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Περίληψη 

 

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη της 

πειραματικής Μεθόδου Διέγερσης Επιφανειακών Πλασμονίων (Surface Plasmon 

Resoanance, SPR) για τη μελέτη διεπιφανειακών φαινομένων και ειδικότερα των 

ιδιοτήτων ισορροπίας και της κινητικής της προσρόφησης πολυμερών και 

ολιγομερών στη διεπιφάνεια υγρού / στερεού.  

Στα πλαίσια της διατριβής, κατασκευάσθηκε εξ’ αρχής πειραματική διάταξη 

συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη 

του φαινομένου της προσρόφησης. Παράλληλα αναπτύχθηκε θεωρητικό υπόδειγμα 

και υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης των πειραματικών μετρήσεων.  Με τη χρήση 

της πειραματικής διάταξης μελετήθηκε η διαδικασία της προσρόφησης γραμμικών 

και αστεροειδών πολυμερών στη διεπιφάνεια υγρού / στερεού όπως επίσης και 

τασιενεργών ολιγομερών τα οποία σχηματίζουν Αυτό-οργανούμενα Μονομοριακά 

Στρώματα (Self Assembled Monolayers) σε επιφάνειες οξειδίου του αλουμινίου.  

Επιπλέον διερευνήθηκε η επίδραση της αρχιτεκτονικής των πολυμερικών αλυσίδων 

σε σχέση με την ικανότητά τους να αυτο-οργανώνονται σε στρώματα πολυμερικών 

ψηκτρών (polymer brushes). Τα πειραματικά αποτελέσματα συγκρίνονται με 

μετρήσεις οι οποίες έγιναν με τη μέθοδο ανάκλασης νετρονίων. Για την κατανόηση 

των μικροσκοπικών μηχανισμών που υπεισέρχονται κατά την αυτό-οργάνωση των 

πολυμερών, γίνεται χρήση θεωρητικών υποδειγμάτων κλίμακας και υπολογιστικών 

προσομοιώσεων Monte Carlo. 

Περαιτέρω, μέσω της χρήσης λεπτών στρωμάτων νανο-πορώδους αλουμίνας, 

προτείνεται μια νέα παραλλαγή της μεθόδου διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων η 

οποία όπως αποδεικνύεται, αυξάνει την ευαισθησία της μεθόδου κατά μια τάξη 

μεγέθους, στην περίπτωση της ανίχνευσης της προσρόφησης ολιγομερών. 

Η διατριβή παρουσιάζει ολοκληρωμένα τη χρήση της μεθόδου διέγερσης 

επιφανειακών πλασμονίων για την αναλυτική μελέτη της προσρόφησης μορίων σε 

επιφάνειες. Η επέκταση της μεθόδου με τη χρήση νανο-δομημένων υλικών ανοίγει 

τον δρόμο για πλειάδα νέων εφαρμογών στο πεδίο της ανίχνευσης προσροφημένων 

μορίων από διαλύματα ιδιαίτερα χαμηλών συγκεντρώσεων.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The objective of the present PhD thesis is the development of the experimental 

Surface Plasmon Resonance (SPR) method, for the study of interfacial phenomena 

such as the equilibrium properties and kinetics of polymer and oligomer adsorption at 

the liquid / solid interface. 

For the purposes of this work a custom-made experimental apparatus has been build 

and used for the acquisition of SPR experimental results. A theoretical model and 

various computational tools were also developed for the analysis of the experimental 

data. With the aid of this apparatus, the adsorption process of linear and star-like 

polymers at the liquid / solid interface was studied together with the self-assembly of 

functional oligomer monolayers on alumina surfaces.  

In addition, the effect of different chain structure (molecular architecture) on the 

formation of polymer brush layers was investigated. The experimental results are 

compared with measurements by neutron reflectivity experiments. For the 

investigation of the microscopic mechanisms that are involved in the polymer self-

assembly, scaling theoretical calculations and Monte Carlo computer simulations 

were performed. 

Furthermore, by the use of thin nano-porous alumina films, a new variation of the 

SPR method is proposed. It is demonstrated, that this improved method is 

characterized by over one order of magnitude higher sensitivity in the case of the 

detection of adsorbed oligomers. 

The present thesis describes in detail the use of the SPR method for the analytical 

study of molecular adsorption on surfaces. The improvement of the SPR technique by 

the use of nano-structured materials opens new prospects for many new applications 

in the field of molecular detection in very dilute solutions.   
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Κεφάλαιο 1 
 
 
Γενική Εισαγωγή 
 
  

Η επιστήμη των επιφανειών και διεπιφανειών (surface and interface science) αποτελεί 

το ερευνητικό πεδίο της μελέτης των φυσικοχημικών φαινομένων που λαμβάνουν 

χώρα στην διεπιφάνεια μεταξύ δυο φάσεων όπως για παράδειγμα υγρού – στερεού, 

αερίου – στερεού και αερίου – υγρού. Η διεπιφάνεια είναι μια περιοχή πεπερασμένου 

πάχους στην οποία η σύσταση και η ενέργεια μεταβάλλονται με συνεχή τρόπο από 

την μια φάση στην άλλη [Landau 1977]. 

Το ιδιαίτερα ευρύ πεδίο της επιστήμης των επιφανειών περιλαμβάνει περιοχές όπως η 

προσρόφηση μορίων επί επιφανειών [Lyklema 1995], η ετερογενής κατάλυση, τα 

λεπτά υμένια [Chopra 1979], τα κελία καυσίμου, η παρασκευή διατάξεων ημιαγωγών, 

τα κολλοειδή [Lyklema 1995, Napper 1988] και γενικά οι διδιάστατες νανοδομές οι 

οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερες μηχανικές, ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες. 

Οι ιδιότητες ενός υγρού πλησίον μιας επιφάνειας μεταβάλλονται σε σχέση με τη 

συμπεριφορά εντός του όγκου του υγρού. Ειδικά για ένα διάλυμα πολυμερών ή 

ολιγομερών σε επαφή με μια στερεή επιφάνεια, το πιο σημαντικό φαινόμενο που 

συνήθως παρατηρείται αφορά τη μεταβολή της σύστασης στην διεπιφάνεια [Fleer et 

al. 1993]. Η αύξηση της συγκέντρωσης του πολυμερούς ή ολιγομερούς στην 

διεπιφάνεια ονομάζεται «προσρόφηση». Όταν η προσρόφηση εμπλέκει την 

δημιουργία χημικού δεσμού τότε ονομάζεται χημική προσρόφηση ή χημειο-ρόφηση , 

ενώ όταν εμπλέκει μόνο φυσικές αλληλεπιδράσεις ονομάζεται φυσική προσρόφηση ή 

φυσιο-ρόφηση. 

Η πειραματική μελέτη του φαινομένου της προσρόφησης εστιάζεται στον 

προσδιορισμό της προσροφημένης μάζας ανά μονάδα επιφάνειας, του πάχους του 

προσροφημένου στρώματος, της μεταβολής της συγκέντρωσης εντός της 

διεπιφανειακής περιοχής, όπως επίσης των διαμορφώσεων των προσροφημένων 

μορίων. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα πειραματικών τεχνικών 

οι οποίες μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τις παραπάνω ποσότητες [Fleer et al. 

1993, Lyklema 1995].  



Γενική Εισαγωγή 
 

 2

Οι διαφορετικές μεταξύ τους πειραματικές τεχνικές διαχωρίζονται σε κατηγορίες 

ανάλογα με τον τύπο των πληροφοριών που δίνουν για το προσροφημένο στρώμα, 

την δυνατότητα παρακολούθησης του φαινόμενου εν εξελίξει, την ανάγκη χρήσης 

επισημαντών (labels) και την διεξαγωγή μετρήσεων εντός ή/και εκτός του 

διαλύματος. Αν και ο κατάλογος των πειραματικών τεχνικών που έχει χρησιμοποιηθεί 

στο παρελθόν είναι ιδιαίτερα εκτενής, εδώ θα αναφερθούν συνοπτικά αυτές που 

εμφανίζονται συχνότερα στη βιβλιογραφία, μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το 

προσροφημένο στρώμα εντός του διαλύματος και παράλληλα δεν απαιτούν τη χρήση 

επισημαντών όπως ραδιοϊσότοπα και φθορίζοντες δείκτες. 

Η Ελλειψομετρία [Motschmann et al. 1991, Dorgan et al. 1993, Amiel et al. 1995, 

Siqueira et al. 1995, Abraham 2002, Dorgan et al. 1994, Toomey et al. 2006] η οποία 

αποτελεί μια οπτική πειραματική τεχνική, επιτρέπει την μέτρηση του πάχους και της 

μέσης συγκέντρωσης προσροφημένων στρωμάτων κατά τη διάρκεια του φαινομένου 

της προσρόφησης. Η λειτουργία της τεχνικής βασίζεται στη μέτρηση της μεταβολής 

της πόλωσης μιας δέσμης φωτός κατά την ανάκλασή της από την επιφάνεια και τη 

συσχέτιση της μεταβολής αυτής με το πάχος και το δείκτη διάθλασης του 

προσροφημένου στρώματος.  

Ο Μικροζυγός Κρυστάλλου Χαλαζία (Quartz Crystal Microbalance, QCM) [Park et 

al. 2002] μπορεί κατά τη διάρκεια της προσρόφησης να προσδιορίσει την 

προσροφημένη μάζα. μέσω της καταγραφής της μείωσης της συχνότητας 

συντονισμού ενός κρυστάλλου χαλαζία λόγω της δέσμευσης μορίων επί της 

επιφάνειας του. 

Η Φασματοσκοπία Ολικής Ανάκλασης (ATR) αφορά την ανάκλαση 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από μια διεπιφάνεια πρίσματος / διαλύματος, όπου 

σε συνθήκες ολικής ανάκλασης, το αφανιζόμενο κύμα (evanescent wave) διεισδύει 

εντός της διεπιφανειακής περιοχής. Η μεταβολή της ανακλαστικότητας πλησίον της 

ορικής γωνίας στην περίπτωση χρήσης ορατής ακτινοβολίας ή τα φαινόμενα 

απορρόφησης στην περίπτωση χρήσης υπέρυθρης ακτινοβολίας [Gragson et al. 

2003], μπορούν να συσχετιστούν με τον αριθμό των προσροφημένων μορίων επί της 

επιφάνειας του πρίσματος.  

Με τη Διάταξη Μέτρησης Επιφανειακών Δυνάμεων (Surface Force Apparatus, 

SFA) [Hiotelis, Tauton, Hadziioannou] μπορούν να μετρηθούν οι δυνάμεις οι οποίες 
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αναπτύσσονται μεταξύ δύο επιφανειών οι οποίες φέρουν προσροφημένα στρώματα 

εντός διαλύματος. Οι δύο επιφάνειες συγκρατούνται με τη βοήθεια δύο ελατηρίων 

ενώ η σχετική τους θέση ελέγχεται από ένα πιεζοκρύσταλλο. Η απόσταση ανάμεσα 

στις δύο επιφάνειες μετράται με μια τεχνική βασισμένη στους κροσσούς συμβολής 

φωτεινής δέσμης, ενώ η δύναμη που αναπτύσσεται υπολογίζεται βάση της διαφοράς 

της απόστασης των δύο επιφανειών και της επιμήκυνσης τους πιεζοκρύσταλλου.  Η 

κατανομή των δυνάμεων που προκύπτει δίνει πληροφορίες για το πάχος των 

προσροφημένων στρωμάτων. 

Μια άλλη πειραματική τεχνική η οποία βρίσκει εκτεταμένη χρήση τα τελευταία 

χρόνια στην μελέτη του φαινομένου της προσρόφησης είναι η Μικροσκοπία 

Ατομικής Δύναμης (Atomic Force Microscopy, AFM). Το μικροσκόπιο ατομικής 

δύναμης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1986 [Binning et al. 1986] και αποτέλεσε 

βελτίωση του Μικροσκοπίου Σήραγγας (Scanning Tunnel Microscope, STM). Η 

αρχή λειτουργίας  του AFM μοιάζει με αυτή ενός «φωνογράφου», όπου μια αιχμηρή 

ακίδα στερεωμένη στην άκρη ενός μικρού προβόλου, σαρώνει το δείγμα (επιφάνεια) 

και μετρά τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ της ακίδας και του δείγματος. 

Ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή της τεχνικής μη-επαφής (non-contact mode) [Anselmetti 

et al. 1994] και της ταλαντούμενης ακίδας (tapping mode) [Fritz et al. 1997] η χρήση 

του AFM έχει επεκταθεί στη μελέτη προσροφημένων στρωμάτων εντός διαλύματος 

(in-situ) [Santer et al. 2004]. Το κύριο πλεονέκτημα της AFM είναι η δυνατότητα 

χαρακτηρισμού της τοπογραφίας του προσροφημένου στρώματος με διακριτική 

ικανότητα ακόμη και δεκάτου του νανομέτρου [Roiter and Minko 2005].  

Η Ανάκλαση Νετρονίων (Neutron Reflectivity) από μικρές γωνίες [Auroy et al. 

1991, Auroy et al. 1992, Karim et al. 1994, Perahia et al. 1994, Field et al. 1992, Kent 

et al. 1992, Baranowski et al. 1995] αποτελεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη τεχνική η οποία 

δίνει πληροφορίες για την κατανομή της συγκέντρωσης του προσροφημένου 

στρώματος κάθετα στην επιφάνεια. Σε ένα πείραμα ανάκλασης νετρονίων όπου μια 

ευθυγραμμισμένη δέσμη νετρονίων η οποία προσπίπτει επί λείας επιφάνειας, 

υφίσταται ανάκλαση και διάθλαση σε πλήρη αναλογία με το φαινόμενο της 

ανάκλασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από επιφάνειες, μετράται το πηλίκο της 

ανακλώμενης έντασης προς την προσπίπτουσα ως συνάρτηση του διανύσματος 

σκέδασης. Η εξάρτηση της ανακλαστικότητας από το διάνυσμα σκέδασης, σχετίζεται 

ισχυρά από την πυκνότητα μήκους σκέδασης (scattering length density) του διαλύτη 
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και των προσροφημένων μορίων στο διεπιφανειακό στρώμα. Εφόσον ο διαλύτης είναι 

δευτεριωμένος, τότε η πυκνότητα μήκους σκέδασης του, διαφέρει κατά δύο τάξεις 

μεγέθους σε σχέση με αυτή των προσροφημένων μορίων, οδηγώντας σε μεγάλες και 

χαρακτηριστικές μεταβολές τις καμπύλης ανακλαστικότητας οι οποίες μπορούν να 

συσχετιστούν με την κατανομή της συγκέντρωσης του προσροφημένου στρώματος 

[Russell 1990]. 

Από όλες τις αναφερθείσες πειραματικές τεχνικές, η ανάκλαση νετρονίων δίδει τις πιο 

αναλυτικές πληροφορίες για τη διεπιφανειακή περιοχή συναρτήσει της απόστασης 

από την επιφάνεια. Παρόλα αυτά έχει το μειονέκτημα της αδυναμίας 

παρακολούθησης του φαινομένου εν εξελίξει καθώς η συλλογή μετρήσεων διαρκεί 

αρκετές ώρες, χρόνος κατά τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του φαινομένου έχει 

συνήθως περατωθεί. Η τεχνική AFM ταλαντούμενης ακίδας αν και μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για την δομή του προσροφημένου στρώματος (κάθετα και παράλληλα 

στην επιφάνεια), έχει το μειονέκτημα της παραμόρφωσης ευπαθών και εύκαμπτων 

δειγμάτων. Η ελλειψομετρία δίνει πληροφορίες για την κινητική του φαινομένου της 

προσρόφησης, όμως παράλληλα απαιτεί λεπτούς πειραματικούς χειρισμούς λόγω της 

διέλευσης της οπτικής δέσμης μέσα από το υπό μελέτη διάλυμα.   

