώριση και τον προσδιορισμό δεκάδων χιλιάδων 

ανόργανων και οργανικών ενώσεων. Οι μέθοδοι μοριακής απορρόφησης στο ορατό και στο 

υπεριώδες είναι πιθανώς οι πλέον χρησιμοποιημένες από όλες τις άλλες τεχνικές ποσοτικής 

ανάλυσης τόσο σε χημικά όσο και σε κλινικά εργαστήρια. 

 

Σωματίδια που απορροφούν με π, σ και n ηλεκτρόνια 

Τα σωματίδια που απορροφούν και περιέχουν π, σ και n ηλεκτρόνια είναι κυρίως 

οργανικά μόρια και ιόντα καθώς και ένας αριθμός ανόργανων ανιόντων44. Όλες οι οργανικές 

ενώσεις έχουν την ικανότητα να απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθώς όλες 

περιέχουν ηλεκτρόνια σθένους, τα όποια μπορούν να διεγερθούν σε υψηλότερες ενεργειακές 

καταστάσεις. Οι ενέργειες που συνδέονται με διέγερση ηλεκτρόνιων απλών δεσμών είναι 

τόσο μεγάλες, ώστε η απορρόφηση ακτινοβολίας περιορίζεται στην λεγόμενη περιοχή 

υπεριώδους κενού (λ < 185 nm), όπου απορροφούν ισχυρά και τα συστατικά της 

ατμόσφαιρας. Οι πειραματικές δυσκολίες για μετρήσεις στην περιοχή αυτή είναι τόσο 

μεγάλες, ώστε οι φασματοφωτομετρικές μελέτες των οργανικών ενώσεων 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε μήκη κύματος στην ορατή και υπεριώδη περιοχή 

οφείλεται σε έναν περιορισμένο αριθμό χαρακτηριστικών ομάδων, που καλούνται 

χρωμοφόρα κι οι οποίες περιέχουν ηλεκτρόνια σθένους με σχετικά χαμηλές ενέργειες 

διέγερσης. Τα ηλεκτρονιακά φάσματα των οργανικών μορίων, που περιέχουν χρωμοφόρες 

ενώσεις, είναι συνήθως πολύπλοκα, επειδή οι μεταπτώσεις των δονητικών και 

ηλεκτρονιακών σταθμών προστίθενται και οδηγούν σε αλληλοεπικαλούμενες περιοχές. Το 

αποτέλεσμα είναι μία ευρεία ζώνη απορρόφησης, η οποία συχνά φαίνεται να είναι συνεχής. Η 
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πολύπλοκη υφή του φάσματος καθιστά κάθε λεπτομερειακή θεωρητική ανάλυση του από 

δύσκολη μέχρι αδύνατη. Ωστόσο, είναι δυνατή η εξαγωγή ποιοτικών και ημιποσοτικών 

συμπερασμάτων ως προς τις υπεύθυνες ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις για ορισμένα φάσματα 

απορρόφησης, με εξέταση των εμπλεκόμενων μοριακών τροχιακών. 

 

Είδη ηλεκτρονίων που απορροφούνται 

Τα ηλεκτρόνια που συνεισφέρουν στην απορρόφηση ενός οργανικού μορίου είναι: 

 (1) ηλεκτρόνια που συμμετέχουν απευθείας στον σχηματισμό δεσμών (δεσμικά 

ηλεκτρόνια) και επομένως συνδέονται με περισσότερα από ένα άτομα, 

 (2) μη δεσμικά ή μονήρη εξωτερικά ηλεκτρόνια, που συνήθως εντοπίζονται γύρω 

από άτομα όπως το οξυγόνο, τα αλογόνα,το θειο και το άζωτο. 

 

Ο ομοιοπολικός δεσμός πραγματοποιείται επειδή τα ηλεκτρόνια που τον σχηματίζουν 

κινούνται στον χώρο πάνω από τα δύο άτομα, κατά τρόπο ο οποίος ελαχιστοποιεί τις 

απωστικές δυνάμεις Coulomb μεταξύ τους. Αυτά τα μη εντοπισμένα πεδία μεταξύ των 

ατόμων, τα οποία καταλαμβάνονται από δεσμικά ηλεκτρόνια, καλούνται μοριακά τροχιακά 

και μπορεί να θεωρηθούν αποτέλεσμα επικάλυψης των ατομικών τροχιακών. Όταν δύο 

ατομικά τροχιακά συνδυάζονται, τότε προκύπτει είτε ένα δεσμικό μοριακό τροχιακό χαμηλής 

ενέργειας ή ένα αντιδεσμικό μόριο υψηλής ενέργειας. Στην θεμελιώδη κατάσταση, τα 

ηλεκτρόνια του μορίου καταλαμβάνουν το δεσμικό τροχιακό. Τα μοριακά τροχιακά, που 

σχετίζονται με απλούς δεσμούς σε οργανικά μόρια αναφέρονται ως σ και τα αντίστοιχα 

ηλεκτρόνια ως ηλεκτρόνια σ. Η κατανομή της πυκνότητας του ηλεκτρονιακού νέφους σ είναι 

σφαιρικά συμμετρική γύρω από τον άξονα του δεσμού. Η μέση πυκνότητα του αρνητικού 

φορτίου, που πηγάζει από την περιστροφή των δύο ηλεκτρονίων γύρω από τους θετικά 

φορτισμένους πυρήνες, ενδείκνυνται με το ποσοστό σκίασης. Ο διπλός δεσμός σε ένα 

οργανικό μόριο αποτελείται από δυο είδη μοριακών τροχιακών: ένα τροχιακό σ, που 

αντιστοιχεί στο ένα ζεύγος δεσμικών ηλεκτρονίων και ένα τροχιακό π, που αντιστοιχεί στο 

άλλο. Τα μοριακά τροχιακά π σχηματίζονται από την πλευρική (παράλληλη) επικάλυψη των 

ατομικών τροχιακών p. Η κατανομή του φορτίου σε αυτά χαρακτηρίζεται από ένα κομβικό ή 

μηδενικό επίπεδο, δηλαδή μία περιοχή χαμηλής πυκνότητας φορτίου κατά μήκος του άξονα 

του δεσμού και από μία μέγιστη πυκνότητα σε περιοχές πάνω και κάτω από το κομβικό 

επίπεδο. Εκτός από τα σ και π ηλεκτρόνια, πολλά οργανικά μόρια περιέχουν επιπλέον και μη 

δεσμικά ηλεκτρόνια. Αυτά τα μονήρη, κυρίως, ηλεκτρόνια συμβολίζονται ως n. Στο Σχήμα 

3.13 παρουσιάζονται τα τρία είδη των ηλεκτρονίων για  το μόριο της φορμαλδεΰδης. 
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Σχήμα 3.13: Είδη των μοριακών τροχιακών στο μόριο της φορμαλδεϋδης. 

 

 Όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 3.14, οι ενέργειες για τα διάφορα είδη των 

μοριακών τροχιακών διαφέρουν σημαντικά. Κατά γενικό κανόνα, τα ενεργειακά επίπεδα των 

μη δεσμικών ηλεκτρονίων βρίσκονται μεταξύ αυτών των δεσμικών και αντιδεσμικών π και σ 

ηλεκτρονίων. Οι ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις ανάμεσα σε ορισμένες ενεργειακές στάθμες 

μπορεί να αποδοθούν σε απορρόφηση ακτινοβολίας. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.14, 

τέσσερα είδη μεταπτώσεων είναι δυνατόν να συμβούν σ → σ*, n → σ*, n → π* και π → π*. 

 

 
Σχήμα 3.14: Ηλεκτρονιακές ενεργειακές στάθμες σε μία ένωση.44 

 

Μεταπτώσεις σ → σ* 

Στην περίπτωση αυτή ένα ηλεκτρόνιο διεγείρεται από ένα δεσμικό τροχιακό προς το 

αντίστοιχο αντιδεσμικό, με απορρόφηση ακτινοβολίας. Τότε το μόριο αναφέρεται ότι 

βρίσκεται στη σ, σ* διεγερμένη κατάσταση. Σε σύγκριση με τις άλλες δυνατές μεταπτώσεις, η 

ενέργεια που απαιτείται για μια μετάπτωση σ → σ* είναι μεγάλη (πρώτο βέλος στο Σχήμα 

3.14) και αντιστοιχεί σε συχνότητες ακτινοβολίας στη περιοχή του υπεριώδους κενού. Για 

παράδειγμα το μεθάνιο το οποίο περιέχει μόνο απλούς δεσμούς C-H και επομένως μπορεί να 

δώσει μόνο μεταπτώσεις σ → σ*, εμφανίζει μεγίστη απορρόφηση στα 125nm. Το αιθάνιο 

παρουσιάζει μέγιστο στα 135 nm, το οποίο προκύπτει από ανάλογες μεταπτώσεις αν και εδώ 

περιλαμβάνονται και τα ηλεκτρόνια του δεσμού C-C. Επειδή η ισχύς του δεσμού C-C είναι 

μικρότερη από την ισχύ του δεσμού C-H, απαιτείται μικρότερη ενέργεια για την διέγερση και 

έτσι η κορυφή της απορρόφησης είναι μετατοπισμένη προς μεγαλύτερα μήκη κύματος. Τα 
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μέγιστα της απορρόφησης λόγω των μεταπτώσεων σ → σ* σπάνια παρατηρούνται στην 

προσιτή περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας. 

 

Μεταπτώσεις n → σ* 

Οι κορεσμένες ενώσεις οι οποίες περιέχουν άτομα με ελεύθερα ζεύγη ηλεκτρονίων 

(μη δεσμικά ηλεκτρόνια) μπορούν να δώσουν μεταπτώσεις n → σ*. Σε γενικές γραμμές, οι 

μεταπτώσεις αυτές απαιτούν μικρότερη ενέργεια από τις σ → σ* και είναι δυνατόν να 

προέλθουν από ακτινοβολίες με μήκη κύματος 150 έως 250 nm, με τις εντονότερες κορυφές 

να είναι κάτω από 200 nm. Οι γραμμομοριακές απορροφητικότητες, που αντιστοιχούν στις 

μετάπτωσης n → σ* είναι μικρού η μεσαίου μεγέθους και κυμαίνονται από 100 έως 3000 L 

cm-1 mol-1. Τα μέγιστα των μεταπτώσεων n → σ* τείνουν να μετατοπιστούν προς μικρότερα 

μήκη κύματος, σε διαλύτες υψηλής πολικότητας, όπως νερό και αιθανόλη. Ο αριθμός των 

χαρακτηριστικών ομάδων των οργανικών ενώσεων που δίνουν κορυφές μεταπτώσεων n → 

σ* στην περιοχή του προσιτού υπεριώδους είναι σχετικά μικρός. 

 

Μεταπτώσεις n → π* και π → π* 

Οι περισσότερες εφαρμογές της φασματοφωτομετρίας μοριακής απορρόφησης, όσον 

αφορά στις οργανικές ενώσεις, βασίζονται στην μετάπτωση n και π ηλεκτρονίων στην π* 

διεγερμένη κατάσταση. Ο λόγος είναι ότι οι ενέργειες που απαιτούνται για τις μεταπτώσεις 

αυτές βρίσκονται στην φασματική περιοχή των 200 - 700 nm όπου δεν παρουσιάζονται 

πειραματικές δυσκολίες κατά τις μετρήσεις. Και οι δύο κατηγορίες μεταπτώσεων 

προϋποθέτουν την παρουσία ακόρεστης χαρακτηριστικής ομάδας στο μόριο της οργανικής 

ένωσης, η οποία παρέχει τα τροχιακά π. Για τις ομάδες αυτές ισχύει ο όρος “χρωμοφόρο”. Οι 

γραμμομοριακές απορροφητικότητες για κορυφές απορρόφησης από την n στην π* 

διεγερμένη κατάσταση είναι σχετικά χαμηλές και κυμαίνονται από 10 έως 100 L cm-1 mol-1 

και για τις μεταπτώσεις π → π* βρισκονται στην περιοχή των 1000 έως 10000 L cm-1 mol-1. 

Άλλη χαρακτηριστική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη απορρόφησης, είναι η επίδραση 

του διαλύτη στο μήκος κύματος της κορυφής. Διαλύτες με μεγάλη πολικότητα μετατοπίζουν 

τις κορυφές των μεταπτώσεων n → π* προς μικρότερα μήκη κύματος (υψοχρωμική ή κυανή 

μετατόπιση). Το υψοχρωμικό φαινόμενο προκαλείται πιθανόν από την αύξηση της 

επιδιαλύτωσης του ελεύθερου ηλεκτρονιακού ζεύγους, γεγονός που προκαλεί μείωση της 

ενέργειας του τροχιακού n. Οι πιο εμφανείς επιπτώσεις του παραπάνω φαινομένου (κυανή 

μετατόπιση 30 nm και πλέον), παρατηρούνται σε υδρολυτικούς διαλύτες, όπως το το νερό και 

οι αλκοόλες, οπότε σχηματίζονται δεσμοί υδρογόνου μεταξύ πρωτονίων διαλύτη και 

ελευθέρων ζευγών ηλεκτρονίων. Εδώ, η ενέργεια των τροχιακών n μειώνεται κατά ένα ποσό 

που ισοδυναμεί με την ενέργεια του δεσμού υδρογόνου. Ωστόσο, σε μετάπτωση τύπου n → 
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π*, το μονήρες n ηλεκτρόνιο που απομένει, δεν μπορεί να διατηρήσει τον δεσμό υδρογόνου 

με αποτέλεσμα η ενέργεια της διεγερμένης κατάστασης n → π* δεν επηρεάζεται από το είδος 

του διαλύτη. Συμβαίνει και πάλι μπλε μετατόπιση, η οποία όμως ελάχιστα αντιστοιχεί στην 

ενέργεια του δεσμού υδρογόνου. 

Ένα άλλο φαινόμενο επίδρασης του διαλύτη, το οποίο επηρεάζει τόσο τις π → π*, όσο και τις 

n → π* μεταπτώσεις, είναι αυτό που οδηγεί σε βαθυχρωμική μετατόπιση με την αύξηση της 

πολικότητας του διαλύτη. Η επίδραση αυτή είναι μικρή (συνήθως μικρότερη από 5 nm) και 

έτσι επισκιάζεται από την προαναφερθείσα υψοχρωματική μετατόπιση, ιδιαίτερα στις 

μεταπτώσεις τύπου n → π*. Με αυτήν την βαθυχρωμική μετατόπιση, οι ελκτικές δυνάμεις 

διπόλου-διπόλου που αναπτύσσονται μεταξύ διαλύτη και απορροφούντος συστήματος, 

τείνουν να μειώσουν τόσο της βασικής, όσο και της διεγερμένης κατάστασης. Η επίδραση 

είναι εντονότερη στη διεγερμένη κατάσταση. Έτσι η ενεργειακή διαφορά μειώνεται με την 

αύξηση της πολικότητας του διαλύτη, με αποτέλεσμα μια μικρή βαθυχρωμική μετατόπιση. 

 

3.4 Κυκλική Bολταμετρία (CV) 

Η πειραματική διάταξη της κυκλικής βολταμμετρίας δίνεται στο Σχήμα 3.15. 

 

Σχήμα 3.15: Πειραματική διάταξη κυκλικής βολταμετρίας. 

Τα συμβατικά ηλεκτροχημικά κελιά αποτελούνται από 3 ηλεκτρόδια, το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς, το ηλεκτρόδιο εργασίας και το βοηθητικό ηλεκτρόδιο το οποίο χρησιμοποιείται 

για να κλείσει το κύκλωμα. Ένα τέτοιο τυπικό κελί χρησιμοποιήθηκε και στα πειράματα που 

έλαβαν χώρα στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. Τα ηλεκτρόδια αναφοράς πρέπει, να διατηρούν ένα σταθερό δυναμικό ώστε 

οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτροχημικό κελί να μπορεί να αποδοθεί στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας και συνεπώς στο προς ανάλυση δείγμα. Επιπλέον το ιδανικό ηλεκτρόδιο αναφοράς 

πρέπει να είναι εύχρηστο και εύκολο να παρασκευαστεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι 
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ηλεκτροδίων αναφοράς όπως ηλεκτρόδια καλομέλανος, Ag/AgCl και το SHE (Standard 

Hydrogen Electrode). Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, λόγω της φύσεως των δειγμάτων, 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο με μη-υδατικά ηλεκτρόδια αναφοράς και για αυτό το λόγο 

επιλέχθηκε το ηλεκτρόδιο Ag/AgCl ως ηλεκτρόδιο αναφοράς. Όσον αφορά στο βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο και στο ηλεκτρόδιο εργασίας υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία45 ώστε να λαμβάνει 

χώρα σωστή επιλογή ηλεκτροδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το προς 

εξέταση δείγμα. Στα πειράματα της παρούσας διατριβής έχει επιλεχθεί η πλατίνα ως 

βοηθητικό ηλεκτρόδιο αλλά και ως ηλεκτρόδιο εργασίας. Το διάλυμα που χρησιμοποιείται 

για τα πειράματα της κυκλικής βολταμμετρίας επιλέγεται ανάλογα με τις ιδιότητες του προς 

εξέταση δείγματος. Εάν πραγματοποιείται ανάλυση σε στερεά κατάσταση, τότε επιλέγεται 

ένας κακός διαλυτής. Αντίθετη πορεία ακολουθείται εάν πραγματοποιείται ανάλυση σε 

διάλυμα. Το ηλεκτρόδιο εργασίας μπορεί να δράσει μόνο στην πολύ λεπτή στοιβάδα 

διαλύματος που βρίσκεται σε επαφή με την επιφάνειά του.   

3.5 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 

Η  ηλεκτρονική μικροσκοπία36 είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί μια δέσμη 

ηλεκτρονίων για να μεγεθύνει εικόνες δειγμάτων. Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης 

ηλεκτρονίων αντί φωτός για το σχηματισμό εικόνων είναι ότι παρέχουν τουλάχιστον τρεις 

τάξεις μεγέθους μεγέθους μεγαλύτερη ανάλυση (resolution). Η ανάλυση που παρέχει ένα 

οπτικό μικροσκόπιο είναι της τάξης των 200 nm, ενώ για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο διέλευσης υψηλής ευκρίνιας (High Resolution Transmission Electron 

Microscope) HR-ΤΕΜ οδήγησε σε λεπτομέρειες της τάξης των 0.2 nm. Για το λόγο αυτό η 

ηλεκτρονική μικροσκοπία διαδραματίζει ολοένα αυξανόμενο ρόλο στη μελέτη της δομής που 

εμφανίζουν τα  πολυμερή σε κλίμακες μικρότερες του μm, από το πακετάρισμα των 

αλυσίδων σε ατομικό επίπεδο μέχρι τη διάταξη των προσθέτων ενίσχυσης του υλικού (π.χ. 

ινίδια σε σύνθετα υλικά) της τάξης των μερικών μm. Τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια είναι 

διαθέσιμα για μικροσκοπική ανάλυση πολυμερών από το 1930. Οι βασικοί τύποι 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είναι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (Transmission 

Electron Microscope ή ΤΕΜ) και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron 

Microscope ή SEM), που παρέχουν μοναδικές και συχνά συμπληρωματικές πληροφορίες. Στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης η εικόνα παράγεται σαρώνοντας αναλυτικά με 

εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του δείγματος.  (Η δέσμη e- αλληλεπιδρά με 

την λεπτή επιφάνεια του δείγματος, μόλις μερικά μm χωρίς να παρέχονται πληροφορίες για 

όλο το δείγμα). Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης η εικόνα σχηματίζεται όταν δέσμη 

ηλεκτρονίων διαπερνά μέσα από ολόκληρο το δείγμα, άρα πρέπει αυτό τουλάχιστον να είναι 

πολύ λεπτό.  
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3.5.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM) 

Τα πολυμερή είναι πολύ ευαίσθητα στη δέσμη των ηλεκτρονίων. Είναι  δυνατόν να 

προκαλέσει χημικές αλλαγές (π.χ. δικτύωση ή αποικοδόμηση), καταστροφή της 

κρυσταλλικότητας, απώλεια μάζας, αύξηση της θερμοκρασίας (προκαλώντας αύξηση της 

ευαισθησίας του δείγματος στη δέσμη). Μεγάλης σημασίας είναι ακόμα η χαμηλή αντίθεση 

(contrast) που παρουσιάζουν τα πολυμερή που μελετώνται με ΤΕΜ. Στη περίπτωση ΤΕΜ 

φωτεινού πεδίου το contrast προέρχεται από δύο κυρίως παράγοντες αλλαγή στο πάχος του 

δείγματος από περιοχή σε περιοχή (thickness contrast) και αλλαγή στον ατομικό αριθμό, 

δηλαδή στην ηλεκτρονική πυκνότητα. Τα περισσότερα πολυμερή περιέχουν ενώσεις με όμοια 

χημικά συστατικά (κυρίως άνθρακα και υδρογόνο) οπότε οι πυκνότητες τους είναι περίπου 

ίδιες. Άρα τα πολυμερή εμφανίζουν μειωμένη αντίθεση, οπότε και απαιτείται η 

χρησιμοποίηση  τεχνικής για την αύξηση της αντίθεσης και τέλος απαιτείται και διαδικασία 

λήψης λεπτών υμενίων. Σε κάθε ηλεκτρόνιο που περνά μέσα από το στερεό δείγμα λόγω των 

πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ηλεκτρονίων και του δείγματος μπορούν να συμβούν 

τα εξής:  

α) το ηλεκτρόνιο δεν εκτρέπεται, δηλαδή διαπερνά το δείγμα χωρίς να αλληλεπιδράσει με 

αυτό, β) εκτρέπεται χωρίς απώλεια ενέργειας (ελαστική σκέδαση), γ) χάνει ένα σημαντικό 

ποσό ενέργειας και πιθανόν εκτρέπεται (ανελαστική σκέδαση), με αποτέλεσμα εκπομπή 

δευτερογενούς ακτινοβολίας ηλεκτρονίων ή ακτίνων Χ. Για να προκύψει ικανοποιητική 

αντίθεση πρέπει να διαχωριστούν τα e- που σκεδάζονται (β και γ) από εκείνα που δεν 

σκεδάζονται (α), γεγονός που επιτυχάνεται  με χρήση αντικειμενικού φακού και την 

αντίστοιχων διαφραγμάτων.  

Στα πλαίσια της παρουσας διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιήθηκε το 

ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο διέλευσης JEM-2100 υψηλής ευκρίνειας (High Resolution ή HR) 

της εταιρίας JEOL. Η διαφορά δυναμικού για την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων ήταν σε όλες 

τις περιπτώσεις 200kV.  
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Σχήμα 3.16: Οργανολογία της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (ΤΕΜ) που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα διδακτορική διατριβή. 

 

 

3.5.2 Σχηματική Αναπαράσταση Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης 

 

Τα ηλεκτρόνια που προσπίπτουν στο δείγμα, αντιδρούν με αυτό και εξέρχονται 

μεταφέροντας πληροφορίες στο πλάτος και τη φάση της κυματοσύνάρτησης που τα 

περιγράφει Οι πληροφορίες αυτές ερμηνεύονται συνήθως με χρήση του τετραγώνου του 

πλάτος της κυματοσυνάρτησης και η μέθοδος ονομάζεται contrast πάχους (amplitude 

contrast). Το contrast πάχους χαρακτηρίζεται από το contrast πάχους μάζας και το contrast 

σκέδασης. Είναι δυνατός ο χημικός χρωματισμός των δειγμάτων με ενώσεις βαρέων 

μετάλλων ώστε να αυξηθεί το contrast. Ο λόγος της χρήσης τέτοιων μετάλλων οφείλεται 

στον αυξημένο μαζικό αριθμό οπότε τα ηλεκτρόνια θα σκεδάζουν πολύ περισσότερο. Στο 

Σχήμα 3.17 φαίνεται η αντίδραση του τετροξείδιο του οσμίου (ΟsO4) με τους διπλούς 

δεσμούς πολυδιενίων. Για τον λόγο αυτό σε συμπολυμερή πολυστυρενίου με πολυδιένια αυτό 

κατά την παρατήρηση λεπτών υμενίων εμφανίζεται σύμφωνα με το ΤΕΜ.   
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Σχήμα 3.17: Η αντίδραση του τετροξείδιο του οσμίου (ΟsO4) με τους διπλούς δεσμούς πολυδιενίων. 

 

Σχηματική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης 

δίνεται στο Σχήμα 3.18. 

 

Σχήμα 3.18: Σχηματική αναπαράσταση (τομή) ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διαπερατότητας όπου 

φαίνεται το σύστημα φωτισμού και παραγωγής εικόνας.46 

 

 

3.6 Φασματοσκοπία Μεταβατικής Απορρόφησης (TAS) 

Η φασματοσκοπία μεταβατικής απορρόφησης (TAS) είναι διαδεδομένη τεχνική για 

τη μελέτη υπερευαίσθητων φαινομένων (διαδικασίες μετατροπής και χαλάρωσης) με 

μοναδική χρονική ακρίβεια της τάξης των εκατοντάδων femtoseconds. Το TAS μετράει τις 

μεταβολές της απορρόφησης / μετάδοσης στο δείγμα μετά τη διέγερσή του και πώς αυτές οι 

διαδικασίες χαλαρώνουν με το πέρασμα του χρόνου. Η τυπική διάταξη TAS Σχήμα 3.19 

αποτελείται από δύο δέσμες, δηλαδή τη δέσμη διέγερσης ("αντλία") και την δέσμη 

ανίχνευσης ("αισθητήρας"), οι οποίες και οι δύο παράγονται από παλλόμενο λέιζερ. 

Επιπλέον, ο παλμός της αντλίας διεγείρει τα δείγματα και στη συνέχεια, μετά από 
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συγκεκριμένο χρόνο καθυστέρησης, η δέσμη του ανιχνευτή ανιχνεύει οποιεσδήποτε αλλαγές 

στην απορρόφηση / μετάδοση των δειγμάτων. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις TAS σε φασματόμετρο μεταβατικής 

απορρόφησης Newport (TAS-1). Η πηγή ήταν ένα σύστημα λέιζερ Yb: KGW (PHAROS, 

Light Conversion), με κεντρικό μήκος κύματος στα 1026 nm, διάρκεια παλμού 170 fs και 

ρυθμό επανάληψης 1 kHz. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.19, χρησιμοποιήθηκε η 

θεμελιώδης δέσμη στα 1026 nm η οποία διαχωρίστηκε στη δέσμη αντλίας (90% της αρχικής 

δέσμης) και της ακτίνας ανιχνευτή (10% της αρχικής δέσμης). Η δέσμη αντλίας 

χρησιμοποιήθηκε για τη διέγερση του δείγματος. Το άλλο τμήμα της θεμελιώδους δέσμης, η 

δέσμη του ανιχνευτή, διέρχεται διαμέσου της γραμμής καθυστέρησης (έως 8 ns) και έπειτα 

εστιάστηκε σε έναν μη- γραμμικό κρύσταλλο (YAG crystal), δημιουργώντας ένα λευκό  

υπερ-συνεχές φως των 550-1000 nm. Η ενέργεια των δύο δεσμών μπορεί να ελεγχθεί από ένα 

φίλτρο ανακλαστικής ουδέτερης πυκνότητας. Η δέσμη ανιχνευτή, μετά το δείγμα, 

συζεύχθηκε μέσω μίας οπτικής ίνας και παρακολουθήθηκε ως συνάρτηση του μήκους 

κύματος σε διαφορετικό χρόνο καθυστέρησης μετά τη φωτοευαισθησία. 

 
Σχήμα 3.19: Σχηματική αναπαράσταση του φασματόμετρου μεταβατικής απορρόφησης (ΤAS). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Δομές Συμπολυμερών με Βάση το Ιντακενοδιθειοφαίνιο και Παραγώγων 

της Θειενοπυρρολοδιόνης 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν: 

4.1 Δομές ιντακενοδιθειοφαίνιου και παραγώγων της θειενοπυρρολοδιόνης, 

4.2 Σύνθεση συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου με τη θειενοπυρρολοδιόνης,  

4.3 Σύνθεση εναλλασσόμενων συμπολυμερών του ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με τη 

θειενοπυρρολοδιόνη, 

Ένα από τα πιο ελκυστικά μονομερή, για την σύνθεση υψηλού και μέσου ενεργειακού 

χάσματος συζυγιακών πολυμερών με εφαρμογή σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις είναι 

το ιντακενοδιθειοφαίνειο. Η χρησιμότητά του οφείλεται στις ακόλουθες παραμέτρους Σχήμα 

4.1:  

 Έχει επίπεδη δομή.  

 Παρουσιάζει ευκολία στην σύνθεση και τον καθαρισμό.  

 Η ύπαρξη αλυφατικών δεσμών προσδίδει την απαιτούμενη διαλυτότητα και 

επεξεργασία στα τελικά πολυμερή που συντίθενται.  

Το μονομερές του ιντακενοδιθειοφαινείου αποτελείται από ένα πολυκυκλικό αρωματικό 

σύστημα που περιέχει τέσσερα θειοφαίνια στα δύο άκρα του μονομερούς, ένα βενζολικό 

δακτύλιο στο κέντρο και δύο γέφυρες μεταξύ του βενζολικού δακτυλίου και των θειοφαινίων 

Σχήμα 4.1. 

 

Σχήμα 4.1: Χημική δομή του μονομερούς του ιντακενοδιθειοφαινίου. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου είναι ότι 

παρουσιάζουν μεγάλες ενεργειακές αποδόσεις όταν εφαρμόζονται σε οργανικές Φ/β 

διατάξεις ως δότες ηλεκτρονίων.  
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Σε πρόσφατη εργασία47 από τους κ.κ Χ. Χώχο, Ε. Λοιδορίκη και Α. Αυγερόπουλο 

παρουσιάζεται ένα θεωρητικό μοντέλο που συσχετίζει το πειραματικό ενεργειακό χάσμα των 

συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου (και κατ’ επέκταση του 

ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου) με το θεωρητικό. Η μαθηματική σχέση που περιγράφει αυτό το 

μοντέλο είναι η εξής:  

Eg
πειρ = 0.79 x Eg

θεωρ + 0.22     (4.1) 

Για την εξαγωγή της παραπάνω σχέσης πραγματοποιήθκε συσχέτιση μεταξύ 

πειραματικών και θεωρητικών τιμών των ενεργειακών επιπέδων και ενεργειακών χασμάτων 

δέκα συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου. Οι θεωρητικές τιμές (Eg
θεωρ) προέκυψαν με 

την εφαρμογή της θεωρίας συναρτησοειδούς πυκνότητας ή συναρτησιακού φορτίου 

πυκνότητας φορτίου (DFT) χρησιμοποιώντας το μοντέλο B3LYP/6-31G(d,p) σε διμερείς 

δομικές μονάδες των δέκα συμπολυμερών, το οποίο βρίσκεται στο υπολογιστικό πακέτο 

GAUSSIAN 03. 

Όσο αφορά το πειραματικό ενεργειακό χάσμα (Eg
πειρ), η τροποποιησή του καθορίζεται από 

έξι παράγοντες (Σχήμα 4.2)48 που είναι οι εξής: 

 Το μοριακό βάρος του συζυγιακού πολυμερούς (ΜΒ) 

 Η εναλλαγή στο μήκος των δεσμών (Eμδ) 

 Η γωνία περιστροφής μεταξύ των γειτονικών μονομερών (Eθ) 

 Η αρωματικότητα (Eαρ) 

 Η φύση και το μέγεθος των υποκαταστατών (Eυπ) 

 Οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις (Eδα) 
 

 

Σχήμα 4.2: Παράγοντες που επηρεάζουν το ενεργειακό χάσμα στα συζυγιακά πολυμερή. 
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Επομένως, ο σχεδιασμός και η σύνθεση των περισσοτέρων συζυγιακών πολυμερών που 

έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία βασίζεται λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις παραμέτρους. 

Ωστόσο, ο ακριβής έλεγχος της θέσης των ενεργειακών επιπέδων HOMO και LUMO στα 

συζυγιακά πολυμερή δεν είναι απλή διαδικασία αφού όλες οι παραπάνω παράμετροι έχουν 

επίδραση στο ενεργειακό χάσμα, σχετίζονται επίσης μεταξύ τους επηρεάζοντας άλλα 

σημαντικά χημικά, μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά του πολυμερούς. Για παράδειγμα, 

αν και η διαλυτότητα των συζυγιακών πολυμερών αυξάνεται από την χρήση μεγάλου μήκους 

ή ογκωδών άλκυλο ή αλκόξυ υποκαταστατών, αυτό επηρεάζει την Ευπ, τις διαμορικές 

αλληλεπιδράσεις Εδα, καθώς επίσης και την αύξηση της Eθ. Επομένως, οποιοδήποτε 

τροποποίηση δίνεται να επειρεάσει τη διαμόρφωση της πολυμερικής αλυσίδας και την 

αλληλοεπικάλυψη των π-μοριακών τροχιακών, να αλλάξει το Eg και ως συνέπεια τη σχετική 

θέση των HOMO και LUMO ενεργειακών επιπέδων. Για αυτό το λόγο, κατά τη σύνθεση των 

συζυγιακών πολυμερών για οργανικά Φ/β, η τοποθέτηση καθώς και η φύση των 

υποκαταστατών πρέπει να σχεδιαστούν προσεχτικά και να επιλεγούν κατάλληλα. Είναι 

σημαντικό η τοποθέτηση των υποκαταστατών να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφευχθούν στερεοχημικές αλληλεπιδράσεις που θα προκαλούσαν στρέψη της κύριας 

αλυσίδας. 