Επομένως είναι επιθυμητή η εξέλιξη νέων και ευέλικτων πειραματικών τεχνικών οι 

οποίες να μπορούν να δώσουν πληροφορίες για την εξέλιξη του φαινομένου της 

προσρόφησης αλλά και για την δομή του προσροφημένου στρώματος. Στο πλαίσιο 

της ερευνητικής δραστηριότητας των εργαστηρίων Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 

(ΦΣΚ) και Πολυμερών του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου Πατρών, 

παράλληλα με τη χρήση πειραματικών τεχνικών όπως η ανάκλαση νετρονίων και την 

πρότερη εμπειρία επί της φυσικής των πλασμονίων, προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης 

εργαστηριακής τεχνικής για την μελέτη της κινητικής της προσρόφησης πολυμερών 

επί επίπεδων επιφανειών. Με βάση αυτά τα κίνητρα, εξετάστηκε αρχικά η 

δυνατότητα κατασκευής πειραματικής διάταξης για την μέτρηση της κινητικής της 

προσρόφησης πολυμερών, η οποία να βασίζεται στο φαινόμενο της Διέγερσης 

Επιφανειακών Πλασμονίων (Surface Plasmon Resonance, SPR). 

Η μέθοδος Διέγερσης Επιφανειακών Πλασμονίων  έχει χρησιμοποιηθεί για την 

μελέτη της δημιουργίας αυτό-οργανούμενων μονομοριακών στρωμάτων (Self 

Assembled Monolayers, SAM) [Peterlinz and Georgiadis 1996], της προσρόφησης 
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πολυμερών [Brandani and Stroeve 2003, Green et al. 1997, Tassin et al. 1989, Yu-

Wen et al. 2001, Knoll et al. 1996, Advicula et al. 1996] και της αλληλεπίδρασης 

βιομορίων (πρωτεΐνες, DNA , κ..α.) με κατάλληλα χημικά τροποποιημένες 

μεταλλικές επιφάνειες [Green et al. 2000, Homola et al. 1999]. Επίσης έχει 

αναπτυχθεί σειρά παραλλαγών της μεθόδου όπως η Μικροσκοπία Επιφανειακών 

Πλασμονίων (Surface Plasmon Microscopy) [Hickel et al. 1989], η Φασματοσκοπία 

Επιφανεικών Πλασμονίων - Κυματοδηγού (Surface Plasmon Waveguide 

Spectroscopy) [Lawall and Knoll 1994] και η Φασματοσκοπία Φθορισμού – 

Επιφανειακών Πλασμονίων (Surface Plasmon field-enhanced Fluorescence 

Spectroscopy) [Knoll et al. 2004]. 

Τα επιφανειακά πλασμόνια (surface plasmons) αποτελούν διαμήκεις συλλογικές 

ταλαντώσεις του επιφανειακού φορτίου ενός μετάλλου [Ritchie 1957, Powell and 

Swan 1960, Barnes et al. 2003]. Η συχνότητα ταλάντωσης του επιφανειακού φορτίου 

ή αλλιώς η συχνότητα επιφανειακού πλασμονίου SPω  αποτελεί συνάρτηση της 

διηλεκτρικής σταθεράς (ή ισοδύναμα του δείκτη διάθλασης) της διεπιφανειακής 

περιοχής μετάλλου / υγρού [Raether 1988]. Η μεταβολή της διηλεκτρικής σταθεράς 

της διεπιφανειακής περιοχής λόγω της προσρόφησης μορίων, μεταβάλει και τη 

συχνότητα επιφανειακού πλασμονίου SPω . Συνεπώς η μεταβολή της SPω  μπορεί να 

καταγραφεί και να συσχετισθεί με φαινόμενα προσρόφησης στην διεπιφάνεια 

μετάλλου / υγρού [Knoll et al. 1991]. 

Πέρα από λίγες εξαιρέσεις [Jung et al. 1998, Sarkar et al. 2004, Salamon et al. 1997], 

η συντριπτική πλειοψηφία των πειραματικών εργασιών που εμφανίζονται στη 

βιβλιογραφία και κάνουν χρήση της μεθόδου διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων 

για την μελέτη φαινομένων προσρόφησης, αφορούν τον προσδιορισμό της 

προσροφημένης μάζας ανά μονάδα επιφάνειας ή του πάχους προσροφημένων 

στρωμάτων επί επιφανειών χρυσού ή αργύρου. Ειδικά στην περίπτωση της μελέτης 

βιολογικών συστημάτων η χρήση της μεθόδου περιορίζεται στην εύρεση των 

σχετικών μεταβολών της SPω  υπό την επίδραση της προσρόφησης βιο-μορίων 

[Homola et al. 1999]. 

Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη της 

Μεθόδου Διέγερσης Επιφανειακών Πλασμονίων (Surface Plasmon Resonance, 
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SPR) για τη μελέτη διεπιφανειακών φαινομένων και ειδικότερα των ιδιοτήτων 

ισορροπίας και της κινητικής της προσρόφησης πολυμερών και ολιγομερών στην 

διεπιφάνεια υγρού / στερεού.  

Συγκεκριμένα: 

α) κατασκευάσθηκε πειραματική διάταξη παρατήρησης επιφανειακών πλασμονίων 

επί λεπτών μεταλλικών υμενίων Au , Ag  και Al , με στόχο τη μελέτη των ιδιοτήτων 

ισορροπίας και της κινητικής της προσρόφησης πολυμερών και ολιγομερών 

[Koutsioubas et al. 2006]. 

β) αναπτύχθηκε θεωρητικό υπόδειγμα και υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης των 

πειραματικών αποτελεσμάτων για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τη δομή των 

προσροφημένων στρωμάτων κάθετα στην επιφάνεια [Koutsioubas et al. 2007]. 

γ) Διερευνήθηκε η δυνατότητα αύξησης της ευαισθησίας της μεθόδου και οι πιθανές 

χρήσεις της σε εφαρμογές αισθητήρων (sensors) [Koutsioubas 2008a]. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της πειραματικής διάταξης, των διατάξεων 

παρασκευής δειγμάτων, τις αρχικές δοκιμές λειτουργίας και την ανάπτυξη εργαλείων 

ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων, μελετήθηκε η κινητική της προσρόφησης 

και οι ιδιότητες ισορροπίας συστημάτων τα οποία έχουν θεωρητικό και τεχνολογικό 

ενδιαφέρον όπως πολυμερικές ψήκτρες (polymer brushes) διαφόρων αρχιτεκτονικών 

και τα αυτό-οργανωμένα1 μονομοριακά στρώματα (Self Assembled Monolayers, 

SAM). 

                                                 
1 Γενικά η αυτο-οργάνωση μπορεί να ορισθεί ως η αυθόρμητη διαμόρφωση πολύπλοκων 

ιεραρχικών δομών αποτελούμενων από απλούστερα δομικά στοιχεία, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από πολλαπλούς βαθμούς ελευθερίας. Τυπικά παραδείγματα δομών οι 

οποίες προκύπτουν μέσω αυτό-οργάνωσης στη φύση, αποτελούν οι μεμβράνες λιπιδίων και 

τα ζωντανά κύτταρα. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες, συστήματα αυτό-οργανωμένων πολυμερικών ψηκτρών2 

(self-assembled polymer brushes) [Alexander 1977, de Gennes 1980, Milner et al. 

1988, Advicula et al 2004, Fleer et al. 1993, Birshtein et al. 1990, Zhulina et al. 1991, 

Auroy et al. 1991, Auroy et al. 1992, Karim et al. 1994, Perahia et al. 1994, Field et 

al. 1992, Kent et al. 1992, Baranowski et al. 1995, Field et al. 1992b, Factor et al. 

1993] και αυτο-οργανωμένων μονομοριακών στρωμάτων3 (self-assembled 

monolayers, SAM) [Ulman 1996, Schreiber 2000, Schwartz 2001] έχουν προσελκύσει  

ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρουν όσον 

αφορά την ελεγχόμενη μεταβολή των φυσικο-χημικών ιδιοτήτων επιφανειών.  

Στα πλαίσια της διατριβής μελετήθηκαν τα εξής συστήματα: 

α) Ψήκτρες προσροφημένων γραμμικών ασύμμετρων συμπολυμερών 

πολυστυρενίου – πολυαιθυλενοξειδίου (PS-PEO) επί επιφανειών αργύρου και 

οξειδίου του αλουμινίου. Η αυτό-οργάνωση ψηκτρών γραμμικών πολυμερών PS-

PEO επί διαφόρων επιφανειών (οξείδιο του πυριτίου, μίκα) από αραιά διαλύματα, 

έχει μελετηθεί εκτενώς στο παρελθόν [Fleer et al. 1993, Advicula et al. 2004]. Τα 

αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών 

πλασμονίων όσον αφορά την κινητική της προσρόφησης και την δομή των ψηκτρών 

στην κατάσταση ισορροπίας, συγκρίνονται με θεωρητικές προβλέψεις και 

αποτελέσματα άλλων πειραματικών εργασιών, και χρησιμεύουν για την επαλήθευση 

                                                 
2 Οι πολυμερικές ψήκτρες αποτελούνται από ακροτενώς προσροφημένες πολυμερικές 

αλυσίδες οι οποίες λόγω φαινομένων αποκλειόμενου όγκου (excluded volume) εκτείνονται 

δεκάδες νανόμετρα μακριά από την επιφάνεια.  

3 Τα αυτο-οργανωμένα μονομοριακά στρώματα (SAM) τασιενεργών μορίων, αποτελούνται 

από ολιγομερή τα οποία προσροφώνται από το ένα τους άκρο επί επιφανειών μέσω του 

σχηματισμού χημικού δεσμού [Ulman 1996]. Τα στρώματα αυτά χαρακτηρίζονται από 

ιδιαίτερη σταθερότητα και μοριακή τάξη ενώ είναι υποψήφια για πολλές τεχνολογικές 

εφαρμογές όπως η προστασία μεταλλικών επιφανειών από φαινόμενα οξείδωσης [Liakos et 

al. 2007], η επιλεκτική πρόσδεση βιομορίων σε επιφάνειες [Chrisey et al. 1996], η 

ευθυγράμμιση υγρών κρυστάλλων κ.α. Το πιο ευρέως μελετημένο σύστημα SAM είναι αυτό 

των μορίων αλκυλ-θειολών επί επιφανειών χρυσού [Peterlinz and Georgiadis 1996b ]. 
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της ορθότητας της πειραματικής διαδικασίας και των μεθόδων ανάλυσης των 

πειραματικών δεδομένων 

β) Ψήκτρες αστεροειδών πολυμερών πολυστυρενίου (PS) τα οποία 

προσροφώνται από το κέντρο ή τα άκρα τους. Η πειραματική μελέτη της 

δημιουργίας πολυμερικών ψηκτρών αστεροειδών πολυμερών εξετάζει την επίδραση 

της αρχιτεκτονικής των αλυσίδων στην διαδικασία της προσρόφησης, ένα θέμα το 

οποίο έχει προσεγγισθεί σε σχετικά περιορισμένο αριθμό εργασιών στο παρελθόν 

[Park et al. 2002, Dhoot et al. 1994, Hadjichristidis et al. 1999, Anastassopoulos et al. 

1998, Dorgan et al. 1994]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πειραματικά 

αποτελέσματα σε σχέση με την ικανότητα των αστεροειδών αλυσίδων να 

προσδένονται στην επιφάνεια από το κέντρο ή τα άκρα τους. Λόγω ιδιαίτερης 

τοπολογίας των αστεροειδών αλυσίδων, της σχετικής πολυπλοκότητας του 

συστήματος και για την καλύτερη κατανόηση των πειραματικών αποτελεσμάτων 

γίνεται χρήση της θεωρίας κλίμακας (scaling) [Daoud and Cotton 1982] όπως επίσης 

εκτενών υπολογιστικών προσομοιώσεων Monte-Carlo που αφορούν την 

προσρόφηση των αστεροειδών πολυμερών. 

γ) Aυτο-οργανωμένα μονομοριακά στρώματα (SAM) ολιγομερών αλκανίων τα 

οποία φέρουν φωσφονική ομάδα επί επιφανειών οξειδίου του αλουμινίου [Hoque 

et al. 2006]. Η πειραματική μελέτη αυτού του συστήματος επεκτείνει τη γνώση μας 

όσον αφορά τα SAM πέρα από τη χημεία χημεία χρυσού – θείου. Δεδομένης της 

χρησιμότητας των λεπτών υμενίων αλουμινίου σε τεχνολογικές εφαρμογές, τα SAM 

τα οποία μελετήθηκαν είναι υποψήφια για πλειάδα εφαρμογών.  Η ανάλυση των 

σταδίων της κινητικής της προσρόφησης αυτών των μορίων αποκαλύπτει στοιχεία 

των μηχανισμών της προσρόφησης στο ατομικό επίπεδο. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, η μέθοδος διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων 

έχει χρησιμοποιηθεί  στο πεδίο της βιολογικής έρευνας ως βιο-αισθητήρας 

(biosensor) [Homola et al. 1999]. Οι «κλασσικοί» αισθητήρες διέγερσης 

επιφανειακών πλασμονίων (SPR sensors) παρόλη την υψηλή τους ευαισθησία, έχουν 

περιορισμούς όσον αφορά την ανίχνευση πολύ λεπτών προσροφημένων στρωμάτων 

χαμηλής πυκνότητας. Η εισαγωγή παραλλαγών της μεθόδου κατά το παρελθόν (π.χ. 
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Φασματοσκοπία Φθορισμού – Επιφανειακών Πλασμονίων) έχει γίνει λόγω της 

ανάγκης αύξησης της ευαισθησίας.      

Στα πλαίσια της διατριβής, προτείνουμε μια νέα παραλλαγή της μεθόδου 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων η οποία όπως αποδεικνύεται μπορεί να 

αυξήσει την ευασθησία της μεθόδου κατά μια τάξη μεγέθους [Koutsioubas et al. 

2008a]. Μέσω της χρήσης λεπτών στρωμάτων νανο-πορώδους αλουμίνας 

επιτυγχάνεται η αύξηση της διαθέσιμης επιφάνειας για την προσρόφηση μοριών και 

συνολική αύξηση της ευαισθησίας της μεθόδου. 

 

Η δομή της διατριβής είναι η ακόλουθη: 

 

Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει την εισαγωγή της έννοιας του πλασμονίου και του 

επιφανειακού πλασμονίου, όπως επίσης την θεωρητική περιγραφή της διέγερσης και 

των ιδιοτήτων των επιφανειακών πλασμονίων. Αναλύεται η διέγερση των 

επιφανειακών πλασμονίων επί λεπτών μεταλλικών υμενίων υπό τη γεωμετρία 

Kretchmann και η συσχέτιση των μεταβολών των ιδιοτήτων των επιφανειακών 

πλασμονίων με τα χαρακτηριστικά προσροφημένων στρωμάτων. 

 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται αναλυτικά η κατασκευή και λειτουργία πειραματικής 

διάταξης παρατήρησης επιφανειακών πλασμονίων, όπως επίσης οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή και ανάλυση των πειραματικών μετρήσεων. 

 

Το Κεφάλαιο 4 είναι αφιερωμένο στη μελέτη της κινητικής της προσρόφησης και 

των ιδιοτήτων ισορροπίας πολυμερών και ολιγομερών σε επιφάνειες με τη μέθοδο 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων. Στη παράγραφο 4.1 παρουσιάζονται μετρήσεις 

προσρόφησης γραμμικών ασύμμετρων συμπολυμερών PS-PEO από διαλύματα 

τολουολίου σε επιφάνειες οξειδίου του αλουμινίου και αργύρου [Koutsioubas et al. 

2006]. Στη παράγραφο 4.2 μελετώνται πειραματικά (με τη μέθοδο διέγερσης 

επιφανειακών πλασμονίων και συμπληρωματικά με την μέθοδο ανάκλασης 

νετρονίων) και θεωρητικά (με χρήση της θεωρία κλίμακας και προσομοιώσεων 

Monte Carlo), αυτό-οργανωμένες ψήκτρες αστεροειδών πολυμερών πολυστυρενίου 
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τα οποία φέρουν ενεργές ομάδες zwitterion στο κέντρο ή στα άκρα τους [Hiotelis et 

al. 2008]. Η παράγραφος 4.3 συζητά την διαδικασία δημιουργίας SAM επί 

επιφανειών οξειδίου του αλουμινίου [Koutsioubas et al. 2009a].  

 

Στο Κεφάλαιο 5 προτείνεται μια νέα μέθοδος αύξησης της ευαισθησίας της μεθόδου 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, όσον αφορά την ανίχνευση σχετικά μικρών 

προσροφημένων μορίων. Με τη χρήση λεπτών στρωμάτων νανο-πορώδους 

αλουμίνας αποδεικνύεται θεωρητικά και πειραματικά ότι η ευαισθησία της μεθόδου 

μπορεί να αυξηθεί κατά μια τάξη μεγέθους. Βάση αυτού προτείνονται διάφορες 

εφαρμογές για τη χρήση της μεθόδου σε εφαρμογές αισθητήρων (sensors) 

[Koutsioubas et al. 2008a]. 

 

Τέλος στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα και 

υπογραμμίζονται οι δυνατότητες για τη συνέχιση της μελέτης σε συστήματα τα οποία 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 
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Κεφάλαιο 2 
 
 
Θεωρητικό μέρος 
 
 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την εισαγωγή της έννοιας των πλασμονίων και των 

επιφανειακών πλασμονίων, όπως επίσης των ιδιοτήτων τους. Δίδεται μια πλήρης 

θεωρητική ανάλυση της διέγερσης των επιφανειακών πλασμονίων επί μεταλλικών 

υμενίων υπό τη γεωμετρία Kretschmann, όπως επίσης η εφαρμογή της μεθόδου στην 

μελέτη διεπιφανειακών φαινομένων. 

 

 
2.1. Η εισαγωγή της έννοιας του πλασμονίου 

 
Ένα από τα πρώτα προβλήματα που προσπάθησε να αντιμετωπίσει η Φυσική της 

Στερεάς Κατάστασης ήταν αυτό της θεωρητικής περιγραφής των ιδιοτήτων των 

μετάλλων. Από τις αρχές του 20ου αιώνα είχε γίνει κατανοητό ότι αυτό που 

διαφοροποιεί τα μέταλλα από τα υπόλοιπα στερεά είναι η ύπαρξη ηλεκτρονίων 

σθένους τα οποία είναι ευκίνητα σε αντίθεση με τα "εσωτερικά" ηλεκτρόνια τα οποία 

εντοπίζονται γύρω από τα ιοντικά κέντρα του κρυσταλλικού πλέγματος. Μια σειρά 

σημαντικών ιδιοτήτων όπως η ηλεκτρική αγωγιμότητα, η θερμική αγωγιμότητα, η 

ειδική θερμότητα κ.α. οφείλονται στην παρουσία των ηλεκτρονίων σθένους. 

Ο από πρώτες αρχές υπολογισμός της συνεισφοράς των ηλεκτρονίων σθένους στις 

ιδιότητες της μεταλλικής δομής μας φέρνει αντιμέτωπους με τη μελέτη ενός 

συστήματος το οποίο απαρτίζεται από πολλά αλληλεπιδρώντα σωμάτια και ανήκει σε 

μια κλάση προβλημάτων γνωστή στη Φυσική ως "πρόβλημα των πολλών σωματίων". 

Συγκεκριμένα αν θεωρήσουμε μόνο την αλληλεπίδραση μεταξύ των ηλεκτρονίων του 

μετάλλου αγνοώντας την αλληλεπίδραση με το κρυσταλλικό πλέγμα, η Χαμιλτόνια η 

οποία περιγράφει το σύστημά μας έχει τη μορφή 

 
2 21

2 2
i

electron
i i j i j

p eH
m r r≠

= +
−

∑ ∑                                      (2.1) 
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όπου ο πρώτος όρος άθροισης αποτελεί την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων ενώ ο 

δεύτερος όρος περιγράφει το δυναμικό αλληλεπίδρασης Coulomb. Οποιαδήποτε 

προσπάθεια επίλυσης της εξίσωσης του Schrondiger για την Χαμιλτόνια (2.1) 

προσκρούει σε ανυπέρβλητες μαθηματικές δυσκολίες. Η πρώτη απόπειρα 

αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος αφορούσε την αγνόηση του όρου 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ηλεκτρονίων. Η προσέγγιση αυτή, γνωστή και ως 

μοντέλο ελευθέρων ηλεκτρονίων (υπόδειγμα Sommerfeld, αέριο ελευθέρων 

ηλεκτρονίων) παρ' όλη την φαινομενική υπεραπλούστευση της πραγματικότητας, 

κατάφερε να περιγράψει μια σειρά θερμοδυναμικών, μαγνητικών και οπτικών 

ιδιοτήτων των μετάλλων, αδυνατώντας παράλληλα να ερμηνεύσει σειρά άλλων 

φαινομένων [Priftis 1998]. 

Η πρώτη προσπάθεια υπολογισμού του όρου αλληλεπίδρασης Coulomb στα πλαίσια 

της προσέγγισης πολλών σωματίων οφείλεται στους Bohm και Pines οι οποίοι 

ανέπτυξαν μια θεωρία για το αέριο αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων, της οποίας η 

βασική ιδέα είναι η μεγάλη ομοιότητα του αερίου ηλεκτρονίων με το κλασσικό 

πλάσμα [Pines & Bohm 1952,Pines 1964]. Το κλασσικό πλάσμα αποτελείται από μια 

ισχυρώς ιονισμένη συλλογή ηλεκτρονίων και θετικών φορτίων και χαρακτηρίζεται 

από σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλές πυκνότητες [Priftis 1969].  

Το υπόδειγμα του αερίου ελευθέρων ηλεκτρονίων για ένα μέταλλο διαφέρει εκείνου 

του κλασσικού πλάσματος κατά το ότι η πυκνότητα ηλεκτρονίων είναι πολύ υψηλή 

και η θερμοκρασία αρκετά χαμηλή, γεγονός το οποίο επιβάλει την εφαρμογή της 

στατιστικής Thomas-Fermi και όχι της στατιστικής Maxwell-Boltzman. Υπό αυτό το 

πρίσμα οι Bohm και Pines θεώρησαν το αέριο ηλεκτρονίων ως ένα κβαντικό πλάσμα 

(quantum plasma) το οποίο έδειξαν ότι συμπεριφέρεται συλλογικώς, Η συλλογική 

συμπεριφορά εκδηλώνεται α) ως φαινόμενο θωρακίσεως των ηλεκτρονίων και β) ως 

συλλογική ταλάντωση. 

Συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια διαταραχή της ομοιόμορφης 

κατανομής του ηλεκτρικού φορτίου στο σύστημα ( π.χ. περίσσεια θετικού φορτίου ). 

Η ευκινησία που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρόνια του μετάλλου, τους επιτρέπει να 

κινηθούν άμεσα λόγω της έλξης του θετικού φορτίου που έχει δημιουργηθεί με τάση 

να εξουδετερώσουν την διαταραχή. Με αυτό τον τρόπο τα ηλεκτρόνια τείνουν να 
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εξουδετερώσουν (θωρακίσουν1) την όποια "ανομοιογένεια"  και να επαναφέρουν την 

ουδετερότητα του συστήματος. 

Στα πλαίσια της προσέγγισης Fermi-Thomas [Ashcroft & Mermin 1976], μπορούμε 

να εκτιμήσουμε την σημασία του φαινομένου της θωράκισης για το αέριο 

ηλεκτρονίων, υπολογίζοντας  την απόκριση του συστήματος μετά την εισαγωγή ενός 

στατικού φορτίου q εντός του κβαντικού πλάσματος . 

 Έστω ότι φορτίο q βρίσκεται στην αρχή των αξόνων, τότε η εξίσωση Poisson 

γράφεται 

 
2

( ) 4 ( ) 4 ( )r q r e rϕ π δ π δρ∇ = − +                                    (2.2) 
 

όπου ( )rϕ είναι το δυναμικό εντός του πλάσματος και ( )rδρ η μεταβολή της 

ηλεκτρονικής πυκνότητας μετά την εισαγωγή του φορτίου q στο σημείο με διάνυσμα 

r .  

Γενικά για να βρούμε την έκφραση της πυκνότητας φορτίου υπό την επίδραση του 

συνολικού ηλεκτρικού δυναμικού2 οφείλουμε να λύσουμε για κάθε ηλεκτρόνιο του 

πλάσματος την εξίσωση Schrodinger που έχει την μορφή 

 
2 2

( ) ( ) ( )
2 i i ir e r E r

m
ψ ϕ ψ− ∇ − =                                    (2.3) 

 
και κατόπιν να υπολογίσουμε την πυκνότητα φορτίου από την σχέση 

 
2( ) | ( ) |i

i
r e rρ ψ= − ∑                                               (2.4) 

 
όπου η άθροιση επεκτείνεται σε όλες τις κατειλημμένες ενεργειακές καταστάσεις. 

                                                 
1 Η πρώτη φορά που προτάθηκε η υπόθεση της θωράκισης της αλληλεπίδρασης Coulomb 

μεταξύ των ηλεκτρονίων ενός μετάλλου, ήταν από καθαρά φαινομενολογική αφετηρία από 

τους Landsberg και Wohlfarth το 1949 και 1950 [Pines 1952], με αφορμή την περιγραφή 

φαινομένων που έχουν σχέση με την ενέργεια ανταλλαγής στο υπόδειγμα ελεύθερων 

ηλεκτρονίων.  
 
2 δηλαδή από το άθροισμα του δυναμικού που προέρχεται αποκλειστικά από το στατικό 

φορτίο q συν το επαγόμενο δυναμικό λόγο της αναδιάταξης των φορτίων του πλάσματος. 
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Η προσέγγιση Fermi-Thomas βασίζεται σε μια απλοποίηση της παραπάνω 

διαδικασίας, η οποία μπορεί να γίνει όταν το συνολικό δυναμικό ( )rϕ αποτελεί 

βραδέως μεταβαλόμενη συνάρτηση της θέσεως r . Αυτή η αργή μεταβολή μας 

επιτρέπει να μην υπολογίσουμε τις ενεργειακές στάθμες του συστήματος από την 

εξίσωση (2.3) αλλά να θεωρήσουμε πως δίδεται από την έκφραση 

 
2 2

( ) ( )
2

kE k e r
m

ϕ= −                                              (2.5) 

 
Ουσιαστικά στην εξίσωση (2.5) έχουμε θεωρήσει ότι η ενέργεια των ηλεκτρονίων του 

κβαντικού πλάσματος, διαφοροποιείται από αυτή της προσέγγισης του αερίου 

ελευθέρων ηλεκτρόνίων κατά μια ποσότητα ( )e rϕ− λόγω της ύπαρξης τοπικού 

ηλεκτρικού δυναμικού. Αντίστοιχα η ενέργεια Fermi FE  μεταβάλλεται λίγο με το r  

και έτσι η ακτίνα της σφαίρας Fermi  0 ( )k r θα δίνεται από τη σχέση [Priftis 1969] 

 
2 2

0 ( ) ( )
2 F
k r E e r

m
ϕ= +                                             (2.6) 

όπου FE  η ενέργεια Fermi απουσία δυναμικού. Για την πυκνότητα φορτίου ( )rρ  

μπορούμε να γράψουμε  

 
3

0
2

[ ( )]( )
3

k rrρ
π

=                                                    (2.7) 

 
από τις εξισώσεις (2.6) και (2.7) έχουμε 

 
3/2

2 2

1 2( ) [ ( )]
3 F

mr E e rρ ϕ
π

⎧ ⎫= +⎨ ⎬
⎩ ⎭

                                    (2.8) 

 
Η πυκνότητα φορτίου ( )rρ  θα είναι το άθροισμα της μέσης πυκνότητας φορτίου, συν 

την τοπική της διακύμανση, οπότε 

 
( ) ( )r n rρ δρ= +                                                   (2.9) 

 
Έχοντας υπόψη μας ότι 2 2 2F FE k m=  και 3 23Fk nπ=  από τις εξισώσεις (2.8), (2.9) 

λαμβάνουμε  
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3/2

( )( ) 1
F

e rn r n
E
ϕδρ

⎧ ⎫⎪ ⎪+ = +⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

                                       (2.10) 

 
Αν τώρα γραμμικοποιήσουμε το δεύτερο μέρος της εξίσωσης (2.10) αναπτύσσοντας 

σε σειρά και παράλληλα θεωρήσουμε την τοπική μεταβολή της ενέργειας ( )e rϕ−  

μικρή σε σχέση με την ενέργεια Fermi3, λαμβάνουμε  

 
3 ( )( )
2 F

e rr n
E
ϕδρ =                                                 (2.11) 

 
και ξαναγράφωντας την εξίσωση (2.2) βάση του αποτελέσματος (2.11) έχουμε 

 
22 6 ( ) 4 ( )

F

ne r q r
E
π ϕ π δ

⎧ ⎫
∇ − = −⎨ ⎬
⎩ ⎭

                                    (2.12) 

 
θέτοντας 2 26FT Fk ne Eπ=  η λύση4 της εξίσωσης (2.12) είναι  

 

( ) FTK rqr e
r

ϕ −=                                                 (2.13) 

 
όπου FTk  το κυματάνυσμα θωρακίσεως Thomas-Fermi. 