Στην ερευνητική εργασία για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλωματος ειδίκευσης 

απο τον κ Α. Κατσούρα συντέθηκαν νέα συμπολυμερή του ιντακενοδιθειοφαινίου με 

κινοξαλίνη και θειενοπυρρολοδιόνη49. Το συμπολυμερές του ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με 

την θειενοπυρρολοδιόνη που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.3 οδήγησε σε υποσχόμενα 

απότελέσματα όταν χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή οργανικών φωτοβολταϊκών 

διατάξεων όπως, η μεγάλη τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) (~1 V), ρεύμα 

βραχυκυκλώσεως (Jsc) = 8.37 mA/cm2 και απόδοση (ΕΑ) 3.52%. Επομένως θα μελετηθούν 

οι συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν στη σύνθεση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέσου 

μοριακού βάρους στο  συμπολυμερές του ιντακενοδιθειοφαινίου με τη θειενοπυρρολοδιόνη 

και ταυτόχρονα να είναι επεξεργάσιμο σε κοινούς οργανικούς διαλύτες. Από τις προσεγγίσεις 

που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2, εξετάστηκε η επίδραση της στοιχειομετρικής αναλογίας 

των μονομερών. 
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Σχήμα 4.3: Χημική δομή του συμπολυμερούς του ιντακενοδιθειοφαινίου με τη θειενοπυρρολοδιόνη. 

 

4.2 Σύνθεση Εναλλασσόμενου Συμπολυμερούς του Ιντακενοδιθειοφαινίου με 

τη Θειενοπυρρολοδιόνη  

Στο Σχήμα 4.4 απεικονίζεται η πορεία σύνθεσης της διβρωμο αλκυλο-

θειενοπυρρολοδιόνης.50 Η πορεία αυτή ξεκινάει με τη συμπύκνωση του 3,4-δικαρβόξυ 

θειοφαινίου με οξικό ανυδρίτη για τη σύνθεση της θειενοφουρανοδιόνης. Στη συνέχεια η 

θειενοφουρανοδιόνη μετατρέπεται στην άλκυλο-θειενοπυρρολοδιόνη με συμπύκνωση 

παρουσίας μιας αλειφατικής αμινομάδας και τέλος μέσω αντίδρασης με Ν-

βρωμοσουκινιμίδιο συντίθεται η διβρωμο αλκυλο- θειενοπυρρολοδιόνη. 

Σχήμα 4.4: Πορεία σύνθεσης της διβρωμο υποκατεστημένης αλκυλο-θειενοπυρρολοδιόνη. 
 

Στο Σχήμα 4.5 απεικονίζεται η πορεία σύνθεσης του δικασσιτερικού υποκατεστημένου 

τετραεξυλοφαίνυλο-ιντακενοδιθειοφαινίου.51 Η πορεία αυτή λαμβάνει χώρα αρχικά με την 

εστεροποίηση του διβρωμο τερεφθαλικού οξέος και προσθήκη αιθανόλης. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται αρωματική σύζευξη τύπου Stille μεταξύ του διβρωμο τερεφθαλικού οξέως 

και του κασσιτερικού μονουποκατεστημένου θειοφαινίου με τη χρήση του καταλύτη 

Pd(PPh3)4. Στο προϊόν που προκύπτει γίνεται προσθήκη ενός αντιδραστηρίου Grignard ώστε 

να εισαχθούν οι πλευρικές (εξυλοφαίνυλο) ομάδες και ακολουθεί ενδομοριακή συμπύκνωση 

με τη χρήση θειϊκού και οξικού οξέος ώστε να προκύψει το ιντακενοδιθειοφαίνιο. Τέλος, 

πραγματοποιείται η προσθήκη των κασσιτερικών ομάδων στις άκρες του 

ιντακενοδιθειοφαινίου με τη χρήση βουτυλολιθίου και χλωροτριμεθυλοκασσιτερου. 



 

 

85 

 

Σχήμα 4.5: Πορεία σύνθεσης του δικασσιτερικού υποκατεστημένου τετραεξυλοφαίνυλο- 

ιντακενοδιθειοφαινίου. 

Οι αντιδράσεις πολυμερισμού μεταξύ των μονομερών του Σχήματος 4.4 και 4.5 

πραγματοποιούνται με αρωματική πολυσυμπύκνωση τύπου Stille για τη σύνθεση Α-Β 

εναλλασσόμενων συμπολυμερών Α-Β τύπου «δότη-δέκτη» όπου Α είναι το 

τετραεξυλοφαίνυλο-ιντακενοδιθειοφαίνιο που έχει το ρόλο του «δότη» και Β η αλκυλο-

θειενοπυρρολοδιόνη που έχει το ρόλο του «δέκτη». Η αντίδραση πολυμερισμού 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.6. 

 

Σχήμα 4.6: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

τετραεξυλοφαινυλο-ιντακενοδιθειοφαινίου με την θειενοπυρρολοδιόνη που περιλαμβάνει όκτυλο 

υποκαταστάτες. 

Οι αντιδράσεις πολυσυμπύκνωσης τύπου Stille πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του 

τρις(διβενζυλιδενοακετόνη) διπαλλαδίου [Pd2(dba)3] ως καταλύτη που καθαρίστηκε με βάση 

την εργασία του Ananikov50 και τρι(ο-τολουλο)φωσφίνη [(o-CH3Ph)3P ως τον οργανικό 
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υποκαταστάτη σε τολουόλιο ως διαλύτη. Τρεις στοιχειομετρικές αναλογίες μελετήθηκαν. 

Αυτές περιλαμβάνουν:  τετραεξυλοφαινυλο-ιντακενοδιθειοφαινίου / θειενοπυρρολοδιόνη 

1.05/1.00 (XPL8), 1.00/1.00 (XPL2) και 1.00/1.05 (XPL7). Τα αποτελέσματα της 

χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών (SEC) καθώς και της φασματοσκοπίας πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου (1H-NMR) που πιστοποιούν τις δομές, τα μοριακά 

χαρακτηριστικα (μοριακά βάρη) και την καθαρότητα των πολυμερών παρουσιάζονται 

αναλυτικά παράκατω. 

 

4.2.1 Συνθετικά Πρωτόκολλα για τα εναλασσόμενα συμπολυμερή XPL2, XP7 

και XPL8 

 

 Σύνθεση εναλασσόμενων συμπολυμερών τύπου XPL 

 

Σε τρίλαιμη σφαιρική φιάλη που έχει προσαρμοστεί ψυκτήρας γίνονται 3 κύκλοι 

αργού/κενού με την χρήση φλόγας. Στην συνέχεια προστίθεται το δικασσιτερικό 

τετραοκτυλοφαίνυλο- ιντακενοδιθειοφαίνιο με αναλογίες (1.05, 1.00, 1.00), η δίβρωμο 

οκτυλο-θειενοπυρρολοδιόνη με αναλογίες (1.00, 1.00, 1.05 ), ο καταλύτης Pd2dba3 (3% mol) 

και ο υποκαταστάτης P(o-Tol)3 (6% mol) και κατόπιν λαμβάνουν χώρα 3 νέοι κύκλοι 

αργού/κενού. Τέλος, εισάγετε το τολουόλιο (0.025Μ) και εκ νέου γίνονται 3 κύκλοι 

αργού/κενού. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται να αντιδράσει για 48 ώρες στους 120 οC. 

Μετά το πέρας του πολυμερισμού, το πολυμερές καταβυθίζεται σε 500 mL μεθανόλης και 

διηθείται σε χάρτινο ηθμό. O ηθμός τοποθετείται σε διάταξη τύπου Soxhlet και ξεκινάει ο 

καθαρισμός με διαλύτες διαφορετικής πολικότητας. Αρχικά, το πολυμερές καθαρίζεται με 

μεθανόλη (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα καταλύτη, στη συνέχεια με 

ακετόνη (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν, μετά με 

εξάνιο (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν ολιγομερή και τέλος με χλωροφόρμιο (250 

mL) για να παραληφθεί το επιθυμητό πολυμερές. Το κλάσμα του χλωροφορμίου 

συμπυκνώθηκε στον περιστροφικό εξαχνωτήρα (Rotary Evaporator) μέχρι όγκο 50 mL και τo 

συμπολυμερές καταβυθίστηκε σε 800 mL μεθανόλης. Το πολυμερές που καταβυθίστηκε 

συλλέχθηκε με διήθηση υπό κενό και ξηράθηκε επάνω στον ηθμό για 24 ώρες σε φίλτρο 

PTFE 0,2. μm. 

Πραγματοποιήθηκε περαιτέρω ξήρανση του πολυμερούς σε φούρνο υψηλού κένου και 

θερμοκρασία 40 οC για 9 ώρες. 
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4.2.2 Αποτελέσματα της Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) των 

Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών του Ιντακενοδιθειοφαινίου με τη Θειενοπυρρολοδιόνη 

Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC) χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικό μοριακό 

χαρακτηρισμό των συμπολυμερών και για να υπάρξει μία πρώτη απεικόνιση της 

πολυδιασποράς (Ι) και των επιμέρους μέσων μοριακών βαρών κατά αριθμό και κατά βάρος 

([Mn
̅̅ ̅̅ ], [Mw

̅̅ ̅̅ ]) αντίστοιχα. Ο διαλύτης έκλουσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν Ο-DCB (ορθο-

διχλωρο βενζόλιο) και η θερμοκρασία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διέλευση από το 

μηχάνημα ήταν 150 οC, ενώ τα συμπολυμερή διαλύθηκαν σε oDCB. Τα χρωματογραφήματα 

SEC παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.7. 
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Σχήμα 4.7: Χρωματογραφήματα SEC για τα συμπολυμερή XPL2, XPL7 και XPL8 με ανιχνευτή δείκτη 

διάθλασης RI. 
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 Με βάση τα χρωματογραφήματα SEC των συμπολυμερών είναι εμφανές ότι δεν 

υπάρχουν υπολείμματα αρχικών μονομερών και ολιγομερών μετά το πέρας του 

πολυμερισμού και το καθαρισμό τους μετά το στάδιο της κατεργασίας Soxhlet. Τα 

αποτελέσματα των μοριακών βαρών Mn
̅̅ ̅̅ , Mw

̅̅ ̅̅  και κατανομής μοριακών βαρών (Ι) που 

ελήφθησαν από τα χρωματογραφήματα SEC του Σχήματος 4.7 παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο Πίνακα 4.1. Να τονιστεί ότι τα μέσα μοριακά βάρη που απεικονίζονται στον Πίνακα 4.1 

είναι φαινόμενα μέσα μοριακά βάρη αφού η οργανολογία SEC έχει βαθμονομηθεί με 

πρότυπα ομοπολυμερή πολυστυρενίου με τιμές Mp=500 έως 3.540.000 g/mol και PDI ≤ 1.10. 

 

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού 

μεγεθών για τα συμπολυμερή που συντέθηκαν. 

Πολυμερές 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος κατ’ 

Αριθμό [Mn
̅̅ ̅̅ ] (g/mol) 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος 

κατά Βάρος [Mw
̅̅ ̅̅ ] (grmol) 

Κατανομή 

Μοριακών 

Βαρών 

[ Ι ] 

XPL2 47400 85320 1.8 

XPL7 22000 46000 2.1 

XPL8 18600 36000 2.2 

 

Είναι  εμφανές ότι το μεγαλύτερο μέσο μοριακό βάρος προκύπτει για τη στοιχειομετρική 

αναλογία 1.00/1.00 για τα συμπολυμερή XPL2, ακολουθεί το δείγμα όπου χρησιμοποιείται η 

θειενοπυρρολοδιόνη σε σχετική περίσσεια XPL7 και τέλος το μικρότερο μέσο μοριακό βάρος 

προκύπτει για το δείγμα XPL8 όπου χρησιμοποιείται το ιντακενοδιθειοφαίνιο σε σχετική 

περίσσεια, έναντι της θειένοπυρρολοδιόνης. 

 

4.2.3 Αποτελέσματα της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

Πρωτονίου (1H-NMR) των Συμπολυμερών του Ιντακενοδιθειοφαινίου με τη 

Θειενοπυρρολοδιόνη 

Το μεγαλύτερο μέσο μοριακό βάρος συμπολυμερές (XPL2) που συντέθηκε 

χαρακτηρίστηκε με φασματοσκοπία NMR πρωτονίου ή 1H NMR Σχήματα 4.8 και 4.9. Τα 

διαλύματα παρασκευάστηκαν σε διαλύτη δευτεριωμένο χλωροφόρμιο (CDCl3), στους 25 0C 

και οι μετρήσεις έγιναν με το φασματόμετρο της εταιρίας Bruker AC-250 με συχνότητα 

συντονισμού 1H 250 MHz. 
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Σχήμα 4.8: Φάσμα 1Η-NMR του συμπολυμερούς XPL2. 

 

Σχήμα 4.9: Αναλυτικό φάσμα 1H-NMR συμπολυμερούς XPL2 για τις περιοχές χημικών μετατοπίσεων 

6.8-8.0 ppm και 0.5-3.0 ppm, όπου αποδίδεται με βάση την χημική δομή των δομικών μονάδων του 

συμπολυμερούς, η χημική μετατόπιση χαρακτηριστικών πρωτονίων (α-θ). 

  Εφόσον διαπιστώθηκε ότι η στοιχειομετρική αναλογία 1.00/1.00 οδηγεί σε 

μεγαλύτερα μοριακά βάρη και επεξεργάσιμα πολυμερή πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των 
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δειγμάτων  XPL1, XPL3, XPL5 οι δομές των οποίων απεικονίζονται στο Σχήμα 4.10, 

χρησιμοποιώντας την παραπάνω στοιχειομετρική αναλογία και διατηρώντας όλες τις άλλες 

συνθήκες πολυμερισμού ίδιες όπως αναφέρεται και στη παράγραφο 4.2.1 όπου περιγράφεται 

το συνθετικό πρωτόκολλο. Η διαφορά μεταξύ των δειγμάτων XPL1, XPL3 και XPL5 είναι 

στην τροποποίηση των δομικών μονάδων των συμπολυμερών σε σχέση με το XPL2 μέσω της 

προσθήκης υποκαταστάτων στο αρχικό μονομερές της θειενοπυρρολοδιόνης [με ευθύγραμμη 

αλυσίδα ανθράκων C8H17 στα συμπολυμερή XPL1 και  XPL2, με διαφορετικού τύπου 

άλκυλο (ευθύγραμμες έναντι διακλαδισμένες) στην θέση (2) στα συμπολυμερή XPL3 και 

XPL5]. 

   

   

 

 

            Σχήμα 4.10: Χημικές δομές των συμπολυμερών XPL1,  XPL2,  XPL3,  XPL5 

 

 4.2.4 Αποτελέσματα της Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) των 

Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών XPL1, XPL2, XPL3, XPL5 

Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC) χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικό μοριακό 

χαρακτηρισμό των συμπολυμερών και για να υπάρξει μία πρώτη απεικόνιση της 

πολυδιασποράς (Ι) και των επιμέρους μέσων μοριακών βαρών κατά αριθμό και κατά βάρος 

([Mn
̅̅ ̅̅ ], [Mw

̅̅ ̅̅ ]). Ο διαλύτης έκλουσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο-DCB και η θερμοκρασία 
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που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διέλευση από το μηχάνημα ήταν 150 οC, ενώ τα συμπολυμερή 

διαλύθηκαν σε oDCB. Τα χρωματογραφήματα SEC απεικονίζονται στο Σχήμα 4.11. 
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Σχήμα 4.11: Χρωματογραφήματα SEC για τα συμπολυμερή XPL1, XPL2, XPL3, XPL5 με ανιχνευτή 

δείκτη διάθλασης RI. 

 

 Με βάση τα χρωματογραφήματα SEC των συμπολυμερών είναι εμφανές ότι δεν 

υπάρχουν υπολείμματα αρχικών μονομερών και ολιγομερών μετά το πέρας του 

πολυμερισμού και το καθαρισμό τους μετά το στάδιο της κατεργασίας Soxhlet. Τα 

αποτελέσματα των μοριακών βαρών Mn
̅̅ ̅̅ , Mw

̅̅ ̅̅  και κατανομής μοριακών βαρών (Ι) που 

ελήφθησαν από τα χρωματογραφήματα SEC του Σχήματος 4.11 παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο Πίνακα 4.2. Να τονιστεί ότι τα μέσα μοριακά βάρη που απεικονίζονται στον Πίνακα 4.2 

είναι φαινόμενα μέσα μοριακά βάρη αφού η οργανολογία SEC έχει βαθμονομηθεί με 

πρότυπα ομοπολυμερή πολυστυρενίου με τιμές Mp=500 έως 3.542.000 g/mol και PDI ≤ 1.10. 
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Πίνακας 4.2: Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού 

μεγεθών για τα συμπολυμερή που συντέθηκαν. 

Πολυμερές 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος κατ’ 

Αριθμό [Mn
̅̅ ̅̅ ] (g/mol) 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος 

κατά Βάρος [Mw
̅̅ ̅̅ ] (g/mol) 

Κατανομή 

Μοριακών 

Βαρών 

[ Ι ] 

XPL1 38600 75270 1.95 

XPL2 47400 85320 1.80 

XPL3 66900 93660 1.40 

XPL5 37900 73905 1.95 

 

4.2.5 Αποτελέσματα της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

Πρωτονίων (1H-NMR) των Συμπολυμερών XPL1 – XPL5 

Τα συμπολυμερή XPL1 – XPL5 που συντέθηκαν χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία 

NMR πρωτονίου ή 1H NMR Σχήμα 4.12. Τα διαλύματα παρασκευάστηκαν σε διαλύτη 

δευτεριωμένο χλωροφόρμιο (CDCl3), στους 25 0C και οι μετρήσεις έγιναν με το 

φασματόμετρο της εταιρίας Bruker AC-250 με συχνότητα συντονισμού 1H 250 MHz και 13C 

75MHz. 

 

Σχήμα 4.12: Φάσματα 1Η-NMR των συμπολυμερών XPL1, XPL2, XPL3, XPL5. 
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4.3 Σύνθεση Εναλλασσόμενου Συμπολυμερούς του 

Ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με τη Θειενοπυρρολοδιόνη 

Το μονομερές του ιντακενοδιθειενοθειοφαινείου αποτελείται από ένα πολυκυκλικό 

αρωματικό σύστημα που περιέχει τέσσερα θειοφαίνια στα δύο άκρα του μονομερούς, ένα 

βενζολικό δακτύλιο στο κέντρο και δύο γέφυρες μεταξύ του βενζολικού δακτυλίου και των 

θειοφαινίων Σχήμα 4.13. 

 

Σχήμα 4.13: Χημική δομή του μονομερούς του ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου. 

 

Το ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο έχει χημική δομή παρόμοια με το ιντακενοδιθειοφαίνιο με την 

μοναδική διαφορά στις άκρες, όπου το θειοφαίνιο έχει συμπτυχθεί με έναν ακόμη δακτύλιο 

θειοφαινίου εκατέρωθεν (κόκκινο χρώμα στο Σχήμα 4.13). Τα συμπυκνωμένα θειοφαίνια που 

είναι στα 2 άκρα του μονομερούς είναι γνωστά με την ονομασία θειενο[3,2-b]θειοφαίνια. Στο 

Σχήμα 4.14 απεικονίζεται η πορεία σύνθεσης του δικασσιτερικού υποκατεστημένου 

τετραεξυλοφαίνυλο-ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου52, που είναι παρόμοια με αυτή του 

ιντακενοδιθειοφαινίου, μόνο που στο δεύτερο βήμα της συνθετικής πορείας αντί να 

χρησιμοποιηθεί το κασσιτερικό μονουποκατεστημένο θειοφαίνιο στην αρωματική σύζευξη 

τύπου Stille, χρησιμοποιείται το κασσιτερικό μονοϋποκατεστημένο θειενο[3,2-b]θειοφαίνιο. 
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Σχήμα 4.14: Πορεία σύνθεσης του δικασσιτερικού υποκατεστημένου τετραεξυλοφαίνυλο- 

ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου. 

 

Με βάση τα παραπάνω συντέθηκαν τα συμπολυμερή, XPL4, XPL6 με το μονομερές 

του ιντακενοδιθειενοφαινίου, που περιέχει διαφορετικού μηκους (έξυλο και όκτυλο) ομάδες 

και της θειενοπυρρολοδιόνης με διαφορετικού τύπου άλκυλο (ευθύγραμμες έναντι 

διακλαδισμένες) ομάδες. Οι χημικές δομές των εναλλασόμενων συμπολυμερών XPL4 και 

XPL6 απεικονίζονται στο Σχήμα 4.15 ενώ τα αποτελέσματα από την χρωματογραφία 

αποκλεισμού μεγεθών παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.16 αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 4.15: Χημικές δομές των συμπολυμερών XPL4, XPL6. 
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Σχήμα 4.16: Χρωματογραφήματα SEC των εναλλασσόμενων συμπολυμερών XPL4 και XPL6. 

 

 

Τα αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών 

για τα συμπολυμερή XPL4 και XPL6 που συντέθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. 

 

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών για 

τα συμπολυμερή που συντέθηκαν. 

Συμπολυμερές 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος 

κατ’ Αριθμό [Mn
̅̅ ̅̅ ]  

(g/mol) 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος 

κατά Βάρος  [Mw
̅̅ ̅̅ ]  

(g/mol) 

Κατανομή 

Μοριακών 

Βαρών 

[ Ι ] 

XPL4 41200 115360 2.80 

XPL6 48600 121500 2.50 

 

Τα φάσματα απο την φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου (1H-

NMR) των συμπολυμερών XPL4 και XPL6 απεικονίζονται στο Σχήμα 4.17. 
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Σχήμα 4.17: Φάσματα 1Η-NMR των εναλλασσόμενων συμπολυμερών XPL4 και XPL6 αντίστοιχα.  

  

4.4  Φωτοβολταϊκές Ιδιότητες των Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών CTL1-

CTL6 

Οι φωτοβολταϊκές ιδιότητες των εναλλασσόμενων συμπολυμερών XPL1-XPL6 με το 

παράγωγο του φουλερενίου PC71BM μελετήθηκαν με την κατασκευή οργανικών 

φωτοβολταϊκών διατάξεων σε αντίστροφη αρχιτεκτονική που αποτελείτε από  ITO / ZnO-Ba 

/ ενεργή επιφάνεια (μίγμα συμπολυμερούς με παράγωγο του φουλερενίου) / MoOx / Ag. Τα 

διαγράμματα ρεύματος-τάσης (J-V) καθώς και οι φωτοβολταϊκές παράμετροι των συσκευών 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.18 και στον Πίνακα 4.4 αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.18: Διάγραμμα ρεύματος-τάσης των εναλλασσόμενων συμπολυμερών με κωδική ονομασία 

XPL1-XPL6 με το παράγωγο του φουλερενίου PC71BM σε αντίστροφη αρχιτεκτονική φωτοβολταϊκών 

διατάξεων υπό φωτισμό ηλιακού προσομοιωτή με τάση 100 mW cm-2. 

 

Με βάση τις καμπύλες ρεύματος-τάσης (J-V) του Σχήματος 4.18 και της απόδοσης στα 

οργανικά φωτοβολταϊκά του  Πίνακα 4.4, προέκυψε συσχέτιση μεταξύ της δομής και της 

φωτοβολταϊκής απόδοσης. Το μήκος της άλκυλο πλευρικής ομάδας στο τετραφαίνυλο 

υποκατεστημένου IDT επηρεάζει ελαφρώς την απόδοση ανεξάρτητα από τον τύπο της 
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άλκυλο πλευρικής ομάδας στην θειενοπυρολοδιόνη. Όσο μικρότερο είναι το μήκος στο IDT 

(XPL2, XPL3), τόσο υψηλότερη είναι η φωτοβολταϊκή απόδοση σε σύγκριση με το XPL1 

και το XPL5, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, η φωτοβολταϊκή απόδοση επηρεάζεται 

σημαντικά από το είδος της πλευρικής άλκυλο ομάδας. Ειδικότερα, τα XPL3 και XPL5 που 

περιέχουν το ογκώδες υποκατεστημένο τμήμα της θειένοπυρολοδιόνης  παρουσιάζουν 

υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από ότι τα XPL1 και XPL2 που φέρουν τη γραμμική 

υποκατεστημένη μονάδα της θειενοπυρολοδιόνης, ανεξάρτητα από το μήκος των πλευρικών 

ομάδων του υποκατεστημένου IDT. Οι υψηλότερες ενεργειακές αποδόσεις  των 

εναλλασσόμενων συμπολυμερών XPL3 και XPL5 αντικατοπτρίζονται στη βελτιωμένη 

πυκνότητα ρεύματος βραχυκυκλώσεως (Jsc) και τον συντελεστή πλήροτητας (FF) (Πίνακας 

4.4), παρόλο που είναι  ελαφρώς χαμηλότερη η τάση ανοικτού κυκλώματος (Voc) στην 

υψηλότερη ενεργειακή απόδοση (5,7%). 

Με την αύξηση του μήκους της απόστασης του δότη-δέκτη "DA" της  δομικής 

μονάδας  αντικαθιστώντας το IDT με το IDTT στα συμπολυμερή (XPL4 και XPL6), η 

ενεργειακή απόδοση  αυξήθηκε σημαντικά από 1% σε σχεδόν 2%. Πιο προσεκτική μελέτη 

αποδεικνύει ότι το εναλλασσόμενο συμπολυμερές  XPL4 με γραμμικό υποκαταστάτη (και όχι 

διακλαδισμένο) στην θειενοπυρολοδιόνη εμφανίζει αυξημένη ενεργειακή απόδοση σε σχέση 

με το εναλλασσόμενο συμπολυμερές XPL6 που περιέχει πιο ογκώδη υποκαταστάτη στη 

θειενοπυρολοδιόνη που είναι αντίθετη συμπεριφορά με ότι έχει παρατηρηθεί ήδη για τα 

εναλλασσόμενα συμπολυμερή XPL1, XPL2 και XPL3, XPL5 αντίστοιχα. Η βελτιωμένη 

ενεργειακή απόδοση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς XPL4 σε σύγκριση με το XPL6 

οφείλεται κυρίως στο αυξημένο ρεύμα βραχυκυκλώσεως Jsc (Πίνακας 4.4) 

Πίνακας 4.4: Παράμετροι φωτοβολταϊκών συσκευών μιγμάτων των εναλλασσόμενων συμπολυμερών 

XPL1-XPL6 με παράγωγα του φουλερενίου PC71BM σε αντίστροφη αρχιτεκτονική κάτω από 

προσομοιωτή ηλιακού φωτισμού με τάση 100 mW cm-2. 

Συμπολυμερές:PC71BM Τάση (V) Ρεύμα(mA cm-2) 
Συντελεστής 

Πληρότητας (%) 
Απόδοση (%) 

XPL1 1.00 

(1.00±0.01) 
8.74 (8.25±0.39) 41.98 (40.78±0.73) 3.68 (3.33±0.20) 

XPL2 1.00 

(1.00±0.01) 
9.53 (9.23±0.24) 41.51 (40.52±0.79) 3.85 (3.75±0.09) 

XPL3 0.95 

(0.95±0.01) 
9.78 (9.62±0.09) 45.57 (44.04±1.05) 4.20 (4.03±0.11) 

XPL4 0.94 

(0.94±0.01) 
11.11(10.92±0.18) 53.66 (52.74±0.76) 5.85 (5.41±0.18) 

XPL5 0.95 

(0.95±0.01) 
9.70 (9.64±0.05) 45.37 (43.33±1.31) 4.13 (3.98±0.11) 

XPL6 0.98 

(0.98±0.01) 
9.50 (9.38±0.13) 54.84 (54.52±0.42) 5.13 (5.02±0.11) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Δομές Συμπολυμερών με Βάση το Ιντακενοδιθειοφαίνιο και Παραγώγων 

της Θειαδιαζίνης 

5.1.1 Θεωρητικός Σχεδιασμός Νέων Συζυγιακών Συμπολυμερών με Βάση το 

Ιντακενοδιθειοφαίνιο (Δείγματα P1-P10) 

Πραγματοποιήθηκε συσχέτιση μεταξύ πειραματικών και θεωρητικών τιμών των 

ενεργειακών χασμάτων δέκα συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου με διαφορετικά 

μονομερή, των οποίων οι χημικές δομές απεικονίζονται στο Σχήμα 5.1 και τα αποτελέσματα 

στον Πίνακα 5.1. Η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των συζυγιακών συμπολυμερών (P1-P10) 

έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία53  Οι θεωρητικές τιμές προέκυψαν με την εφαρμογή της 

θεωρίας συναρτησοειδούς πυκνότητας (ηλεκτρονιακής) ή συναρτησιακού φορτίου 

πυκνότητας φορτίου (DFT: density functional theory) χρησιμοποιώντας το μοντέλο 

B3LYP/6-31G*(d,p) σε διμερείς δομικές μονάδες των συμπολυμερών του Σχήματος 5.1. Οι 

χημικές δομές και η απεικόνιση των ΗΟΜΟ και LUMO τροχιακών δίνονται για κάθε 

πολυμερισμό δομές στα Σχήματα 5.2-5.11.  

 
 

Σχήμα 5.1: Χημικές δομές των δέκα συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου. 
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Πίνακας 5.1: Θεωρητικές και πειραματικές τιμές των ενεργειακών χασμάτων και επιπέδων των 

συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινείου.53 

Πολυμερές Eg
oπτ (eV) EHOMO (eV) 

(DFT) 

ELUMO (eV) 

(DFT) 

Eg
θεωρ (eV) 

(DFT) 

P1 2,08 4,57 1,93 2,64 

P2 2,11 4,54 2,04 2,50 

P3 1,75 4,67 2,61 2,06 

P4 1,72 4,74 2,70 2,04 

P5 1,78 4,77 2,73 2,04 

P6 1,60 4,76 2,90 1,86 

P7 1,81 4,51 2,33 2,18 

P8 1,67 4,67 2,38 2,29 

P9 1,61 4,65 2,51 2,14 

P10 1,48 4,72 2,76 1,96 

 

 
Σχήμα 5.2: Χημική δομή του συμπολυμερούς P1 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 
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Σχήμα 5.3: Χημική δομή του συμπολυμερούς P2 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 

 

 
Σχήμα 5.4: Χημική δομή του συμπολυμερούς P3 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 
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Σχήμα 5.5: Χημική δομή του συμπολυμερούς P4 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 

 
Σχήμα 5.6: Χημική δομή του συμπολυμερούς P5 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 
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Σχήμα 5.7: Χημική δομή του συμπολυμερούς P6 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 

 

 
Σχήμα 5.8: Χημική δομή του συμπολυμερούς P7 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 
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Σχήμα 5.9: Χημική δομή του συμπολυμερούς P8 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 

 

 
Σχήμα 5.10: Χημική δομή του συμπολυμερούς P9 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 
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Σχήμα 5.11: Χημική δομή του συμπολυμερούς P10 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 

 

Η μαθηματική εξίσωση που προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

Πίνακα 5.1 και τη γραφική παράσταση του Σχήματος 5.12 που απεικονίζει τις πειραματικές 

και θεωρητικές τιμές των ενεργειακών χασμάτων των δέκα συμπολυμερών είναι η εξής: 

Επειρ
 = 0.70 x Eθεωρ + 0. 24  (Εξίσωση 5.1) 

 

 

 

Σχήμα 5.12: Συσχέτιση πειραματικών και θεωρητικών τιμών των ενεργειακών χασμάτων των δέκα 

συμπολυμερών του Σχήματος 5.1.  
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Ο σχεδιασμός των νέων συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου με παράγωγα της 

θειαδιαζίνης σε νέες ανεξερεύνητες δομές που απεικονίζονται στο Σχήμα 5.13 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του μοντέλου που περιγράφεται στην Εξίσωση 5.1 και 

θεωρητικών υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της θεωρίας DFT 

[B3LYP/6-31G*(d,p)] που βρίσκεται στο υπολογιστικό πακέτο Wave Function Spartan. Τα 

αποτελέσματα των θεωρητικών υπολογισμών των χημικών δομών του Σχήματος 5.13, που 

πραγματοποιήθηκαν πάνω σε διμερείς δομικές μονάδες απεικονίζονται στα Σχήματα 5.14-

5.21. 

 
Σχήμα 5.13: Χημικές δομές των οκτώ νέων συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου και των 

παραγώγων της θειαδιαζίνης, που συντέθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

 

 
Σχήμα 5.14: Χημική δομή του συμπολυμερούς Π1 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Π1 είναι το συμπολυμερές του 

ιντακενοθειφαινείου με την πενταφθοροφαίνυλο θειαδιαζιμίνη.  Η γραφική απεικόνιση των μοριακών 

τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 
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Με βάση το Σχήμα 5.14, στο συμπολυμερές Π1 το HOMO είναι κατανεμημένο κατά 

μήκος της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι περισσότερο εντοπισμένο στη 

πενταφθοροφαίνυλο θειαδιαζιμίνη. 

 
Σχήμα 5.15: Χημική δομή του συμπολυμερούς Π2 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Π2 είναι το συμπολυμερές του 

ιντακενοθειφαινείου με την διθειένο-πενταφθοροφαίνυλο θειαδιαζιμίνη. Η γραφική απεικόνιση των 

μοριακών τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 

 

Με βάση το Σχήμα 5.15, στο συμπολυμερές Π2 το HOMO είναι κατανεμημένο κατά 

μήκος της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι εντοπισμένο στη διθειένο-

πενταφθοροφαινυλο θειαδιαζιμίνη και στο γειτονικό του θειοφαίνιο. 