Επομένως διαπιστώνουμε πως η αναδιάταξη των φορτίων του συστήματος δρα ούτως 

ώστε να θωρακιστεί το πεδίο του φορτίου που εισάγουμε, μέχρι μιας απόστασης 
1

FT FTkλ −= . Το μήκος FTλ αντιστοιχεί στο μήκος Debye Dλ θωρακίσεως του κλασσικού 

πλάσματος [Debye 1923]. Για μεταλλικές πυκνότητες ηλεκτρονίων λαμβάνει τιμές 

της τάξεως των ενδοσωματιδιακών αποστάσεων με αποτέλεσμα την αποτελεσματική 

δράση της θωράκισης μεταξύ των ηλεκτρονιών.  
                                                 
3 Ουσιαστικά θεωρούμε πως το σύστημα μας αποκρίνεται γραμμικά στην διαταραχή, μια 

παραδοχή την οποία θα εξετάσουμε και παρακάτω. 
4 Η λύση της εξίσωσης (2.12) αποτελεί ουσιαστικά την συνάρτηση Green της μερικής 

διαφορικής εξίσωσης  2 2 0u k u∇ − = η οποία έχει την μορφή 

( ) (1 4 )( )k r k rG r r Ae Beπ − += + . Η παράμετρος Β για το σύστημά μας προφανώς 

μηδενίζεται για φυσικούς λόγους και έτσι λαμβάνουμε την έκφραση του δυναμικού ( )rϕ  της 

εξίσωσης (2.13). 
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Πέρα όμως από το ρόλο που παίζει η θωράκιση στην «ατομική» συμπεριφορά του 

κάθε ηλεκτρονίου, οι Bohm και Pines, έδειξαν ότι στα πλαίσια του μοντέλου τους το 

φαινόμενο της θωράκισης εκφράζεται και μέσω της συλλογικής ταλάντωσης του 

αερίου ηλεκτρονίων. Συγκεκριμένα έδειξαν ότι στα πλαίσια της R.P.A. (Random 

Phase Approximation) [Pines 1952, Pines & Bohm 1964] το αέριο ηλεκτρονίων 

μπορεί να εμφανίσει συλλογικές ταλαντώσεις συχνότητας πλησιον της συχνότητας 

πλάσματος 24 /p e N mω π= . Αυτή η συλλογική συμπεριφορά εισάγει την έννοια 

της στοιχειώδους διέγερσης που φέρει το όνομα «πλασμόνιο»  (plasmon) . 

 

 

 
 

 
Σχήμα 2.1. Ποιοτική αναπαράσταση 
πλασμονίου όπου τα ηλεκτρόνια ενός 
μετάλλου κινούνται συλλογικά ως προς το 
θετικά φορτισμένο μεταλλικό πλέγμα.  
 

 
 
 

Η δημιουργία ή ο αφανισμός ενός πλασμονίου εντός ενός στερεού, συνοδεύεται από 

την απορρόφηση ή την εκπομπή ενέργειας ίσης με  

 
plasmon pE ω=                                               (2.14) 

 
Τυπική τιμή της ενέργειας ενός πλασμονίου για ένα αέριο ηλεκτρονίων πυκνότητας 

23~ 10N  ηλεκτρονίων ανά κυβικό εκατοστό είναι τα 12ev . 

Εναλλακτικά μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα της ύπαρξης συλλογικών 

ταλαντώσεων της πυκνότητας φορτίου του αερίου ελευθέρων ηλεκτρονίων, 

εξετάζοντας τις ιδιότητες της εξαρτώμενης από τη συχνότητα και το κυματάνυσμα 

διηλεκτρικής συνάρτησης ( , )kε ω .  

Η διηλεκτρική συνάρτηση ( , )kε ω  η οποία περιγράφει την χωροχρονική απόκριση 

ενός συστήματος σε μια εξωτερική διαταραχή, συνδέει εξ’ ορισμού την ηλεκτρική 
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μετατόπιση ( , )D k ω  με το ηλεκτρικό πεδίο ( , )E k ω  μέσω της σχέσης 

( , ) ( , ) ( , )E k k D kω ε ω ω= . Η χρησιμότητα της ( , )kε ω έγκειται στο γεγονός ότι ένα 

πλήθος άμεσα παρατηρήσιμων φυσικών μεγεθών μπορούν να εκφραστούν μέσω 

αυτής5, ενώ παράλληλα η μικροσκοπική συμπεριφορά ενός συστήματος 

αντικατοπτρίζεται στην εξάρτησή της από τα ω και k . Για παράδειγμα η εξάρτηση 

της ( , )kε ω  από τη συχνότητα ω  εξηγεί το φαινόμενο της διασποράς 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στα συνεχή μέσα.  

Η εύρεση της εξάρτησης της ( , )kε ω  του αερίου ελευθέρων ηλεκτρονίων από τα 

ω και k  στην περίπτωση μιας στατικής διαταραχής ( 0ω → ) ή μιας διαταραχής στο 

όριο των μεγάλων μηκών κύματος ( 0k → ) , δίνει τα αποτελέσματα που αφορούν το 

φαινόμενο της θωράκισης φορτίου που εξετάσαμε παραπάνω όπως επίσης την 

δυνατότητα της συλλογικής ταλάντωσης των ηλεκτρονίων των μετάλλων 

(πλασμόνιο).  

Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται [Oikonomou 1997] ότι η θωράκιση που μετατρέπει ένα 

πεδίο Coulomb μακράς εμβέλειας στο πεδίο της εξίσωσης (2.13) αντιστοιχεί σε μια 

στατική ( 0ω → ) διηλεκτρική συνάρτηση του αερίου ελευθέρων ηλεκτρονίων της 

μορφής 

 
2

2( ,0) 1 FTkk
k

ε = +                                               (2.15) 

 

Στην άλλη ακραία περίπτωση όπου 0k → (δηλαδή για συνεχές μέσο) η διηλεκτρική 

συνάρτηση του αερίου ελευθέρων ηλεκτρονίων υπό την επίδραση ενός περιοδικά 

μεταβαλλόμενου ηλεκτρικού πεδίου, λαμβάνει τη μορφή [Kittel 1973] 

 

 
2

2

4(0, ) 1 Ne
m
πε ω
ω

= −                                            (2.16) 

 

                                                 
5 Για παράδειγμα ο μιγαδικός δείκτης διάθλασης, ο συντελεστής απορρόφησης και η 

διαφορική ενεργός διατομή κατά τη μη ελαστική σκέδαση δέσμης φορτισμένων σωματιδίων. 
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   Όταν ( , ) 0kε ω =  μπορούμε να έχουμε, χωρίς την παρουσία εξωτερικών φορτίων 

και ρευμάτων, ( , ) 0E k ω ≠  και ταυτόχρονα 0D H B= = = . Εφόσον  

/ 0E B t∇× −∂ ∂ = υφίσταται μακροσκοπικό διαμήκες ηλεκτρικό πεδίο παρόλη την 

απουσία εξωτερικών αιτιών σημαίνει ότι τα σωμάτια του συστήματος εκτελούν 

συλλογική ταλάντωση που είναι με τη σειρά της υπεύθυνη για την δημιουργία και 

συντήρηση του ηλεκτρικού πεδίου [Oikonomou 1997]. Άρα, η συχνότητα αυτών των 

ταλαντώσεων προκύπτει από την εξίσωση (2.16) θέτοντας (0, ) 0ε ω = , δηλαδή 

24 /p e N mω π= όπως προβλέπεται στα πλαίσια της R.P.A. 

    

 
2.2. Τα επιφανειακά πλασμόνια 
  
  

Μετά την θεωρητική πρόταση των πλασμονίων, σειρά πειραμάτων σκέδασης 

ηλεκτρονίων από διάφορα μέταλλά, κατέδειξαν την ορθότητα της θεωρίας [Raether 

1965]. Ο Ritchie σε θεωρητική του εργασία [Ritchie 1957] προέβλεψε ότι στην 

περίπτωση της σκέδασης ταχέων ηλεκτρονίων από λεπτά υμένια μετάλλων τα οποία 

περιβάλλονται από διηλεκτρικό (διηλεκτρικής σταθεράς 2ε ), πέρα της απώλειας 

ενέργειας λόγο διέγερσης πλασμονίων συχνότητας pω , υφίσταται και δεύτερη 

συλλογική διέγερση με τιμή συχνότητας 

 

21
p

sp

ω
ω

ε
=

+
                                                 (2.17) 

 
η οποία φέρει το όνομα επιφανειακό πλασμόνιο (surface plasmon). Η αλλαγή αυτή 

οφείλεται στο ότι στην περίπτωση του λεπτού μεταλλικού υμενίου, τα επιφανειακά 

φορτία είναι αυτά που κύρια καθορίζουν το πεδίο εντός του υμενίου, κυριαρχώντας 

όσο μεταβαίνουμε σε μικρότερα πάχη υμενίων. Στην περίπτωση που το λεπτό 

μεταλλικό υμένιο περιβάλλεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα, η εξίσωση 2.17 

λαμβάνει την μορφή / 2sp pω ω= . 

 Θεωρώντας διεπιφάνεια ημιάπειρου μετάλλου και ημιάπειρου διηλεκτρικού 

(διηλεκτρικής σταθεράς 2ε ), το βαθμωτό ηλεκτρικό δυναμικό ( , , )x z tϕ  ενός 
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επιφανειακού κύματος φορτίου το οποίο διαδίδεται παράλληλα στην διεπιφάνεια 

(άξονας x ) οφείλει να τείνει στο μηδέν σε άπειρη απόσταση από την επιφάνεια 

( z →∞ ) και να ικανοποιεί την εξίσωση Laplace εντός του μετάλλου και του 

διηλεκτρικού μέσου [Stern & Ferrell 1960]. Συνεπώς πρέπει να έχει τη μορφή 

 
| |

0( , , ) 2 cos( ) k zx z t kx t eϕ ϕ ω −= −                                 (2.18) 

 

όπου 02ϕ  το πλάτος του επιφανειακού κύματος και k το κυματάνυσμά του. Η 

πυκνότητα φορτίου μπορεί να υπολογιστεί ως 

 

2

0
( , , )( , , ) ( / ) cos( ) ( )
4
x z tx z t k kx t zϕρ ϕ π ω δ
π

∇
= − = −                 (2.19) 

 

Όπου ( )zδ η συνάρτηση του Dirac. Από τη συνθήκη συνέχειας της μετατόπισης του 

ηλεκτρικού πεδίου D  κάθετα στην διεπιφάνεια προκύπτει ότι 2(0, )ε ω ε= − από όπου 

λαμβάνουμε την σχέση 2.17. 

Η ύπαρξη των επιφανειακών πλασμονίων πρωτοεπιβεβαιώθηκε πειραματικά από τους 

Powell και Swan [Powell & Swan 1960]. Συνεπώς συλλογικές ταλαντώσεις του 

ηλεκτρονικού νέφους υπάρχουν όχι μόνο εντός ενός μετάλλου αλλά και στην 

επιφάνειά του. Τα επιφανειακά πλασμόνια αποτελούν διαμήκη κύματα επιφανειακού 

φορτίου τα οποία διαδίδονται επί της επιφάνειας και έχουν p-χαρακτήρα λόγω του ότι 

το επιφανειακό φορτίο επάγει την ασυνέχεια του ηλεκτρικού πεδίου στην κάθετη 

στον άξονα z επιφάνεια. Όπως συμβαίνει για κάθε επιφανειακό κύμα, οι 

διακυμάνσεις της επιφανειακής ηλεκτρονιακής πυκνότητας φθίνουν εκθετικά καθώς 

απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια (σχέση 2.18). 

   Η εξάρτηση της συχνότητας ω  των επιφανειακών πλασμονίων από το 

κυματάνυσμα xk  δίδεται από την σχέση διασκεδασμού ( )xkω  η οποία μπορεί να 

προκύψει από την εφαρμογή των εξισώσεων του Maxwell.  Συγκεκριμένα θεωρώντας 

την διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ ενός ημιάπειρου μετάλλου (περιοχή i=1) και ενός 

ημιάπειρου διηλεκτρικού (περιοχή i=2) μπορούμε για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και 

στις δύο περιοχές να γράψουμε 
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1 1 1 1( ) ( )

1 1 1
x z x zi k x k z t i k x k z t

x zE E e i E e kω ω− − − −= +                             (2.20) 
1 1( )

1 1
x zi k x k z t

yH H e jω− −=                                          (2.21) 
2 2 2 2( ) ( )

2 2 2
x z x zi k x k z t i k x k z t

x zE E e i E e kω ω− − − −= +                             (2.22) 
2 2( )

2 2
x zi k x k z t

yH H e jω− −=                                          (2.23) 
 

όπου τα κυματανύσματα 1 2,z zk k  είναι φανταστικές ποσότητες. Οι ηλεκτροστατικές 

και μαγνητοστατικές συνοριακές συνθήκες στη διαχωριστική επιφάνεια απαιτούν 

 

1 1 2 2
0

E E σε ε
ε⊥ ⊥− =                                             (2.24) 

1 2 0E E− =                                                  (2.25) 

1 2 0H H⊥ ⊥− =                                                 (2.26) 

1 2 0H H Kμ− =                                               (2.27) 
 

όπου σ  η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου, K  το επιφανειακό ρεύμα και 1 2,ε ε  οι εν 

γένει μιγαδικές διηλεκτρικές σταθερές των δύο μέσων. 

Από την συνοριακή συνθήκη (2.25) μπορούμε εύκολα να βρούμε ότι 

 
1 2x xE E=                                                     (2.28) 

1 2x x xk k k= =                                                 (2.29) 
 

ενώ αντίστοιχα από την συνθήκη (2.27) θεωρώντας μηδενικό επιφανειακό ρεύμα, 

λαμβάνουμε 

 
1 2y yH H=                                                    (2.30) 

 
Η συνθήκη (2.30) θεωρώντας ότι 1 2 2 2,z zE Eσ ε ε<<  μας δίδει 

 
1 1 2 2z zE Eε ε=                                                  (2.31) 

 
τώρα λαμβάνοντας υπόψη τον τροποποιημένο νόμο του Ampere 

 
DH J
t

∂
∇× = +

∂
                                               (2.32) 

 
και θεωρώντας 0J =  
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1
1 1

EH
t

ε ∂
∇× =

∂
                                                (2.33) 

 

2
2 2

EH
t

ε ∂
∇× =

∂
                                               (2.34) 

 
εκτελώντας τις πράξεις από τις (2.33) και (2.34) με χρήση των αποτελεσμάτων 

(2.28),(2.29) και (2.30) λαμβάνουμε  

 
1 1 1 1 0y z xH k Eε ω+ =                                              (2.35) 

1 1 1 1 0y x zH k Eε ω+ =                                            (2.36) 

2 2 2 2 0y z xH k Eε ω+ =                                           (2.37) 

2 2 2 2 0y x zH k Eε ω+ =                                           (2.38) 
 

και οι (2.35) και (2.37) γίνονται 

 
1 1y z xH k Eε ω= −                                                (2.39) 

2 2y z xH k Eε ω= −                                               (2.40) 
 

1 2

1 2

0z zk k
ε ε

⇒ − =                                                (2.41) 

 
Οι εξισώσεις του Maxwell για επίπεδο κύμα της μορφής ( )i kx te ω−  απαιτούν για το 

κυματάνυσμα k   

 
2

2 2 2
x zi ik k k

c
ωε ⎛ ⎞= + = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                        (2.42) 

 
συνεπώς 

 
2

2 2
1 1x zk k

c
ωε ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                             (2.43) 

2
2 2

2 2x zk k
c
ωε ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                            (2.44) 

 
και χρησιμοποιώντας τη σχέση (2.41) 
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22
2 2

2 1
1

x zk k
c

εωε
ε

⎛ ⎞⎛ ⎞= − −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                                      (2.45) 

 
τελικά 

 
2

2 1 2

1 2
xk

c
ε ε ω
ε ε

⎛ ⎞= ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠
                                               (2.46) 

22
2 1
1

1 2
zk

c
ε ω

ε ε
⎛ ⎞= ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠

                                               (2.47) 

22
2 2
2

1 2
zk

c
ε ω

ε ε
⎛ ⎞= ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠

                                              (2.48) 

 
η διηλεκτρική συνάρτηση της περιοχής 1 (μέταλλο) είναι ποσότητα μιγαδική 

' ''
1 1 1iε ε ε= +  σε αντίθεση με την διηλεκτρική συνάρτηση 2ε  της περιοχής 2 

(διηλεκτρικό) η οποία είναι κατά προσέγγιση πραγματική ποσότητα. Με 

αντικατάσταση στην εξίσωση (2.46) λαμβάνουμε την σχέση διασκεδασμού των 

επιφανειακών πλασμονίων 

 
2 ' ' ''2 ''

2 1 1 2 1 1 2
2 ' 2 ''2

1 2 1

( )
( )x

ik
c

ε ε ε ε ε εω ε
ε ε ε
+ + +⎛ ⎞= ⎜ ⎟ + +⎝ ⎠

                               (2.49) 

 
υποθέτοντας ότι '' '

1 1| |ε ε<<  το οποίο ισχύει για μέταλλα όπως ο χρυσός (Au) και ο 

άργυρος (Ag), έχουμε για το πραγματικό και φανταστικό μέρος του xk  

 
1/2'

1 2
'
1 2

xk
c

ε εω
ε ε

⎛ ⎞
ℜ = ⎜ ⎟+⎝ ⎠

                                           (2.50) 

 
3/2' ''

1 2 1
' '2
1 2 12xk

c
ε ε εω
ε ε ε

⎛ ⎞
ℑ = ⎜ ⎟+⎝ ⎠

                                       (2.51) 
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Dielectric 

Metal 

| |Ez

1/kz2

1/kz1

A) B)
i=1

i=2

 
 
Σχήμα 2.2. α) αναπαράσταση διεπιφάνειας μετάλλου / διηλεκτρικού, όπου έχει διεγερθεί 
επιφανειακό  πλασμόνιο. Οι καμπύλες κόκκινου χρώματος αντιστοιχούν στις δυναμικές 

γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου E . β) ένταση του ηλεκτρικού πεδίου των επιφανειακών 
πλασμονίων zE εντός των δύο περιοχών ( 1i =  μέταλλο, 2i =  διηλεκτρικό). 

 
Η ποσότητα xkℑ  χαρακτηρίζει την απόσβεση των πεδιακών μεγεθών όπως το 

ηλεκτρικό πεδίο E . Λόγω αυτού κατά την διάδοση των επιφανειακών πλασμονίων 

κατά μήκος μιας μεταλλικής επιφάνειας (διεύθυνση x ), υφίσταται ελάττωση της 

ενέργειάς τους. Η ένταση του πεδίου των επιφανειακών πλασμονίων 

( 2 2( ) | |~ ( )xkI x E e−ℑ= ) ελαττώνεται κατά την διεύθυνση x  ανάλογα με την ποσότητα 
2 ( )xke− ℑ . Συνεπώς το μήκος αποδιέγερσης (decay length) θα δίδεται από την σχέση 

 
3/2' '2

1 2 1
12 ' ''

1 2 1

1
2 x

cL
k

ε ε ε
ω ε ε ε

−
⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟ℑ +⎝ ⎠
                               (2.52) 

 
στην περίπτωση διεπιφάνειας χρυσού / αέρα το μήκος αποδιέγερσης λαμβάνει την 

τιμή 16.6 mμ . 

Θεωρώντας ότι το φανταστικό μέρος της διηλεκτρικής σταθεράς του μετάλλου είναι 

μικρό ''
1 0ε , η διηλεκτρική συνάρτηση (στα πλαίσια του υποδείγματος ελευθέρων 

ηλεκτρονίων) στο όριο των μεγάλων συχνοτήτων δίδεται από την σχέση (2.16) 

( ' 2 2
1 1 /pε ω ω= − ).   Αντικαθιστώντας στη σχέση (2.49) λαμβάνουμε την αναλυτική 

έκφραση της σχέσης διασκεδασμού ( )xk ω . Στο σχήμα 2.3 παρουσιάζεται γραφική 

παράσταση της σχέσης διασκεδασμού, όπου παρατηρούμε ότι για μικρά xk  η σχέση 
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διασκεδασμού προσεγγίζει την γραμμή φωτός αλλά δεν την τέμνει, οπότε και τα 

επιφανειακά πλασμόνια δεν μπορούν να μετατραπούν σε φωτεινή ακτινοβολία. 

 

 

 

συ
χν
ότ
ητ
α 
ω

 ευθεία φωτός
 σχέση διασκεδασμού

          επιφανειακων πλασμονίων

κυματάνυσμα kx

 

 

Σχήμα 2.3. Σχέση 
διασκεδασμού επιφανειακών 
πλασμονίων επί διεπιφάνειας 
μετάλλου / κενού. Η ευθεία 
αποτελεί την γραμμή φωτός 

(light line) 2xk cε ω= . 

 

 

 
Όσον αφορά τη χωρική έκταση του πεδίου των επιφανειακών πλασμονίων στη 

διεύθυνση z (σχήμα 2.2β), το ηλεκτρικό πεδίο φθίνει εκθετικά (σχέση 2.18) 
| || |~ zik z

zE e− .   Η τιμή του βάθους διείσδυσης6 ισούται με 1/ zik . Θεωρώντας εκ νέου 

'' '
1 1| |ε ε< , έχουμε από τις σχέσεις (2.47) και (2.48) 

 
                             

22
2 2
2 '

1 2
zk

c
ε ω

ε ε
⎛ ⎞= ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠

  και  
2'2

2 1
1 '

1 2
zk

c
ε ω

ε ε
⎛ ⎞= ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠

                         (2.53) 

 
σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές που λαμβάνει το βάθος διείσδυσης για τις δύο 

περιοχές στη περίπτωση διεπιφάνειας χρυσού / αέρα και διέγερσης μήκους κύματος 

632.8nmλ =  είναι 32nm  για το χρυσό και 285nm  για τον αέρα.  

 
 

2.3. Η διέγερση των επιφανειακών πλασμονίων. 
 
 

   Τα πρώτα πειράματα διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, αφορούσαν τη σκέδαση 

ηλεκτρονίων από λεπτά υμένια μετάλλων [Powell & Swan 1960]. Η διέγερση μέσω 

                                                 
6 βάθος στο οποίο το πεδίο λαμβάνει τη τιμή 1/ e της αρχικής. 
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ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συναντά δυσκολίες οι οποίες μπορούν να γίνουν 

κατανοητές μέσω του σχήματος 2.3. Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι η καμπύλη 

διασκεδασμού των επιφανειακών πλασμονίων δεν τέμνεται με τη σχέση 

διασκεδασμού του φωτός, γεγονός που εκφράζει την αδυναμία διέγερσης πλασμονίων 

από φως καθόσον καμία συχνότητα φωτονίου δεν συμπίπτει με την spω . 

Συνεπώς στην προσπάθειά μας να διεγείρουμε επιφανειακά πλασμόνια μέσω 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα πρέπει να ελαττώσουμε την κλίση της ευθείας 

της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έτσι ώστε για ορισμένο κυματάνυσμα να τέμνει 

τη σχέση διασκεδασμού των επιφανειακών πλασμονίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

με τη βοήθεια του φαινομένου της ολικής εσωτερικής ανάκλασης (ή και με χρήση 

grating). 

Είναι γνωστό ότι κατά την μετάβαση μιας μονοχρωματικής οπτικής δέσμης από ένα 

μέσο μεγάλης διηλεκτρικής σταθεράς7 pε (π.χ. πρίσμα), σε ένα μέσο χαμηλής 

διηλεκτρικής σταθεράς 2ε (π.χ. αέρας), για γωνίες πρόσπτωσης άνω της ορικής 

γωνίας αν και η οπτική δέσμη ανακλάται ολικά, υφίσταται μεταδιδόμενο κύμα στο 

μέσο χαμηλής διηλεκτρικής σταθεράς. Το κύμα αυτό το οποίο ονομάζουμε 

αφανιζόμενο κύμα (evanescent wave), αποσβένεται στην κάθετη στην επιφάνεια 

διεύθυνση, ανάλογα με την ποσότητα 
( ) 2

2 22 sin 1pz
ce

ε ω ε ε θ −
− . Το αφανιζόμενο κύμα 

μπορεί να διαδίδεται κατά μήκος της διαχωριστικής επιφάνειας, με μικρότερη 

ομαδική ταχύτητα8 σε σχέση με το ηλεκτρομαγνητικό κύμα που βρίσκεται εντός του 

υλικού μεγάλης διηλεκτρικής σταθεράς. 

Η συνθήκη συντονισμού ικανοποιείται όταν η προβολή του κυματανύσματος της 

φωτεινής δέσμης η οποία διέρχεται δια του μέσου μεγάλης διηλεκτρικής σταθερά, 

δηλαδή το κυματάνυσμα του αφανιζόμενου κύματος xPhk  γίνεται ίσο με το 

κυματάνυσμα των επιφανειακών πλασμονίων spk  

                                                 
7 Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης διάθλασης ισούται με τη ρίζα της διηλεκτρικής σταθεράς 

n ε= . 
8 το γεγονός ότι η ομαδική ταχύτητα / kω  του evanescent wave είναι μικρότερη, έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση της κλίσης της ευθείας του κύματος αυτού στο διάγραμμα 

συχνότητας-κυματανύσματος 
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cos( ) sinxPh Ph p spk k k
c
ωπ θ ε θ= − = =                          (2.54) 

 
όπου θ  η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα φωτεινή δέσμη ως προς την κάθετο 

της διεπιφάνειας (σχήμα 2.4). 

Για την πειραματική παρατήρηση των επιφανειακών πλασμονίων μέσω του πεδίου 

αφανιζόμενου κύματος (evanescent field), προτάθηκαν δύο σχετικές πειραματικές 

γεωμετρίες [Raether 1988] οι οποίες παρουσιάζονται στο σχήμα 2.4. 

Στην γεωμετρία Otto το μεταλλικό υμένιο τοποθετείται πολύ κοντά ( 100nm∼ ) στην 

επιφάνεια του πρίσματος. Ανάμεσα στο πρίσμα και στο υμένιο παρεμβάλλεται ένα 

στρώμα αέρα ή κάποιου άλλου διηλεκτρικού. Αντίθετα στην γεωμετρία 

Kretschmann-Raether [Kretschmann & Raether 1968] το μεταλλικό υμένιο εφάπτεται 

της επιφάνειας του πρίσματος. Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζουμε τις σχέσεις 

διασκεδασμού στην γεωμετρία Kretschmann-Raether όπου γίνεται φανερό σε ποιες 

διεπιφάνειες έχουμε διέγερση επιφανειακών πλασμονίων. 

 
 
 

θ θ

 
 
 
Σχήμα 2.4. Οι δύο πειραματικές γεωμετρίες για την διέγερση επιφανειακών  πλασμονίων με 
τη χρήση του φαινομένου της ολικής ανάκλασης. (αριστερά) γεωμετρία Otto (δεξιά) 
γεωμετρία Kretschmann-Raether. Το κύμα επί των διεπιφανειών μετάλλου / διηλεκτρικού, 
αναπαριστούν τα διεγειρόμενα επιφανειακά πλασμόνια.  
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συ
χν
ότ
ητ
α 
ω

 ευθεία φωτός
 σχέση διασκεδασμού 

         μέταλλο / διηλεκτρικό
 ευθεία αφανιζόμενου κύματος
 σχέση διασκεδασμού 

         μέταλλο / πρίσμα

κυματάνυσμα kx

   συχνότητα
προσπίπτουσας
  ακτινοβολίας

 

Σχήμα 2.5. Σχέσεις διασκεδασμού 
στη γεωμετρία Kretschmann-
Raether. Η διέγερση επιφανειακών 
πλασμονίων είναι δυνατή μόνο στη 
διεπιφάνεια μετάλλου / διηλεκτρικού 
καθώς η σχέση διασκεδασμού για 
την διεπιφάνεια μετάλλου / 
πρίσματος δεν τέμνεται από την 
ευθεία του αφανιζόμενου κύματος 
(evanescent wave). 
 

 
 
Στην παρούσα εργασία η διέγερση επιφανειακών πλασμονίων έγινε με τη γεωμετρία 

Kretschmann-Raether καθώς επιθυμούμε να μελετήσουμε την επίδραση της αλλαγής 

του διηλεκτρικού περιβάλλοντος στην ελεύθερη επιφάνεια του μεταλλικού υμενίου 

αλλά και επειδή είναι πρακτικώς ευκολότερη η τοποθέτηση του μεταλλικού υμενίου 

επί της υποτείνουσας του πρίσματος δια θερμικής εξαχνώσεως. 

Στην γεωμετρία Kretschmann-Raether η διέγερση επιφανειακών πλασμονίων μπορεί 

να διαπιστωθεί πειραματικά, μετρώντας την ανακλαστικότητα συναρτήσει της γωνίας 

πρόσπτωσης της φωτεινής δέσμης επί του μεταλλικού υμενίου (καμπύλη 

ανακλαστικότητας - συντονισμού). Όταν η συνθήκη συντονισμού (2.54) 

ικανοποιείται, παρατηρείται οξεία ελάττωση της ανακλαστικότητας (συντονισμός) 

λόγω του ότι τα επιφανειακά πλασμόνια διεγειρόμενα απορροφούν ενέργεια. 

Συγκεκριμένα παρατηρείται ένα ελάχιστο στην καμπύλη ανακλαστικότητας στη 

γωνία minθ  η οποία αντιστοιχεί στο κυματάνυσμα συντονισμού spk  των επιφανειακών 

πλασμονίων. 

Στην περίπτωση της μεταβολής της διηλεκτρικής σταθεράς 2ε  της περιοχής η οποία 

εφάπτεται του μεταλλικού υμενίου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της 

προσρόφησης μορίων, τότε η σχέση διασκεδασμού των πλασμονίων μεταβάλλεται 

όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί από την εξίσωση (2.49) . Στο σχήμα 2.6, 

παρουσιάζονται οι σχέσεις διασκεδασμού των επιφανειακών πλασμονίων προ και 

μετά τη μεταβολή της διηλεκτρικής σταθεράς 2ε . Παρατηρούμε ότι η συνθήκη 

συντονισμού ικανοποιείται για διαφορετικές τιμές της γωνίας πρόσπτωσης. Η 
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μεταβολή αυτή δύναται να μετρηθεί πειραματικά μέσω του προσδιορισμού της 

ανακλαστικότητας έναντι της γωνίας (καμπύλη ανακλαστικότητας - συντονισμου), 

γεγονός το οποίο αναλύεται εκτενώς στην επόμενη παράγραφο. 