 
Σχήμα 5.16: Χημική δομή του συμπολυμερούς Π3 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Π3 είναι το συμπολυμερές του 

ιντακενοθειφαινείου με υποκαταστάτες θειοφαίνεια  με την πενταφθοροφαίνυλο θειαδιαζιμίνη. Η 

γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος 

Spartan’ 14. 
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Με βάση το Σχήμα 5.16, στο συμπολυμερές Π3 το HOMO είναι κατανεμημένο κατά 

μήκος της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι περισσότερο εντοπισμένο πάνω στη 

πενταφθοροφαίνυλο θειαδιαζιμίνη. 

 
Σχήμα 5.17: Χημική δομή του συμπολυμερούς Π4 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Π4 είναι το συμπολυμερές του 

ιντακενοθειφαινείου με υποκαταστάτες θειοφαίνεια  με την διθειένο-πενταφθοροφαινυλο θειαδιαζιμίνη. 

Η γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος 

Spartan’ 14. 

Με βάση το Σχήμα 5.17, στο συμπολυμερές Π4 το HOMO είναι κατανεμημένο κατά 

μήκος της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι εντοπισμένο στη διθειένο-

πενταφθοροφαινυλο θειαδιαζιμίνη και στο γειτονικό τους θειοφαίνιο. 

 
Σχήμα 5.18: Χημική δομή του συμπολυμερούς Π5 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Π5 είναι το συμπολυμερές του 

ιντακενοθειφαινείου με την θειαδιαζινόνη. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 
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Με βάση το Σχήμα 5.18, στο συμπολυμερές Π5 το HOMO είναι κατανεμημένο κατά 

μήκος των αρωματικών δεσμών της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι εντοπισμένο κατά 

μήκος των δεσμών στην επιφάνεια του ιντακενοθειφαινείου. 

 
Σχήμα 5.19: Χημική δομή του πολυμερούς Π6 και γραφική απεικόνηση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Π6 είναι το συμπολυμερές του 

ιντακενοθειφαινείου με την διθειένο-θειαδιαζινόνη. Η γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 

 

Με βάση το Σχήμα 5.19, στο συμπολυμερές Π6 το HOMO είναι κατανεμημένο κατά 

μήκος των αρωματικών δεσμών της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι εντοπισμένο κατά 

μήκος των δεσμών στην επιφάνεια του ιντακενοθειφαινείου. 

 
Σχήμα 5.20: Χημική δομή του συμπολυμερούς Π7 και γραφική απεικόνηση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Π7 είναι το συμπολυμερές του 

ιντακενοθειφαινείου με υποκαταστάτες θειοφαίνεια με την θειαδιαζινόνη. Η γραφική απεικόνιση των 

μοριακών τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 
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Με βάση το Σχήμα 5.20, στο συμπολυμερές Π7 το HOMO είναι κατανεμημένο κατά 

μήκος των αρωματικών δεσμών της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι εντοπισμένο κατά 

μήκος των δεσμών στην επιφάνεια του ιντακενοθειφαινείου. 

 
Σχήμα 5.21: Χημική δομή του συμπολυμερούς Π8 και γραφική απεικόνιση των μοριακών τροχιακών 

HOMO και LUMO και θεωρητικά προβλέψιμες τιμές τους. Π8 είναι το συμπολυμερές του 

ιντακενοθειφαινείου με υποκαταστάτες θειοφαίνεια με την διθειένο- θειαδιαζινόνη. Η γραφική 

απεικόνιση των μοριακών τροχιακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Spartan’ 14. 

 

Με βάση το Σχήμα 5.21, στο συμπολυμερές Π8 το HOMO είναι κατανεμημένο κατά 

μήκος των αρωματικών δεσμών της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι εντοπισμένο κατά 

μήκος δεσμών στην επιφάνεια του ιντακενοθειφαινείου. 

Τα αποτελέσματα των θεωρητικών και πειραματικών ενεργειακών χασμάτων των 

συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου με τα παράγωγα της θειαδιαζίνης του Σχήματος 

5.13 παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 5.2. 

Πίνακας 5.2: Τιμές θεωρητικών ενεργειακών χασμάτων των πολυμερών Π1-Π8. 

Πολυμερές EHOMO (eV) 

DFT 

ELUMO (eV) 

DFT 

Eg
θεωρ (eV)α 

DFT 

Eg
προβλ 

(eV)β 

Eg
oπτ (eV)γ 

Π1 5,04 2,66 2,38 1,91 1,80 

Π2 4,88 2,52 2,36 1,89 1,78 

Π3 5,09 2,69 2,40 1,92 1,95 

Π4 4,95 2,55 2,40 1,92 1,94 

Π5 5,00 2,58 2,42 1,93 1,85 

Π6 4,81 2,58 2,23 1,80 1,75 

Π7 5,07 2,63 2,44 1,95 1,87 

Π8 4,86 2,61 2,25 1,82 1,77 

α) Προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των θεωρητικών τιμών ΗΟΜΟ και LUMO των στηλών 1 και 2.  

β) Προκύπτει από τις τιμές του θεωρητικού ενεργειακού χάσματος στη στήλη 3 και της Εξίσωσης 5.1. 

γ) Προκύπτει από τις τιμές του πειραματικού ενεργειακού χάσματος όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα της φασματοσκοπίας απορρόφησης που παρουσιάζονται στη ενότητα 5.4 . 
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Παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα των προβλεπόμενων ενεργειακών χασμάτων 

όπως προέκυψαν παραπάνω βρίσκονται σε ικανοποιητική συμφωνία με τις τιμές των οπτικών 

ενεργειακών πειραματικών χασμάτων που προέκυψαν από τη μελέτη των φασμάτων 

απορρόφησης που παρουσιάζονται παρακάτω στην ενότητα 5.4. 

Η μαθηματική εξίσωση που προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

Πίνακα 5.2 και τη γραφική παράσταση του Σχήματος 5.22 που απεικονίζει τις πειραματικές 

και θεωρητικές τιμές των ενεργειακών χασμάτων των οκτώ συμπολυμερών (Π1-Π8)  του 

ιντακενοδιθειοφαινίου με τα παράγωγα της θειαδιαζίνης είναι η εξής: 

Eπειρ
 = 0.70 x Eθεωρ + 0. 18  (Εξίσωση 5.2) 

2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50

1,70

1,75
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Π
ει

ρ
α

μ
α

τι
κ

ό
 ο

π
τι

κ
ό
 χ

ά
σ

μ
α

 (
eV

)

Θεωρητικό ενεργειακό χάσμα από DFT

 
Σχήμα 5.22: Συσχέτιση πειραματικών και θεωρητικών ενεργειακών τιμών των συμπολυμερών του 

ιντακενοδιθειοφαινίου με την θειαδιαζίνη και παραγωγά τους. 

 

Για να διευρύνθεί το μοντέλο της εξίσωσης 5.1, πραγματοποιήθηκε η γραφική 

παράσταση μεταξύ των πειραματικών και θεωρητικών τιμών των ενεργειακών χασμάτων και 

των 18 συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου Ρ1-Ρ10 και Π1-Π8 αντίστοιχα η οποία 

απεικονίζεται στο  Σχήμα 5.23. Η μαθηματική εξίσωση που περιγράφει αυτό το διευρημένο 

πλέον μοντέλο είναι η εξής: 

Eg
προβλ

 =0.64 x Eg
θεωρ+ 0. 36  (Εξίσωση 5.3) 
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Σχήμα 5.23: Συσχέτιση πειραματικών και θεωρητικών ενεργειακών τιμών των 18 συμπολυμερών του 

ιντακενοδιθειοφαινίου (Ρ1-Ρ10, Π1-Π8). Να τονιστεί ότι τα δείγματα P1-P10 έχουν αναφερθεί στην 

βιβλιογραφία ενώ τα δείγματα Π1-Π8 συντέθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής.  

 

    5.1.2 Σύνθεση Nέων Συζυγιακών Συμπολυμερών με βάση το 

ιντακενοδιθειοφαίνιο (Π1-Π8) 

Στο Σχήμα 5.24 παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την 

σύνθεση των νέων συζυγιακών συμπολυμερών με βάση το ιντακενοδιθειοφαίνειο. Το 

σύστημα αποτελείται από τη γυάλινη συσκευή αργού- κενού σε απαγωγό, τη φιάλη αργού 

που παρέχει την απαιτούμενη αδρανή ατμόσφαιρα για την πραγματοποίηση των 

πολυμερισμών, την αντλία κενού και τέλος την διάταξη καθαρισμού των πολυμερών με 

εκχύλιση τύπου Soxhlet.  

 

Σχήμα 5.24: Διάταξη για τη σύνθεση και τον καθαρισμό των συζυγιακών πολυμερών. 
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Τα μονομερή του ιντακενοδιθειοφαινίου που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα 

διατριβή ήταν εμπορικά διαθέσιμα ενώ τα μονομερή της θειαζίνης που χρησιμοποιήθηκαν 

συντέθηκαν στο Εργαστήριο Οργανικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.   

 

-Σύνθεση Εναλλασσόμενου Συμπολυμερούς (Τετραεξυλοφαινυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου–alt-

(Πενταφθοροφαινυλο)θειαδιαζιμίνης (Π1) 

 

Σχήμα 5.25: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

(τετραεξυλοφαινυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου με την (πενταφθοροφαινυλο)θειαδιαζιμίνη (Π1). 

 

Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη που έχει προσαρμοστεί ψυκτήρας πραγματοποιούνται 3 

κύκλοι αργού/κενού με την χρήση φλόγας. Στην συνέχεια προστίθεται το δικασσιτερικό 

τετραεξυλοφαινυλο-ιντακενοδιθειοφαίνιο (0,425 g, 0,34476 mmol), το μονομερές της 

διχλωρο  (πενταφθοροφαινυλο)θειαδιαζιμίνης (0,12 g, 0,34476 mmol), ο καταλύτης Pd2dba3 

(7,50 mg, 0,00724 mmol) και ο υποκαταστάτης P(o-Tol)3 (8,82 mg, 0,02896 mmol). Η 

αντίδραση για την σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π1 αναλύεται στο Σχήμα 

5.25. Τέλος, προστίθεται το τολουόλιο (13,8 mL) και εκ νέου πραγματοποιούνται 3 κύκλοι 

αργού/κενού. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται να αντιδράσει για 48 ώρες στους 120 oC. 

Μετά το πέρας του πολυμερισμού, το πολυμερές καταβυθίζεται σε 200 mL μεθανόλης και 

διηθείται σε χάρτινο ηθμό. O ηθμός τοποθετείται σε διάταξη τύπου Soxhlet και λαμβάνει 

χώρα ο καθαρισμός με διαλύτες διαφορετικής πολικότητας. Αρχικά, το μίγμα καθαρίζεται με 

μεθανόλη (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα καταλύτη, στη συνέχεια με 

ακετόνη (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν ποσότητες μονομερών που δεν αντέδρασαν, 

μετά με εξάνιο (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν ολιγομερή και τέλος με χλωροφόρμιο 

(250 mL) για να παραληφθεί το επιθυμητό πολυμερές. Το κλάσμα του χλωροφορμίου 

συμπυκνώθηκε στον περιστροφικό εξαχνωτήρα (Rotary Evaporator) μέχρι όγκο 50 mL και τo 

πολυμερές καταβυθίστηκε σε 300 mL μεθανόλης. Το πολυμερές που καταβυθίστηκε 

συλλέχθηκε με διήθηση υπό κενό και ξηράνθηκε επάνω στον ηθμό για 24 ώρες σε φίλτρο 

PTFE. Περαιτέρω ξήρανση του πολυμερούς σε φούρνο υψηλού κενού και θερμοκρασία 40 

oC για 9 ώρες οδήγησε σε 0,37g τελικού πολυμερούς. Στα Σχήματα 5.26 έως 5.32 

απεικονίζονται οι αντιδράσεις σύνθεσης των εναλλασόμενων συμπολυμερών Π2 έως Π8, 
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χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες ποσότητες μονομερών,καταλύτη και υποκαταστάτη για το ίδιο 

χρονικό διάστημα (48h στους 120 oC). Ο καθαρισμός και των υπολοίπων επτά δειγμάτων 

(Π2-Π8) πραγματοποιήθηκε με παρόμοιο τρόπο όπως αναφέρθηκε για το δείγμα Π1. 

-Σύνθεση Εναλλασόμενου Συμπολυμερούς (Τετραεξυλοφαινυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου-alt-

Διθειενο-(πενταφθοροφαινυλο)θειαδιαζιμίνη (Π2) 

 

Σχήμα 5.26: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

(τετραεξυλοφαινυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου με την διθειενο-(πενταφθοροφαινυλο)θειαδιαζιμίνη (Π2). 

 

-Σύνθεση Εναλλασόμενου Συμπολυμερούς (Τετραεξυλοθειενυλο)ιντακενοδιθειοφαίνιο-alt-

(Πενταφθοροφαινυλο)θειαδιζιμίνη (Π3) 

 

Σχήμα 5.27: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

(τετραεξυλοθειενυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου με την (πενταφθοροφαινυλο)θειαδιαζιμίνη (Π3). 

 

-Σύνθεση Εναλλασόμενου Συμπολυμερούς (Τετραεξυλοθεινυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου-alt-

Διθειενο-(πενταφθοροφαινυλο)θειαδιαζιμίνη (Π4) 

 

Σχήμα 5.28: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

(τετραεξυλοθειενυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου με την διθειενο-(πενταφθοροφαινυλο)θειαδιαζιμίνη (Π4). 
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-Σύνθεση Εναλλασόμενου Συμπολυμερούς (Τετραεξυλοφαινυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου-alt-

Θειαδιαζινόνη (Π5) 

 

Σχήμα 5.29: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

(τετραεξυλοφαινυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου με την θειαδιαζινόνη (Π5). 

 

-Σύνθεση Εναλλασόμενου Συμπολυμερούς (Τετραεξυλοφαινυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου-alt-

Διθειενο-θειαδιαζινόνη (Π6) 

 Σχήμα 5.30: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

(τετραεξυλοφαινυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου με την διθειενο-θειαδιαζινόνη (Π6). 

 

-Σύνθεση Εναλλασόμενου Συμπολυμερούς (Τετραεξυλοθειενυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου-alt-

Θειαδιαζινόνης (Π7) 

 

Σχήμα 5.31: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

(τετραεξυλοθειενυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου με την θειαδιαζινόνη (Π7). 
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-Σύνθεση Εναλλασόμενου Συμπολυμερούς (Τετραεξυλοθειενυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου-alt-

Διθειενο-θειαδιαζινόνη (Π8) 

 

Σχήμα 5.32: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

(τετραεξυλοθειενυλο)ιντακενοδιθειοφαινίου με την διθειενο-θειαδιαζινόνη (Π8). 

 

5.2 Χαρακτηρισμός των Νέων Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών (Π1-Π8) με 

Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) ή Χρωματογραφία μέσω Πηκτής 

(GPC) 

Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών SEC χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικό 

μοριακό χαρακτηρισμό των συμπολυμερών ώστε να προκύψει μία πρώτη απεικόνιση της 

πολυδιασποράς (Ι) και των επιμέρους μέσων μοριακών βαρών, κατά αριθμό [Mn
̅̅ ̅̅ ] και κατά 

βάρος [Mw
̅̅ ̅̅ ]. Ο διαλύτης έκλουσης του οργάνου ήταν ορθο-διχλωροβενζόλιο (oDCB), και η 

θερμοκρασία μέτρησης 150 οC ενώ τα συμπολυμερή διαλύθηκαν στον ίδιο διαλύτη προς 

διευκόλυνση των μετρήσεων. Τα χρωματογραφήματα  SEC των ενναλλασόμενων 

συμπολυμερών που συντέθηκαν παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.33 και 5.34 αντίστοιχα. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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  Π3

 

 Π2

 

 

 Π4

 

Σχήμα 5.33: Χρωματογραφήματα SEC για τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή Π1- Π4 με ανιχνευτή δείκτη 

διάθλασης RI. 
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

χρόνος έκλουσης (min)
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 Π5

 

  Π7

 

 Π6

 

 

 Π8

 

Σχήμα 5.34: Χρωματογραφήματα SEC για τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή Π5-Π8 με ανιχνευτή δείκτη 

διάθλασης RI. 

Προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις με βάση τα χρωματογραφήματα SEC: Τα 

συμπολυμερή με την θειαζιμίνη εμφανίζουν μία κορυφή εκτός από το Π4 που εμφανίζει μία 

επιπλέον μικρή κορυφή σε μεγαλύτερους χρόνους έκλουσης. Επίσης παρατηρείται ότι τα δύο 

συμπολυμερή που δεν εμπεριέχουν θειοφαίνιο μεταξύ του ιντακενοδιθειοφαινίου και της 

θειαζιμίνης εμφανίζουν μικρότερο δείκτη πολυδιασποράς. Με την εισαγωγή του θειοφαινίου 

προκύπτει μεταβολή στο μέγεθος των συζυγιακών αλυσίδων επομένως ελαχιστοποιείται ο 

έλεγχος στην κατανομή μεγέθους των εναλλασσόμενων αλυσίδων σε σχέση με τα δείγματα 

που δεν εμφανίζουν θειφαίνειο μεταξύ ιντακενοδιθειοφαινίου και της θειαζιμίνης. Στο 

Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα μοριακά χαρακτηριστικά των συμπολυμερών Π1-

Π4.  
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Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών για 

τα εναλλασσόμενα  συμπολυμερή Π1-Π4. 

Πολυμερές 

Μέσο Μοριακό 

Βάρος κατ’ Αριθμό  

[Mn
̅̅ ̅̅ ]  

(g/mol) 

Μέσο Μοριακό 

Βάρος κατά Βάρος  

[Mw
̅̅ ̅̅ ]  

(g/mol) 

Κατανομή 

Μοριακών Βαρών 

[ Ι ] 

Π1 14700 31300 2.1 

Π2 17800 122300 6.9 

Π3 8300 21100 2.5 

Π4 

693200 973500 1.4 

14500 53350 3.7 

 

Τα χρωματογραφήματα για τα εναλλασόμενα συμπολυμερή με την θειαζινόνη εμφανίζουν 

δύο κορυφές, που αντιστοιχούν στα υψηλού και στα χαμηλού μέσου μοριακού βάρους 

κλάσματα. Αυτή είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των συμπολυμερών που αποτελούνται από τη 

θειαδιαζιμίνη με τα αντίστοιχα που αποτελούνται από την θειαδιαζινόνη. Άρα η φύση του 

μονομερούς φαίνεται να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο εάν θα προκύψουν κλάσματα 

συμπολυμερούς μεγαλύτερου μοριακού βάρους. Τα δύο αυτά κλάσματα έχουν την ίδια 

διαλυτότητα στο χλωροφόρμιο για αυτό και συλλέγονται μαζί άρα παρατηρούνται και τα δύο 

είδη στα χρωματογραφήματα SEC. Στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζονται αναλυτικά τα μοριακά 

χαρακτηριστικά των συμπολυμερών Π5-Π8.   
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Πίνακας 5.4: Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών για 

τα συμπολυμερή Π5,Π6,Π7,Π8.. 

Πολυμερές 

Μέσο Μοριακό 

Βάρος κατ’ Αριθμό   

[Mn
̅̅ ̅̅ ]  

(g/mol) 

Μέσο Μοριακό 

Βάρος κατά Βάρος 

[Mw
̅̅ ̅̅ ]  

(g/mol) 

Κατανομή 

Μοριακών Βαρών 

[ Ι ] 

Π5 

313000 429900 1.4 

10800 27000 2.5 

Π6 

276800 488500 1.8 

8400 23500 2.8 

Π7 

434500 627500 1.4 

6800 21400 3.1 

Π8 

578300 856800 1.5 

9800 33300 3.4 

 

5.3   Χαρακτηρισμός των Νέων Συζυγιακών Συμπολυμερών (Π1-Π8) με 

Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Πρωτονίου (1Η-NMR) 

Τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή που συντέθηκαν χαρακτηρίστηκαν και με 

φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου (1H-NMR). Τα διαλύματα 

παρασκευάστηκαν σε διαλύτη δευτεριωμένου χλωροφορμίου (CDCl3), στους 25 0C και οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το φασματόμετρο της εταιρίας Bruker AC-250 με 

συχνότητα συντονισμού 1H 250 MHz. Τo φάσμα 1H-NMR του συμπολυμερούς Π5 που 

λήφθηκε απεικονίζεται στο Σχήμα 5.35. Τα β πρωτόνια εμφανίζονται πιο αριστερά σε σχέση 

με τα α, διότι είναι πιο προασπισμένα από τα αρωματικά π-ηλεκτρόνια. Επίσης και τα γ 

πρωτόνια είναι πιο αριστερά από τα δ γιατί βρίσκονται πιο κοντά στον αρωματικό δακτύλιο, 

οπότε είναι πιο προασπισμένα από τα αρωματικά π-ηλεκτρόνια. Τα ε πρωτόνια επειδή είναι 

πιο κοντά στα φαινύλια εμφανίζονται πιο αριστερά από τα ζ λόγω των αρωματικών π-

ηλεκτρονίων. Τα η πρωτόνια εμφανίζονται στα 1,23 ppm ενώ τα θ εμφανίζονται στο τέλος 

στα 0,81 ppm. 



 

 

119 

 

Σχήμα 5.35: Αναλυτικό φάσμα 1H-NMR εναλλασόμενου συμπολυμερούς Π5 όπου αποδίδονται με βάση 

την χημική δομή των δομικών μονάδων του συμπολυμερούς η χημική μετατόπιση χαρακτηριστικών 

πρωτονίων (α-θ). 

 

 Τo φάσμα 1H-NMR του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π1 που λήφθηκε 

απεικονίζεται στο Σχήμα 5.36.  Με την είσοδο της πενταφθοροφαινυλο-θειαδιαζιμίνης η 

σχάση των κορυφών δεν είναι τόσο διακριτή και δεν είναι εφικτή η ταυτοποίηση των 

χημικών μετατοπίσεων συγκεκριμένων πρωτονίων όπως αναφέρθηκε στο δείγμα Π5. 

Ξεκάθαρες είναι μόνο οι χημικές μετατοπίσεις για τα πρωτόνια ε-θ όπως αναφέρθηκαν 

αναλυτικά για το δείγμα Π5. 
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Σχήμα 5.36: Φάσμα 1Η-NMR του ενελλασσόμενου συμπολυμερούς Π1. 

 

Τo φάσμα 1H-NMR του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π6 που λήφθηκε 

απεικονίζεται στο Σχήμα 5.37. Λόγω της χαμηλότερης διαλυτότητας του συμπολυμερούς στο 

δευτεριομένο χλωροφόρμιο η σχάση των κορυφών δεν είναι τόσο διακριτή όπως στο δείγμα 

Π5. Αλλά και πάλι είναι διακριτές οι χημικές μετατοπίσεις που αποδίδονται στις αλειφάτικες 

περιοχές λόγω των υποκαταστατών C6H13 του ιντακενοδιθειοφαινείου. 

 

Σχήμα 5.37: Φάσμα 1Η-NMR του εναλλασόμενου συμπολυμερούς Π6. 
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 Τo φάσμα 1H-NMR του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π2 που λήφθηκε 

απεικονίζεται στο Σχήμα 5.38. Με την είσοδο της πενταφθοροφαινυλο-θειαδιαζιμίνης η 

σχάση των κορυφών επίσης δεν είναι τόσο διακριτή και ισχύει ότι αναφέρθηκε στην 

περίπτωση των δειγμάτων Π1 και Π6.  

 

Σχήμα 5.38: Φάσμα 1Η-NMR του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π2. 

 

Τo φάσμα 1H-NMR του Π7 που λήφθηκε απεικονίζεται στο Σχήμα 5.39. Τα β 

πρωτόνια εμφανίζονται πιο αριστερά σε σχέση με τα α, διότι είναι πιο προασπισμένα από τα 

αρωματικά π-ηλεκτρόνια. Επίσης, τα γ είναι πιο αριστερά από τα δ γιατί βρίσκονται πιο 

κοντά στον αρωματικό δακτύλιο, οπότε είναι πιο προασπισμένα από τα αρωματικά π-

ηλεκτρόνια. Τα ε επειδή είναι πιο κοντά στα θειένυλα εμφανίζονται πιο αριστερά από τα ζ 

λόγο των αρωματικών π-ηλεκτρόνίων. Τα η εμφανίζονται στα 1,23 ppm ενώ τα θ 

εμφανίζονται στο τέλος στα 0,80 ppm. Άρα για το δείγμα Π7 προέκυψαν πολυ καλη 

διαλυτότητα στο CDCl3 και είναι ξεκάθαρη η διάκριση και πιστοποίηση συγκεκριμένων 

πρωτονίων όπως στην περίπτωση του δείγματος Π1. 
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Σχήμα 5.39: Αναλυτικό φάσμα 1H-NMR του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π7όπου αποδίδονται με 

βάση την χημική δομή των δομικών μονάδων του συμπολυμερούς η χημική μετατόπιση χαρακτηριστικών 

πρωτονίων (α-θ). 

 

Τo φάσμα 1H-NMR του Π8 που λήφθηκε απεικονίζεται στο Σχήμα 5.40.  Η αλλαγή 

των υποκαταστατών από φαινύλια σε θειένυλα ευνοεί την διαλυτότητα του πολυμερούς στο 

χλωροφόρμιο με αποτέλεσμα να προκύψει καλύτερος διαχωρισμός των κορυφών και να είναι 

εφικτή η ταυτοποίηση των κορυφών. Τα β πρωτόνια εμφανίζονται πιο αριστερά σε σχέση με 

τα α, διότι είναι πιο προασπισμένα από τα αρωματικά π-ηλεκτρόνια. Καθώς και τα ε είναι πιο 

αριστερά από τα ζ γιατί βρίσκονται πιο κοντά στον αρωματικό δακτύλιο, οπότε είναι πιο 

προασπισμένα από τα αρωματικά π-ηλεκτρόνια. Τα η επειδή είναι πιο κοντά στα θειένυλα 

εμφανίζονται πιο αριστερά από τα θ λόγο των αρωματικών π-ηλεκτρονίων. Τα ι εμφανίζονται 

στα 1,19 ppm ενώ τα θ εμφανίζονται στο τέλος στα 0,79 ppm. Λόγω της προσθήκης των 

θειοφαινείων στη κύρια αλυσίδα του πολυμερούς τα γ πρωτόνια εμφανίζονται ανάμεσα από 

τα α και ε στα 7,42 ppm ενώ τα δ πιθανώς να βρίσκονται στην κορυφή του δευτεριομένου 

χλωροφορμίου.  
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Σχήμα 5.40: Αναλυτικό φάσμα 1H-NMR του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π8 όπου αποδίδονται με 

βάση την χημική δομή των δομικών μονάδων του συμπολυμερούς η χημική μετατόπιση χαρακτηριστικών 

πρωτονίων (α-θ). 

 

 Τo φάσμα 1H-NMR του Π3 που λήφθηκε απεικονίζεται στο Σχήμα 5.41. Με την 

χρήση της πενταφθοροφαινυλο-θειαδιαζιμίνης η σχάση των κορυφών δεν είναι τόσο διακριτή 

οπότε και στην περίπτωση αυτή (όπως για τα δείγματα Π1, Π2, και Π6) δεν είναι εφικτή η 

ταυτοποίηση χημικών μετατοπίσεων συγκεκριμένων πρωτονίων εντός των αλειφατικών 

περιοχών. 
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Σχήμα 5.41: Φάσμα 1Η-NMR του του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π3. 

 

 Τo φάσμα 1H-NMR του ενελλασσόμενου συμπολυμερούς Π4 που λήφθηκε 

απεικονίζεται στο Σχήμα 5.42. Με την είσοδο της πενταφθοροφαινυλο-θειαδιαζιμίνης η 

σχάση των κορυφών δεν είναι ξεκάθαρη και ισχύει ότι αναφέρθηκε για τα δείγματα Π1, Π2, 

Π6, και Π3. 

 

Σχήμα 5.42: Φάσμα 1Η-NMR του του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π4. 
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5.4 Χαρακτηρισμός με Φασματομετρία Μοριακής Απορρόφησης στο Ορατό 

(UV/Vis) των Νέων Συζυγιακών Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών (Π1-Π8)  

Τα φάσματα απορρόφησης UV-Vis σε διάλυμα ελήφθησαν σε όργανο διπλής δέσμης 

τύπου GX Shimatzu 2401. Για την λήψη των φασμάτων απορρόφησης σε διάλυμα 

παρασκευάστηκαν διαλύματα πολυμερών σε χλωροφόρμιο συγκέντρωσης 1% κ/β. Τα 

διαλύματα τοποθετήθηκαν σε κυψελίδα χαλαζία και καθαρός διαλύτης χλωροφόρμιο 

τοποθετήθηκε σε δεύτερη κυψελίδα. Για τη λήψη των φασμάτων απορρόφησης ως λεπτά 

υμένια, σχηματίστηκαν πολυμερικά υμένια στη μία πλευρά της κυψελίδας με τη τεχνική του 

casting. Τα φάσματα απορρόφησης (UV-Vis) των συμπολυμερών Π1- Π8 απεικονίζονται στα 

Σχήματα 5.43-5.49 ενώ τα μέγιστα απορρόφησης σε διάλυμα και ως λεπτό υμένιο 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 5.5. 

Τα φάσματα απορρόφησης του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π1 εμφανίζουν 2 κορυφές 

απορρόφησης τόσο σε διάλυμα όσο και ως λεπτό υμένιο στη περιοχή μεταξύ 400–700 nm. 

Τα μέγιστα απορροφήσεων στην περιοχή 400-750 nm είναι 595 nm σε διάλυμα και 616 nm 

ως λεπτό υμένιο. Μία κορυφή χαμηλότερης έντασης εμφανίζεται με μέγιστα απορροφήσεων 

στην περιοχή 400-750nm με λmax = 552 nm σε διάλυμα και  λmax = 563 nm σε λεπτό υμένιο 

Σχήμα 5.43.  

Τα μέγιστα των απορροφήσεων σε διάλυμα και ως λεπτό υμένιο παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 5.5. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη περιοχή μεταξύ 400–700 

nm αποδίδονται στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ των μονομερών «δότη»-

«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας αλυσίδας. Το ενεργειακό 

χάσμα του συμπολυμερούς Π1 υπολογίζεται από τη σχέση Eg = 1240 / λσ.τ. (eV) όπου λσ.τ. 

προκύπτει από το σημείο τομής των εφαπτομένων του φάσματος απορρόφησης ως λεπτό 

υμένιο. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα ενεργειακά χάσματα και των υπολοίπων 

συμπολυμερών (Π2-Π8).  Το Eg του Π1 υπολογίστηκε ότι είναι 1.80 eV. 

400 500 600 700 800

0

3000

6000

9000

12000

15000

Α
π

ο
ρ

ρ
ό

φ
η

σ
η

 (
a
.u

.)

μήκος κύματος (nm)

 Π1 διάλυμα

 Π1 λεπτό υμένιο

 

Σχήμα 5.43: Φάσματα απορρόφησης στο ορατό του εναλλασσόμενου  συμπολυμερούς Π1 σε διάλυμα και 

σε λεπτό υμένιο. 



 

 

126 

 

Τα φάσματα απορρόφησης του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π2 εμφανίζουν 3 

κορυφές απορρόφησης σε διάλυμα και σε λεπτό υμένιο στις περιοχές μεταξύ των 350-450 nm 

και 500-700 nm Σχήμα 5.44. Τα μέγιστα απορροφήσεων στην περιοχή 500-750 nm είναι 589 

nm σε διάλυμα και 626nm ως λεπτό υμένιο και ακόμη παρατηρείτε μία κορυφή μικρότερης 

έντασης στα 556 nm και 563 nm σε διάλυμα και λεπτό υμένιο αντίστοιχα. Επίσης είναι 

εμφανές μία κορυφή χαμηλότερης έντασης μεταξύ 350-450nm με λmax = 394 nm τόσο σε 

διάλυμα όσο και σε λεπτό υμένιο. Τα μέγιστα των απορροφήσεων σε διάλυμα και ως λεπτό 

υμένιο παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 5.5. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη 

περιοχή μεταξύ 500–700 nm αποδίδονται στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ των 

μονομερών «δότη»-«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας 

αλυσίδας. Το Eg του Π2 υπολογίστηκε ότι είναι 1.79 eV.  
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Σχήμα 5.44: Φάσματα απορρόφησης  στο ορατό του εναλλασσόμενου  συμπολυμερούς Π2 σε διάλυμα 

και σε λεπτό υμένιο. 

 

Τα φάσματα απορρόφησης του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π3 εμφανίζουν 2 

κορυφές απορρόφησης τόσο σε διάλυμα όσο και ως λεπτό υμένιο στη περιοχή μεταξύ 400–

650 nm Σχήμα 5.45. Η μία κορυφή εμφανίζεται μεταξύ 550-600 nm με μέγιστα απορρόφησης 

λmax = 585 nm και λmax = 587,5 nm σε διάλυμα και λεπτό υμένιο αντίστοιχα. Η δεύτερη 

κορυφή χαμηλότερης έντασης εμφανίζεται μεταξύ 500-560 nm με μέγιστο απορρόφησης λmax 

= 550 nm για διάλυμα και λεπτό υμένιο. Τα μέγιστα των απορροφήσεων σε διάλυμα και ως 

λεπτό υμένιο παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 5.5. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη 

περιοχή μεταξύ 500–700 nm αποδίδονται επίσης στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις 

μεταξύ των μονομερών «δότη»-«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της 

κύριας αλυσίδας. Το Eg του Π3 υπολογίστηκε ότι είναι 1.95 eV. 
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Σχήμα 5.45: Φάσματα απορρόφησης στο ορατό του εναλλασσόμενου  συμπολυμερούς Π3 σε διάλυμα και 

σε λεπτό υμένιο. 