 

συ
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κυματάνυσμα kx

 

 

 σχέση διασκεδασμού προ της προσρόφησης
 ευθεία αφανιζόμενου κύματος (για γωνία θ)
 σχέση διασκεδασμού μετά την προσρόφηση
 ευθεία αφανιζόμενου κύματος (για γωνία θ')

συχνότητα προσπίπτουσας
             ακτινοβολίας

Δkx

 

 
 
Σχήμα 2.6. Μεταβολή της 
συνθήκης συντονισμού 
επιφανειακών πλασμονίων λόγω 
της προσρόφησης μορίων επί της 
μεταλλικής επιφάνειας στη 
γεωμετρία Kretschmann-Raether. 
 

 

 
 
 
2.4. Η καμπύλη ανακλαστικότητας συντονισμού επιφανειακών 

πλασμονίων στην γεωμετρία Kretschmann-Raether 
  
    

Όπως έγινε φανερό από την παραπάνω ανάλυση, μεταβάλλοντας την γωνία 

πρόσπτωσης θ  της φωτεινής δέσμης στην γεωμετρία Kretschmann-Raether, 

αναμένουμε ότι για ορισμένη γωνία minθ  όπου εκπληρούται η συνθήκη συντονισμού 

(2.54), η ανακλαστικότητα θα μειωθεί λόγω της απορρόφησης ενέργειας από τα 

επιφανειακά πλασμόνια. Στην σχετικά απλή περίπτωση του σχήματος 2.7α (πρίσμα/ 

μεταλλικό υμένιο/ διηλεκτρικό),  δύναται να υπολογίσουμε την καμπύλη 

συντονισμού ( ανακλαστικότητα έναντι της γωνίας ) συναρτήσει των διαφόρων 

παραμέτρων του προβλήματος με τη χρήση των εξισώσεων Fresnel και την επιβολή 

κατάλληλων συνοριακών συνθηκών για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε κάθε 

διαχωριστική επιφάνεια [Simon et al. 1975, Raether 1988]. 

Επειδή όμως ενδιαφερόμαστε για την περίπτωση όπου στην ελεύθερη επιφάνεια του 

μετάλλου μπορούν να υπάρχουν πολυστρωματικές επιστρώσεις διαφόρων υλικών ή 
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οπτικά ανομοιογενείς επιστρώσεις καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια 

(σχήμα 2.7β), οφείλουμε να μελετήσουμε την γενικότερη περίπτωση της ύπαρξης 

πολλαπλών επιστρώσεων (coatings) στην επιφάνεια του μετάλλου. Λόγω του ότι το 

θέμα αυτό έχει γενικότερο ενδιαφέρoν για τις οπτικές ιδιότητες λεπτών υμενίων, έχει 

μελετηθεί εκτενώς. Ο F. Abeles [Abeles 1950] για το σύστημα n διαστρωματώσεων 

με διαφορετικές διηλεκτρικές σταθερές ( 1... Nε ε ) διατύπωσε ξεκινώντας από τις 

εξισώσεις του Maxwell και με τη βοήθεια άλγεβρας πινάκων μια κομψή θεωρία η 

οποία παρουσιάζεται συνοπτικά στο βιβλίο των M.Born & E.Wolf [Born & Wolf 

1999]. 
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Σχήμα 2.7. α) Ομογενής επίστρωση επί μεταλλικού υμενίου. β) μη ομογενής (όπως 
απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια του μετταλικού υμενίου) επίστρωση αποτελούμενη από 
πολλά στρώματα.  
 
Συγκεκριμένα για κάθε στρώμα 1...n N=   ( σχήμα 2.7 ) ορίζεται χαρακτηριστικός 

πίνακας ο οποίος έχει τη μορφή 
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με nε  τη διηλεκτρική σταθερά του στρώματος n  (εν γένει μιγαδική), nμ  τη 

μαγνητική διαπερατότητα του στρώματος n  (την οποία θεωρούμε ίση με τη μονάδα 

για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή την εργασία), nd το πάχος του 

στρώματος, 0λ το μήκος κύματος της διεγείρουσας ακτινοβολίας και nθ  την γωνία 

πρόσπτωσης της οπτικής δέσμης. Θεωρώντας ότι έχουμε πολύ λεπτά στρώματα σε 

σχέση με το  μήκος κύματος της ακτινοβολίας,  η γωνία nθ θα δίδεται για όλα τα 

στρώματα από την σχέση 

 
21cos 1 sinn

f

εθ θ
ε

= −                                            (2.58) 

 
Η ανακλαστικότητα R του συστήματος συνολικά ισούται με 

 

11 12 1 21 22

11 12 1 21 22

( ) ( )
( ) ( )

N N

N N

m m p p m m pR
m m p p m m p

+ − +
=

+ + +
                               (2.59) 

 
όπου ijm  τα στοιχεία του πίνακα systemM ο οποίος ορίζεται ως το γινόμενο των 

επιμέρους πινάκων του κάθε στρώματος 

 
(1) (2) (3)... ( )systemM M M M M N=                                   (2.60) 

 
Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτουν αρκετά πολύπλοκες εκφράσεις για την 

ανακλαστικότητα, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται ο αριθμός των στρωμάτων του υπό 

μελέτη του συστήματος. Τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε όσον αφορά το σύστημα 

(πρίσμα/ μέταλλο / αέρας) ταυτίζονται με υπολογισμούς που συναντάμε στην 

βιβλιογραφία [Simon et al. 1975] οι οποίου κάνουν χρήση των εξισώσεων Fresnel. 

Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούμε να υπολογίσουμε και να 

αναπαραστήσουμε γραφικά την καμπύλη συντονισμού. Γι’ αυτό το σκοπό 

συγγράφηκε κώδικας στην γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN, ο οποίος για την 

γενική περίπτωση πολλών στρωμάτων, παρουσιάζεται στο παράρτημα Α.  

Είναι χρήσιμο να σχεδιάσουμε ορισμένες ενδεικτικές καμπύλες συντονισμού 

επιφανειακών πλασμονίων για διάφορα πάχη υμενίων χρυσού ( Au ) σχήμα 2.8α, 

Αργύρου ( Ag ) σχήμα 2.8β και Αλουμινίου ( Al ) σχήμα 2.8γ. 
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Σχήμα 2.8. Θεωρητικές καμπύλες διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων για διάφορα πάχη 
μεταλλικών υμενίων υπό τη γεωμετρία Kretschmann-Raether για το σύστημα πρίσμα 
( 1.723)pε = / μέταλλο 1ε  / αέρας 1fε = .  α) για μεταλλικό υμένιο χρυσού Au 

1 11 1.5iε = − +  β) για μεταλλικό υμένιο αργύρου Ag 1 17.6 0.67iε = − +  γ) για μεταλλικό 

υμένιο αλουμινίου Al 1 50 15iε = − + . Το μήκος κύματος της διεγείρουσας ακτινοβολίας 

ισούται με 632.8nmλ = (He-Ne laser). 
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Από τα παραπάνω σχήματα,  παρατηρούμε γενικά ότι η καμπύλη συντονισμού 

χαρακτηρίζεται από την ορική γωνία cθ , την γωνία παρατήρησης του ελαχίστου της 

ανακλαστικότητας minθ , το εύρος της στο ήμισυ του ύψους 1/ 2θ και το ελάχιστο της 

ανακλαστικότητας minR  (αναλυτικά σχήμα 2.9). Εξαιρουμένης της ορικής γωνίας η 

οποία εξαρτάται αποκλειστικά από τις τιμές των διηλεκτρικών σταθερών του 

πρίσματος pε   και του υλικού το οποίο περιβάλλει το μεταλλικό υμένιο fε , όλα τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά της καμπύλης συντονισμού τα οποία αvαναφέραμε 

εξαρτώνται από τις ιδιότητες του μεταλλικού υμενίου (μιγαδική διηλεκτρική 

συνάρτηση και πάχος).  
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Σχήμα 2.9. Τα τέσσερα κύρια 
χαρακτηριστικά της καμπύλης 
συντονισμού. 
 

 

Η μορφή της καμπύλης συντονισμού συναρτήσει της τιμής της μιγαδικής 

διηλεκτρικής σταθεράς και του πάχους του υμενίου είναι πολύπλοκη (σχ. 2.8). 

Αποδεικνύεται ωστόσο ότι: α) το πραγματικό μέρος της διηλεκτρικής σταθεράς 

καθορίζει κυρίως τη θέση της γωνίας όπου παρατηρείται το ελάχιστο της 

ανακλαστικότητας minθ  β) το φανταστικό μέρος της διηλεκρικής σταθεράς καθορίζει 

το εύρος της καμπύλης συντονισμού και γ) το πάχος του μεταλλικού υμενίου 

καθορίζει το ελάχιστο της ανακλαστικότητας minR .    

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέταλλο για τη διέγερση των επιφανειακών 

πλασμονίων αντιστοιχεί μια ορισμένη τιμή του πάχους του μεταλλικού υμενίου για 

την οποία η καμπύλη συντονισμού είναι πιο οξεία. Η τιμή αυτή για τα μέταλλα Au, 
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Ag και Al είναι 50nm , 50nm  και 16nm  αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι όσο πιο οξεία 

είναι η καμπύλη συντονισμού τόσο ευκολότερη είναι η πειραματική παρατήρηση της 

διέγερσης των επιφανειακών πλασμονίων. Ρυθμίζοντας κατάλληλα το πάχος του 

υμενίου, επιτυγχάνεται η οξύτατη δυνατή καμπύλη συντονισμού για κάθε συνδυασμό 

συνθηκών. 

Από τις εξισώσεις (2.55 έως 2.60) είναι φανερό ότι η ύπαρξη ενός ή περισσότερων 

διηλεκτρικών στρωμάτων επί της μεταλλικής επιφάνειας, επιφέρει μεταβολές στην 

καμπύλη συντονισμού. Στις επόμενες παραγράφους θα διερευνηθούν αναλυτικά 

αυτές τις μεταβολές για την περίπτωση α) ενός ομογενούς στρώματος και β) μη 

ομογενούς στρώματος στην κάθετη στην επιφάνεια διεύθυνση. 

 

 

2.5. Εξάρτηση της μορφής της καμπύλης ανακλαστικότητας 

συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων από τις ιδιότητες ομογενούς 

διηλεκτρικού στρώματος επί της επιφάνειας μεταλλικού υμενίου. 
 

 

Έστω το σύστημα πρίσμα ( 2.97)pε = / υμένιο χρυσού Au ( 1 111 1.5, 50i d nmε = − + = ) 

/ ομογενές διηλεκτρικό στρώμα διηλεκτρικής σταθεράς 2ε  πάχους 2d   /αέρας 1fε =   

και μήκος κύματος της διεγείρουσας ακτινοβολίας ίσο με 632.8nmλ =  (σχήμα 7α). 

Θεωρώντας ότι 2 1.5ε =  (η οποία αποτελεί τυπική τιμή διηλεκτρικής σταθεράς 

οργανικών επιστρώσεων όπως π.χ. λεπτά υμένια πολυστυρενίου.) και 

χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (2.55 έως 2.60) μπορούμε να υπολογίσουμε τις 

καμπύλες ανακλαστικότητας  συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων για διάφορες 

τιμές του πάχους 2d του διηλεκτρικού στρώματος. Στο σχήμα 2.10 παρουσιάζονται 

καμπύλες συντονισμού για διάφορα πάχη 2d ( 0,5,10,20,40nm ) του διηλεκτρικού 

στρώματος. 
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Σχήμα 2.10. α) επίδραση του πάχους ενός διηλεκτρικού στρώματος στην καμπύλη 

συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων υμενίου Au. β) μεγέθυνση της περιοχής όπου 

παρατηρείται το ελάχιστο της ανακλαστικότητας. 

 

Παρατηρούμε ότι η αύξηση του πάχους 2d οδηγεί στην μετατόπιση της καμπύλης 

συντονισμού προς μεγαλύτερες γωνίες. Πιο συγκεκριμένα η γωνία παρατήρησης του 

ελαχίστου της ανακλαστικότητας minθ  αυξάνει, αυξανομένου του 2d . Μάλιστα όπως 

γίνεται φανερό από το σχήμα 2.11, για λεπτά διηλεκτρικά film η μετατόπιση της 

γωνίας παρατήρησης του ελαχίστου της ανακλαστικότητας minθΔ είναι ανάλογη του 

πάχους 2d .  
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Σχήμα 2.11. Μετατόπιση της 
γωνίας παρατήρησης του 
ελαχίστου της ανακλαστικότητας 

minθΔ για διάφορες τιμές του 

πάχους 2d του διηλεκτρικού 

στρώματος. 
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Στη περίπτωση όπου έχουμε διαφορετικές τιμές της διηλεκτρικής σταθεράς 2ε  για 

ένα υμένιο συγκεκριμένου πάχους, παρατηρούμε ανάλογη συμπεριφορά. 

Συγκεκριμένα η γωνία παρατήρησης του ελαχίστου της ανακλαστικότητας minθ  

αυξάνει, αυξανομένου του 2ε  (σχήμα 2.12)9. Για τιμές του 2ε  στην περιοχή 1.6-2.6 

παρατηρούμε ότι min 2θ εΔ ∝ (σχήμα 2.13).  
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Σχήμα 2.12. Επίδραση ενός 
διηλεκτρικού υμενίου πάχους 

2 2d nm=  στην καμπύλη 

συντονισμού επιφανειακών 
πλασμονίων υμενίου Au, για 
διαφορετικές τιμές της 
διηλεκτρικής σταθεράς 2ε . 
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Σχήμα 2.13. Μετατόπιση της 
γωνίας παρατήρησης του 
ελαχίστου της 
ανακλαστικότητας minθΔ  για 

διάφορες τιμές της διηλεκτρικής 
σταθεράς διηλεκτρικού 
στρώματος πάχους 2 2d nm= .  

 

 

 

                                                 
9 Στην περίπτωση προσροφημένων πολυμερικών στρωμάτων εντός διαλύματος (in-situ) η 

αύξηση της διηλεκτρικής σταθεράς μπορεί να αντιστοιχηθεί στην αύξηση της πυκνότητας του 

πολυμερικού στρώματος.  
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Τα παραπάνω αποτελέσματα για την μετατόπιση της γωνίας παρατήρησης του 

ελαχίστου της ανακλαστικότητας minθΔ υπολογίσθηκαν  για την (ex-situ) περίπτωση 

όπου το διηλεκτρικό υμένιο βρίσκεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η ίδια 

συμπεριφορά ( min 2θ εΔ ∝  και min 2dθΔ ∝ ) διαπιστώνεται και στην (in-situ) 

περίπτωση που θεωρούμε ότι το διηλεκτρικό υμένιο βρίσκεται σε επαφή με κάποιο 

υγρό10 (π.χ. νερό 1.333fε = ) μόνο που οι κλίσεις των ευθειών στα σχήματα 2.11 και 

2.13 είναι διαφορετικές. Επίσης στην περίπτωση της χρήσης διαφορετικών 

μετάλλων11 για την διέγερση των επιφανειακών πλασμονίων λαμβάνουμε 

αποτελέσματα που διαφοροποιούνται μόνο όσον αφορά το μέγεθος της μεταβολής 

της minθ . 