 

Τα φάσματα απορρόφησης του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π4 εμφανίζουν 2 

κορυφές απορρόφησης τόσο σε διάλυμα όσο και ως λεπτό υμένιο στη περιοχή μεταξύ 350–

650 nm Σχήμα 5.46. Στην περιοχή μεταξύ 450-650 nm εμφανίζει μία κορυφή με δύο μέγιστα 

απορρόφησης στα 580 και 552 nm για διάλυμα και μέγιστα απορρόφησης στα 559 nm και 

585 nm για λεπτό υμένιο. Μία χαμηλότερης έντασης κορυφή εμφανίζεται στα 350-450 nm με 

μέγιστα απορρόφησης λmax = 390 nm και λmax = 392 nm για διάλυμα και λεπτό υμένιο, 

αντίστοιχα. Τα μέγιστα των απορροφήσεων σε διάλυμα και ως λεπτό υμένιο παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο Πίνακα 5.5. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη περιοχή μεταξύ 500–700 nm 

αποδίδονται επίσης στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ των μονομερών «δότη»-

«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας αλυσίδας. Το Eg του Π4 

υπολογίστηκε ότι είναι 1.94 eV. 
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Σχήμα 5.46: Φάσματα απορρόφησης του στο ορατό του εναλλασσόμενου  συμπολυμερούς Π4 σε διάλυμα 

και σε λεπτό υμένιο. 
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Τα φάσματα απορρόφησης του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π5 εμφανίζουν 2 

κορυφές χαμηλής έντασης σε διαφορετικά μήκη κύματος τόσο σε διάλυμα όσο και σε λεπτό 

υμένιο στις περιοχές μεταξύ 400-500 nm με μέγιστο απορρόφησης 465 nm σε διάλυμα και σε 

λεπτό υμένιο και στις περιοχές μεταξύ 500-550 nm με μέγιστο απορρόφησης 542 nm σε 

διάλυμα και λεπτό υμένιο  Σχήμα 5.47. Επίσης εμφανίζονται 2 κορυφές υψηλής έντασης 

μεταξύ 550-700 nm. Υψηλότερη ένταση διακρίνεται μεταξύ 650-700 nm με μέγιστη 

απορρόφηση λmax = 637 nm σε διάλυμα και λmax = 648 nm ως λεπτό υμένιο. Επίσης, και η 

δεύτερη κορυφή χαμηλότερης έντασης διακρίνεται μεταξύ 550-600 nm με μέγιστο 584 nm σε 

διάλυμα και 590 nm σε λεπτό υμένιο. Τα μέγιστα των απορροφήσεων σε διάλυμα και ως 

λεπτό υμένιο παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 5.5. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη 

περιοχή μεταξύ 400–700 nm αποδίδονται στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ των 

μονομερών «δότη»-«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας 

αλυσίδας. Το Eg του Π5 υπολογίστηκε ότι είναι 1.85 eV.  
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Σχήμα 5.47: Φάσματα απορρόφησης στο ορατό του εναλλασσόμενου  συμπολυμερούς Π5 σε διάλυμα και 

σε λεπτό υμένιο. 

 

Τα φάσματα απορρόφησης του συμπολυμερούς Π6 εμφανίζουν 3 κορυφές 

απορρόφησης σε διάλυμα και σε λεπτό υμένιο στις περιοχές μεταξύ των 350-450 nm και 500-

750 nm Σχήμα 5.48. Τα μέγιστα απορροφήσεων στην περιοχή 500-750 nm είναι λmax = 583,5 

nm σε διάλυμα και λmax = 646,5 nm ως λεπτό υμένιο. Από την γραφική παράσταση προκύπτει 

μία κορυφή μικρότερης έντασης με λmax = 590 nm σε διάλυμα και λmax = 595 nm σε λεπτο 

υμένιο, αντίστοιχα. Ακόμη είναι διακριτή μία κορυφή χαμηλότερης έντασης μεταξύ 350-450 

nm με μέγιστο στα 410 nm τόσο σε διάλυμα όσο και σε λεπτό υμένιο. Τα μέγιστα των 

απορροφήσεων στη περιοχή μεταξύ 500–700 nm αποδίδονται στις π – π* ηλεκτρονιακές 
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μεταπτώσεις μεταξύ των μονομερών «δότη»-«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά 

μήκος της κύριας αλυσίδας. Το Eg του Π6 υπολογίστηκε ότι είναι 1.75 eV. 

 

Σχήμα 5.48: Φάσματα απορρόφησης στο ορατό του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π6 σε διάλυμα και 

σε λεπτό υμένιο. 

 

Τα φάσματα απορρόφησης του συμπολυμερούς Π7 εμφανίζουν 2 κορυφές χαμηλής 

έντασης σε διαφορετικά μήκη κύματος τόσο σε διάλυμα όσο και σε λεπτό υμένιο στις 

περιοχές μεταξύ 350-400 nm με μέγιστο απορρόφησης λmax = 375 nm σε διάλυμα και σε 

λεπτό υμένιο και 450-500 nm με μέγιστο απορρόφησης λmax = 465 nm σε διάλυμα και σε 

λεπτό υμένιο  Σχήμα 5.49. Επίσης εμφανίζονται 2 κορυφές υψηλής έντασης μεταξύ 500-700 

nm. Υψηλότερη ένταση διακρίνεται μεταξύ 600-700 nm με μέγιστη απορρόφηση 626 nm σε 

διάλυμα και 628.5 nm σε λεπτό υμένιο. Καθώς και η δεύτερη κορυφή έντασης διακρίνεται 

μεταξύ 550-600 nm με μέγιστο 577 nm και σε διάλυμα και σε λεπτό υμένιο. Τα μέγιστα των 

απορροφήσεων σε διάλυμα και ως λεπτό υμένιο παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 5.5. 

Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη περιοχή μεταξύ 500–700 nm αποδίδονται στις π – π* 

ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ των μονομερών «δότη»-«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά 

φορτίου) κατά μήκος της κύριας αλυσίδας. Το Eg του Π7 υπολογίστηκε ότι είναι 1.87 eV. 
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Σχήμα 5.49: Φάσματα απορρόφησης στο ορατό του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π7 σε διάλυμα και 

σε λεπτό υμένιο. 

 

Τα φάσματα απορρόφησης του συμπολυμερούς Π8 εμφανίζουν 2 κορυφές 

απορρόφησης τόσο σε διάλυμα όσο και ως λεπτό υμένιο στη περιοχή μεταξύ 350–650 nm 

Σχήμα 5.50. Στην περιοχή μεταξύ 450-700 nm εμφανίζει μία κορυφή με δύο μέγιστα 

απορρόφησης στα 580 nm και στα 610 nm για διάλυμα και μέγιστα απορρόφησης στα 583 

nm και 640 nm για λεπτό υμένιο. Μία χαμηλότερης έντασης κορυφή παρατηρείται στα 350-

450 nm με μέγιστo απορρόφησης τα 393 nm για διάλυμα και τα 396 nm για λεπτό υμένιο. Τα 

μέγιστα των απορροφήσεων σε διάλυμα και ως λεπτό υμένιο παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

Πίνακα 5.5. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη περιοχή μεταξύ 500–700 nm αποδίδονται 

στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ των μονομερών «δότη»-«δέκτη» 

(ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας αλυσίδας. Το Eg του Π8 

υπολογίστηκε ότι είναι 1,77 eV. 
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Σχήμα 5.50: Φάσματα απορρόφησης στο ορατό του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Π8 σε διάλυμα και 

σε λεπτό υμένιο. 
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Πίνακας 5.5: Χαρακτηριστικά αποτελέσματα φασματοφωτομετρίας UV/Vis για όλα τα συμπολυμερή 

τόσο σε διάλυμα όσο και σε λεπτό υμένιο και χαρακτηριστικές τιμές Eg για όλες τις περιπτώσεις. 

Εναλλασσόμενο 

Συμπολυμερές 

Διάλυμα 
Λεπτό Υμένιο 

 λμεγ (nm) λμεγ (nm) Eg (eV) 

Π1 552 596   563 616   1,80 

Π2 394 556 589  394 563 626  1,78 

Π3 550 585   550 587.5   1,95 

Π4 390 552 580  392 559 589  1,94 

Π5 465 542 584 637 465 542 590 648 1,85 

Π6 410 583 590  410 595 646,5  1,75 

Π7 375 465 626 577 375 465 577 628,5 1,87 

Π8 393 580 610  396 583 640  1,77 

Απο όλα τα παραπάνω (σχεδιασμός, σύνθεση και χαρακτηρισμός) των νέων συμπολυμερών 

προκύπτουν τα εξής: 

Μελετήθηκαν και συντέθηκαν οκτώ νέα εναλλασσόμενα συζυγιακά συμπολυμερή τύπου 

«δότη-δέκτη» με το μονομερές του ιντακενοδιθειοφαινίου, με υποκαταστάτες 

τετρα(εξυλοφαινυλο) και τετρα(εξυλοθειενυλο), ως δότης και τα παράγωγα της θειαδιαζίνης 

(πενταφθορο-θειαδιαζιμίνη και θειαδιαζινόνη) ως δέκτης.  

Από την θεωρητική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις δομές αυτές διαπιστώθηκε πως 

για τα πολυμερή με μονομερές την θειαδιαζιμίνη το HOMO είναι κατανεμημένο κατά μήκος 

της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι περισσότερο εντοπισμένο στο μονομερές της 

θειαδιαζιμίνης. Για τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή με μονομερές την θειδιαζινόνη το 

HOMO είναι κατανεμημένο κατά μήκος της κύριας αλυσίδας, ενώ το LUMO είναι 

απεντοπισμένο κατά μήκος της κύριας αλυσίδας. 

Από τον χαρακτηρισμό της χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών (SEC) ή 

χρωματογραφία διαχωρισμού μέσω πηκτής (GPC) τα αποτελέσματα των μέσων μοριακών 

βαρών [Mn
̅̅ ̅̅ ] κυμαίνονται μεταξύ 6.790 gr/mol και 17.800 gr/mol. Τα αποτελέσματα της 

χρωματογραφίας (SEC) δίνουν σχετικά μικρά μέσα μοριακά βάρη, αλλά πιθανόν να 

υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να αυξηθεί το μέσο μοριακό του βάρος. Μερικοί από τους 

τρόπους αυτούς είναι: 

 Η αλλαγή του διαλύτη πολυμερισμού σε έναν πιο πολικό όπως το χλωροβενζόλιο. 

 Η χρήση ενός διαφορετικού καταλυτικού συστήματος όπως το 

τετρακις(τριφαινυλοφωσφίνη) παλλάδιο [Pd(PPh3)4]. 
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 Η αύξηση του μήκους των πλευρικών αλυσίδων στις φαίνυλο και θειένυλο ομάδες 

που είναι υποκαταστάτες στο ιντακενοδιθειοφαίνιο. 

 Η προσθήκη πλευρικών αλυσίδων στις δομικές μονάδες που φέρουν τα θειοφαίνια 

στην κύρια αλυσίδα. 

 Η αλλαγή των ατόμων χλωρίου (Cl) με άτομα βρωμίου (Br) στα μονομερή της 

θειαδιαζίνης. 

Από τον χαρακτηρισμό της φασματομετρίας μοριακής απορρόφησης στο υπεριώδες/ορατό 

(UV/Vis) λήφθηκαν τα φάσματα απορρόφησης των οκτώ εναλλασσόμενων συμπολυμερών 

όπου υπολογίστηκε το ενεργειακό χάσμα για το καθένα από αυτά και έγινε σύγκριση με τα 

θεωρητικά ενεργειακά χάσματα που λήφθηκαν μέσω θεωρητικών υπολογισμών. Τα 

αποτελέσματα των πειραματικών ενεργειακών χασμάτων είναι  σε ικανοποιητική συμφωνία 

με εκείνα των θεωρητικών. Για τα συμπολυμερή Π1-Π4 που περιέχουν τη πενταφθορο-

θειαδιαζιμίνη όταν εισάγεται το θειοφαίνιο μεταξύ των ιντακενοδιθειοφαινίου και 

θειαδιαζιμίνης (Π2, Π4) το ενεργειακό χασμά των πολυμερών παραμένει αμετάβλητο σε 

σχέση με τα αντίστοιχα Π1, Π3 που δεν περιέχουν τα θειοφαίνια μεταξύ των 

ιντακενοδιθειοφαινίου και θειαδιαζιμίνης. Αντίθετα στα συμπολυμερή που περιέχουν την 

θειδιαζινόνη όταν εισάγεται το θειοφαίνιο μεταξύ των ιντακενοδιθειοφαινίου και 

θειαδιαζινόνης (Π6, Π8) το ενεργειακό χάσμα των συμπολυμερών μικραίνει κατά 0.1 eV σε 

σχέση με τα αντίστοιχα Π5, Π7 που δεν περιέχουν τα θειοφαίνια μεταξύ των 

ιντακενοδιθειοφαινίου και θειαδιαζινόνης. Η διαφοροποίηση αυτή ίσως να οφείλεται στο 

γεγονός ότι η πενταφθορο-θειαδιαζιμίνη είναι πιο ογκώδης από τη θειαδιαζινόνη με 

αποτέλεσμα να αποτρέπει την αποτελεσματική π-π αλληλεπίδραση μεταξύ γειτονικών 

αλυσίδων σε αντίθεση με τη μικρότερου όγκου θειαδιαζινόνη. Επίσης, στα συμπολυμερή που 

περιέχουν τη θειαδιαζιμίνη (Π1-Π4) φαίνεται ότι τα Π1, Π2 που περιέχουν φαινύλια ως 

υποκαταστάτες στα ιντακενοδιθειοφαίνια εμφανίζουν μικρότερο ενεργειακό χάσμα από τα 

αντίστοιχα Π3, Π4 που περιέχουν θειένυλο υποκαταστάτες στο ιντακενοδιθειοφαίνιο. 

Αντίθετα,  στα συμπολυμερή που περιέχουν τη θειαδιαζινόνη (Π5-Π8) φαίνεται ότι τα Π5, 

Π6 που περιέχουν φαινύλια ως υποκαταστάτες στα ιντακενοδιθειοφαίνια εμφανίζουν το ίδιο 

ενεργειακό χάσμα από τα αντίστοιχα Π7, Π8 που περιέχουν θειένυλο υποκαταστάτες στο 

ιντακενοδιθειοφαίνιο. 

Συγκρίνοντας τα συμπολυμερή Π1, Π2 που περιέχουν τη πενταφθορο-θειαδιαζιμίνη 

και φαινυλο υποκατεστημένα ιντακενοδιθειοφαίνια με τα αντίστοιχα Π5, Π6 που περιέχουν 

τη θειαδιαζινόνη και φαινυλο υποκατεστημένα ιντακενοδιθειοφαίνια φαίνεται να εμφανίζουν 

παρόμοια ενεργειακά χάσματα. Αντίθετα, συγκρίνοντας τα συμπολυμερή Π3, Π4 που 

περιέχουν τη πενταφθορο-θειαδιαζιμίνη και θειένυλο υποκατεστημένα ιντακενοδιθειοφαίνια 
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με τα αντίστοιχα Π7, Π8 που περιέχουν τη θειαδιαζινόνη και θειένυλο υποκατεστημένα 

ιντακενοδιθειοφαίνια φαίνεται ότι τα Π7, Π8 που έχουν τη μικρότερο σε όγκο θειαδιαζινόνη 

να εμφανίζουν κατα 0.1 eV περίπου μικρότερα ενεργειακά χάσματα.  

 

5.5  Φωτοβολταϊκές Ιδιότητες των Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών Π5-Π8 

Οι φωτοβολταϊκές αποδόσεις μιγμάτων των εναλλασσόμενων συμπολυμερών Π5-Π8 με 

παράγωγα του φουλερενίου:PC71BM ερευνήθηκαν με την κατασκευή τους σε οργανικές 

φωτοβολταϊκές διατάξεις αντίστροφης αρχιτεκτονικής που αποτελείται απο ITO / οξείδιο 

ψευδαργύρου (ZnO) / πολυαιθυλενιμίνης (ΡΕΙ) / πολυμερές: PC71BM / οξείδιο του 

μολυβδαινίου (MoO3) / άργυρος (Ag). Το ρεύμα και η πυκνότητα, συναρτήση της τάσης (J-

V) και οι καμπύλες της απόδοσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.51. Από τα δεδομένα που 

εξάγονται (Πίνακας 5.6), μπορούν να γίνουν αρκετές συσχετίσεις μεταξύ δομής και της 

απόδοσης των οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων. Όλες οι συσκευές είχαν συγκριτικά 

υψηλές τάσεις ανοικτού κυκλώματος (Voc: 0,82 έως 0,96 V) για τα εναλλασσόμενα  

συμπολυμερή, που αποδόθηκε στα ενεργειακά επίπεδα του συμπολυμερούς τύπου δότη-

δέκτη (D-A) σε συνάρτηση με εκείνα που εμφανίζονται στο κενό  (-5,57 έως -6,10 eV). 

Εντούτοις, παρατηρήθηκε ότι  η τάση  δεν συσχετίστηκε άμεσα με τις μεταβολές των 

επιπέδων των συμπολυμερών στο ενεργειακό επίπεδο EHOMO. Αυτό το αποτέλεσμα 

αποδόθηκε στις μεταπτώσεις φάσεων στα εναλλασσόμενα συμπολυμερή (Π5-Π8) οι οποίες 

μπορούν να σχηματιστούν στις διεπαφές μεταξύ του εκάστοτε συμπολυμερούς ως δότη 

ηλεκτρονίων και το παράγωγο φουλλερενίου (PC71BM)  ως δέκτη ηλεκτρονίων. Επιπλέον, σε 

όλα τα συστήματα εναλλασσόμενων συμπολυμερών/παραγωγών του φουλερενίου 

παρατηρήθηκε χαμηλή τιμή στον συντελεστή πληρότητας (FF: 0.26-0.53) με αποτέλεσμα η 

απόδοση των συγκεκριμένων οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων να μην είναι όσο υψηλή 

αναμενόταν. 
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Σχήμα 5.51: Καμπύλες ρεύματος-τάσης  J-V για τις οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις που 

αποτελούνται από τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή Π5-Π8:με το παράγωγο του φουλερενίου  PC71BM. 

 

 
Πίνακας 5.6: Παράμετροι οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων των εναλλασσόμενων συμπολυμερών 

Π5-Π8: σε αντίστροφης αρχιτεκτονικής φωτοβολταϊκές διατάξεις με παράγωγα του φουλερενίου PC71BM 

κάτω από προσομοιωτή ηλιακού φωτισμού με τάση 100 mW cm-2. 

Συμπολυμερές:PC71BM Τάση (V) Ρεύμα (mA cm-2) 
Συντελεστής 

Πληρότητας (%) 
Απόδοση (%) 

Π5 0.96 2.83 0.29 0.79 

Π6 0.88 1.97 0.26 0.46 

Π7 1.14 1.14 0.35 0.38 

Π8 0.82 2.91 0.30 0.42 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 Δομές Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών με Βάση το Ιντακενοδιθειοφαίνιο 

ή το Ιντακενοδιθειενoθειοφαινίου και Παραγώγων της Κινοξαλίνης 

Πραγματοποιήθηκε συνέχιση της σύνθεσης εναλλασσόμενων συμπολυμερών του 

ιντακενοδιθειοφαινίου ή του ιντακενοδιθειενοθειοφαινείου με την κινοξαλίνη που είχε ήδη 

ξεκινήσει στα πλαίσια της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας για την διερεύνηση της 

επίδρασης του μέσου μοριακού βάρους στις οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες και την 

φωτοβολταϊκή τους απόδοση όταν χρησιμοποιηθούν σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις. 

6.1.1 Μελέτη της Δομής Εναλλασόμενων Συμπολυμερών με Βάση το 

Ιντακενοδιθειοφαίνιο ή το Ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο και Παραγώγων της Κινοξαλίνης 

Ολοκληρώθηκε η μελέτη της δομής και ο χαρακτηρισμός των οπτοηλεκτρονικών 

ιδιοτήτων συζυγιακών πολυμερών (Κ1-Κ3) τύπου «δότη-δέκτη» χρησιμοποιώντας το 

μονομερές του ιντακενοδιθειοφαινίου ή ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου, ως δότη και το 

μονομερές της κινοξαλίνης, ως δέκτη Σχήμα 6.1. Τα πολυμερή αυτά διαφέρουν ως προς τον 

τρόπο επίτευξης της αύξησης του συζυγιακόυ μήκους των επαναλαμβανόμενων δομικών 

μονάδων.  Πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση ενός θειοφαινίου είτε στο ιντακενοδιθειοφαίνιο 

(σχηματίζοντας το ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο) αντιστοιχεί στο δείγμα (Κ2), είτε μεταξύ του 

ιντακενοδιθειοφαινίου και της κινοξαλίνης δίνοντας την ικανότητα περιστροφής στο δείγμα 

(Κ3). 

 
Σχήμα 6.1: Χημικές δομές των εναλλασσόμενων συμπολυμερών Κ1-Κ3 καθώς και γραφική απεικόνιση 

του τρόπου αύξησης της απόστασης μεταξύ των μονομερών τύπου δότη και δέκτη. Είναι φανερό απο την 

γραφική απεικόνιση ότι η απόσταση α είναι η μικρότερη, η c είναι η μεγαλύτερη και η b είναι μια 

ενδιάμεση απόσταση μεταξύ a και c. 
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Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση των συζυγιακών 

πολυμερών εργαστηριακά παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.2. Παρατηρείται το γυάλινο σύστημα 

αργού/κενού μέσα στον απαγωγό, η φιάλη αργού παροχής της αδρανούς ατμόσφαιρας για τη 

πραγματοποίηση των πολυμερισμών, η αντλία κενού και η διάταξη καθαρισμού των 

πολυμερών με εκχύλιση Soxhlet. 

 

Σχήμα 6.2: Πειραματικές διατάξεις για τη σύνθεση και καθαρισμό των συζυγιακών πολυμερών. 

 

Το συνθετικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση του συμπολυμερούς 

Κ1, έχει ως εξής: σε  τρίλαιμη σφαιρική φιάλη που έχει προσαρμοστεί ψυκτήρας γίνονται 3 

κύκλοι αργού/κενού με την χρήση φλόγας. Στην συνέχεια εισάγεται το δικασσιτερικό 

τετραεξυλοφαίνυλο- ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο (0.3363 g), η δίβρωμο οκτυλοξυφαίνυλο-

κινοξαλίνη (0.1741 g), ο καταλύτης Pd2dba3 (11.45 mg), ο υποκαταστάτης P(o-Tol)3 (30.44 

mg) και γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού. Τέλος, εισάγεται το τολουόλιο (20 mL) και γίνονται 

εκ νέου 3 κύκλοι αργού/κενού. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται να αντιδράσει για 24 ώρες 

στους 110 οC. Μετά το πέρας του πολυμερισμού, το πολυμερές καταβυθίζεται σε 500 mL 

μεθανόλης και διηθείται σε χάρτινο ηθμό. O ηθμός τοποθετείται σε διάταξη τύπου Soxhlet 

και ξεκινάει ο καθαρισμός με διαλύτες διαφορετικής πολικότητας. Αρχικά, το πολυμερές 

καθαρίζεται με μεθανόλη (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα καταλύτη, στη 

συνέχεια με ακετόνη (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν, 

μετά με εξάνιο (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν ολιγομερή και τέλος με χλωροφόρμιο 

(250 mL) για να παραληφθεί το επιθυμητό πολυμερές. Το κλάσμα του χλωροφορμίου 

συμπυκνώθηκε στον περιστροφικό εξαχνωτήρα (Rotary Evaporator) μέχρι όγκο 50 mL και τo 

συμπολυμερές καταβυθίστηκε σε 500 mL μεθανόλης. Το πολυμερές που καταβυθίστηκε 
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συλλέχθηκε με διήθηση υπό κενό και ξηράθηκε επάνω στον ηθμό για 24 ώρες σε φίλτρο 

PTFE. Περαιτέρω ξήρανση του πολυμερούς σε φούρνο υψηλού κενού και θερμοκρασία 40 

οC για 9 ώρες οδήγησε σε 0.40 g τελικού συμπολυμερούς. Για τα δείγματα Κ2 και Κ3 

χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες συνθήκες πολυμερισμού, η μόνη διαφορά έγκειται στο είδος του 

μονομερούς  (ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο για το συμπολυμερές Κ2 και ιντακενοδιθειοφαίνειο 

με δυο πλευρικά θειφαίνεια για το συμπολυμερές Κ3). 

 

 

6.1.2 Αποτελέσματα Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) των 

Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών Κ1 – Κ3 

 

Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC) χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικό 

μοριακό χαρακτηρισμό των συμπολυμερών ώστε να εμφανιστεί μία πρώτη απεικόνιση της 

πολυδιασποράς (Ι) και των επιμέρους μέσων μοριακών βαρών κατά αριθμό και κατά βάρος, 

[Mn
̅̅ ̅̅ ] και [Mw

̅̅ ̅̅ ] των δειγμάτων αντίστοιχα. Ο διαλύτης έκλουσης του οργάνου ήταν ορθο-

διχλωροβενζόλιο (ο-DCB), ενώ και τα συμπολυμερή διαλύθηκαν στον ίδιο διαλύτη προς 

διευκόλυνση των μετρήσεων. Τα χρωματογραφήματα SEC παρουσιάζονται στα Σχήματα 6.3 

– 6.5. 

 
Σχήμα 6.3: Χρωματογράφημα SEC για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές Κ1 με ανιχνευτή δείκτη 

διάθλασης (RI). 
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Σχήμα 6.4: Χρωματογράφημα SEC για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές Κ2 με ανιχνευτή δείκτη 

διάθλασης (RI). 

 

 
Σχήμα 6.5: Χρωματογράφημα SEC για το για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές Κ3 με ανιχνευτή 

δείκτη διάθλασης (RI). 

 

Τα αποτελέσματα των μέσων μοριακών βαρών κατά αριθμό και κατά βάρος καθώς και της 

κατανομής μοριακών βαρών (Ι) όπως προέκυψαν από την χρωματογραφία αποκλεισμού 

μεγεθών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 6.1. 
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Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών των 

πολυμερών Κ1-Κ3. 

Πολυμερές 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος κατ’ 

Αριθμό [Mn
̅̅ ̅̅ ]  

(g/mol) 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος 

κατά Βάρος [Mw
̅̅ ̅̅ ]  

(g/mol) 

Κατανομή 

Μοριακών 

Βαρών 

[ Ι ] 

Κ1 20300 41500 2,05 

Κ2 20000 40000 2,00 

Κ3 21000 46000 2,20 

 

Από τα χρωματογραφήματα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες κορυφές που να 

οφείλονται σε τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν ή ολιγομερή ενώ από τα αποτελέσματα 

του Πίνακα 6.1 παρατηρείται ότι τα συμπολυμερή Κ1-Κ3 εμφανίζουν παραπλήσιες τιμές για 

τα μέσα μοριακά βάρη όσο και για τον δείκτη πολυδιασποράς. 

 

6.1.3 Αποτελέσματα Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

(NMR) των Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών Ιντακενοδιθειοφαινείου και Παραγώγων 

της Κινοξαλίνης (Κ1-Κ3) 

Τα συμπολυμερή που συντέθηκαν χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία NMR 

πρωτονίου (1H NMR). Τα διαλύματα παρασκευάστηκαν σε διαλύτη δευτεριωμένο 

χλωροφόρμιο (CDCl3), στους 25 0C και οι μετρήσεις έγιναν με το φασματόμετρο της εταιρίας 

Bruker AC-250 με συχνότητα συντονισμού 1H 250 MHz. Τα φάσματα 1H-NMR των τριών 

συμπολυμερών που συντέθηκαν παρουσιάζονται στα Σχήματα 6.6 – 6.8. 
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Σχήμα 6.6: Φάσμα 1H-NMR του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Κ1. 

 

 
Σχήμα 6.7: Φάσμα 1H-NMR του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Κ2. 

 

Κ1 

Κ2 
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Σχήμα 6.8: Φάσμα 1H-NMR  του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Κ3. 

 
Από τα φάσματα 1H-NMR, για όλα τα δείγματα που χαρακτηρίστηκαν με την τεχνική αυτή 

εμφανίζονται δύο ευδιάκριτες χημικές μετατοπίσεις στα ~3.5-3.9 ppm και στα ~2.3-2.8 ppm, 

που αποδίδονται ως a και b αντίστοιχα και στα τρία φάσματα ενώ τα πρωτόνια που 

προκαλούν αυτές τις χημικές μετατοπίσεις έχουν ήδη ταυτοποιηθεί στις χημικές δομές των 

συμπολυμερών.   Η πρώτη αποδίδεται στα δύο πρωτόνια της πλευρικής αλκόξυ-ομάδας (-

CH2O-) της δομικής μονάδας της κινοξαλίνης και η δεύτερη στα αλειφατικά πρωτόνια που 

εντοπίζονται δίπλα στους φαίνυλο υποκαταστάτες στην δομική μονάδα του 

ιντακενοδιθειοφαινίου. Με βάση το εύρος της ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων χημικών 

μετατοπίσεων υπολογίστηκε η αναλογία των δύο συστατικών στα τελικά συμπολυμερή. Και 

στα τρία συμπολυμερή αποδεικνύεται ότι αποτελούνται από την ίδια αναλογία μονομερών 

τύπου «δότη» και «δέκτη». 

 
6.1.4 Αποτελέσματα Φασματομετρίας Μοριακής Απορρόφησης στο 

Υπεριώδες/Ορατό (UV/Vis) για τα Εναλλασσόμενα Συμπολυμερή Κ1-Κ3 

Τα φάσματα απορρόφησης UV-Vis σε διάλυμα ελήφθησαν σε όργανο διπλής δέσμης 

τύπου GX Shimatzu 2401. Για την λήψη των φασμάτων απορρόφησης σε διάλυμα 

παρασκευάστηκαν διαλύματα πολυμερών σε χλωροφόρμιο συγκέντρωσης 1% κ/β. Τα 

διαλύματα τοποθετήθηκαν σε κυψελίδα χαλαζία και καθαρός διαλύτης χλωροφόρμιο 

τοποθετήθηκε σε μια δεύτερη κυψελίδα. Για τη λήψη των φασμάτων απορρόφησης ως λεπτά 

υμένια, σχηματίστηκαν πολυμερικά υμένια στη μία πλευρά της κυψελίδας με τη τεχνική του 

Κ3 
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casting. Τα φάσματα απορρόφησης (UV-Vis) των εναλλασσόμενων συμπολυμερών Κ1-Κ3 

απεικονίζονται στα Σχήματα 6.9 – 6.13, ενώ τα μέγιστα απορρόφησης σε διάλυμα και ως 

λεπτό υμένιο παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.2. Τα φάσματα απορρόφησης 

(φάσμα σε διάλυμα και φάσμα λεπτού υμενίου) του πολυμερούς Κ1 εμφανίζουν 3 κορυφές 

απορρόφησης τόσο σε διάλυμα όσο και ως λεπτό υμένιο στις περιοχές μεταξύ 350 – 450 nm 

και 500 – 700 nm Σχήμα 6.9. Τα μέγιστα των απορροφήσεων σε διάλυμα και ως λεπτό 

υμένιο παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 6.2. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη 

περιοχή μεταξύ 500 – 700 nm αποδίδονται στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ 

των μονομερών «δότη»-«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας 

αλυσίδας. Το ενεργειακό χάσμα του συμπολυμερούς Κ1 υπολογίζεται από τη σχέση Eg = 

1240 / λσ.τ. (eV) όπου λσ.τ. προκύπτει από το σημείο τομής των εφαπτομένων του φάσματος 

απορρόφησης ως λεπτό υμένιο. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα ενεργειακά χάσματα και 

των άλλων πολυμερών. Το Eg του δείγματος Κ1 υπολογίστηκε ότι είναι 1.79 eV. 
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Σχήμα 6.9: Φάσματα απορρόφησης του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Κ1 σε διάλυμα και ως λεπτό 

υμένιο. 

Τα φάσματα απορρόφησης του συμπολυμερούς Κ2 εμφανίζουν 3 κορυφές 

απορρόφησης τόσο σε διάλυμα όσο και ως λεπτό υμένιο στις περιοχές μεταξύ 370 – 460 nm 

και 500 – 700 nm Σχήμα 6.10. Τα μέγιστα των απορροφήσεων σε διάλυμα και ως λεπτό 

υμένιο παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 6.2. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη 

περιοχή μεταξύ 500 – 700 nm αποδίδονται στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ 

των μονομερών «δότη»-«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας 

αλυσίδας. Το Eg του Κ2 υπολογίστηκε ότι είναι 1.79 eV, ίδιο με το Eg του Π1 που 

αποδεικνύει ότι η αλλαγή του «δότη» από ιντακενοδιθειοφαίνιο σε 

ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο δεν προκαλεί ουσιώδη μεταβολή στο ενεργειακό χάσμα των 

πολυμερών Σχήμα 6.10. 
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Σχήμα 6.10: Φάσματα απορρόφησης του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Κ2 σε διάλυμα και ως λεπτό 

υμένιο. 

Τα φάσματα απορρόφησης του συμπολυμερούς Κ3 εμφανίζουν 2 κορυφές 

απορρόφησης τόσο σε διάλυμα όσο και ως λεπτό υμένιο στις περιοχές μεταξύ 370 – 460 nm 

και 500 – 700 nm Σχήμα 6.11. Τα μέγιστα των απορροφήσεων σε διάλυμα και ως λεπτό 

υμένιο παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 6.2. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη 

περιοχή μεταξύ 500 – 700 nm αποδίδονται στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ 

των μονομερών «δότη»-«δέκτη» (ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας 

αλυσίδας. Το Eg του Π3 υπολογίστηκε ότι είναι 1.79 eV, ίδιο με το Eg των Κ1 και Κ2 που 

αποδεικνύει ότι η εισαγωγή του θειοφαινείου μεταξύ του ιντακενοδιθειοφαινίου και της 

κινοξαλίνης δεν προκαλεί μεταβολή στο ενεργειακό χάσμα σε σχεση με τα συμπολυμερή που 

αποτελούνται είτε από ιντακενοδιθειοφαίνιο και κινοξαλίνη (Κ1), είτε από 

ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο και κινοξαλίνη (Κ2).  



 

 

144 

400 450 500 550 600 650 700 750 800

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Έ
ντ

α
σ

η
 Α

π
ο
ρ
ρ
ό
φ

η
σ

η
ς

μήκος κύματος (nm)

 διάλυμα

 υμένιο

 

Σχήμα 6.11: Φάσματα απορρόφησης του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Κ3 σε διάλυμα και ως λεπτό 

υμένιο. 

 

Tα συγκριτικά φάσματα απορρόφησης των Κ1-Κ3 σε διάλυμα και ως λεπτό υμένιο 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 6.12 και 6.13. Παρατηρείται ότι τα μέγιστα απορρόφησης στη 

περιοχή 370 – 460 nm σε διάλυμα μετατοπίζονται από τα 421 nm στο Κ1, στα 433 nm στο 

Κ2 και στα 447 nm στο Κ3. Η ίδια μετατόπιση παρατηρείται και στη στερεή κατάσταση όπου 

τα μέγιστα απορρόφησης εμφανίζονται στα 423 nm (Κ1), 437 nm (Κ2) και 450 nm (Κ3) 

ελαφρά μετατοπισμένα σε μεγαλύτερα μήκη κύματος σε σχέση με το διάλυμα. Αυτό σημαίνει 

ότι όσο αυξάνεται το μήκος δότη-δέκτη στην εκάστοτε δομική μονάδα τόσο μετατοπισμένο 

προς μεγαλύτερα μήκη κύματος θα εμφανίζεται αυτή η κορυφή.  

Παρατηρώντας τώρα τα μέγιστα απορρόφησης των συμπολυμερών Κ1 – Κ3 στη 

περιοχή 500 – 700 nm σε διάλυμα γίνεται εμφανές ότι το Κ1 έχει μέγιστο απορρόφησης στα 

(621 nm) μετατοπισμένο σε μεγαλύτερα μήκη κύματος σε σχέση με αυτά των Κ2 (610 nm) 

και Κ3 (574 nm). Αυτό σημαίνει ότι όταν τα πολυμερή είναι στην εκτεταμένη τους μορφή, 

όσο πιο κοντινή είναι η απόσταση μεταξύ των δομικών μονάδων τύπου «δότη» και «δέκτη» 

τόσο τα μέγιστα απορρόφησης θα εμφανίζονται σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. Αντίθετα, τα 

μέγιστα απορρόφησης των συμπολυμερών Κ1 και Κ2 (628 nm) ως λεπτά υμένια, 

εμφανίζονται στο ίδιο μήκος κύματος που αιτιολογείται απο το γεγονός ότι  οι διαμοριακές 

αλληλεπιδράσεις είναι εντονότερες στην στερεή κατάσταση και αύτες καθορίζουν το μέγιστο 

μήκος κύματος και όχι η απόσταση μεταξύ των δομικών μονάδων  τύπου «δότη» και δέκτη». 

Στο Σχήμα 6.13 παρουσιάζεται και η απορρόφηση των συμπολυμερών ως λεπτά υμένια. 
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Αποδεικνύεται ότι το Κ1 εμφανίζει την υψηλότερη απορρόφηση, ακολουθεί το Κ3 και 

τελευταίο είναι το Κ2 (Πίνακας 6.2).   
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Σχήμα 6.12: Συγκρητικά φάσματα απορρόφησης των εναλλασσόμενων συμπολυμερών Κ1-Κ3 σε 

διάλυμα.. 
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Σχήμα 6.13: Συγκρητικά φάσματα απορρόφησης των των εναλλασσόμενων συμπολυμερών Κ1- Κ3 ως 

λεπτό υμένιο. 

 

Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά μεγέθη των φασμάτων απορρόφησης των συμπολυμερών Κ1-

Κ3 παρουσιάζονται στο Πίνακα 6.2. 

Πίνακας 6.2: Χαρακτηριστικά αποτελέσματα φασματοφωτομετρίας UV/Vis για όλα τα συμπολυμερή 

τόσο σε διάλυμα όσο και ως λεπτό υμένιο και χαρακτηριστικές τιμές Eg για όλες τις περιπτώσεις. 

Πολυμερές Διάλυμα  Λεπτό Υμένιο   

 λμεγ (nm)  λμεγ (nm) Eg (eV) a / 104 cm-1 

Κ1 421, 621 423, 628 1.79 4.25 

Κ2 433, 610 437, 628 1.79 2.90 

Κ3 447, 574 450, 581 1.79 3.50 
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6.1.5 Αποτελέσματα Κυκλικής Βολταμετρίας για τον Προσδιορισμό των 

Ενεργειακών Επιπέδων για τα Εναλλασσόμενα Συμπολυμερή Κ1-Κ3 

Τα γραφήματα κυκλικής βολταμετρίας των συμπολυμερών Κ1-Κ3 καταγράφηκαν σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τη τυπική πειραματική διάταξη του Σχήματος 

3.15 που αναφέρθηκε στην ανάλυση των οργανολογιών στο Κεφάλαιο 3. Τα χαρακτηριστικά 

της διάταξης ήταν:  

• Ως ηλεκτρόδιο εργασίας χρησιμοποιήθηκε Pt 

• Σύρμα πλατίνας ως βοηθητικό ηλεκτρόδιο και 

• Ag/AgCl ως ηλεκτρόδιο αναφοράς 

Xρησιμοποιήθηκε διάλυμα 0.1 M Bu4NPF6 (tetrabutylammonium hexafluorophosphate) ως 

ηλετρολύτης σε σύστημα διαλυτών χλωροβενζολίου: ακετονιτριλίου 4:1 κατ’ όγκον. Η 

ταχύτητα σάρωσης ήταν 100 mV/s.Τα δυναμικά αναγωγής των πολυμερών καταγράφηκαν 

και υπολογίστηκαν σε σχέση με το ηλεκτρόδιο Ag/AgCl (Σχήματα 6.13 – 6.15) και 

βαθμονομήθηκαν σε σχέση με το ηλεκτρόδιο φερροκενίου (Fc/Fc+), όπως προβλέπεται για 

την σωστή καταγραφή των αποτελεσμάτων. Το γραφήμα κυκλικής βολταμετρίας αναγωγής 

του πολυμερούς Κ1 απεικονίζονται στο Σχήμα 6.14. 
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Σχήμα 6.14: Γράφημα κυκλικής βολταμετρίας αναγωγής του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Κ1. 

 

Το Κ1 εμφανίζει δυναμικό αναγωγής Εαναγ = -0.84 V. Το δυναμικό οξείδωσης του 

φερροκενίου (Fc/Fc+) κατά την διεξαγωγή του πειράματος ήταν Eοξειδ
Fc/Fc+ = 0.54 V. Η 

μετατροπή του δυναμικού αναγωγής του Κ1 από Ag/AgCl σε Fc/Fc+ πραγματοποιείται με την 

εξής εξίσωση: Eαναγ
Π1 έναντι Fc/Fc+ = -0.84 – 0.54 (V) = -1.38 V. Τέλος, η μετατροπή του 

δυναμικού αναγωγής του Κ1 από Fc/Fc+ σε ενεργειακό επίπεδο LUMO πραγματοποιείται με 

την εξής εξίσωση σύμφωνα με την βιβλιογραφία:94 ELUMO
Π1 = -(Eαναγ

Π1 + 5.1) eV112 = -(-1.38 

+ 5.1) = -3.72 eV. 
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Το γράφημα κυκλικής βολταμετρίας αναγωγής του συμπολυμερούς Κ2 απεικονίζεται 

στο Σχήμα 6.15. 
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Σχήμα 6.15: Γράφημα κυκλικής βολταμετρίας αναγωγής του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Κ2. 

 

Το δείγμα Κ2 εμφανίζει δυναμικό αναγωγής Εαναγ = -0.97 V. Το δυναμικό οξείδωσης 

του φερροκενίου (Fc/Fc+) κατά την διεξαγωγή του πειράματος ήταν Eοξειδ
Fc/Fc+ = 0.54 V. Η 

μετατροπή του δυναμικού αναγωγής του Κ2 από Ag/AgCl σε Fc/Fc+ πραγματοποιείται με την 

εξής εξίσωση: Eαναγ
Π2 έναντι Fc/Fc+ = -0.97 – 0.54 (V) = -1.51 V. Τέλος, η μετατροπή του 

δυναμικού αναγωγής του Κ2 από Fc/Fc+ σε ενεργειακό επίπεδο LUMO πραγματοποιείται με 

την εξής εξίσωση σύμφωνα με την βιβλιογραφία 54 ELUMO
Π2 = -(Eαναγ

Π2 + 5.1) eV112 = -(-1.51 

+ 5.1) = -3.59 eV.Το γράφημα κυκλικής βολταμετρίας της αναγωγής του συμπολυμερούς Κ3 

απεικονίζεται στο Σχήμα 6.16. 
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Σχήμα 6.16: Γράφημα κυκλικής βολταμετρίας αναγωγής του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς Κ3. 

 

Το δείγμα Κ3 εμφανίζει δυναμικό αναγωγής Εαναγ = -1.06 V. Το δυναμικό οξείδωσης 

του φερροκενίου (Fc/Fc+) κατά την διεξαγωγή του πειράματος ήταν Eοξειδ
Fc/Fc+ = 0.54 V. Η 

μετατροπή του δυναμικού αναγωγής του Κ3 από Ag/AgCl σε Fc/Fc+ πραγματοποιείται με την 

εξής εξίσωση: Eαναγ
Π3 έναντι Fc/Fc+ = -1.06 – 0.54 (V) = -1.60 V. Τέλος, η μετατροπή του 

δυναμικού αναγωγής του Π3 από Fc/Fc+ σε ενεργειακό επίπεδο LUMO πραγματοποιείται με 
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την εξής εξίσωση σύμφωνα με την βιβλιογραφία54 ELUMO
Π3 = -(Eαναγ

Π3 + 5.1) eV112 = -(-1.60 + 

5.1) = -3.50 eV. Στο Σχήμα 6.17 απεικονίζονται συγκεντρωτικά γραφήματα κυκλικής 

βολταμετρίας των πολυμερών Κ1 – Κ3.  
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Σχήμα 6.17: Γραφήματα κυκλικής βολταμετρίας δυναμικού αναγωγής των εναλλασσόμενων 

συμπολυμερών Κ1-Κ3. 

 

Διαπιστώνεται από το Σχήμα 6.17 ότι τα δυναμικά αναγωγής των πολυμερών Κ1 – 

Κ3 έχουν μετατοπιστεί πιο αριστερά πηγαίνοντας από το Κ1 στο Κ3 που σημαίνει το 

ενεργειακό επίπεδο LUMO του Κ1 είναι πιο κοντά σε σχέση με το παράγωγο του 

φουλλερενίου PCBM σε αντίθεση με τα Κ2 και Κ3 (πιο απομακρυσμένο). Για  να 

προσδιοριστεί πως μετατοπίζονται τα ενεργειακά επίπεδα LUMO των πολυμερών στο 

PCBM, πραγματοποιήθηκε και κυκλική βολταμετρία στο PCBM Σχήμα 6.18 που 

εφαρμόζεται ευρύτατα στα οργανικά φωτοβολταϊκά ως δέκτης ηλεκτρονίων σε μίγματα με 

άλλους δότες ηλεκτρονίων (γράφημα κυκλικής βολταμετρίας αναγωγής). Το ΡCBM 

εμφανίζει πρώτο δυναμικό αναγωγής Eαναγ = -0.54 V έναντι Ag/AgCl, ενώ το δυναμικό 

οξείδωσης του φερροκενίου (Fc/Fc+) τη μέρα του πειράματος ήταν Eοξειδ
Fc/Fc+ = 0.56 V. Η 

μετατροπή του δυναμικού αναγωγής του PCBM από Ag/AgCl σε Fc/Fc+ έγινε σύμφωνα με 

την εξίσωση: Eαναγ
PCBM έναντι Fc/Fc+ = -0.54 – 0.56 (V) = -1.10 V. Τέλος, η μετατροπή του 
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δυναμικού αναγωγής του PCBM από Fc/Fc+ σε ενεργειακό επίπεδο LUMO πραγματοποιείται 

με την εξής εξίσωση: ELUMO
PCBM = -(Eαναγ

PCBM + 5.1) eV = -(-1.10 + 5.1) = -4.00 eV.  

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι η διαφορά μεταξύ των LUMO 

του PCBM με το Κ1 να είναι 0.28 eV, με το Κ2 να είναι 0.41 eV και με το Κ3 να είναι 0.50 

eV. 
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Σχήμα 6.18: Γράφημα κυκλικής βολταμετρίας αναγωγής του φουλλερενικού παραγώγου PCBM. 

 

6.1.6 Αποτελέσματα Οργανικών Φωτοβολταϊκών Διατάξεων από Μίγματα των 

Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών Κ1-Κ3 ως Δότες Ηλεκτρονίων με το Φουλερενικό 

Παράγωγο PC70BM ως Δέκτη Ηλεκτρονίων 

Στα συμπολυμερή Κ1, Κ2 και Κ3 πραγματοποιήθηκε πρωταρχικός χαρακτηρισμός 

της ενεργειακής τους απόδοσης σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις. Κατασκευάστηκαν 

οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις εργαστηριακής κλίμακας που περιλαμβάνουν μίγματα 

από τα παραπάνω πολυμερή ως δότες ηλεκτρονίων και το παράγωγο του φουλλερενίου, 

PCBM, ως δέκτη ηλεκτρονίων στην ενεργή επιφάνεια. Η αρχιτεκτονική των φωτοβολταϊκών 

διατάξεων απεικονίζονται στο Σχήμα 6.19.55 
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Σχήμα 6.19: Απεικόνιση  της οργανικής φωτοβολταϊκής διάταξης55 όπου χρησιμοποιήθηκαν ως δότες 

ηλεκτρονίων τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή.   

Τα πειράματα της κατασκευής και χαρακτηρισμού των οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων 

κανονικής αρχιτεκτονικής πραγματοποιήθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή 

Kilwon Cho στο Πανεπιστήμιο Pohang της Νότιας Κορέας.  

Η ενεργή επιφάνεια (όπου τοποθετείται μίγμα του εκάστοτε συμπολυμερούς ως δότης 

ηλεκτρονίων) με το φουλερένιο ως δέκτη ηλεκτρονίων εναποτίθεται μεταξύ δύο 

ηλεκτροδίων. Στην κανονική φωτοβολταϊκή  διάταξη το ένα ηλεκτρόδιο είναι το οξείδιο του 

ινδίου κασσιτέρου μαζί με το πολυ(αιθυλενοδιοξυθειοφαίνειο): πολυστυρυλο σουλφονικό 

οξύ (PEDOT:PSS) Σχήμα 6.20 και το άλλο ηλεκτρόδιο  είναι το αλουμίνιο με ένα πολύ λεπτό 

υμένιο ασβεστίου (Ca). 

 

Σχήμα 6.20: Χημική δομή του πολυ(αιθυλενοδιοξυθειοφαίνειο):πολυστυρυλο σουλφονικό οξύ 

(PEDOT:PSS). 
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Η κανονική αρχιτεκτονική των οργανικών φωτοβολταϊκών έχει την εξής διάταξη: 

γυαλί / ITO / PEDOT:PSS / Ενεργή Επιφάνεια / Ca / Al. Αρχικά πραγματοποιήθηκε 

βελτιστοποίηση της σύστασης του μίγματος πολυμερούς:φουλλερενίου. Μελετήθηκαν 

διαφορετικές συστάσεις (1:1 % κ.β., 1:2 % κ.β., 1:3 % κ.β. και 1:4 % κ.β.) για κάθε ένα 

σύστημα και οι γραφικές παραστάσεις πυκνότητας ρεύματος - τάσης για τα συστήματα 

Κ1:PC70BM, Κ2:PC70BM και Κ3:PC70BM απεικονίζονται στα Σχήματα 6.21 – 6.23 και 

αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Πίνακα 6.3. 
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Σχήμα 6.21: Γραφική παράσταση πυκνότητας ρεύματος / τάσης για το σύστημα Κ1:PC70BM σε 

συστάσεις 1:1 % κ.β., 1:2 % κ.β., 1:3 % κ.β. και 1:4 % κ.β. 
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Σχήμα 6.22: Γραφική παράσταση πυκνότητας ρεύματος / τάσης για το σύστημα Κ2:PC70BM σε 

συστάσεις 1:1 % κ.β., 1:2 % κ.β., 1:3 % κ.β. και 1:4 % κ.β. 
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Σχήμα 6.23: Γραφική παράσταση πυκνότητας ρεύματος / τάσης για το σύστημα Κ3:PC70BM σε 

συστάσεις 1:1 % κ.β., 1:2 % κ.β., 1:3 % κ.β. και 1:4 % κ.β. 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6.3 φαίνεται ότι η βέλτιστη σύσταση για τα 

συστήματα Κ1:PC70BM και Κ3:PC70BM είναι η 1:3 % κ.β. ενώ για το σύστημα Κ2:PC70BM 

είναι η 1:2 % κ.β. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση της επεξεργασίας 

(θερμική ανόπτηση ή εισαγωγή πρόσθετου ή και τα δύο) στις βέλτιστες συστάσεις των 

συστημάτων Κ1:PC70BM, Κ2:PC70BM και Κ3:PC70BM αντίστοιχα. Μελετήθηκαν 

διαφορετικές  θερμοκρασίες (από 100 έως 140 οC), διαφορετικές συγκεντρώσεις 

χλωροναφθαλενίου (πρόσθετου) (από 2 εως 6%) ή και συνδυασμός αυτών. Τα αναλυτικά 

απότελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.4 και 6.5 και οι γραφικές παραστάσεις 

πυκνότητας ρεύματος - τάσης για τα συστήματα Κ1:PC70BM, Κ2:PC70BM και Κ3:PC70BM 

στις βέλτιστες συνθήκες θερμικής ανόπτησης και εισαγωγής προσθέτου απεικονίζονται στα 

Σχήματα 6.24 – 6.25. 
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Πίνακας 6.3: Φωτοβολταϊκά χαρακτηριστικά των συστημάτων Κ1:PC70BM, Κ2:PC70BM και 

Κ3:PC70BM. 

Σύστημα Voc (V) Jsc (mA cm-2) FF (%) Απόδοση (%) Μέγιστη Απόδοση 

Κ1:PC70BM (1:1) 0.89 ± 0.004 5.1 ± 0.09 39.2 ± 0.1 1.91 ± 0.03 1.94 % 

Κ1:PC70BM (1:2) 0.85 ± 0.012 7.3 ± 0.11 48.3 ± 0.5 3.23 ± 0.18 3.38 % 

Κ1:PC70BM (1:3) 0.85 ± 0.011 7.1 ± 0.15 53.1 ± 1.2 3.45 ± 0.11 3.56 % 

Κ1:PC70BM (1:4) 0.85 ± 0.003 6.4 ± 0.05 39.3 ± 0.5 2.24 ± 0.02 2.26 % 

Κ2:PC70BM (1:1) 0.84 ± 0.002 6.8 ± 0.12 44.1 ± 1.8 2.57 ± 0.15 2.72 % 

Κ2:PC70BM (1:2) 0.81 ± 0.005 8.3 ± 0.16 52.2 ± 0.9 4.12 ± 0.01 4.22 % 

Κ2:PC70BM (1:3) 0.82 ± 0.006 6.4 ± 0.11 49.2 ± 0.1 3.13 ± 0.07 3.20 % 

Κ2:PC70BM (1:4) 0.82 ± 0.003 5.9 ± 0.06 38.3 ± 0.2 1.97 ± 0.04 2.01 % 

Κ3:PC70BM (1:1) 0.45 ± 0.013 5.3 ± 0.08 32.8 ± 0.5 0.78 ± 0.22 1.00 % 

Κ3:PC70BM (1:2) 0.82 ± 0.014 5.4 ± 0.21 41.3 ± 1.0 1.51 ± 0.21 1.72 % 

Κ3:PC70BM (1:3) 0.83 ± 0.010 8.8 ± 0.32 54.3 ± 0.3 4.29 ± 0.21 4.50 % 

Κ3:PC70BM (1:4) 0.81 ± 0.012 4.4 ± 0.14 44.2 ± 1.7 1.63 ± 0.10 1.73 % 

 

Πίνακας 6.4: Φωτοβολταϊκά χαρακτηριστικά των συστημάτων Κ1:PC70BM, Κ2:PC70BM και 

Κ3:PC70BM σε διαφορετικές θερμοκρασίες ανόπτησης (100 oC, 110 oC, 120 oC, 130 oC και 140 oC). 

Σύστημα Voc (V) Jsc (mA cm-2) FF (%) Απόδοση (%) Μέγιστη 

Απόδοση 

Κ1:PC70BM (1:3)@100°C 0.83 ± 0.010 7.03 ± 0.11 50.3 ± 2.13 3.13 ± 0.10 3.23 % 

Κ1:PC70BM (1:3)@120°C 0.83 ± 0.010 7.10 ± 0.07 48.1 ± 3.30 3.29 ± 0.09 3.38 % 

Κ1:PC70BM (1:3)@130°C 0.83 ± 0.007 6.56 ± 0.21 46.3 ± 3.25 2.98 ± 0.32 3.30 % 

Κ1:PC70BM (1:3)@140°C 0.83 ± 0.006 5.81 ± 0.43 43.2 ± 3.25 2.16 ± 0.17 2.33 % 

Κ2:PC70BM (1:2)@100°C 0.81 ± 0.002 8.42 ± 0.11 52.1 ± 0.71 4.18 ± 0.12 4.30 % 

Κ2:PC70BM (1:2)@110°C 0.81 ± 0.003 8.56 ± 0.16 53.3 ± 0.84 4.26 ± 0.08 4.34 % 

Κ2:PC70BM (1:2)@120°C 0.81 ± 0.010 8.70 ± 0.21 53.7 ± 1.32 4.38 ± 0.18 4.56 % 

Κ2:PC70BM (1:2)@130°C 0.81 ± 0.010 8.18 ± 0.08 53.2 ± 1.01 4.10 ± 0.13 4.23 % 

Κ2:PC70BM (1:2)@140°C 0.81 ± 0.010 7.56 ± 0.16 51.8 ± 0.92 3.92 ± 0.07 3.99 % 

Κ3:PC70BM (1:3)@100°C 0.82 ± 0.003 8.98 ± 0.14 50.4 ± 0.17 4.32 ± 0.13 4.45 % 

Κ3:PC70BM (1:3)@120°C 0.83 ± 0.001 9.16 ± 0.11 52.2 ± 0.12 4.61 ± 0.16 4.77 % 

Κ3:PC70BM (1:3)@130°C 0.83 ± 0.006 9.21 ± 0.18 54.8 ± 0.14 4.82 ± 0.07 4.89 % 

Κ3:PC70BM (1:3)@140°C 0.83 ± 0.010 9.40 ± 0.18 55.6 ± 0.21 4.94 ± 0.18 5.12 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

154 

 

Πίνακας 6.5: Φωτοβολταϊκά χαρακτηριστικά των συστημάτων Κ1:PC70BM, Κ2:PC70BM και 

Κ3:PC70BM σε διαφορετικά ποσοστά πρόσθετου (2%, 3%, 4%, 5% και 6% χλωροναφθαλενίου). 

Σύστημα Voc (V) Jsc (mA cm-2) FF (%) Απόδοση (%) Μέγιστη 

Απόδοση 

Κ1:PC70BM (1:3) (2%) 0.82 ± 0.010 7.16 ± 0.11 51.1 ± 1.21 3.88 ± 0.09 3.97 % 

Κ1:PC70BM (1:3) (3%) 0.82 ± 0.010 9.80 ± 0.14 52.6 ± 0.17 4.26 ± 0.12 4.38 % 

Κ1:PC70BM (1:3) (4%) 0.82 ± 0.002 8.63 ± 0.10 52.2 ± 0.04 4.05 ± 0.08 4.13 % 

Κ1:PC70BM (1:3) (5%) 0.82 ± 0.001 7.65 ± 0.09 51.1 ± 0.04 3.91 ± 0.06 3.97 % 

Κ2:PC70BM (1:2) (2%) 0.82 ± 0.003 8.41 ± 0.18 50.5 ± 1.70 4.66 ± 0.12 4.88 % 

Κ2:PC70BM (1:2) (3%) 0.82 ± 0.002 9.20 ± 0.16 50.9 ± 2.16 4.87 ± 0.09 4.96 % 

Κ2:PC70BM (1:2) (4%) 0.82 ± 0.005 10.65 ± 0.09 52.1 ± 1.12 4.94 ± 0.18 5.12 % 

Κ2:PC70BM (1:2) (5%) 0.81 ± 0.020 11.30 ± 0.08 52.4 ± 3.22 4.97 ± 0.25 5.23 % 

Κ2:PC70BM (1:2) (6%) 0.82 ± 0.060 10.83 ± 0.13 51.4 ± 1.63 4.55 ± 0.06 4.61 % 

Κ3:PC70BM (1:3) (2%) 0.82 ± 0.004 9.38 ± 0.17 56.6 ± 0.13 5.09 ± 0.11 5.20 % 

Κ3:PC70BM (1:3) (3%) 0.82 ± 0.002 10.16 ± 0.21 56.8 ± 0.12 5.41 ± 0.13 5.54 % 

Κ3:PC70BM (1:3) (4%) 0.82 ± 0.001 12.11 ± 0.18 57.7 ± 0.09 6.05 ± 0.12 6.17 % 

Κ3:PC70BM (1:3) (5%) 0.82 ± 0.010 12.4 ± 0.21 59.1 ± 0.23 6.12 ± 0.32 6.44 % 

Κ3:PC70BM (1:3) (6%) 0.81 ± 0.003 11.67 ± 0.14 58.3 ± 0.17 5.89 ± 0.15 6.04 % 
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Σχήμα 6.24: Γραφική παράσταση πυκνότητας ρεύματος / τάσης για το σύστημα Κ1:PC70BM στις 

βέλτιστες συνθήκες θερμικής ανόπτησης και εισαγωγής προσθέτου. 
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Σχήμα 6.25: Γραφική παράσταση πυκνότητας ρεύματος / τάσης για το σύστημα Κ2:PC70BM στις 

βέλτιστες συνθήκες θερμικής ανόπτησης και εισαγωγής προσθέτου. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

0

3

6

9

12

15

Π
υ
κ

νό
τη

τα
 Ρ

εύ
μ

α
το

ς 
/ 

m
A

/c
m

2

Τάση / Volts

 Κ3:PC
70

BM (1:3) 0 
o
C

 Κ3:PC
70

BM (1:3) 140 
o
C

 Κ3:PC
70

BM (1:3) CN 0 
o
C

 Κ3:PC
70

BM (1:3) CN 140 
o
C

 
Σχήμα 6.26: Γραφική παράσταση πυκνότητας ρεύματος / τάσης για το σύστημα Κ3:PC70BM στις 

βέλτιστες συνθήκες θερμικής ανόπτησης και εισαγωγής προσθέτου. 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνάκα 6.4 προκύπτει ότι η βέλτιστη θερμοκρασία 

ανόπτησης είναι 120 οC για τα Κ1:PC70BM και Κ2:PC70BM και 140 οC για το Κ3:PC70BM. Η 

βέλτιστη συγκέντρωση χλωροναφθαλενίου είναι 3% για το Κ1:PC70BM και 5% για τα 

Κ2:PC70BM και Κ3:PC70BM όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6.5. Οι 

φωτοβολταϊκές αποδόσεις με την εισαγωγή του πρόσθετου είναι υψηλότερες από αυτές μετά 

τη θερμική ανόπτηση. Πιο συγκεκριμένα, το Κ3:PC70BM εμφανίζει μέγιστη απόδοση 6.44%, 

το Κ2:PC70BM 5.23% και το Κ1:PC70BM 4.38%, υποδεικνύοντας ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

απόσταση μεταξύ των μονομερών τύπου «δότη» και «δέκτη» τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

φωτοβολταϊκή απόδοση των συστημάτων αυτών. 
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6.2 Μελέτη της Επίδρασης του Μέσου Μοριακού Βαρούς στις 

Οπτοηλεκτρονικές Ιδιότητες και την Φωτοβολταϊκή Απόδοση Συμπολυμερών με 

βάση το Ιντακενοδιθειένοθειοφαινίου και Παραγώγων της Κινοξαλίνης 

 

6.2.1 Σύνθεση Συμπολυμερών του Ιντακενοδιθειένοθειοφαινίου με την 

Κινοξαλίνη 

Η αντίδραση σύνθεσης εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του τετραφαινυλο- 

ιντακενοδιθειένοθειφαινείου με την οκτυλόξυ-κινοξαλίνη απεικονίζεται στο Σχήμα  6.27. Η 

κωδική ονομασία του δείγματος είναι cc006.   

 

Σχήμα 6.27: Αντίδραση πολυμερισμού για τη σύνθεση του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

τετραεξυλοφαίνυλο-ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο με την οκτυλοξυφαίνυλο-κινοξαλίνη (cc006) 

 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση των συζυγιακών 

πολυμερών εργαστηριακά έχει ήδη παρουσιαστεί  στο Σχήμα 6.2 και αναφερθεί διεξοδικά.  

Το συνθετικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση του συμπολυμερούς 

cc006_LMW   (LMW: Μικρού Μοριακού Βάρους) ήταν ότι σε  τρίλαιμη σφαιρική φιάλη 

που έχει προσαρμοστεί ψυκτήρας γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού με την χρήση φλόγας. Στην 

συνέχεια εισάγεται το δικασσιτερικό τετραεξυλοφαίνυλο- ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο 

(0.3363 g), η δίβρωμο οκτυλοξυφαίνυλο-κινοξαλίνη (0.1741 g), ο καταλύτης Pd2dba3 (11.45 

mg), ο υποκαταστάτης P(o-Tol)3 (30.44 mg) και γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού. Τέλος, 
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εισάγεται το τολουόλιο (20 mL) και γίνονται εκ νέου 3 κύκλοι αργού/κενού. Το μίγμα της 

αντίδρασης αφήνεται να αντιδράσει για 24 ώρες στους 110 οC. Μετά το πέρας του 

πολυμερισμού, το πολυμερές καταβυθίζεται σε 500 mL μεθανόλης και διηθείται σε χάρτινο 

ηθμό. O ηθμός τοποθετείται σε διάταξη τύπου Soxhlet και ξεκινάει ο καθαρισμός με διαλύτες 

διαφορετικής πολικότητας. Αρχικά, το πολυμερές καθαρίζεται με μεθανόλη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα καταλύτη, στη συνέχεια με ακετόνη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν, μετά με εξάνιο (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν ολιγομερή και τέλος με χλωροφόρμιο (250 mL) για να παραληφθεί το 

επιθυμητό πολυμερές. Το κλάσμα του χλωροφορμίου συμπυκνώθηκε στον περιστροφικό 

εξαχνωτήρα (Rotary Evaporator) μέχρι όγκο 50 mL και τo συμπολυμερές καταβυθίστηκε σε 

500 mL μεθανόλης. Το πολυμερές που καταβυθίστηκε συλλέχθηκε με διήθηση υπό κενό και 

ξηράθηκε επάνω στον ηθμό για 24 ώρες σε φίλτρο PTFE. Περαιτέρω ξήρανση του 

πολυμερούς σε φούρνο υψηλού κενού και θερμοκρασία 40 οC για 9 ώρες οδήγησε σε 0.40 g 

τελικού συμπολυμερούς. 

Αντίστοιχα για την σύνθεση του συμπολυμερούς cc006_MMW (MMW: Ενδιάμεσου 

Μοριακού Βάρους) ακολουθήθηκε το ίδιο συνθετικό πρωτόκολλο με την σύνθεση του 

συμπολυμερούς cc006_LMW με μόνη διαφορά την αύξηση της θερμοκρασία στους 120 οC 

για 24 ώρες. 

Τέλος για την σύνθεση του συμπολυμερους cc006_HMW (HMW: Υψηλού Μοριακού 

Βάρους)  ακολουθήθηκε επίσης το ίδιο συνθετικό πρωτόκολλο με την σύνθεση του 

συμπολυμερούς cc006_LMW  με την μόνη διαφορά την αύξηση της θερμοκρασία στους 120 

οC με χρόνο αντίδρασης στις 48 ώρες αντί για 24 ώρες. 