Στην περίπτωση της προσρόφησης ενός ομογενούς διηλεκτρικού στρώματος επί της 

μεταλλικής επιφάνειας, η κύρια μεταβολή που παρατηρείται στην καμπύλη 

ανακλαστικότητας συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων αφορά την γωνία 

παρατήρησης του ελαχίστου της ανακλαστικότητας minθ . Ο πειραματικός 

προσδιορισμός αυτής της μετατόπισης δίδει πληροφορίες για το πάχος και την 

διηλεκτρική σταθερά  του διηλεκτρικού υμενίου.  H μεταβολή του ημιτόνου της 

γωνίας παρατήρησης του ελαχίστου min(sin )θΔ  σε πρώτη προσέγγιση [Pockrand 

1978] δίδεται από την σχέση 

 

( )
' ' 1/ 22 11/ 2 '2 1 2

min 1' '
2 1 1

2(sin ) f f
p f

f f

dε ε ε ε ε ε πθ ε ε ε
ε ε ε ε ε λ

−−
⎛ ⎞⎛ ⎞−⎛ ⎞ − ⎛ ⎞Δ = −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟+ − ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

      (2.61) 

 

                                                 
10 Είναι συνήθως επιθυμητή [Koutsioubas et al. 2006] η μέτρηση της καμπύλης συντονισμού 

υπό την επίδραση ενός προσροφημένου στρώματος εντός διαλύματος (in-situ) καθώς η 

αφαίρεση του διαλύτη, μεταβάλλει τις ιδιότητες του προσροφημένου στρώματος. 
11 Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι μέγιστες μετατοπίσεις της καμπύλης συντονισμού (και 

συνεπώς πιο έυκολα πειραματικά μετρήσιμες), παρατηρούνται στην περίπτωση της χρήσης 

υμενίου Ag για την διέγερση των επιφανειακών πλαμονίων. Μοναδικός λόγος για αυτό είναι 

οι οπτικές ιδιότητες του μετάλλου. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλοι πειραματικοί 

παράγοντες οι οποίοι επιβάλλουν σε ορισμένες περιπτώσεις τη χρήση του Au και του Al και 

σε αυτές θα αναφερθούμε στο πειραματικό μέρος της εργασίας. 
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Η μεταβολή αυτή εξαρτάται τόσο από το πάχος του προσροφημένου στρώματος , όσο 

και από την διηλεκτρική του σταθερά. Έτσι σε μια ορισμένη μετατόπιση της minθ , 

αντιστοιχούν άπειρα ζεύγη 2 2( , )dε .       Συνεπώς ο προσδιορισμός μόνο της minθΔ δεν 

δύναται να οδηγήσει σε ένα ορισμένο ζεύγος τιμών 2 2( , )dε 12. Γενικά, ο 

προσδιορισμός του πάχους του διηλεκτρικού υμενίου μπορεί να γίνει μόνο αν είναι 

γνωστή εκ των προτέρων η τιμή της διηλεκτρικής του σταθεράς.   

Μια πιο προσεκτική παρατήρηση [Koutsioubas et al. 2007, Salamon et al. 1997] της 

συμπεριφοράς της καμπύλης συντονισμού υπό την επίδραση ενός προσροφημένου 

διηλεκτρικού στρώματος, μας αποκαλύπτει ότι πέρα από την μεταβολή της minθ , 

υφίσταται μεταβολή το εύρος της καμπύλης συντονισμού στο ύμιση του ύψους 1/ 2θ . 

Αυτό συμβαίνει διότι η παρουσία του προσροφημένου στρώματος μεταβάλλει την 

κατανομή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου εντός του μεταλλικού υμενίου και του 

διηλεκτρικού στρώματος. Αυξανομένου του πάχους ή/και της διηλεκτρικής 

συνάρτησης του διηλεκτρικού στρώματος, η ένταση του πεδίου εντός του μεταλλικού 

μεταλλικού υμενίου αυξάνει [Pockrand 1978], οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη 

απόσβεση (damping) των επιφανειακών πλασμονίων με συνέπεια την αύξηση του 

εύρους της καμπύλης συντονισμού. 

Εφόσον η μεταβολή του εύρους της καμπύλης συντονισμού στο ήμισυ του ύψους 

1/ 2θΔ είναι πειραματικώς ανιχνεύσιμη, τότε το ζεύγος των τιμών ( minθΔ , 1/ 2θΔ  ) 

μπορεί να προσδιορίσει ένα ζεύγος τιμών 2 2( , )dε . Όπως θα γίνει φανερό και από την 

παρακάτω ανάλυση αυτό είναι δυνατό μόνο για διηλεκτρικά στρώματα, το πάχος των 

οποίων είναι άνω των 20nm [Peterlinz & Gerogiadis 1996, Koutsioubas et al. 2007]. 

Ας θεωρήσουμε ένα πολυμερικό στρώμα πολυστυρενίου (polystyrene) εντός 

διαλύματος τολουενίου (toluene) προσροφημένο επί μεταλλικού υμενίου Au. Το υπό 

                                                 
12 Σε πολλές ερευνητικές περιοχές και κυρίως στις βιοεπιστήμες [Homola et al. 1999, Green 

et al. 2000], η χρήση της μεθόδου SPR περιορίζεται μόνο στον προσδιορισμό της ποσότητας 

minθΔ η οποία όμως δίδει πληροφορία μόνο για το λεγόμενο «οπτικό πάχος» (optical 

thickness) του διηλεκτρικού στρώματος. Το «οπτικό πάχος» αποτελεί σύνθετη ποσότητα η 

οποία ουσιαστικά είναι ανάλογη του γινομένου του πάχους και της διηλεκτρικής συνάρτησης 

του υπό μελέτη στρώματος.  
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μελέτη οπτικό σύστημα μπορεί να περιγραφεί για 632.8nmλ = , ως πρίσμα 

( 2.97pε = )/ Au  ( 1 111 1.5, 50i d nmε = − + = ) / στρώμα πολυστυρενίου 2 2( , )dε / 

διαλύτης – τολουένιο ( 2.23fε = ). Επειδή το πολυμερικό στρώμα συναποτελείται από 

μόρια διαλύτη (τολουένιο) και αλυσίδες πολυστηρενίου, η διηλεκτρική σταθερά του 

στρώματος προσεγγίζεται μέσω της σχέσης 2 solvent solvent polymer polymerV Vε ε ε= + , όπου 

,solvent polymerε ε  οι διηλεκτρικές σταθερές και ,solvent polymerV V το κλάσμα του όγκου του 

διαλύτη και του πολυμερούς αντίστοιχα. Για το συγκεκριμένο σύστημα έχουμε 

2.23solvent fε ε= =  και 2.50polymer polystyreneε ε= = . 

Θεωρώντας ότι η παρουσία του πολυμερικού στρώματος επί της μεταλλικής 

επιφάνειας επάγει μια μεταβολή της minθ ίση με μισή μοίρα ( min 0.50οθΔ = )13, 

υπολογίσαμε αριθμητικά όλα τα πιθανά ζεύγη 2 2( , )dε τα οποία μπορούν να δώσουν 

μια τέτοια μεταβολή ( 2 2( )f dε = ). Τα αποτελέσματα αυτού του αριθμητικού 

υπολογισμού ο οποίος βασίστηκε στις εξισώσεις  (2.55-2.60) παρουσιάζονται στο 

σχήμα 2.14. Στη συνέχεια για κάθε ένα από τα ζεύγη 2 2( , )dε  που ευρέθησαν και 

είναι συμβατά με την μεταβολή min 0.50οθΔ = , υπολογίσθηκε αντίστοιχη μεταβολή 

1/ 2θ  ( 1/ 2 2( )g dθ = )(σχήμα 2.15). Παρατηρούμε ότι σε κάθε ζεύγος αντιστοιχεί 

διαφορετική τιμή της 1/ 2θΔ . Συνδυάζοντας λοιπόν τις μετρήσεις των minθΔ και 1/ 2θΔ , 

προσδιορίζουμε από την 1/ 2 2( )g dθ = το 2d και στην συνέχεια από την διηλεκτρική 

σταθερά 2 2( )f dε =  το 2ε . 

                                                 
13 Η χρησιμοποιούμενη τιμή της minθΔ  και γενικότερα όλων των παραμέτρων στους 

αριθμητικούς υπολογισμούς είναι αντιπροσωπευτική της περίπτωσης προσρόφησης 

δισυσταδικών πολυμερών όπως θα φανεί στο κεφάλαιο 4. 
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Σχήμα 2.14. Αριθμητικός υπολογισμός των ζευγών  2 2( , )dε  τα οποία αντιστοιχούν σε 

min 0.50οθΔ = . Η δεξιά κατακόρυφη κλίμακα αντιστοιχεί στην κατ’ όγκο πυκνότητα του 

πολυμερικού στρώματος. Επίσης παρουσιάζεται παράδειγμα εκτίμησης της διηλεκτρικής 
σταθεράς του προσροφημένου στρώματος, έχοντας υπόψη τον προσδιορισμό του πάχους 2d  

από το γράφημα του σχήματος 2.15. 
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Σχήμα 2.15. Αριθμητικός υπολογισμός του πλάτους στο ήμισυ του ύψους της καμπύλης 
διέγερσης 1/ 2θ για κάθε ζεύγος 2 2( , )dε του σχήματος 2.14 Επίσης παράδειγμα 

προσδιορισμού του πάχους του προσροφημένου στρώματος στην περίπτωση όπου 
0 0

1/ 2 8.07 0.005θ = ± . 
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Εξετάζοντας το σχήμα 2.15, παρατηρούμε ότι οι ποσότητες 1/ 2θ και 2d ακολουθούν 

μια κατά προσέγγιση γραμμική σχέση. Η κλίση της ευθείας (σχήμα 2.15) είναι της 

τάξης των 45 10 deg/ nm−⋅ . Η τιμή αυτής της κλίσης και η «διακριτική ικανότητα»14 

της πειραματικής διάταξης η οποία χρησιμοποιείται για την μέτρηση της καμπύλης 

συντονισμού καθορίζουν την ακρίβεια με την οποία μπορεί να προσδιοριστεί το 

πάχος και η διηλεκτρική σταθερά του προσροφημένου στρώματος.   

Στην συγκεκριμένη περίπτωση αν υποθέσουμε πως μπορούμε να προσδιορίσουμε το 

1/ 2θΔ με ακρίβεια 0.005o±  τότε το πάχος του προσροφημένου στρώματος 2d μπορεί 

να προσδιορισθεί με ακρίβεια 10nm± (παράδειγμα σχήματος 2.15). Με δεδομένο τον 

προσδιορισμό του πάχους 2d , μπορούμε μέσω του γραφήματος 2 2( )f dε =  (σχήμα 

2.14) να προσδιορίσουμε την τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς 2ε  του προσροφημένου 

στρώματος (παράδειγμα σχήματος 2.14). Παρατηρούμε ότι η αβεβαιότητα στον 

προσδιορισμό της 2ε  σχετίζεται με την ακρίβεια προσδιορισμού του πάχους 2d  όπως 

επίσης και με την τιμή του πάχους 2d . Στην περίπτωση όπου το  υπό μελέτη στρώμα 

έχει πάχος μικρότερο από 20nm , τότε η αβεβαιότητα όσον αφορά την τιμή της 2ε  

αυξάνει πολύ, κάνοντας πρακτικά αδύνατη την εκτίμησή της. Σημειώνουμε ότι στην 

in-situ περίπτωση πολυμερικών στρωμάτων άνω των 50nm , η ακρίβεια του 

υπολογισμού του κλάσματος όγκου του πολυμερούς η οποία σχετίζεται άμεσα με την 

2ε , είναι της τάξης του 2%± . 

Όλη η παραπάνω ανάλυση αναφέρεται στην περίπτωση χρήσης υμενίου Au για την 

διέγερση των επιφανειακών πλασμονίων. Ανάλογοι υπολογισμοί εκτελέσθηκαν για 

την περίπτωση χρήσης υμενίου Ag  και Al . Για την περίπτωση του Al  βρέθηκαν 

ανάλογα αποτελέσματα με την περίπτωση του υμενίου Au ενώ για την περίπτωση του 

                                                 
14 Ο όρος «διακριτική ικανότητα» αναφέρεται στις πειραματικές αβεβαιότητες οι οποίες 

σχετίζονται με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων minθΔ και 1/ 2θΔ . Στο πειραματικό μέρος 

της παρούσας διατριβής δίδεται μια πλήρης περιγραφή της «διακριτικής ικανότητας» της 

πειρατικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της καμπύλης διέγερσης. Η 

πειραματική διάταξη που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια της διατριβής προσδιορίζει το minθΔ  

με ακρίβεια 0.002o±  και το 1/ 2θΔ  με ακρίβεια 0.008o±  (βλέπε παράγραφο 3.6). 



Κεφάλαιο 2 
 

 41

υμενίου Ag  η μεταβολή του 1/ 2θΔ  για διαφορετικά ζεύγη 2 2( , )dε είναι περίπου δύο 

φορές μικρότερη κυρίως λόγω του σχετικά μικρού φανταστικού μέρους της 

διηλεκτρικής σταθεράς του Ag  (μικρή απόσβεση των επιφανειακών πλασμονίων).  

Στα σχήματα 2.16 και 2.17, παρουσιάζονται αριθμητικούς υπολογισμούς 

αντίστοιχους με των σχημάτων 2.14 και 2.15 για τυπικά στρώματα πολυστυρενίου 

διαφόρων κατ’ όγκο συγκεντρώσεων εντός διαλύτη τολουολίου,  επί υμενίου Al . 

Είναι χαρακτηριστικό ότι «πυκνότερα» προσροφημένα στρώματα χαρακτηρίζονται 

από μεγαλύτερες κλίσεις του διαγράμματος 1/ 2θ , 2d  και συνεπώς χαρακτηρίζονται 

από σχετικά πιο ακριβή προσδιορισμό του πάχους 2d για δεδομένη διακριτική 

ικανότητα του υπό χρήση οργάνου. 
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Σχήμα 2.16. Αριθμητικός υπολογισμός των ζευγών  2 2( , )dε  τα οποία αντιστοιχούν σε 

στρώματα πολυστυρενίου εντός διαλύματος τολουενίου, διαφόρων συγκεντρώσεων. 
Περίπτωση προσροφημένου στρώματος επί υμενίου 

2 3(15 ) / (3 )Al nm Al O nm ,
2 3

( 49 19.7, 2.6)Al Al Oiε ε= − + = . 
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Σχήμα 2.17. Αριθμητικός υπολογισμός του πλάτους στο ήμιση του ύψους της καμπύλης 
διέγερσης 1/ 2θ για κάθε ζεύγος 2 2( , )dε του σχήματος 2.16. Περίπτωση προσροφημένου 

στρώματος επί υμενίου 2 3(15 ) / (3 )Al nm Al O nm ,
2 3

( 49 19.7, 2.6)Al Al Oiε ε= − + = . 

Παρατηρείται αύξηση της κλίσης των ευθειών με την αύξηση της πυκνότητας του υπό μελέτη 
στρώματος. 
 

Για διηλεκτρικά στρώματα το πάχος των οποίων είναι 20nm< , ο προσδιορισμός του 

ζεύγους 2 2( , )dε είναι αδύνατος. Σε αυτή τη περίπτωση έχουν προταθεί στην 

βιβλιογραφία δύο διαφορετικές παραλλαγές της μεθόδου διέγερσης επιφανειακών 

πλασμονίων για τον προσδιορισμό  του ζεύγους 2 2( , )dε , οι οποίες όμως περιπλέκουν 

την πειραματική διαδικασία και περιορίζουν την δυνατότητες της μεθόδου ειδικά 

όσον αφορά τη μέτρηση της κινητικής της προσρόφησης. 