 

6.2.2 Αποτελέσματα Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) των 

Εναλλασσόμενων  Συμπολυμερών cc006_HMW, cc006_MMW, cc006_LMW 

 

Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC) χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικό 

μοριακό χαρακτηρισμό των συμπολυμερών ώστε να εμφανιστεί μία πρώτη απεικόνιση της 

πολυδιασποράς (Ι) και των επιμέρους μέσων μοριακών βαρών κατά αριθμό και κατά βάρος, 

[Mn
̅̅ ̅̅ ] και [Mw

̅̅ ̅̅ ] των δειγμάτων αντίστοιχα. Ο διαλύτης έκλουσης του οργάνου ήταν ορθο-

διχλωροβενζόλιο (Ο-DCB), ενώ και τα συμπολυμερή διαλύθηκαν στον ίδιο διαλύτη προς 

διευκόλυνση των μετρήσεων. Τα χρωματογραφήματα SEC παρουσιάζονται στo Σχήμα 6.28 

και εμφανίζονται και τα τρια χρωματογραφήματα μαζί ώστε να γίνει κατανοητή η μεταβολή 

στο μέσο μοριακό βάρος αφού για το συμπολυμερές cc006_HML παρατηρείται η έναρξη της 

κορυφής σε μικροότερους χρόνους έκλουσης, για το cc006_MML σε ενδιάμεσους χρόνους 

έκλουσης και για το cc006_LML σε μεγαλύτερους χρόνους έκλουσης όπως και αναμένεται 

με βάση την θεωρεία της οργανολογίας SEC που αναφέρθηκε ήδη στο Κεφάλαιο 3. 
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Σχήμα 6.28: Χρωματογράφημα SEC για τa εναλλασσόμενa συμπολυμερή  cc006_HMW, cc006_MMW, 

cc006_LMW,   με ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (RI). 

 

Τα μοριακά χαρακτηριστικά των τριών δείγματων cc006_LMW, cc006_MMW, 

cc006_HMW απεικονίζονται στο Πίνακα 6.6. 

 

Πίνακας 6.6: Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών για 

τα συμπολυμερή που συντέθηκαν. 

Πολυμερή 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος κατά 

Αριθμό [Mn
̅̅ ̅̅ ] (g/mol) 

 

Μέσο Μοριακό Βάρος κατά 

Βάρος [Mw
̅̅ ̅̅ ] (g/mol) 

Δείκτης 

Πολυδιασποράς 

[ Ι ] 

cc006_HMW 
58000 170000 2.9 

cc006_MMW 
40000 100000 2.5 

cc006_LMW 
20000 40000 2.0 

 

 

Από τα χρωματογραφήματα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες κορυφές που να 

οφείλονται σε τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν ή ολιγομερή και παρατηρήται από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 6.6 ότι όσο αυξάνεται το μέσο μοριακό βάρος τόσο διευρύνεται η 

κατανομή μοριακών βαρών. Η αύξηση του Ι είναι αναμενώμενη αφού υποδηλώνει τον 

ελεγχόμενο τερματισμό ειδικά για το δείγμα (cc006_MML) που συντέθηκε με την αύξηση 

της θερμοκρασίας (120 οC αντι 110  οC) και το δείγμα (cc006_ΗML) που συντέθηκε με 

αύξηση της θερμοκρασίας (120 οC αντι 110  οC) αλλά και αύξηση του χρόνου αντίδρασης 

πολυμερισμού (48 ώρες αντι για 24 ώρες). 
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6.2.3 Αποτελέσματα Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

(NMR) των Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών Ιντακενοδιθειοφαινείου και παραγώγων 

της κινοξαλίνης cc006_HMW, cc006_MMW, cc006_LMW 

Τα συμπολυμερή που συντέθηκαν χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία NMR 

πρωτονίου (1H NMR). Τα διαλύματα παρασκευάστηκαν σε διαλύτη δευτεριωμένο 

χλωροφόρμιο (CDCl3), στους 25 0C και οι μετρήσεις έγιναν με το φασματόμετρο της εταιρίας 

Bruker AC-250 με συχνότητα συντονισμού 1H 250 MHz. Το φάσμα 1H-NMR του 

συμπολυμερούς cc006 που συντέθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.29. 

 

Σχήμα 6.29: Φάσμα 1Η-NMR από φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου. 

 

Τα φάσματα 1H-NMR και των τριών δειγμάτων cc006_HMW, cc006_MMW, cc006_LMW 

ήταν ταυτόσημα με αυτό του Σχήματος 6.29. Η ομοιότητα είναι αναμενόμενη αφού κατά την 

συνθετική πορεία δεν μεταβλήθηκε η ποσότητα των μονομερών, του καταλύτη και του 

υποκαταστάτη αλλά διαφοροποιήθηκαν οι συνθήκες της αντίδρασης πολυμερίσμου σε σχέση 

με το συμπολυμερές cc006_LMW και συγκεκριμένα αύξηση της θερμοκρασίας (για το 

δείγμα cc006_MMW) και αύξηση της θερμοκρασίας και του χρόνου πολυμερισμού (για το 

δείγμα cc006_HMW) αντίστοιχα. 
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6.2.4 Αποτελέσματα Φασματομετρίας Μοριακής Απορρόφησης στο 

Υπεριώδες/Ορατό (UV/Vis) για τα Eναλλασσόμενα Συμπολυμερή cc006_HMW, 

cc006_MMW, cc006_LMW 
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Σχήμα 6.30: Φάσματα απορρόφησης  διαφορετικού μοριακού βάρους των εναλλασσόμενων 

συμπολυμερών cc006 σε στερεή κατάσταση. 
 

Τα εναλλασόμενα συμπολυμερή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.30 απεικονίζουν δύο διακριτές 

ζώνες απορρόφησης στην περιοχή μήκους κύματος 350-450 και 500-700 nm, που αντιστοιχεί 

σε π – π μετάπτωση  δεσμών. Το προφίλ απορρόφησης των συμπολυμερών στη στερεά 

κατάσταση δεν αλλάζει με το μοριακό βάρος. Παρατηρείται μόνο μία ελαφρά μπλε 

μετατόπιση της ζώνης απορρόφησης χαμηλής ενέργειας από 628 σε 619 nm με αύξηση του 

μέσου μοριακού βάρους κατά αριθμό οπότε είναι εμφανές ότι ο συντελεστής απορρόφησης 

αυξάνεται καθώς αυξάνεται το μοριακό βάρος. 

 

6.2.5 Αποτελέσματα Κυκλικής Βολταμετρίας για τον Προσδιορισμό των 

Ενεργειακών Επιπέδων για τα Εναλλασσόμενα Συμπολυμερή cc006_HMW, 

cc006_MMW, cc006_LMW 

Τα γραφήματα κυκλικής βολταμετρίας των συμπολυμερών cc006_HMW, 

cc006_MMW, cc006_LMW καταγράφηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

χρησιμοποιώντας τη τυπική πειραματική διάταξη του Σχήματος 3.15 που αναφέρθηκε ήδη 

στην θεωρία της οργανολογίας της κυκλικής βολταμετρίας στο Κεφάλαιο 3. Τα 

χαρακτηριστικά της διάταξης ήταν:  

• Ως ηλεκτρόδιο εργασίας χρησιμοποιήθηκε Pt 
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• Σύρμα πλατίνας ως βοηθητικό ηλεκτρόδιο και 

• Ag/AgCl ως ηλεκτρόδιο αναφοράς 

Xρησιμοποιήθηκε διάλυμα 0.1 M συγκέντρωσης Bu4NPF6 (tetrabutylammonium 

hexafluorophosphate) ως ηλετρολύτης σε σύστημα διαλυτών χλωροβενζολίου: 

ακετονιτριλίου 4:1 κατ’ όγκον. Η ταχύτητα σάρωσης ήταν 100 mV/s. Τα δυναμικά αναγωγής 

των πολυμερών καταγράφηκαν και υπολογίστηκαν σε σχέση με το ηλεκτρόδιο Ag/AgCl και 

βαθμονομήθηκαν σε σχέση με το ηλεκτρόδιο φερροκενίου (Fc/Fc+), όπως προβλέπεται για 

την σωστή καταγραφή των αποτελεσμάτων. Το γραφήμα κυκλικής βολταμετρίας αναγωγής 

και των τριών εναλλασόμενων συμπολυμερών  απεικονίζεται στο Σχήμα 6.31  όπου (α) 

αντιστοιχεί σε οξείδωση και (β) σε αναγωγή. 

 

Σχήμα 6.31: Αποτελέσματα πειραμάτων κυκλικής βολταμετρίας για τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή 

cc006_HMW, cc006_MMW, cc006_LMW, α) οξείδωση β) αναγωγή. 

 

Τα επίπεδα LUMO των ccc006-HMW, cc006-MMW και cc006_LMW είναι -3,64, -

3,61 και -3,58 eV, αντίστοιχα. Συνολικά, οι μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας αποκαλύπτουν 

ότι το επίπεδο LUMO μετατοπίζεται βαθμιαία σε χαμηλότερες τιμές έναντι του κενού καθώς 

το μοριακό βάρος αυξάνει, ενώ το επίπεδο HOMO των εναλλασσόμενων συμπολυμερών 

cc006-MMW και cc006_LMW παραμένει το ίδιο και μετατοπίζεται προς τα πάνω. 
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6.2.6 Αποτελέσματα ρεύματος-τάσης (J-V) για τις Φωτοβολταϊκές συσκευές 

Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών cc006_HMW, cc006_MMW, cc006_LMW με 

φουλερένιο 

Τα φάσματα ρεύματος-τάσης (J-V) που απεικονίζονται από κοινού στο Σχημα 6.32 για 

λόγους σύγκρισης δείχνουν ότι οι συσκευές εναλλασσόμενων συμπολυμερών  cc006_HMW, 

cc006_MMW, cc006_LMW με φουλερένιο παρουσιάζουν μια τάση με την αύξηση του 

μέσου μοριακού βάρους κατά αριθμό, να υπάρχει και αύξηση στο ρεύμα βραχυκυκλώσεως 

(Jsc), αλλά και στον παράγοντα πληρότητας (FF), όπου βρέθηκαν τιμές 0,58, 0,59 και 0,62 

για τα δειγματα cc006_HMW, cc006_MMW, cc006_LMW αντίστοιχα. Ένας ισχυρός 

συσχετισμός μεταξύ φωτοβολταϊκών παραμέτρων και μέσου μοριακού βάρους κατά αριθμό, 

όπου αναμένεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέσο μοριακό τόσο υψηλότερες αποδόσεις 

PCE προκύπτουν, έχει αναφερθεί σε πολλά συστήματα συμπολυμερών-φουλερενίου D-A 

στην βιβλιογραφία55. 
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Σχήμα 6.32: Φωτοβολταϊκές συσκευές εναλλασσόμενων συμπολυμερών cc006_HMW, cc006_MMW, 

cc006_LMW με φουλερένιο. 

 

6.2.7 Αποτελέσματα Πυκνότητας-Τάσης των Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών 

cc006-ΗΜW, cc006-MMW και cc006-LMW με Βάση τα Ηλιακά Κύτταρα Κάτω από 

Προσομοιωτή Ηλιακής Ακτινοβολίας με Ισχύ 100 mW cm-2 

 

Η απορρόφηση UV-vis και τα χαρακτηριστικά πυκνότητας-τάσης EQE επειδικνύουν καλή 

οργάνωση στην αλυσίδα του συμπολυμερούς καθώς αυξάνεται το μέσο μοριακό βάρος κατά 

αριθμό όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.33 όπου απεικονίζονται απο κοινού τα αποτελέσματα 
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πυκνότητας-τάσης και για τα τρία συμπολυμερή cc006_HMW, cc006_MMW, cc006_LMW 

αντίστοιχα. 
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Σχήμα 6.33: Xαρακτηριστικά πυκνότητας τάσης των εναλλασσόμενων συμπολυμερών cc006-ΗΜW, 

cc006-MMW και cc006-LMW με βάση τα ηλιακά κύτταρα κάτω από προσομοιωτή ηλιακής ακτινοβολίας 

με ισχύει (100 mW cm-2) 

 

 

6.3 Σύνθεση Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών του Εναλλασσόμενου 

Συμπολυμερούς Ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με τη Μονοφθορο- 

Υποκατεστημένη Κινοξαλίνη (cc088)  και με τη Διφθορο-Υποκατεστημένη 

Κινοξαλίνη (cc022) 

 

Σε συνέχεια της σύνθεσης του εναλλλασσόμενου συμπολυμερους cc006 που αναφέρθηκε 

στην προηγούμενη ενότητα  συντέθηκαν τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή του 

ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με την δίφθορο-υποκατεστημένη κινοξαλίνη δείγμα cc022 και 

ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με μονοφθορο-υποκατεστημένη κινοξαλίνη  δείγμα cc088 με 

σκοπό να αυξήθεί η ηλεκτραρνητικότητα του δέκτη μετατοπίζοντας το μοριακό τροχιακό 

HOMO προς τα κάτω. 
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6.3.1 Συνθετική Πορεία Συμπολυμερών Ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με 

Παράγωγα της Κινοξαλίνης (cc022 και cc088) 

 

Το συνθετικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε έχει ως εξής: σε τρίλαιμη σφαιρική φιάλη 

που έχει προσαρμοστεί ψυκτήρας γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού με την χρήση φλόγας. Στην 

συνέχεια προστίθεται το δικασσιτερικό τετραοκτυλοφαίνυλο- ιντακενοδιθεινοθειοφαίνιο η 

δίβρωμο υποκατεστημένη διφθόρο κινοξαλίνη,ο καταλύτης Pd2dba3 (3% mol) και ο 

υποκαταστάτης P(o-Tol)3 (6% mol) και κατόπιν λαμβάνουν χώρα 3 νέοι κύκλοι αργού/κενού. 

Τέλος, εισάγεται το τολουόλιο (0.025Μ) και εκ νέου γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού. Το 

μίγμα της αντίδρασης αφήνεται να αντιδράσει για 48 ώρες στους 120 οC. Μετά το πέρας του 

πολυμερισμού, το πολυμερές καταβυθίζεται σε 500 mL μεθανόλης και διηθείται σε χάρτινο 

ηθμό. O ηθμός τοποθετείται σε διάταξη τύπου Soxhlet και ξεκινάει ο καθαρισμός με διαλύτες 

διαφορετικής πολικότητας. Αρχικά, το πολυμερές καθαρίζεται με μεθανόλη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα καταλύτη, στη συνέχεια με ακετόνη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν, μετά με εξάνιο (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν ολιγομερή και τέλος με χλωροφόρμιο (250 mL) για να παραληφθεί το 

επιθυμητό πολυμερές. Το κλάσμα του χλωροφορμίου συμπυκνώθηκε στον περιστροφικό 

εξαχνωτήρα (Rotary Evaporator) μέχρι όγκο 50 mL και τo συμπολυμερές καταβυθίστηκε σε 

500 mL μεθανόλης. Το συμπολυμερές που καταβυθίστηκε (cc088) συλλέχθηκε με διήθηση 

υπό κενό και ξηράθηκε επάνω στον ηθμό για 24 ώρες σε φίλτρο PTFE. Περαιτέρω ξήρανση 

του πολυμερούς σε φούρνο υψηλού κένου και θερμοκρασία 40 οC. Για το εναλλασσόμενο 

συμπολυμερές cc088 χρησιμοποιήθηκε το μόνοφθορο υποκατεστήμενο μονομερές της 

κινοξαλίνης σε ιδια σύσταση,  ενώ για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές cc022 

χρησιμοποιήθηκε το δίφθορο υποκατεστήμενο μονομερές της κινοξαλίνης σε ίδια 

σύσταση.Οι δομές των δειγμάτων cc088 και cc022 απεικονίζονται στο Σχήμα 6.34. 
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Σχήμα 6.34: Συνθετική πορεία εναλλασσόμενων  συμπολυμερών cc022 και cc088 αντίστοιχα. 

 

6.3.2 Αποτελέσματα της Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) του 

Εναλλασσόμενου Συμπολυμερούς του Ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με τη Μονοφθορο- 

Υποκατεστημένη Κινοξαλίνη (cc088) και Ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με τη Διφθορο- 

Υποκατεστημένη Κινοξαλίνη (cc022) 

Με βάση τα χρωματογραφήματα SEC των εναλλασσόμενων  συμπολυμερών cc022 

(Σχήμα 6.34)  και cc088 (Σχήμα 6.35) αντίστοιχα είναι εμφανές ότι δεν υπάρχουν 

υπολείμματα αρχικών μονομερών και ολιγομερών μετά το πέρας του πολυμερισμού και το 

καθαρισμό τους μετά το στάδιο της κατεργασίας Soxhlet. Να τονιστεί ότι τα μέσα μοριακά 

βάρη που απεικονίζονται στον Πίνακα 6.8 είναι φαινόμενα μέσα μοριακά βάρη αφού η 

οργανολογία SEC έχει βαθμονομηθεί με πρότυπα ομοπολυμερή πολυστηρενίου με τιμές Mp = 

500 έως 3.540.000 g/mol και  PDI ≤ 1.10. 
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Σχήμα 6.35: Χρωματογράφημα απο SEC για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές cc022. 

 

Σχήμα 6.36: Χρωματογράφημα απο SEC για το εναλλασόμενο συμπολυμερές cc088. 

 

Πίνακας 6.8: Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών για 

τα συμπολυμερή που συντέθηκαν 

Πολυμερές 

Μέσο Μοριακό Βάρος κατ’ 

Αριθμό  

[Mn
̅̅ ̅̅ ] (g/mol) 

Μέσο Μοριακό Βάρος κατά 

Βάρος  

[Mw
̅̅ ̅̅ ] (g/mol) 

Κατανομή 

Μοριακών 

Βαρών 

[ Ι ] 

cc022 
14000 24000 1.80 

cc088 
12000 21000 1.75 
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6.3.3 Αποτελέσματα Φασματομετρίας Μοριακής Απορρόφησης στο 

Υπεριώδες/Ορατό (UV/Vis) για το Εναλλασσόμενο Συμπολυμερές του 

Ιντακενοδιθειοφαίνειου με την  Διφθορο- Υποκατεστημένη Κινοξαλίνη (cc022) σε 

συγκριση με το Εναλλασσόμενο Συμπολυμερές του Ιντακενοδιθειοφαινείου και της 

κινοξαλίνης (cc006) 

Τα φάσματα απορρόφησης UV-Vis σε διάλυμα ελήφθησαν σε όργανο διπλής δέσμης 

τύπου GX Shimatzu 2401. Για την λήψη των φασμάτων απορρόφησης σε διάλυμα 

παρασκευάστηκαν διαλύματα πολυμερών σε χλωροφόρμιο συγκέντρωσης 1% κ/β. Τα 

διαλύματα τοποθετήθηκαν σε κυψελίδα χαλαζία και καθαρός διαλύτης χλωροφόρμιο 

τοποθετήθηκε σε μια δεύτερη κυψελίδα. Για τη λήψη των φασμάτων απορρόφησης ως λεπτά 

υμένια, σχηματίστηκαν πολυμερικά υμένια στη μία πλευρά της κυψελίδας με τη τεχνική του 

casting. Τα φάσματα απορρόφησης (UV-Vis) των εναλλασσόμενων συμπολυμερών cc006 

και cc022 απεικονίζονται στα Σχήματα 6.37 και 6.38 αντίστοιχα. Τα φάσματα απορρόφησης 

(φάσμα σε διάλυμα και φάσμα λεπτού υμενίου) του πολυμερούς cc022 εμφανίζουν 2 κορυφές 

απορρόφησης τόσο σε διάλυμα όσο και ως λεπτό υμένιο στις περιοχές μεταξύ 350 – 450 nm 

και 500 – 700 nm. Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη περιοχή μεταξύ 500 – 700 nm 

αποδίδονται στις π – π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ των μονομερών «δότη»-«δέκτη» 

(ενδομοριακή μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας αλυσίδας. Το ενεργειακό χάσμα του 

συμπολυμερούς cc022 υπολογίζεται από τη σχέση Eg = 1240 / λσ.τ. (eV) όπου λσ.τ. προκύπτει 

από το σημείο τομής των εφαπτομένων του φάσματος απορρόφησης ως λεπτό υμένιο. Με τον 

ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα ενεργειακά χάσματα και των άλλων πολυμερών. Το Eg του 

δείγματος cc022 υπολογίστηκε ότι είναι 1.60 eV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.37: Φάσματα απορρόφησης για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές του ιντακενοδιθειοφαίνειου 

με την  διφθορο- υποκατεστημένη κινοξαλίνη (cc022) σε σύγκριση με το εναλλασσόμενο συμπολυμερές 

του ιντακενοδιθειοφαινείου και της κινοξαλίνης (cc006) σε διάλυμα. 
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Σχήμα 6.38: Φάσματα απορρόφησης για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές του ιντακενοδιθειοφαίνειου 

με την  διφθορο- υποκατεστημένη κινοξαλίνη (cc022) σε σύγκριση με το εναλλασσόμενο συμπολυμερές 

του ιντακενοδιθειοφαινείου και της κινοξαλίνης (cc006) σε λεπτό υμένιο. 
 

 6.3.4 Αποτελέσματα Οργανικών Φωτοβολταϊκών Διατάξεων από μίγμα για  το 

Εναλλασσόμενο Συμπολυμερές του Ιντακενοδιθειοφαίνειου με την  Διφθορο- 

Υποκατεστημένη Κινοξαλίνη (cc022) ως Δότη Ηλεκτρονίων με το Φουλλερενικό 

Παράγωγο PCBM ως Δέκτη Ηλεκτρονίων 

Στo συμπολυμερές cc022 πραγματοποιήθηκε πρωταρχικός χαρακτηρισμός της 

ενεργειακής του απόδοσης σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις. Κατασκευάστηκαν 

οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις εργαστηριακής κλίμακας που περιλαμβάνουν μίγματα 

από τα παραπάνω πολυμερή ως δότες ηλεκτρονίων και το παράγωγο του φουλλερενίου, 

PCBM, ως δέκτη ηλεκτρονίων στην ενεργή επιφάνεια. Η αρχιτεκτονική των φωτοβολταϊκών 

διατάξεων έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα (Σχήμα 6.19).55  

Τα πειράματα της κατασκευής και χαρακτηρισμού των οργανικών φωτοβολταϊκών 

διατάξεων κανονικής αρχιτεκτονικής πραγματοποιήθηκαν από την ερευνητική ομάδα του 

Καθηγητή Kilwon Cho στο Πανεπιστήμιο Pohang της Νότιας Κορέας.  

Η ενεργή επιφάνεια (όπου τοποθετείται μίγμα του εκάστοτε συμπολυμερούς ως δότης 

ηλεκτρονίων με το φουλερένιο ως δέκτη ηλεκτρονίων) εναποτίθεται μεταξύ δύο 

ηλεκτροδίων. Στην κανονική φωτοβολταϊκή  διάταξη το ένα ηλεκτρόδιο είναι το οξείδιο του 

ινδίου κασσιτέρου μαζί με το πολυ(αιθυλενοδιοξυθειοφαίνειο): πολυστυρυλο σουλφονικό 

οξύ (PEDOT:PSS) (Σχήμα 6.20) και το άλλο ηλεκτρόδιο  είναι το αλουμίνιο με ένα πολύ 

λεπτό υμένιο ασβεστίου (Ca). 
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Η κανονική αρχιτεκτονική των οργανικών φωτοβολταϊκών έχει την εξής διάταξη: 

γυαλί/ITO/PEDOT:PSS/Ενεργή Επιφάνεια/Ca/Al. Αρχικά πραγματοποιήθηκε 

βελτιστοποίηση της σύστασης του μίγματος πολυμερούς:φουλλερενίου. Μελετήθηκε η 

σύσταση 1:3 %κ.β. για το σύστημα και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται  στον Πίνακα 6.9. 

Πίνακας 6.9: Φωτοβολταϊκές Παράμετροι για  το συστήμα του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

ιντακενοδιθειοφαίνειου με την  διφθορο- υποκατεστημένη κινοξαλίνη (cc022). 

Συμπολυμερές Δ/μα Στερεή 

Κατάσταση 

 

 λmax (nm) λmax (nm) Eg (eV) 

cc022 430, 614 434, 630 1.79 

 

Οι ηλεκτρικές παράμετροι του συστήματος για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές του 

ιντακενοδιθειοφαίνειου με την  διφθορο- υποκατεστημένη κινοξαλίνη (δείγμα cc022) ως 

δότης ηλεκτρονίων με το φουλλερενικό παράγωγο PCBM ως Δέκτη Ηλεκτρονίων 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.10. 

Πίνακας 6.10: Ηλεκτρικές  Παράμετροι για  το συστήμα του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς του 

ιντακενοδιθειοφαίνειου με την  διφθορο- υποκατεστημένη κινοξαλίνη (δείγμα cc022). 

Σύστημα Voc 

(Volts) 

Jsc 

(mA cm- 2) 

FF 

(%) 

Mέσος 

όρος 

PCE (%) 

Μέγιστο 

PCE (%) 

cc022:PC70BM 

(1:3) 
0.85±0.01 6.69±0.34 52.53±1.26 2.99±0.25 

3.24 

 

 

6.3.5 Αποτελέσματα της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

Πρωτονίου (1H-NMR) του Συμπολυμερούς του Ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με την 

Μονοφθόρο Υποκατεστημένη Κινοξαλίνη (cc088) 

Το συμπολυμερές cc088 που συντέθηκε χαρακτηρίστηκε με φασματοσκοπία NMR 

πρωτονίου (1H-NMR). Το διαλύμα παρασκευάστηκε σε διαλύτη δευτεριωμένο χλωροφόρμιο 

(CDCl3), στους 25 0C και οι μετρήσεις έγιναν με το φασματόμετρο της εταιρίας Bruker AC-

250 με συχνότητα συντονισμού 1H 250 MHz. Το φάσμα 1H-NMR του  συμπολυμερούς που 

συντέθηκε απεικονίζεται στο Σχήμα 6.39. 
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Σχήμα 6.38: Φάσμα1H-NMR  από φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου για το 

εναλλασσόμενο συμπολυμερες cc088. 

 

 

Από τo φάσμα 1H-NMR, για τo δείγμα που χαρακτηρίστηκε με την τεχνική αυτή 

εμφανίζονται δύο ευδιάκριτες χημικές μετατοπίσεις στα ~8.0-7.0 ppm και στα ~2.3-2.8 ppm, 

που αποδίδονται ως a και b αντίστοιχα ενώ τα πρωτόνια που προκαλούν αυτές τις χημικές 

μετατοπίσεις έχουν ήδη ταυτοποιηθεί στην χημική δομή του συμπολυμερούς. Με βάση το 

εύρος της ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων χημικών μετατοπίσεων υπολογίστηκε η 

αναλογία των δύο συστατικών στο τελικό συμπολυμερές.   

6.4  Σύνθεση Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών του Ιντακενοδιθειεoφαίνιο με 

την Κινοξαλίνη με δυο Θειοφαίνεια στην Κύρια Αλυσίδα (cc030), 

Ιντακενοδιθειoφαινίο με την Κινοξαλίνη με Δυο Θειαζόλες στην Κύρια Αλυσίδα 

(cc077)και  Ιντακενοδιθειενoθειφαινίου με την Κινοξαλίνη και Δυο Θειαζόλες 

στην κύρια αλυσίδα (cc078) 

 

Συντέθηκαν  συμπολυμερή του ιντακενοδιθειεoφαινίου και ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου 

με την κινοξαλίνη  που περιέχει δύο θειοφαίνεια ή δυο θειαζόλες στην κύρια αλυσίδα, με 

σκοπό την αύξηση της συζυγίας στην δομική μονάδα. 

Το συνθετικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση του συμπολυμερούς cc030 

έχει ως εξής:  σε τρίλαιμη σφαιρική φιάλη που έχει προσαρμοστεί ψυκτήρας γίνονται 3 
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κύκλοι αργού/κενού με την χρήση φλόγας. Στην συνέχεια προστίθεται το δικασσιτερικό 

τετραοκτυλοφαίνυλο- ιντακενοδιθειοφαίνιο, η δίβρωμο κινοξαλίνη που περιέχει θειοφαίνια 

αναμεσά τους, ο καταλύτης Pd2dba3 (3% mol) και ο υποκαταστάτης P(o-Tol)3 (6% mol) και 

κατόπιν λαμβάνουν χώρα 3 νέοι κύκλοι αργού/κενού. Τέλος, προστίθεται το τολουόλιο 

(0.025Μ) και εκ νέου γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού. Το μίγμα της αντίδρασης αφήνεται να 

αντιδράσει για 48 ώρες στους 120 οC. Μετά το πέρας του πολυμερισμού, το πολυμερές 

καταβυθίζεται σε 500 mL μεθανόλης και διηθείται σε χάρτινο ηθμό. O ηθμός τοποθετείται σε 

διάταξη τύπου Soxhlet και ξεκινάει ο καθαρισμός με διαλύτες διαφορετικής πολικότητας. 

Αρχικά, το πολυμερές καθαρίζεται με μεθανόλη (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν 

υπολείμματα καταλύτη, στη συνέχεια με ακετόνη (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν 

μονομερή που δεν αντέδρασαν, μετά με εξάνιο (250 mL) για να απομακρυνθούν τυχόν 

ολιγομερή και τέλος με χλωροφόρμιο (250 mL) για να παραληφθεί το επιθυμητό πολυμερές. 

Το κλάσμα του χλωροφορμίου συμπυκνώθηκε στον περιστροφικό εξαχνωτήρα (Rotary 

Evaporator) μέχρι όγκο 50 mL και τo συμπολυμερές καταβυθίστηκε σε 500 mL μεθανόλης. 

Το πολυμερές που καταβυθίστηκε συλλέχθηκε με διήθηση υπό κενό και ξηράθηκε επάνω 

στον ηθμό για 24 ώρες σε φίλτρο PTFE. Περαιτέρω ξήρανση του πολυμερούς σε φούρνο 

υψηλού κένου και θερμοκρασία 40 οC.  

 Το συνθετικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση του 

συμπολυμερούς cc077 έχει ως εξής: σε τρίλαιμη σφαιρική φιάλη που έχει προσαρμοστεί 

ψυκτήρας γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού με την χρήση φλόγας. Στην συνέχεια προστίθεται 

το δικασσιτερικό τετραοκτυλοφαίνυλο- ιντακενοδιθειοφαίνιο, η δίβρωμο κινοξαλίνη που 

περιέχει θειαζόλη αναμεσά τους, ο καταλύτης Pd2dba3 (3% mol) και ο υποκαταστάτης P(o-

Tol)3 (6% mol) και κατόπιν λαμβάνουν χώρα 3 νέοι κύκλοι αργού/κενού. Τέλος, προστίθεται 

το τολουόλιο (0.025Μ) και εκ νέου γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού. Το μίγμα της αντίδρασης 

αφήνεται να αντιδράσει για 48 ώρες στους 120 οC. Μετά το πέρας του πολυμερισμού, το 

πολυμερές καταβυθίζεται σε 500 mL μεθανόλης και διηθείται σε χάρτινο ηθμό. O ηθμός 

τοποθετείται σε διάταξη τύπου Soxhlet και ξεκινάει ο καθαρισμός με διαλύτες διαφορετικής 

πολικότητας. Αρχικά, το πολυμερές καθαρίζεται με μεθανόλη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα καταλύτη, στη συνέχεια με ακετόνη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν, μετά με εξάνιο (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν ολιγομερή και τέλος με χλωροφόρμιο (250 mL) για να παραληφθεί το 

επιθυμητό πολυμερές. Το κλάσμα του χλωροφορμίου συμπυκνώθηκε στον περιστροφικό 

εξαχνωτήρα (Rotary Evaporator) μέχρι όγκο 50 mL και τo συμπολυμερές καταβυθίστηκε σε 

500 mL μεθανόλης. Το πολυμερές που καταβυθίστηκε συλλέχθηκε με διήθηση υπό κενό και 

ξηράθηκε επάνω στον ηθμό για 24 ώρες σε φίλτρο PTFE. Περαιτέρω ξήρανση του 

πολυμερούς σε φούρνο υψηλού κένου και θερμοκρασία 40 οC.  
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 Το συνθετικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση του 

συμπολυμερούς cc078 έχει ως εξής: σε τρίλαιμη σφαιρική φιάλη που έχει προσαρμοστεί 

ψυκτήρας γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού με την χρήση φλόγας. Στην συνέχεια προστίθεται 

το δικασσιτερικό τετραοκτυλοφαίνυλο- ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο, η δίβρωμο  κινοξαλίνη 

που περιέχει θειοζόλη αναμεσά τους, ο καταλύτης Pd2dba3 (3% mol) και ο υποκαταστάτης 

P(o-Tol)3 (6% mol) και κατόπιν λαμβάνουν χώρα 3 νέοι κύκλοι αργού/κενού. Τέλος, 

προστίθεται το τολουόλιο (0.025Μ) και εκ νέου γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού. Το μίγμα της 

αντίδρασης αφήνεται να αντιδράσει για 48 ώρες στους 120 οC. Μετά το πέρας του 

πολυμερισμού, το πολυμερές καταβυθίζεται σε 500 mL μεθανόλης και διηθείται σε χάρτινο 

ηθμό. O ηθμός τοποθετείται σε διάταξη τύπου Soxhlet και ξεκινάει ο καθαρισμός με διαλύτες 

διαφορετικής πολικότητας. Αρχικά, το πολυμερές καθαρίζεται με μεθανόλη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα καταλύτη, στη συνέχεια με ακετόνη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν, μετά με εξάνιο (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν ολιγομερή και τέλος με χλωροφόρμιο (250 mL) για να παραληφθεί το 

επιθυμητό πολυμερές. Το κλάσμα του χλωροφορμίου συμπυκνώθηκε στον περιστροφικό 

εξαχνωτήρα (Rotary Evaporator) μέχρι όγκο 50 mL και τo συμπολυμερές καταβυθίστηκε σε 

500 mL μεθανόλης. Το πολυμερές που καταβυθίστηκε συλλέχθηκε με διήθηση υπό κενό και 

ξηράθηκε επάνω στον ηθμό για 24 ώρες σε φίλτρο PTFE. Περαιτέρω ξήρανση του 

πολυμερούς σε φούρνο υψηλού κένου και θερμοκρασία 40 οC. Οι δομές και των τριών 

συμπολυμερών cc030, cc077 και cc078 απεικονίζονται στο Σχήμα 6.40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.40: Συνθετική πορεία των εναλλασσόμενων συμπολυμερών cc030, cc077 και cc078 

αντίστοιχα. 
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6.4.1 Αποτελέσματα Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγεθών (SEC) τών 

Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών cc030, cc077 και cc078  

Η χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC) χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικό μοριακό 

χαρακτηρισμό των συμπολυμερών ώστε να προκύψει μία πρώτη απεικόνιση της 

πολυδιασποράς (Ι) και των επιμέρους μέσων μοριακών βαρών κατά αριθμό και κατά βάρος, 

[Mn
̅̅ ̅̅ ] και [Mw

̅̅ ̅̅ ] των δειγμάτων αντίστοιχα. Ο διαλύτης έκλουσης του οργάνου ήταν ορθο-

διχλωροβενζόλιο (Ο-DCB), ενώ και τα συμπολυμερή διαλύθηκαν στον ίδιο διαλύτη προς 

διευκόλυνση των μετρήσεων. Τα χρωματογραφήματα SEC για τα τρία εναλλασσόμενα 

συμπολυμερή cc030, cc077 και cc078 απεικονίζονται στα Σχήματα 6.41-6.42. Στον Πίνακα 

6.11 δίνονται τα αποτελέσματα απο SEC (Mn, Mw) και για τα τρία δείγματα.  

 

Σχήμα 6.41: Χρωματογράφημα  SEC για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές cc030. 

  

Σχήμα 6.42: Χρωματογράφημα απο SEC για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές cc077. 
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Σχήμα 6.43: Χρωματογράφημα απο SEC για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές cc078 

Τα αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών 

για το εναλλασσόμενο συμπολυμερές που συντέθηκε παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 6.11. Από τα χρωματογραφήματα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες κορυφές 

που να οφείλονται σε τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν ή ολιγομερή. 

Πίνακας 6.11: Αποτελέσματα μοριακού χαρακτηρισμού μέσω χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών 

του εναλλασσόμενου συμπολυμερούς cc030. 

 

Πολυμερές 

Μέσο Μοριακό Βάρος 

κατ’ Αριθμό  

[Mn
̅̅ ̅̅ ] (g/mol) 

Μέσο Μοριακό Βάρος 

κατά Βάρος  

[Mw
̅̅ ̅̅ ] (g/mol) 

Κατανομή 

Μοριακών 

Βαρών 

[ Ι ] 

cc030 
19300 42900 2.2 

cc077 
32400 99200 3.1 

cc078 
87700 251500 2.9 

 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί πως για τα δείγματα cc077 και cc078 παρατηρείται 

σημαντικά αύξηση στην κατανομή μοριακών βαρών (3.1 και 2.9) έναντι της τιμής 2.2 που 

εμφανίζεται στο δείγμα cc030. Η αύξηση του I για τα δύο πιο πολύπλοκης δομής δείγματα 

αποδίδεται στην πιο πολύπλοκη δομή των θειαζολών έναντι των θειοφαινείων στην κύρια 

αλυσίδα στην κινοξαλίνη οπότε μεταβάλλεται ο έλεγχος του δείγματος.  
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 6.4.2 Αποτελέσματα Φασματομετρίας Μοριακής Απορρόφησης στο 

Υπεριώδες/Ορατό (UV/Vis) των Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών cc030, cc077 και 

cc078 

Τα φάσματα απορρόφησης UV-Vis σε διάλυμα ελήφθησαν σε όργανο διπλής δέσμης 

τύπου GX Shimatzu 2401. Για την λήψη των φασμάτων απορρόφησης σε διάλυμα 

παρασκευάστηκαν διαλύματα πολυμερών σε χλωροφόρμιο συγκέντρωσης 1% κ/β. Τα 

διαλύματα τοποθετήθηκαν σε κυψελίδα χαλαζία και καθαρός διαλύτης χλωροφόρμιο 

τοποθετήθηκε σε μια δεύτερη κυψελίδα. Για τη λήψη των φασμάτων απορρόφησης ως λεπτά 

υμένια, σχηματίστηκαν πολυμερικά υμένια στη μία πλευρά της κυψελίδας με τη τεχνική του 

casting. Τα φάσματα απορρόφησης (UV-Vis) των εναλλασσόμενων συμπολυμερών cc030, 

cc077, cc078 απεικονίζονται στo Σχήμα 6.44 σε διάλυμα και στο Σχήμα 6.45 σε στερεή 

κατάσταση. Τα φάσματα απορρόφησης (φάσμα σε διάλυμα και φάσμα λεπτού υμενίου) των  

συμπολυμερών cc030, cc077, cc078  εμφανίζουν 2 κορυφές απορρόφησης τόσο σε διάλυμα 

όσο και ως λεπτό υμένιο στις περιοχές μεταξύ 350 – 450 nm και 500 – 700 nm (Σχήμα 

6.44).Τα μέγιστα των απορροφήσεων στη περιοχή μεταξύ 500 – 700 nm αποδίδονται στις π – 

π* ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις μεταξύ των μονομερών «δότη»-«δέκτη» (ενδομοριακή 

μεταφορά φορτίου) κατά μήκος της κύριας αλυσίδας.  
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Σχήμα 6.43: Φάσματα απορρόφησης των εναλλασσόμενων συμπολυμερών cc030, cc077,cc078 σε 

διάλυμα.. 
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Σχήμα 6.44: Φάσματα απορρόφησης των εναλλασσόμενων συμπολυμερών cc030, cc077 και cc078 σε 

στερεή κατάσταση. 

 

 

Συμπερασματικά, μία σειρά από νέα συμπολυμερή με βάση το ιντακενοδιθειενοθειφαίνειο 

IDTT ως δότη ηλεκτρονίων και  χρησιμοποιώντας την δις (3-οκτυλοξυ) φαινυλ) κινοξαλίνη 

ως δέκτη ηλεκτρονίων συντέθηκαν επιτυχώς με αρωματική πολυσυμπύκνωση τύπου Stille. 

Με φασματοσκοπία UV-vis αποδείχτηκε ότι το οπτικό χάσμα του συμπολυμερούς cc030 

είναι υψηλότερο απο αυτό του συμπολυμερούς cc078 και τα προφίλ απορρόφησης του 

συμπολυμερούς cc030 είναι τα ίδια τόσο σε διάλυμα όσο και στην στερεά κατάσταση. Το 

συμπολυμερές cc078 εμφανίζει υψηλότερη συγγένεια ηλεκτρονίων από το συμπολυμερές 

cc030 λόγω της παρουσίας της κινοειδούς μορφής του ενεργειακού επιπέδου LUMO. Επίσης 

το συμπολυμερές cc030 έχει υψηλότερο βαθμό δομικής τάξης σε σχέση με το cc078. Η 

φωτοβολταϊκή απόδοση αντίστοιχα των  συμπολυμερών cc030, cc078 με χαμηλή φόρτιση 

του παραγώγου του φουλερενίου PC70BM θα μελετηθεί άμεσα και η κατασκευή οργανικών 

φωτοβολταικών διατάξεων με μίγματα των προαναφερόμενων συμπολυμερών (cc030, cc077 

και cc078) με το PC70BM αποτελούν μελλοντικό στόχο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

7.1 Σύνθεση Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών του 

Ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου  με Πλευρικούς Υποκαταστάτες Φαινύλια (CTL1-

CTL3) με την Βενζοθειαδιαζόλη και Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών του 

Ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου  με Πλευρικούς Υποκαταστάτες Θειοφαίνεια 

(CTL4- CTL6) 

 

Συντέθηκαν εναλλασσόμενα συμπολυμερή του ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με τη 

βενζοθειαδιαζόλη με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση ενός νέου ηλεκτραρνητικού 

μονομερούς εκτός της κινοξαλίνης, γνωρίζοντας οτι  το συμπολυμερές CTL3 με βάση την 

βιβλιογραφία 55 οδηγεί σε απόδοση 7% όταν χρησιμοποιηθεί σε οργανικές φωτοβολταϊκές 

διατάξεις. Για τον λόγο αυτό (ώστε να επιβεβαιωθεί η απόδοση) συντέθηκαν το 

συμπολυμερές CTL3 και πέντε αντίστοιχα εναλλασσόμενα συμπολυμερή του τύπου CTL  

των οποιών οι δομές απεικονίζονται στο Σχήμα 7.1.  Οι δομές των συμπολυμερών CTL1-

CTL6 απεικονίζονται στο Σχήμα 7.1.  

 

 

Σχήμα 7.1: Σχηματική απεικόνιση των εναλλασσόμενων συμπολυμερών ιντακενοδιθειοφαινείου με 

την βεντζοθειαδιαζόλη με κωδική ονομασία CTL. Συντέθηκαν συνολικά έξι δείγματα.  
 

 Το συνθετικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση του 

συμπολυμερούς CTL1 έχει ως  εξής: σε τρίλαιμη σφαιρική φιάλη που έχει προσαρμοστεί 

ψυκτήρας γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού με την χρήση φλόγας. Στην συνέχεια προστίθεται 
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το δικασσιτερικό τετραοκτυλοφαίνυλο- ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο, η δίβρωμο 

υποκατεστημένη βενζοθειαδιαζόλη, ο καταλύτης Pd2dba3 (3% mol) και ο υποκαταστάτης 

P(o-Tol)3 (6% mol) και κατόπιν λαμβάνουν χώρα 3 νέοι κύκλοι αργού/κενού. Τέλος, 

προστίθεται το τολουόλιο (0.025Μ) και εκ νέου γίνονται 3 κύκλοι αργού/κενού. Το μίγμα της 

αντίδρασης αφήνεται να αντιδράσει για 48 ώρες στους 120 οC. Μετά το πέρας του 

πολυμερισμού, το πολυμερές καταβυθίζεται σε 500 mL μεθανόλης και διηθείται σε χάρτινο 

ηθμό. O ηθμός τοποθετείται σε διάταξη τύπου Soxhlet και ξεκινάει ο καθαρισμός με διαλύτες 

διαφορετικής πολικότητας. Αρχικά, το πολυμερές καθαρίζεται με μεθανόλη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα καταλύτη, στη συνέχεια με ακετόνη (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν μονομερή που δεν αντέδρασαν, μετά με εξάνιο (250 mL) για να 

απομακρυνθούν τυχόν ολιγομερή και τέλος με χλωροφόρμιο (250 mL) για να παραληφθεί το 

επιθυμητό πολυμερές. Το κλάσμα του χλωροφορμίου συμπυκνώθηκε στον περιστροφικό 

εξαχνωτήρα (Rotary Evaporator) μέχρι όγκο 50 mL και τo συμπολυμερές καταβυθίστηκε σε 

500 mL μεθανόλης. Το πολυμερές που καταβυθίστηκε συλλέχθηκε με διήθηση υπό κενό και 

ξηράθηκε επάνω στον ηθμό για 24 ώρες σε φίλτρο PTFE. Περαιτέρω ξήρανση του 

πολυμερούς σε φούρνο υψηλού κένου και θερμοκρασία 40 οC.  

 Το συνθετικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε  για την σύνθεση του 

συμπολυμερούς CTL2 είναι το ίδιο με το CTL1 με την διαφορά ότι  αντί για την δίβρωμο 

υποκατεστημένη κινοξαλίνη χρησιμοποιείται η μονοφθορο-διβρωμο υποκατεστημένη 

κινοξαλίνη ως δεύτερο μονομερές. 

 Το συνθετικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε  για την σύνθεση του 

συμπολυμερούς CTL3 είναι το ίδιο με το CTL1 με την διαφορά ότι  αντί για την δίβρωμο 

υποκατεστημένη κινοξαλίνη προστίθεται η διφθορο-διβρωμο υποκατεστημένη κινοξαλίνη. 

Τα δείγματα CTL4, CTL5 και CTL6 είναι τα ίδια με τα CTL1, CTL2 και CTL3 αντίστοιχα με 

μόνη διαφορά ότι στο ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο αντί για πλευρικούς υποκαταστάτες 

φαίνυλο ομάδες (CTL1-CTL3) εμφανίζονται θειένυλο ομάδες (CTL4-CTL6). 

Στο Σχήμα 7.2 απεικονίζονται οι χημικές δομές και των έξι δειγμάτων με κωδική ονομασία 

CTL (CTL1-CTL6).  
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Σχήμα 7.2:  Χημικές δομές των εναλλασσόμενων συμπολυμερών CTL1-CTL6. 

 

7.2 Οπτικές και Ηλεκτροχημικές Ιδιότητες των Εναλλασσόμενων 

Συμπολυμερών CTL1-CTL6 

Τα φάσματα απορρόφησης των συμπολυμερών CTL1-CTL6 σε διάλυμα 

(ορθοδίχλωρο-βεντζόλιο) o-DCB αλλά και ως λεπτά υμένια παρουσιάζονται στo Σχήμα 7.3 

καθώς και οι αντίστοιχες οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες συνοψίζονται στον Πίνακα 7.1. Όλα τα 

εναλλασσόμενα  συμπολυμερή παρουσιάζουν ποιοτικά παρόμοιο φάσμα (Σχήμα 7.3). Για 

κάθε συμπολυμερές, παρατηρούνται δύο ζώνες απορρόφησης στο διάλυμα (Σχήμα 7.3). Ένα 

χαρακτηριστικό που παρατηρείται συνήθως για τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή τύπου Α-Β 

ειναι η κορυφή μικρού μήκους κύματος η οποία αποδίδεται σε μετατόπιση δεσμού π-

π*δεσμικό, ενώ η μετάβαση σε υψηλό μήκος κύματος σχετίζεται με  την μεταφορά φορτίου 

δότη-δέκτη D- A. 

Αντίστοιχα, η μετάβαση σε υψηλό μήκους κύματος σχετίζεται με την μεταφορά φορτίου 

δότη-δέκτη D-A.57 Γενικά, αποδεικνύεται ότι τα μέγιστα απορρόφησης των μεταβάσεων 

υψηλής και χαμηλής ενέργειας των συμπολυμερών CTL1-CTL3, που περιέχουν ως 

πλευρικούς υποκατάστατες φαινύλια στο ιντακενοδιθειένοθειοφαινιο (IDTT), μετατοπίζονται 

περισσότερο σε σύγκριση με τα συμπολυμερή CTL4-CTL6, που περιέχουν ως πλευρικούς 

υποκαταστάτες στην θειένυλο-ομάδα στο IDTT, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων 

φθορίου στην κινοξαλίνη όπως φαίνεται απο τα δεδομένα του  Πίνακα 7.1. 

Συγκρίνοντας λοιπόν τα συμπολυμερή CTL1, CTL2 και CTL3 αποδεικνύεται ότι η 

προσθήκη ενός ατόμου φθορίου στην κινοξαλίνη (CTL2) δεν μεταβάλλει τα μέγιστα 

απορρόφησης των κορυφών υψηλού και χαμηλού μήκους κύματος του συμπολυμερούς CTL1 

(μη υποκατεστημένη κινοξαλίνη). Όπως παρατηρείται συνήθως, η περαιτέρω προσθήκη 
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ατόμου φθορίου την βεvζοθειαδιαζόλη (συμπολυμερές CTL3) (κυανή καμπύλη), οδηγεί στην 

μετατόπιση των μεγίστων απορροφήσεων μήκους κύματος σε σύγκριση με τα συμπολυμερή 

CTL1 και CTL2, χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τα μέγιστα απορρόφησης του μήκους 

κύματος (Πίνακας 7.1).58  Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται επίσης για τα συμπολυμερή 

CTL4-CTL6 τα οποία είναι πανομοιότυπα με τα CTL1-CTL3 με μοναδική διαφορά στους 

πλευρικούς υποκαταστάτες του IDTT (φαινύλια για τα CTL1-CTL3 έναντι θειένυλο ομάδων 

για τα CTL4-CTL6). 

 

Πίνακας 7.1:Οπτικές και ηλεκτροχημικές ιδιότητες των εναλλασσόμενω συμπολυμερών CTL1-CTL6. 

Πολυμερές λmax
sol 

[nm] 

λmax
film 

[nm] 

Eg
opt 

[eV] 

Eox 

[V] 

EHOMO 

[eV] 

Ered 

[V] 

ELUMO 

[eV] 

Eg
CV 

[eV] 

CTL1 430, 643 429, 644 1.75 0.95 -5.75 -1.16 -3.64 2.11 

CTL2 431, 642 427, 645 1.75 0.96 -5.76 -1.09 -3.71 2.05 

CTL3 428, 635 423, 637 1.78 1.02 -5.82 -1.09 -3.71 2.11 

CTL4 425, 630 429, 641 1.75 0.99 -5.79 -1.18 -3.62 2.17 

CTL5 422, 632 426, 645 1.75 1.04 -5.84 -1.06 -3.74 2.10 

CTL6 426, 626 425, 636 1.80 1.08 -5.88 -1.06 -3.74 2.13 

 

Μεταβαίνοντας από διάλυμα σε στερεή κατάσταση (Σχήμα 7.3b), αποδεικνύεται ότι 

οι κορυφές απορρόφησης των συμπολυμερών CTL1-CTL3 με χαμηλό και υψηλό μήκος 

κύματος δεν μεταβάλλονται σημαντικά, ενώ για τα συμπολυμερή CTL4-CTL6 προκύπτει 

μεταβολή κατά προσέγγιση 10 nm (κόκκινη καμπύλη). Τα μέγιστα απορρόφησης μεγάλου 

μήκους κύματος εξετάζονται χωρίς να επηρεάζονται σημαντικά τα μέγιστα απορρόφησης 

μικρού μήκους Πίνακας 7.1. Αυτό αποδεικνύει ότι η παρουσία των θειένυλο ομάδων ως 

υποκαταστάτες στο IDTT φαίνεται να βοηθά στην αποτελεσματική αλληλεπικάλυψη μεταξύ 

των τροχιακών των δοτών ηλεκτρονίων και των μονάδων απόσυρσης ηλεκτρονίων που 

περνούν από το διάλυμα στη στερεά κατάσταση. Το ίδιο φάσμα  που παρατηρείται στο 

διάλυμα για τα συμπολυμερή CTL1-CTL6 όσον αφορά τη μεταβολή των μεγίστων 

απορροφήσεων τόσο των κορυφών χαμηλού όσο και υψηλού μήκους κύματος ως συνάρτηση 

του αριθμού των ατόμων φθορίου στην κινοξαλίνη  υπάρχει επίσης στην στερεά κατάσταση. 

Επιπλέον, τα οπτικά ενεργειακά χάσματα Eg των συμπολυμερών CTL1-CTL6 

κυμαίνονται μεταξύ 1,75 eV και 1,80 eV. Συγκεκριμένα, τα Eg των συμπολυμερών CTL2 και 

CTL4 είναι 1,75 eV, τα οποία είναι τα ίδια με εκείνα των συμπολυμερών CTL1 και CTL3, 

αποδεικνύοντας ότι η προσθήκη ενός ατόμου φθορίου στην βεντζοθειαδιαζόλη δεν επηρεάζει 
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το Eg των συμπολυμερών ανεξαρτήτως του πλευρικού υποκαταστάτη που εισάγεται στο 

IDTT.  Ωστόσο, η προσθήκη ενός δεύτερου ατόμου φθορίου στην βενζοθειαδιαζόλη  (CTL3, 

CTL6) αυξάνει το Eg των συμπολυμερών. Στην περίπτωση του συμπολυμερούς CTL3 (με 

υποκαταστάτη φαινύλιο) κατά 0,03 eV (1,78 eV) και για το συμπολυμερές CTL6 (με 

υποκαταστάτη θειένυλο) κατά 0,05 eV (1,80 eV). 

Προκειμένου να εξακριβωθεί αν τα συμπολυμερή  CTL1-CTL6 εμφανίζουν την 

ιδιότητα συσσωματώσεως που εξαρτάται από τη θερμοκρασία, όπως άλλα φθορο-

υποκατεστημένα παράγωγα βενζοθειαδιαζόλη58-60 εξετάστηκαν τα φάσματα απορρόφησης 

των συμπολυμερών CTL1-CTL6 σε διαλύτη ο-DCB με θέρμανση μέχρι 95 °C όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 7.3. Παρατηρείται σαφώς ότι κανένα από τα συμπολυμερή δεν αποκαλύπτει 

οποιαδήποτε ιδιότητα συσσωμάτωσης που εξαρτάται από τη θερμοκρασία (μπλε καμπύλη), 

αλλά μόνο μία μετατόπιση περίπου από 4 έως 6 nm  στα μέγιστα απορρόφησης του μήκους 

κύματος συνδεδεμένα από μία μείωση στην ένταση απορρόφησης.  

 

 

Σχήμα 7.3: Φάσματα υπεριώδους ακτινοβολίας των εναλλασσόμενων συμπολυμερών (α) CTL1, (b) 

CTL2, (c) CTL3, (d) CTL4, (e) CTL5 και (f) CTL6 σε διάλυμα χλωροβενζολίου, καθώς η θερμοκρασία 

αυξήθηκε από 35 ° C έως 95 °C. 

Προκειμένου να εκτιμηθούν τα ενεργειακά επίπεδα των συμπολυμερών καθώς και τα 

δυναμικά οξείδωσης και αναγωγής πραγματοποιήθηκαν πειράματα κυκλικής βολταμετρίας, 

(CV). Τα δυναμικά οξείδωσης και αναγωγής των συμπολυμερών  CTL1-CTL6 φαίνονται στο 

Σχήμα 7.4 καθώς επίσης και τα ενεργειακά επίπεδα (LUMO) και (HOMO)  συνοψίζονται 

στον Πίνακα 7.1. Όλα τα συμπολυμερή εμφανίζουν αναστρέψιμες κορυφές οξείδωσης και 

αναγωγής. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι καθώς ο αριθμός των ατόμων φθορίου στην 

βενζοθειαδιαζόλη αυξάνεται, το HOMO μετατοπίζεται προς τα κάτω από -5,75eV για το 

συμπολυμερές CTL1, σε -5,76 eV για για το συμπολυμερές CTL2 και έως -5,82 eV για το 

συμπολυμερές CTL3. Με τον ιδιο τρόπο, το HOMO μετατοπίζεται από -5,79 eV για το 
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συμπολυμερές CTL4, σε -5,84 eV για το συμπολυμερές CTL5 και σε -5,88 eV για το 

συμπολυμερές CTL6. Αντίθετα, ενώ το LUMO μετατοπίζεται από τα μη φθοριωμένα 

συμπολυμερή CTL1 (-3,64 eV) και CTL4 (-3,62 eV) στα μονοφθοριωμένα συμπολυμερή 

CTL2 (-3,71 eV) και CTL5 (-3,74 eV), η περαιτέρω αύξηση των ατόμων φθορίου στην 

βενζοθειαδιαζόλη  δεν επηρεάζει τα ενεργειακά  επίπεδα LUMO των συμπολυμερών CTL3 (-

3,71 eV) και CTL6 (-3,74 eV). Επιπλέον, η σύγκριση μεταξύ των συμπολυμερών  CTL1 και 

CTL4, CTL2 και CTL5 και CTL3 και CTL6 αντίστοιχα καταδεικνύει ότι τα συμπολυμερή 

που περιέχουν τους υποκαταστάτες θειενυλίου στο IDTT (CTL4-CTL6) παρουσιάζουν 

ελαφρώς χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα HOMO και LUMO. Αυτό το γεγονός είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον αφού αναμένεται ότι τα ενεργειακά επίπεδα των συμπολυμερών CTL4-

CTL6 να μετατοπίζονται προς τα πάνω αφού οι δεσμοί ηλεκτρονίων της πλευρικής ομάδας 

θειενυλίου είναι ισχυρότεροι σε σύγκριση με τους αντιστοίχους του φαινύλιου.61 

 

Σχήμα 7.4: Συγκεντρωτικά γράφηματα κυκλικης βολταμετρίας για τα εναλλασσόμενα συμπολυμερή (α) 

CTL1-CTL3, (b) CTL4- CTL6. 

 

7.3 Φωτοβολταϊκές Ιδιότητες των Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών CTL1-

CTL6 

 

Μελετήθηκαν οι φωτοβολταϊκές ιδιότητες των συμπολυμερών με παράγωγα του 

φουλερενίου και συγκεκριμένα το PC71BM σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις απλής 

αρχιτεκτονικής  (OPV), οξείδιο του ινδίου κασιτέρου (ITO) / PEDOT: PSS / ενεργή 

επιφάνεια /ηλεκτρόδια Ca / Al. Οι καμπύλες ρεύματος-τάσης (J-V) των συσκευών 
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παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.5 και οι φωτοβολταϊκές παράμετροι στον Πίνακα 7.2, 

αντίστοιχα. Με βάση τις καμπύλες ρευματος-τάσης (J-V) του Σχήματος 7.5a, επιτεύχθηκε 

συσχέτιση μεταξύ της φύσης του υποκαταστάτη του IDTT και της φωτοβολταϊκής απόδοσης 

(OPVs). Πράγματι, είναι προφανές ότι τα συμπολυμερή με πλευρικές ομάδες φαινυλίου 

παρουσιάζουν υψηλότερες αποδόσεις (6,2% για CTL1, 5,3% για CTL2 και 6,1% για CTL3) 

από τα συμπολυμερή που περιέχουν τις πλευρικές ομάδες θειενυλίου (2,9% για CTL4, 3,8% 

για CTL5 και 3,9 % για CTL6). Ωστόσο, δεν μπορεί να βρεθεί μία γενική σχέση που 

συσχετίζει την επίδραση των ατόμων φθορίου στην κινοξαλίνη στα συμπολυμερή CTL1-

CTL6 με την απόδοση και τις φωτοβολταϊκές παραμέτρους των (OPVs), όπως φαίνεται από 

τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.2. Οι βελτιωμένες αποδόσεις  των συμπολυμερών  CTL1-

CTL3 σε σύγκριση με τα συμπολυμερή  CTL4-CTL6 αποδίδονται κυρίως στίς αυξημένες 

τιμές του ρεύματος βραχυκύκλωσης (Jsc), του συντελεστή πληρότητας (FFs) και των 

εξωτερικών κβαντικών αποδόσεων (EQEs) (Πίνακας 7.2). 
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Σχήμα 7.5: α) Γράφημα τάσης ρεύματος-τάσης απο προσομοιωτή ηλιακού φωτός  AM1.5G (100 mW / 

cm2) και (β) γραφήματα εξωτερικής κβαντικής απόδοσης για τα συμπολυμερή  CTL1-CTL6: PC71BM με 

συμβατικά οργανικά ηλιακά κύτταρα. 
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Πίνακας 7.2: Αποτελέσματα φωτοβολταϊκών ηλιακών κυψελών με πρότυπο AM1.5G σε προσομοιωτή 

ηλιακού φωτός (100 mW / cm2) και κινητικότητα οπών και ηλεκτρονίων με βάση το μοντέλο (SCLC) 

συμπολυμερούς:PC71BM. 

Πολυμερές:PC71BM 
Jsc 

(mA/cm2) 

Voc 

(V) 
FF 

PCEaver 

(%) 

PCEmax 

(%) 

μh 

(cm2/Vs) 

μe 

(cm2/Vs) 

CTL1:PC71BM 12.5 0.83 0.55 5.5 ± 0.7 6.2 6.8 x 10-3 6.2 x 10-3 

CTL2:PC71BM 11.2 0.87 0.55 4.8 ± 0.8 5.3 6.3 x 10-3 5.8 x 10-3 

CTL3:PC71BM 11.2 0.92 0.60 5.7 ± 0.4 6.1 5.6 x 10-3 5.1 x 10-3 

CTL4:PC71BM 6.3 0.85 0.54 2.0 ± 0.9 2.9 5.1 x 10-3 3.5 x 10-3 

CTL5:PC71BM 8.7 0.87 0.49 3.4 ± 0.4 3.8 3.3 x 10-3 2.1 x 10-3 

CTL6:PC71BM 9.5 0.88 0.48 3.4 ± 0.5 3.9 0.3 x 10-3 7.6 x 10-3 

 

Διερευνήθηκαν οι ιδιότητες μεταφοράς φορτίου του πολυμερούς: ενεργής 

επιφάνειας- PC71BM που χρησιμοποιήθηκαν  στο μοντέλο διαφορικής φόρτισης ρεύματος 

(SCLC). Για κάθε σύστημα κατασκευάστηκαν οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις  και 

καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά τους πυκνότητα ρεύματος –τάση (J-V). Οι καμπύλες (J-V) 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.6. Ο Πίνακας 7.2 συνοψίζει τα αποτελέσματα του 

χαρακτηρισμού μεταφοράς φορτίου όλων των οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων. Οι 

τιμές κινητικότητας οπών και ηλεκτρονίων της τάξης των 10-3 cm2 / Vs με βάση το μοντέλο 

SCLC είναι συγκρίσιμες ή μεγαλύτερες από εκείνες που αναφέρθηκαν για την  

φωτοβολταϊκή διάταξη διεσπαρμένων ετεροεπαφών υψηλής πυκνότητας PCE 62α.β. Οι 

οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις με τα συμπολυμερή  CTL1-CTL3 (με υποκαταστάτες 

φαινυλίου) εμφανίζουν γενικά υψηλές κινητικότητες οπής-ηλεκτρονίων, εκτός από την 

περίπτωση κινητικότητας ηλεκτρονίων με τα συμπολυμερή CTL4-CTL6 (με υποκαταστάτες 

θειενυλίου) που παραμένουν σχετικά σε σταθερα επίπεδα63. Επιπλέον, παρατηρήθηκε οτι και 

στις δύο σειρές οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων με τα συμπολυμερή CTL1-CTL3 και 

CTL4-CTL6, στις οποίες τα άτομα φθορίου αυξάνουν την κινητικότητα των οπών του 

πολυμερούς η απόδοση στις οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις μειώνεται. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε μελέτη των οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων με την χρήση του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (TEM) της ενεργής επιφάνειας. Η Εικόνα 7.1 

απεικονίζει εικόνες ΤΕΜ υψηλής ανάλυσης (HR) των συμπολυμερών με το PC71BM. Γενικά, 

όλα τα συστήματα που μελετήθηκαν παρουσιάζουν μικρότερη ανάμιξη του πολυμερούς με 

φουλλερένιο, καθώς και μεταβλητό μέγεθος συσσωματωμάτων φουλερενίου  PC71BM. 

Προκύπτει ότι το μέγεθος των συσσωματωμάτων PC71BM είναι περίπου 10 έως 15 nm σε 

όλα τα συστήματα εκτός από την περίπτωση CTL4: PC71BM όπου το μέγεθος των 
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συσσωματωμάτων PC71BM είναι περίπου 100 nm. Αυτό μπορεί να είναι και ο λόγος για τη 

χαμηλή απόδοση του συστήματος CTL4: PC71BM. 

 

 

Σχήμα 7.6: Φωτοσταθερότητα των εναλλασσόμενων συμπολυμερών: σε οργανικές φωτοβολταϊκές 

διατάξεις ενεργής επιφάνειας:PC71BM (στον αέρα, χωρίς ενθυλάκωση, υπό την επίδραση φωτός AM1.5). 

 

 

Εικόνα 7.1: Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διαπερατότητας (HR-TEM) υψηλής ανάλυσης για τις 

οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις με τα συμπολυμερή CT1-CTL6: PC71BM. 
 

Για να διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση του συμπολυμερούς στην φωτοβολταϊκή 

απόδοση (Πίνακας 7.2), οι διατάξεις μελετήθηκαν με φασματοσκοπία μεταβατικής 

απορρόφησης (TAS). Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι μετρήσεις TAS πραγματοποιήθηκαν 

χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο κελί που μας επέτρεψε να διατηρούμε αδρανείς 

ατμοσφαιρικές συνθήκες καθ 'όλη τη διάρκεια της μέτρησης, δηλαδή 30 λεπτά. Στα Σχήματα 
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7.6α και 7.6β παρουσιάζονται φάσματα της σχετικής οπτικής πυκνότητας (ΔΟD) προς το 

μήκος κύματος σε διάφορες χρονικές τιμές για τα συμπολυμερή CTL1 και CTL6, μετά από 

μια φωτο-διέγερση στα 1026 nm με ροή αντλίας 1,5 mJ / cm2. Η  μονάδα μέτρησης του 

αποτελέσματος της κύριας κορυφής ΔOD μετριέται σε ca.  

 

Σχήμα 7.6: Φασματοσκοπία μεταβατικής απορρόφησης (TAS), ΔΟD - μήκους κύματος σε διaφορετικές 

χρονικές τιμές μετά μετά από μια φωτο-διέγερση στα 1026 nm με ροή αντλίας 1,5 mJ / cm2 για το 

συμπολυμερές CTL1 (a) και CTL6 (b). Στιγμιαία κινητική ακτινοβολία καθώς και οι αντίστοιχες 

εκθετικές τιμές τους (καμπύλες) για το οργανικό φωτοβολταϊκό με υποστρωμα γυαλί/οξείδιο του ινδίου-

κασσιτέρου ITO / PEDOT: PSS για τα συμπολυμερή CTL1-3: PC71BM (c) και για το οργανικό 

φωτοβολταϊκό με υποστρωμα γυαλί / ITO / PEDOT: PSS / για τα συμπολυμερή CTL4-6: PC71BM)  d)Για 

λόγους σύγκρισης, οι ίδιες τιμές του  άξονα y χρησιμοποιήθηκαν για τα τελευταία δύο γραφήματα. 

 

Πίνακας 7.3: Κινητικές παράμετροι για αρχιτεκτονική οργανικών φωτοβολταϊκών διαταξεων  Glass / 

ITO / CTLx-PC71BM. 

Συμπολυμερές-PC71BM λmax (nm) τ1 (ps) τ2 (ps) τ3 (ps) 

CTL1-PC71BM 677 0.80 12 260 

CTL2-PC71BM 666 1.00 16 286 

CTL3-PC71BM 655 0.80 8 240 

CTL4-PC71BM 657 2.00 50 428 

CTL5-PC71BM 665 1.00 25 390 

CTL6-PC71BM 643 0.80 20 287 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 7.3 προκύπτει ότι για την πρώτη χρονική συνιστώσα (τ1) 

οι τιμές έχουν εύρος από 0,8 έως 2 ps για όλες τις οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις. 

Συγκεκριμένα, το τ1 αντιστοιχεί σε διάσπαση εξιτονίου που είναι μια εξαιρετικά γρήγορη 

διαδικασία για όλα τα δείγματα 64,65 και επομένως έχει δυσδιάκριτη επίδραση στα ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά των διατάξεων Πίνακας 7.2. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η δεύτερη 

χρονική συνιστώσα τ2 αποδίδεται στους φορείς ελεύθερου φορτίου οπών- ηλεκτρονίων που 

μεταφέρονται από την ενεργή επιφάνεια  στο στρώμα μεταφοράς οπών (HTL) της 

διάταξης64,65 που είναι το PEDOT: PSS. Η διαδικασία αυτή θεωρείται ότι διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην απόδοση της διάταξης καθώς και στα ηλεκτρικά της χαρακτηριστικά. 

Αξιοσημείωτα, η τ2 βρέθηκε να είναι αισθητά μικρότερη για τα συμπολυμερή CTL1-CTL3 σε 

σχέση με τα συμπολυμερή CTL4-CTL6, υποδηλώνοντας σημαντικά ταχύτερες διεργασίες 

μεταφοράς φορέων φορτίου με οπές ηλεκτρονίων όταν χρησιμοποιούνται ομάδες φαινυλίου 

ως υποκαταστάτες στην πολυμερική αλυσίδα των CTLs. Ενδεικτικά, η οργανική διάταξη  

που αποτελείται από το συμπολυμερές με υποκαταστάτη φαινυλίου (CTL3) παρουσιάζει μια 

τιμή τ2 στα 8 ps, το οποίο είναι 2,5 φορές ταχύτερο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο χρόνο των 

20 ps για το γρηγορότερο υποκατεστημένο με θειένυλο συμπολυμερές CTL6. Αυτά τα 

ευρήματα συμφωνούν με μελέτη που δημοσιεύτηκε απο τον Guo και τους συνεργάτες του,66 

στην οποία αναφέρθηκαν ταχύτεροι ρυθμοί εξαγωγής οπών για τις οργανικές φωτοβολταϊκές 

διατάξεις με καλή απόδοση. 

Ο Πίνακας 7.3 περιλαμβάνει την τρίτη παράμετρο που ειναι αναγκαία για να 

προκύψει μακρά διάρκεια ζωής, τ3, η οποία είναι αντιπροσωπευτική του ρυθμού επανένωσης 

των ελεύθερων ηλεκτρονίων-οπών μετά την διέγερση.67,68  Με τον τρόπο αυτό επιτυχάνεται η 

καλύτερη ηλεκτρική απόδοση των οργανικών φωτοβολταϊκών, καθώς μειώνεται η 

πιθανότητα επανασύζευξης φορέα/φόρτίου, και καθιστάται δυνατή η αποτελεσματική 

συλλογή των φορέων ελεύθερου φορτίου στα επιλεγμένα ηλεκτρόδια. Στον Πίνακα 7.3 

απεικονίζονται υψηλότερες τιμές τ3 για τις φωτοβολταίκές διατάξεις των συμπολυμερών 

CTL4-CTL6 σε σύγκριση με τους αντίστοιχους χρόνους των συμπολυμερών CTL1-CTL3, 

ενδεικτικό του χρόνου μεταφοράς φορέων φορτίου με οπές ηλεκτρονίων όταν οι 

υποκαταστάτες θειενυλίου είναι τοποθετημένοι στην κύρια αλυσίδα του πολυμερούς. 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις που 

αποτελούνται από τα συμπολυμερή CTL1-CTL3 (με υποκαταστάτες φαινυλίου) 

παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες ηλεκτρικές αποδόσεις (Πίνακας 7.2). Τα 

αποτελέσματα αυτά  υποδεικνύουν  ότι η κρίσιμη συνιστώσα χρόνου και ταυτοχρόνως η 

μέθοδος για τις αυξημένες τιμές του ρεύματος βραχυκυκλώσεως  που εμφανίζονται σε 

διατάξεις με βάση τα συμπολυμερή CTL1-CTL3 είναι η γρήγορη και αποτελεσματική 

εισαγωγή φορέων ελεύθερου φορτίου στα στρώματα μεταφοράς, όπως φαίνεται από τη 
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δεύτερη χρονική συνιστώσα τ2. Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών διατάξεων με τα 

συμπολυμερή CTL4-CTL6 (υποκατάστατης θειενυλίου), παρόλο που σχηματίζονται 

ελεύθεροι φορείς φορτίου και οπές ηλεκτρονίων με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, η διαδικασία 

αργής εξαγωγής στη διεπαφή με τα στρώματα μεταφοράς της διάταξης περιορίζει τις τιμές 

του ρεύματος. 

Σε μία προσπάθεια περαιτέρω αύξησης της απόδοσης και εστιάζοντας μόνο στην πιο 

αποτελεσματική σειρά συμπολυμερών φαινυλίου, έχει επιτευχθεί απόδοση 7,3% με βάση το  

συμπολυμερές CTL3 σε πανομοιότυπες συνθήκες με αυτές που περιγράφηκαν 

προηγουμένως, αλλά χρησιμοποιώντας  ανεστραμμένη αρχιτεκτονική διάταξης  ITO / οξείδιο 

του ψευδαργύρου (ZnO ) / συμπολυμερές CTL3: PC71BM / οξείδιο του μολυβδαινίου (MoO3) 

/ (Ag) αντί της συμβατικής αρχιτεκτονικής  (Σχήμα 7.6). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως 

στην αύξηση του ρευματος βραχυκυκλώσεως  Jsc, ενώ ο παράγοντας πληρότητας FF καθώς 

και η τάση ανοιχτού κυκλώματος Voc παρέμειναν σχεδόν ίδια (Πίνακας 7.2). 

 

7.4 Φωτοβολταϊκή Σταθερότητα των Εναλλασσόμενων Συμπολυμερών 

CTL1-CTL6 

Η έρευνα για τα οργανικά φωτοβολταϊκά επικεντρώθηκε πρόσφατα στη βελτίωση της 

σταθερότητας των ημιαγώγιμων συμπολυμερών. Συνήθως το πρόβλημα που παρατηρείται για 

τα οργανικά φωτοβολταϊκά είναι σε τρείς διαφορετικές χρονικές περιόδους, την αρχική 

περίοδο της φωτοεπαγόμενης αποικοδόμησης που επιβραδύνεται με το χρόνο, μια περίοδο 

σχετικά σταθερής μείωσης της απόδοσης που διαρκεί για το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης 

του οργανικού φωτοβολταϊκού, καθώς επίσης και την ταχεία και πλήρη μειώση της απόδοσης 

που έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία του τελικού προϊόντος.69 Η περίοδος φωτογήρανσης 

αποκαλούμενη και ως "καύση του υλικού" (αγγλική ορολογία: “burn in”) παρουσιάζεται ως 

εκθετική μείωση της απόδοσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η επαγόμενη καύση τελειώνει 

χωρίς να μειώνει πλήρως την αποτελεσματικότητα του οργανικού φωτοβολταϊκού, με 

προσπάθεια εξήγησης τόσο ως προς την κινητική όσο και για τα αίτια που το σταματούν. 

Πιθανή εξήγηση ειναι οτι  υπάρχει οξυγόνο παγιδευμένο εντός των μεμβρανών, μεγάλη  

πολυδιασπορά ή ακόμα οργανικές ή ανόργανες ακαθαρσίες στα συμπολυμερή (όπως 

καταλύτες παλλαδίου, μόρια που περιέχουν κασσίτερο ή αλογόνο, τμήματα μονομερούς που 

δεν αντέδρασαν.70 Ο φωτομερισμός του φουλερενίου  PC61BM έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής 

ως βασικός μηχανισμός για την καύση που οδηγεί τελικά σε απώλειες στο ρεύμα 

βραχυκυκλώσεως (Jsc).70-72  

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, εξετάστηκε η φωτοσταθερότητα των 

συμπολυμερών τοποθετώντας τα σε ειδικά κατασκευασμένες συσκευές με σφραγισμένο 

ηλεκτρονικά το θάλαμο αποικοδόμησης και ρυθμιζόμενο περιβάλλον (O2 <1ppm, H2O 
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<1ppm). Τα χαρακτηριστικά ρεύματος-τάσης (J-V) των οργανικών φωτοβολταϊκών 

ανιχνεύονταν περιοδικά ενώ ήταν ελαφρώς εμποτισμένα χρησιμοποιώντας LED λευκού 

φωτός που ακτινοβολούσαν στα 100 mW / cm2 73 Οι αποδόσεις καθώς και οι φωτοβολταϊκές 

παράμετροι κάθε οργανικής φωτοβολταϊκής διάταξης σε συναρτήση με  την φωτοδιάσπαση 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.6. 

Από τις πρώτες  48 ώρες φωτισμού, η επίδραση  του φαινομένου της καύσης του 

υλικού (“burn in” phenomenon) εξακολουθεί να εμφανίζεται σε όλες τις διατάξεις οργανικών 

φωτοβολταίκων που μελετήθηκαν. Η κινητική όμως εξαρτάται από την επιλογή του 

συμπολυμερούς ως δότη ηλεκτρονίων στην ενεργή επιφάνεια των φωτοβολατϊκων 

διατάξεων. Τα συμπολυμερή CTL3 και CTL6 με τα δύο άτομα φθορίου στην 

βεντζοθειαδιαζόλη επιδεικνύουν καλύτερη αντίσταση στη διαδικασία της φωτοδιάσπασης, 

ενώ το συμπολυμερές  CTL3 είναι ελαφρώς μετατοπισμένο προς τα θετικά  σε σύγκριση με 

το συμπολυμερές CTL6. Από τα συμπολυμερή CTL1-CTL3, το συμπολυμερές CTL1 (χωρίς 

άτομο φθορίου στην βενζοθειαδιαζόλη) και CTL2 (με ένα άτομο φθορίου στην 

βεντζοθειαδιαζόλη) παρουσιάζουν παρόμοια κινητική αποικοδόμησης,  τα συμπολυμερή 

CTL4-CTL6 ακολουθούν κινητική αποικοδόμησης με μειωμένο ρυθμό: CTL4 (κανένα άτομο 

φθορίου στην βεντζοθειαδιαζόλη ) > CTL5 (με ένα άτομο φθορίου στην βενζοθειαδιαζόλη) > 

CTL6 (με δύο άτομα φθορίου στην βεντζοθειαδιαζόλη). Μεταξύ των συμπολυμερών με τους 

διαφορετικούς άρυλο-υποκαταστάτες δεν μπορεί να ανιχνευθεί καμία σημαντική παραλλαγή, 

όπου τα συμπολυμερή CTL1-CTL3 που περιέχουν τους υποκαταστάτες φαινυλίου στο 

ιντακενοδιθεινοθειοφαίνειο να  επιβραδύνουν ελαφρώς την καύση και κατά συνέπεια να  

ενισχύουν τη συνολική σταθερότητα των φωτοβολταϊκών διατάξεων σε σχέση με τα 

συμπολυμερή CTL4-CTL6 (με θειένυλo-υποκαταστάτες στο ιντακενοδιθεινοθειοφαίνειο).  

Για καλύτερη ανάλυση σχετικά με την προέλευση των ιδιοτήτων καύσης και φωτο-

αποικοδόμησης των φωτοβολταϊκών διατάξεων στην έκθεση σε φως, τα φάσματα 

απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας των συμπολυμερών CTL1-CTL6:PC71BM σε  

συνάρτηση με τον χρόνο, καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν στο Σχήμα 7.6. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι τα φάσματα απορρόφησης πριν και μετά τη φωτο-αποικοδόμηση 

είναι σχεδόν παρόμοια. Αυτό δείχνει ότι τα συμπολυμερή τύπου CTL είναι σταθερά στη 

φωτο-οξείδωση λόγω της απουσίας οξυγόνου κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο φως, της 

επίδρασης σταθερότητας του PCBM74 της στενής διαμόρφωσης π-π δεσμών και της ισχυρής 

αλληλεπίδρασης των αλυσίδων του  συμπολυμερούς σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες.75   

Μελετώντας την επίδραση της φωτο-οξείδωσης στις φωτοβολταϊκές παραμέτρους, 

παρατηρήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση στο μέγεθος του ρεύματος βραχυκυκλώσεως 

(Jsc) κατά τη διάρκεια της επίδρασης  στις οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις (Σχήμα 7.6). 

Τα συμπολυμερή με τα δύο άτομα φθορίου στην βενζοθειαδιαζόλη (CTL3, CTL6) 
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παρουσιάζουν αυξημένη φωτοσταθερότητα και μειωμένη απώλεια στο ρεύμα 

βραχυκυκλώσεως Jsc κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σε σύγκριση με τα μονοφθορο 

υποκατεστημένα  συμπολυμερή (CTL2, CTL5) και μη φθοριωμένα συμπολυμερή (CTL1, 

CTL4). Το γεγονός ότι σε αυτή τη μελέτη το PC71BM χρησιμοποιήθηκε ως δέκτης 

ηλεκτρονίων ελαχιστοποιεί την επίδραση του διαχωρισμού του παραγώγου του φουλλερενίου  

ως πρωταρχικό παράγοντα για την απώλεια στο ρεύμα βραχυκυκλώσεως (Jsc) και την 

φωτοβολταϊκή απόδοση κατά τη φωτο-οξείδωση αφού είναι γνωστό ότι ο διαχωρισμός του 

PC71BM είναι πολύ ασθενής.76 Επομένως, προκειμένου να παρέχονται περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετική συμπεριφορά λειτουργίας των συμπολυμερών, 

πραγματοποίηθηκε μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών μέσω ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου διέλευσης υψηλής ευκρίνειας (HR-TEM) για συστήματα με παράγωγα του 

φουλερενίου PC71BM, μετά από 48 ώρες έκθεσης (Εικόνα 7.2).  

Κατά τη σύγκριση της μορφολογίας των μη εκτεθειμένων στο ηλιακό φως 

συμπολυμερών (0h, Εικόνα 7.1) με τη μορφολογία του συμπολυμερούς μετά από 48h 

έκθεσης Εικόνα 7.2 παρατηρείται μία σαφής αλλοίωση της μικροδομής. Είναι επομένως 

προφανές ότι η παρατηρούμενη επίδραση της αρχικής λειτουργίας στα εξεταζόμενα 

συμπολυμερή με τα παραγωγα του  PC71BM μπορεί να αποδοθεί στην αλλοίωση της 

μικροδομής κατά τη φωτο-οξείδωση, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιευμένες εργασίες.77 

Επιπλέον, η παρουσία των δύο ατόμων φθορίου στην βενζοθειαδιαζόλη στα συμπολυμερή 

CTL3 και CTL6 επιτρέπει την στενότερη αλληλεπίδραση π-π δεσμών και ισχυρότερες 

ενδομοριακές μη ομοιοπολικές ελκτικές αλληλεπιδράσεις έναντι των μη φθοριωμένων και 

μονοφθοριωμένων παραγώγων των συμπολυμερών(CTL1, CTL2, CTL4 και CTL5) που είναι 

γνωστό ότι οδηγεί σε  στενή κατανομή των μοριακών βαρών.77,78 Επομένως, η 

αλληλεπίδραση π-π δεσμών των πιο κοντινών αλυσίδων του συμπολυμερούς είναι ευεργετική 

στο CTL3 και CTL6 και πιθανώς επιβραδύνει τη διάχυση του φουλερενίου PC71BM από στον 

όγκο του, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του διαχωρισμού φάσεων. Αυτό είναι 

περισσότερο εμφανές αν κάποιος συγκρίνει τα συμπολυμερή CTL1 με CTL3 και CTL4 με 

CTL6 τα οποία εμφανίζουν ισχυρή συσσωμάτωση του φουλερενίου PC71BM καθώς και  

σημαντικό διαχωρισμό φάσεων για τα μη φθοριωμένα παράγωγα CTL1, CTL4 έναντι των 

διφθοροπαραγωγών CTL3, CTL6 (Εικόνα 7.2). 
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Εικόνα 7.2: Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης απο  ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης 

υψηλής ανάλυσης (HR-TEM) μεμβρανών των εναλλασσόμενων συμπολυμερών  CTL1-CTL6:με 

παράγωγα του φουλερενίου PC71BM μετά από 48 ώρες έκθεσης στο ηλιακό φως. 
 

Προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση των αποτελεσμάτων τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Συντέθηκε επιτυχώς, μία σειρά από συζυγιακά πολυμερή τύπου δότη-δέκτη  με βάση 

το IDTT ως δότη ηλεκτρονίων και την βενζοθειαδιαζόλη ως δέκτη ηλεκτρονίων που 

περιέχουν άρυλο υποκαταστάτες και άτομα φθορίου. Πραγματοποιήθηκε μια συσχέτιση 

μεταξύ της χημικής δομής του συμπολυμερούς, των οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων, της 

απόδοσης των οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων καθώς επίσης  και της σταθερότητας 

της δομής των συμπολυμερών. Συγκεκριμένα, τα συμπολυμερή CTL1-CTL3 και CTL4-CTL6 

παρουσιάζουν παρόμοια μέγιστα απορρόφησης στην στερεή κατάσταση και ενεργειακά 

επίπεδα Eg μεταξύ 1,75 eV έως 1,80 eV εξαρτώμενα από τον αριθμό των ατόμων φθορίου 

στην βεντζοθειαδιαζόλη. Επιπλέον, η παρουσία δύο ατόμων φθορίου επί της 

βενζοθειαδιαζόλης έχει ως αποτέλεσμα την (κυανή) μετατόπιση προς τα θετικά της  

απορρόφησης, σε σύγκριση με τα μόνοφθορο και μη φθοριωμένα παραγωγα της 

βεντζοθειαδιαζόλης, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά  το μήκους κύματος.  

Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι κανένα από τα συμπολυμερή δεν 

επιδεικνύει οποιαδήποτε ιδιότητα συσσωμάτωσης σε σχέση με την θερμοκρασία. Επιπλέον, 

τόσο το ενεργειακό επίπεδο HOMO όσο και το ενεργειακό επίπεδο LUMO μειώνονται καθώς 

ο αριθμός των ατόμων φθορίου στην βεντζοθειαδιαζόλη αυξάνεται, εκτός από τις 

περιπτώσεις των συμπολυμερών CTL3 και CTL6 όπου η παρουσία δύο ατόμων φθορίου στην 

βεντζοθειαδιαζόλη δεν μεταβάλλει το ενεργειακό επίπεδο LUMO σε σύγκριση με τα 

μόνοφθορο-παράγωγα. Και πάλι, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα συμπολυμερή που 

περιέχουν τους υποκαταστάτες θειενυλίου στο ιντακενοδιθειενοθειοφαίνειο (CTL4-CTL6) 

παρουσιάζουν ελαφρώς χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδά HOMO και LUMO. Από τις μελέτες 
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των αποδόσεων των οργανικών φωτοβολταϊκών, είναι προφανές ότι τα πολυμερή με 

υποκαταστάτες φαινυλίου εμφανίζουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με αυτά που 

περιέχουν τις πλευρικές ομάδες θειένυλο. Ωστόσο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ενας γενικός 

κανόνας που να  συσχετίζει την επίδραση των ατόμων του  φθορίου στη βενζοθειαδιαζόλη με 

την απόδοση και τις φωτοβολταϊκές παραμέτρους των φωτοβολταικών διατάξεων. Οι 

αυξημένες τιμές στην απόδοση  των συμπολυμερών CTL1-CTL3 σε σύγκριση με τα 

συμπολυμερή CTL4-CTL6 οφείλονται κυρίως στα αυξημένα ρεύματα βραχυκύκλωσης (Jsc), 

στους παραγοντες πληρότητας (FF) και στις εξωτερικές κβαντικές αποδόσεις (EQE). 

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι ότι παρουσιάζονται οργανικές  

φωτοβολταϊκές διατάξεις με σημαντικά βελτιωμένη διάρκεια ζωής, στις οποίες μειώνεται 

σημαντικά η αρχική απώλεια της απόδοσης εξαιτίας του σωστού σχεδιασμού της χημικής 

δομής του πολυμερικού ημιαγωγού. Επιπλέον, προκύπτει ότι η παρουσία των δύο ατόμων 

φθορίου στην βενζοθειαδιαζόλη παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα στην μείωση των απωλειών 

λόγω των ατελειών της μικροδομής ανεξάρτητα από τον υποκαταστάτη αρυλίου που 

βρίσκεται στην πολυμερική αλυσίδα, σε σύγκριση με τα μη φθοριωμένα και μονοφθοριωμένα 

παράγωγα. 

Επίσης, τα πειράματα με ηλεκτρονιακή μικροσκοπία διέλευσης υψηλής ευκρίνειας 

(HR-TEM) υπέδειξαν ότι πρωταρχικός παράγοντας για την διακύμανση των ατελειών μετά 

την έκθεση σε ηλιακό φως προέρχεται από ατέλειες στην μικροδομή των μιγμάτων των 

εναλλασσσόμενων συμπολυμερών τύπου CTL με το παράγωγο του φουλερενίου PC71BM.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Εξετάστηκε η επίδραση της στοιχειομετρικής αναλογίας των αντιδρώντων μονομερών 

στο μέσο μοριακό βάρος των παραγόμενων συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου με τη 

θειενοπυρρολοδιόνη στην σειρά των συμπολυμερών με κωδική ονομασία XPL που 

χρησιμοποιούνται ως δότες ηλεκτρονίων σε οργανικά φωτοβολταϊκά. Με βάση τη βέλτιστη 

στοιχειομετρική αναλογία που προκύπτει (1.00/1.00) συντέθηκε μία σειρά νέων 

εναλλασσόμενων συμπολυμερών του ιντακενοδιθειοφαινίου με τη θειενοπυρρολοδιόνη 

(XPL1, XPL2, XPL3, και XPL5) και ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου με τη θειενοπυρρολοδιόνη 

(XPL4 και XPL6) που διαφέρουν ως προς το μήκος των πλευρικών αλυσίδων στο 

ιντακενοδιθειοφαίνιο ή το είδος (ευθύγραμμη ή διακλαδισμένη) της πλευρικής αλυσίδας στη 

θειενοπυρρολοδιόνη. Για όλα τα δείγματα πραγματοποιήθηκε μοριακός χαρακτηρισμός. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών 

(SEC) και της φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού πρωτονίου (1H-NMR). 

Στην συνέχεια μελετήθηκαν και συντέθηκαν οκτώ νέα εναλλασσόμενα συζυγιακά 

συμπολυμερή τύπου «δότη-δέκτη» με το μονομερές του ιντακενοδιθειοφαινίου, με 

υποκαταστάτες τετρα(εξυλοφαινυλο) και τετρα(εξυλοθειενυλο), ως δότη και τα παράγωγα 

της θειαδιαζίνης (πενταφθορο-θειαδιαζιμίνη και θειαδιαζινόνη) ως δέκτη με κωδική 

ονομασία Π1-Π8. Τα συμπολυμερή αυτά συντέθηκαν για πρώτη φορά μέσω της αρωματικής 

σύζευξης τύπου Stille. Πιο συγκεκριμένα, τα συμπολυμερή αυτά διαφοροποιούνταν ανάλογα 

με το είδος του υποκαταστάτη (φαίνυλο ή θειένυλο) του ιντακενοδιθειοφαινίου ή το 

παράγωγο της θειαδιαζίνης  (πενταφθορο-θειαδιαζιμίνη ή θειαδιαζινόνη) ή την υπάρξη 

θειοφαινίου ή μη μεταξύ των μονομερών του ιντακενοδιθειοφαινίου και της θειαδιαζίνης. Να 

τονιστεί ότι τα δείγματα Π1-Π8 συντέθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. Τα συμπολυμερή αυτά χαρακτηρίστηκαν μέσω της χρωματογραφίας SEC για τον 

υπολογισμό του μέσου μοριακού βάρους κατά αριθμό (τα [Mn
̅̅ ̅̅ ] κυμαίνονται μεταξύ 6.790 

g/mol και 17.800 g/mol), χρησιμοποιήθηκε φασματοσκοπία 1Η-NMR για την επιβεβαίωση 

της προτεινόμενης χημικής δομής και φασματοσκοπία απορρόφησης στο υπεριώδες ορατό 

για τη μελέτη των οπτικών τους ιδιοτήτων. Διαπιστώνεται ότι τα συμπολυμερή αυτά είναι 

μεγάλου ενεργειακού χάσματος >1.75 eV το οποίο και εξαρτάται από τον υποκαταστάτη στο 

ιντακενοδιθειοφαίνιο, τη φύση του μονομερούς της θειαδιαζίνης και την ύπαρξη ή μη 

θειοφαινίου μεταξύ των μονομερών του ιντακενοδιθειοφαινίου και των μονομερών της 

θειαδιαζίνης. Τα ενεργειακά χάσματα που υπολογίστηκαν πειραματικά συγκρίθηκαν με τα 

θεωρητικά ενεργειακά χάσματα που λήφθηκαν μέσω θεωρητικών υπολογισμών. Τα 

αποτελέσματα των πειραματικών ενεργειακών χασμάτων βρίσκονται σε καλή συμφωνία με 

εκείνα των θεωρητικών. Τέλος, τα συμπολυμερή αυτά έχουν αποσταλεί για να εφαρμοστούν 
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ως δότες ηλεκτρονίων σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις ώστε να προσδιοριστεί η 

ενεργειακή τους απόδοση και τα φωτοβολταϊκά χαρακτηριστικά τους. 

Ολοκληρώθηκε η σύνθεση συμπολυμερών του ιντακενοδιθειενοθειοφαινείου με την 

κινοξαλίνη που είχε ξεκινήσει στα πλαίσια της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας για 

την διερεύνηση της επίδρασης του μέσου μοριακού βαρούς στις οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες 

και την φωτοβολταϊκή απόδοση. Πραγματοποιήθηκε η μελέτη της δομής και ο 

χαρακτηρισμός των οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων συζυγιακών πολυμερών με κωδική 

ονομασία Κ1-Κ3 τύπου «δότη-δέκτη» χρησιμοποιώντας το μονομερές του 

ιντακενοδιθειοφαινίου ή ιντακενοδιθειενοθειοφαινίου, ως δότη και το μονομερές της 

κινοξαλίνης ως δέκτη. Τα πολυμερή αυτά διαφέρουν ως προς τον τρόπο επίτευξης της 

αύξησης του μήκους της επαναλαμβανόμενης δομικής μονάδας που πραγματοποιείται με την 

ενσωμάτωση ενός θειοφαινίου είτε στο ιντακενοδιθειοφαίνιο (σχηματίζοντας το 

ιντακενοδιθειενοθειοφαίνιο, δείγμα Κ2), είτε μεταξύ του ιντακενοδιθειοφαινίου και της 

κινοξαλίνης που έχει την ικανότητα να περιστρέφεται (δείγμα Κ3). Τα συμπολυμερή που 

συντέθηκαν χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία NMR πρωτονίου (1H-NMR). Για τον 

προσδιορισμό των ενεργειακών επιπέδων HOMO και LUMO εφαρμόστηκε η τεχνική της 

κυκλικής βολταμετρίας. Από τον προσδιορισμό των δυναμικών οξείδωσης προκύπτει ότι με 

βάση αυτά τα αποτελέσματα προκύπτει διαφορά μεταξύ των LUMO του PC70BM με το Κ1 

να είναι 0.28 eV, με το Κ2 να είναι 0.41 eV και με το Κ3 να είναι 0.50 eV. Στα 

εναλλασσόμενα συμπολυμερή Κ1, Κ2 και Κ3 πραγματοποιήθηκε πρωταρχικός 

χαρακτηρισμός της ενεργειακής τους απόδοσης σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις. 

Κατασκευάστηκαν οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις εργαστηριακής κλίμακας που 

περιλαμβάνουν μίγματα από τα παραπάνω πολυμερή ως δότες ηλεκτρονίων και το παράγωγο 

του φουλερενίου, PC70BM, ως δέκτη ηλεκτρονίων στην ενεργή επιφάνεια. Στην συνέχεια 

συντέθηκαν συμπολυμερή του IDT με το μονομερές της κινοξαλίνης (με κωδική ονομασία 

cc006_HMW, cc006_MMW, cc006_LMW) με στόχο να επηρεαστεί ο παράγοντας του 

μοριακού βάρους (ΜΒ) όπου και παρατηρήθηκε ότι καθώς αυξάνεται το μοριακό βάρος του 

συμπολυμερούς αυξάνεται και η απόδοση του. Επίσης μελετήθηκε το μονομερές της 

κινοξαλίνης με την εισαγωγή ενός ατόμου F αλλα και δύο ατόμων F με σκοπό να μελετηθεί 

η επίδραση της γωνίας περιστροφής (Εγπ) αλλά και των πλευρικών υποκαταστατών (Ευπ). 

Τέλος, συντέθηκε επιτυχώς μία σειρά από νέα συζυγιακά πολυμερή τύπου δότη-

δέκτη  με βάση το ιντακενοδιθειενοθειοφαίνειο (IDTT) ως δότη ηλεκτρονίων  και την 

βεντζοθειαδιαζόλη ως δέκτη ηλεκτρονίων που περιέχουν άρυλο υποκαταστάτες και άτομα 

φθορίου με κωδική ονομασία CTL. Πραγματοποιήθηκε  συσχέτιση μεταξύ της χημικής 

δομής του συμπολυμερούς, των οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων, της απόδοσης των οργανικών 

φωτοβολταϊκών διατάξεων καθώς επίσης  και της σταθερότητας της δομής των 
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συμπολυμερών. Από τις μελέτες των αποδόσεων των οργανικών φωτοβολταϊκών, είναι 

προφανές ότι τα πολυμερή με υποκαταστάτες φαινυλίου εμφανίζουν υψηλότερες αποδόσεις 

σε σχέση με αυτά που περιέχουν τις πλευρικές ομάδες θειένυλο. Ωστόσο, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί ένας γενικός κανόνας που να  συσχετίζει την επίδραση των ατόμων του  φθορίου 

στη βεντζοθειαδιαζόλη με την απόδοση και τις φωτοβολταϊκές παραμέτρους των 

φωτοβολταϊκών διατάξεων, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι παρουσιάζονται 

οργανικές  φωτοβολταϊκές διατάξεις με σημαντικά βελτιωμένη διάρκεια ζωής, στις οποίες 

μειώνεται σημαντικά η αρχική απώλεια της απόδοσης και αυτό γίνεται λόγω του σωστού 

σχεδιασμού της χημικής δομής του πολυμερικού ημιαγωγού. 

Ένα σημαντικό γενικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι πως αναγνωρίστηκε για 

πρώτη φορά ο πιθανός ρόλος των ελαττωμάτων συσχέτισης και του δείκτη πολυδιασποράς 

κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης του μοριακού βάρους ως μία ακόμη παράμετρος που 

πρέπει να ελέγχεται κατά τη διάρκεια της σύνθεσης των νέων συμπολυμερών. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μελλοντικοί στόχοι για τα συγκεκριμένα εναλλασσόμενα συμπολυμερή που αναφέρονται 

στην παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνουν: 

 Τον μορφολογικό χαρακτηρισμό των πολυμερών και μιγμάτων αυτών (με παράγωγα 

του φουλερενίου) με τη χρήση της σκέδασης ακτίνων-Χ (GIWAXS) για να 

εξακριβωθεί η μορφολογία και η διαμόρφωση των πολυμερικών αλυσίδων καθώς και 

των μιγμάτων τους με παράγωγα του φουλερενίου. 

 Την  αντικατάσταση των παραγώγων του PC71BM ως δέκτες με μόρια που δεν 

βασίζονται στο φουλερένιο (non-fullerene acceptors ή NFA). Η μελέτη αυτή 

βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη ανάλυση της συμπεριφοράς αυτό-οργάνωσης των 

πολυμερικών αλυσίδων στο μείγμα καθώς και την περαιτέρω αύξηση  της 

ενεργειακής απόδοσης (PCE). 

 Βελτιστοποίηση των χημικών δομών με προκαθορισμένες οπτοηλεκτρονικές 

ιδιότητες για τα οργανικά φωτοβολταϊκά που θα επιδείξουν ταυτόχρονα υψηλές 

αποδόσεις PCEs και σταθερότητα. 

 Δίνεται μία νέα κατεύθυνση για την ανάπτυξη  εναλλακτικών υλικών ως δότες 

ηλεκτρονίων για οργανικά φωττοβολταϊκά που να βασίζεται σε ημιαγωγούς μη 

οξειδωμένους όπως το πολυμερές της  4Η-1,2,6-θειαδιαζίνης. 
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