Συγκεκριμένα η πρώτη παραλλαγή της μεθόδου [Peterlinz & Georgiadis 1996, Zhou 

et al. 1991] αφορά τη χρήση δύο ή και περισσότερων μηκών κύματος λ για την 

διέγερση των επιφανειακών πλασμονίων. Η δεύτερη παραλλαγή της μεθόδου [de 

Bruijn et al. 1991, de Bruijn et al. 1993] την οποία χρησιμοποιούμε στην μελέτη 

αυτοοργανούμενων μονομοριακών στρωμάτων (SAM) (κεφάλαιο 4)  σχετίζεται με 

τον προσδιορισμό οικογενειών ζευγών 2 2( , )dε  του προσροφημένου στρώματος στην 
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περίπτωση όπου το στρώμα είναι σε επαφή με διαφορετικούς διαλύτες15. Η τομή των 

διαφορετικών οικογενειών δίδει το ζεύγος 2 2( , )dε του υπό μελέτη στρώματος.  

 

 

2.6. Εξάρτηση της μορφής της καμπύλης ανακλαστικότητας 

συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων από τις ιδιότητες μη-

ομογενούς διηλεκτρικού στρώματος επί της επιφάνειας μεταλλικού 

υμενίου. 
 

 

Στην προηγούμενη παράγραφο αναλύθηκαν οι μεταβολές της μορφής της καμπύλης 

ανακλαστικότητας συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων υπό την επίδραση 

προσροφημένων διηλεκτρικών στρωμάτων. Γενικά τα προσροφημένα πολυμερικά 

στρώματα χαρακτηρίζονται από μεταβαλλόμενη συγκέντρωση καθώς 

απομακρυνόμαστε από της επιφάνεια της προσρόφησης. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν 

έχουμε σταθερή συγκέντρωση καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια, θα 

έχουμε επομένως μεταβαλλόμενη 2ε . Για ένα τέτοιο σύστημα μπορούμε μόνο να 

προσδιορίσουμε το «οπτικό πάχος», δηλαδή το γινόμενο 2 2dε . Όταν όμως  

γνωρίζουμε τον τρόπο μεταβολής της συγκέντρωσης συναρτήσει της απόστασης z , 

τότε μπορούμε να προσομοιώσουμε το προσροφημένο στρώμα ως ένα 

πολυστρωματικό διηλεκτρικό.   

Θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο αυτή στην περίπτωση των δισυσταδικών ακροτενώς 

προσροφημένων συμπολυμερών τα οποία σχηματίζουν πυκνές πολυμερικές ψήκτρες 

(polymer brushes). Για αυτά τα συστήματα το κλάσμα όγκου V συναρτήσει της 

απόστασης από την επιφάνεια z έχει παραβολική συναρτησιακή μορφή (βλέπε 

κεφάλαιο 4) 

                                                 
15 Σημειώνεται ότι η μέθοδος αυτή είναι εφαρμόσιμη στην περίπτωση όπου το προσροφημένο 

στρώμα δεν υφίσταται αλλαγή των χαρακτηριστικών του με την αλλαγή του διαλύτη (π.χ. 

SAMs) [Peterlinz & Georgiadis 1996]. Στην περίπτωση προσροφημένων πολυμερών η 

αλλαγή του διαλύτη επιφέρει σχεδόν πάντα αλλαγές στο προσροφημένο στρώμα και συνεπώς 

δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου. 
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2

0 2
0

( ) 1 zV z V
d

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                            (2.62) 

 

όπου 0V  το κλάσμα όγκου στην επιφάνεια ( 0z = ) και 0d το πάχος του πολυμερικού 

στρώματος (ψήκτρας). 

Για τον χειρισμό τέτοιων συστημάτων [Koutsioubas et al. 2007], απαιτείται η 

προσομοίωση του πολυμερικού στρώματος ως πολυστρωματικού διηλεκτρικού 

n μικροτέρων στρωματων16  πάχους 0 /pd d n=  τα οποία έχουν σταθερή κατ’ όγκο 

συγκέντρωση  pV   καθοριζόμενη από την συναρτησιακή μορφή της κατ’ όγκο 

συγκέντρωσης και τις παραμέτρους 0V  και 0d  (βλέπε σχήμα 2.18). Με χρήση των 

εξισώσεων (2.55 έως 2.60) μπορούμε να προσδιορίσουμε την καμπύλη συντονισμού 

η οποία αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη συναρτησιακή μορφή και στις συγκεκριμένες 

παραμέτρους.  

Εκτελώντας προσαρμογή (fitting) μιας πειραματικής καμπύλης συντονισμού με τη 

μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων Simplex (παράγραφος 3.3) και χρησιμοποιώντας το 

υπόδειγμα 3N +  ή 4N +  στρωμάτων17 μπορούμε να προσδιορίσουμε τις 

παραμέτρους 0 pV , 0 pd οι οποίες αντιστοιχούν στο ελάχιστο του αθροίσματος 

ελαχίστων τετραγώνων. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

οποιαδήποτε συναρτησιακή σχέση (η οποία διαθέτει δυο ελεύθερες παραμέτρους) 

ούτως ώστε να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του προσροφημένου στρώματος. 

                                                 
16 Παρατηρήθηκε ότι τιμές της τάξης του 10N = είναι ικανοποιητικές για την μοντελοποίηση 

των πολυμερικών στρωμάτων. Μεγαλύτερες τιμές του n αυξάνουν τον υπολογιστικό χρόνο 

της προσαρμογής, χωρίς παράλληλα να αυξάνουν την ακρίβεια των υπολογισμών. 
17 Το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς της καμπύλης διέγερσης υπό την 

παρουσία μη ομογενών στρωμάτων τα οποία χωρίζονται σε N  μικρότερα στρώματα, 

αποτελείται από 3N + στρώματα (πρίσμα / μέταλλο / N στρώματα / διάλυμα). Στην 

περίπτωση που η διέγερση πλασμονίων γίνεται επί υμενίου αλουμινίου απαιτείται και ένα 

επιπλέον στρώμα που αντιστοιχεί στην παρουσία του λεπτού στρώματος αλουμίνας. 
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Η αβεβαιότητα στον προσδιορισμό των παραμέτρων 0 pV , 0 pd είναι της ίδιας τάξης 

μεγέθους με αυτή που προκύπτει θεωρώντας ομογενές προσροφημένο στρώμα και 

έχει άμεση σχέση με την ακρίβεια προσδιορισμού των μεγεθών 1/ 2θ και 1/ 2θΔ  όπως 

περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο.  Στο κεφάλαιο 4 γίνεται προσαρμογή 

πειραματικών αποτελεσμάτων με την διαδικασία που προτείνεται (διαίρεση του υπό 

μελέτη στρώματος σε N  στρώματα) για την περίπτωση πολυμερικών ψηκτρών 

πολυστυρενίου επί επιφανειών αλουμίνας ( 2 3Al O ).  
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Σχήμα 2.18. Παράδειγμα 
διαίρεσης παραβολικού 
στρώματος σε 

10n = στρώματα.  
 

 

Έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί αναλυτικά η περίπτωση όπου επιχειρείται η 

προσαρμογή καμπύλης διέγερσης που προκύπτει από ένα τυπικό παραβολικό στρώμα 

πολυμερικής ψήκτρας, με χρήση άλλων δοκιμαστικών συναρτήσεων του τύπου 

0
0

( ) 1
n

zV z V d
⎡ ⎤⎛ ⎞= − ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 με 1..4n = ή με συναρτήσεις βαθμίδας (σταθερή 

συγκέντρωση 0V , πάχος 0d ). Εκτελέσθηκαν τέτοιοι υπολογισμοί  (σχήμα 2.19) και 

παρατηρήθηκε  ότι   

 

α) το άθροισμα ελαχίστων τετραγώνων χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συναρτησιακή 

σχέση συγκλίνει στο ίδιο ελάχιστο, συνεπώς μόνο μέσω του προσδιορισμού της 
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καμπύλης διέγερσης δεν μπορούμε να αποφανθούμε για την μορφή της συνάρτησης 

( ) ( )V z f z= 18  
 

β) η χρήση παραβολικής δοκιμαστικής συνάρτησης πάντα οδηγεί την διαδικασία της 

προσαρμογής σε σύγκλιση προς τις  ίδιες τιμές των παραμέτρων  0 pV , 0 pd   

 

γ) η χρήση διαφορετικών συναρτήσεων δίδει διαφορετικά αποτελέσματα για τις 

παραμέτρους  0V , 0d . Οι αποκλίσεις αν και δεν είναι μεγάλες, αυξάνουν καθώς ο 

εκθέτης της δοκιμαστικής συνάρτησης απομακρύνεται από την τιμή 2  

 

δ) η χρήση της συναρτήσεως βαθμίδας οδηγεί σε σημαντική υποεκτίμηση του πάχους 

του στρώματος, της τάξης του 30%. 
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Σχήμα 2.19. Προσαρμογή καμπύλης 
διέγερσης προσροφημένου 
στρώματος με παραβολική εξάρτηση 
της συγκέντρωσης 

2
0 0( ) [1 ( / ) ]V z V z d= −  (κόκκινη 

καμπύλη), κάνοντας χρήση 
δοκιμαστικών συναρτήσεων της 
μορφής 0 0( ) [1 ( / ) ]nV z V z d= − και 

συνάρτησης βαθμίδας 
(διακεκομμένες γραμμές). 
 

 

Συνεπώς αν και δεν είναι δυνατή η εύρεση της συναρτησιακής σχέσης ( ) ( )V z f z=  

μέσω της μεθόδου διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, εφ’ όσον υφίσταται αρχική 

                                                 
18 Η μέθοδος ανάκλασης νετρονίων σε μικρές γωνίες (Small Αngle Neutron Reflectivity) 

αποτελεί το κατεξοχήν πειραματικό εργαλείο για την μελέτη της συναρτησιακής σχέσης 

( ) ( )V z f z= λόγω του μικρού μήκους κύματος της σκεδαζόμενης δέσμης η οποία προσδίδει 

υψηλή διακριτική ικανότητα στη μέθοδο. 
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υπόθεση19 για την συνάρτηση ( ) ( )V z f z= , τότε είναι δυνατή η εύρεση των 

παραμέτρων 0V , 0d του προσροφημένου στρώματος.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 Η χρήση μιας συγκεκριμένης συνάρτησης για την προσαρμογή της καμπύλης διέγερσης 

μπορεί να βασίζεται σε θεωρητικά ή / και προηγούμενα πειραματικά αποτελέσματα. 
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Κεφάλαιο 3 

 

Πειραματικό μέρος 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι πειραματικές διατάξεις και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποήθηκαν για την διεξαγωγή και ανάλυση των πειραματικών μετρήσεων 

όπως επίσης για την παρασκευή των λεπτών μεταλλικών υμενίων επί των οποίων 

διεγείρονται τα επιφανειακά πλασμόνια. 

 

 

3.1. Πειραματική διάταξη παρατήρησης επιφανειακών πλασμονίων 

 

Κατωτέρω περιγράφεται αναλυτικά η κατασκευή κατάλληλου οργάνου για 

πειραματική παρατήρηση της διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων μέσω της 

μέτρησης της ανακλαστικότητας επιμεταλλωμένων επιφανειών πρισμάτων.  

Σε προηγούμενες πειραματικές εργασίες περιγράφονται γενικά δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις για την παρατήρηση των επιφανειακών πλασμονίων [Raether 1965] α) 

μέτρηση ανακλαστικότητας έναντι της γωνίας πρόσπτωσης μονοχρωματικής οπτικής 

δέσμης laser β) μέτρηση της ανακλαστικότητας έναντι του μήκους κύματος λ της 

προσπίπτουσας οπτικής δέσμης (υπό σταθερή γωνία). Και στις δύο περιπτώσεις 

επιτυγχάνεται μεταβολή της προβολής του κυματανύσματος της προσπίπτουσας 

δέσμης επί της μεταλλικής επιφάνειας. Η πρώτη μέθοδος χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερη ακρίβεια [Stepanek 2006] όμως απαιτεί την κατασκευή πιο πολύπλοκων 

οργάνων τα οποία περιέχουν κινητά μέρη1. 

                                                            
1 Λόγω του ότι η μέθοδος μεταβολής του μήκους κύματος της προσπίπτουσας οπτικής δέσμης 

δεν απαιτεί όργανο παρατήρησης με κινητά μέρη, χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές 

που είναι αναγκαία η σμίκρυνση της διάταξης ενώ παράλληλα δεν απαιτείται μεγάλη 

ακρίβεια. 
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Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας κατασκευάσθηκε2 όργανο υψηλής ακρίβειας για 

την μέτρηση της έντασης ανακλώμενης μονοχρωματικής p-πολωμένης δέσμης laser 

επί της επιφάνειας επιμεταλλωμένων ισόπλευρων πρισμάτων υψηλού δείκτη 

διάθλασης,  για ένα ευρύ φάσμα γωνιών πρόσπτωσης. Στο σχήμα 3.1, παρουσιάζεται 

η διάταξη η οποία κατασκευάσθηκε.       

 

 
 

Σχήμα 3.1   Σχεδιάγραμμα της πειραματικής διάταξης. Οι δύο φωτοδίοδοι και το 
θερμοζεύγος συνδέονται με κατάλληλα ψηφιακά όργανα μέτρησης όπως περιγράφεται στο 
κείμενο. Μεγεθυμένη είναι η περιοχή γύρω από το μεταλλικό υμένιο.  
 

Τα βασικά μέρη της πειραματικής διάταξης είναι α) γωνιόμετρο 2θ θ−  β) πηγή 

δέσμης laser και οπτικό μέρος γ) βάση στήριξης δείγματος και κυψελίδας 

διαλύματος δ) ηλεκτρονικά μετρητικά όργανα και ψηφιακός υπολογιστής 

ελέγχου. Το γωνιόμετρο και τα οπτικά εξαρτήματα τοποθετούνται επί σταθερής και 

επίπεδης οπτικής τράπεζας. 

 

                                                            
2 Όλα τα τμήματα της διάταξης πλην των κινητήρων και των ψηφιακών-ηλεκτρονικών / 

οπτικών εξαρτημάτων κατασκευάσθηκαν στο Μηχανουργείο του Πανεπιστημίου Πατρών.  
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Σχήμα 3.2. Φωτογραφία της πειραματικής διάταξης όπου διακρίνεται το γωνιόμετρο 2θ θ− , 
η βάση στήριξης πρίσματος και κυψελίδας, και το οπτικό μέρος.  
 

Το γωνιόμετρο 2θ θ− αποτελείται από δυο περιστροφικούς κινητήρες βήματος 

(stepper motors) προέλευσης Standa οι οποίοι στηρίζονται επί επίπεδης βάσης 

αλουμινίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τον ίδιο κατακόρυφο άξονα 

περιστροφής.  

Επί του κάτω κινητήρα ο οποίος εκτελεί την περιστροφή 2θ ,  προσαρμόζεται 

ορθογώνια πλάκα αλουμινίου πάνω στην οποία τοποθετείται φωτοδίοδος μεγάλης 

επιφάνειας ( 21cm ) τύπου Oriel 70311 (φωτοδίοδος Oriel) επί της οποίας προσπίπτει 

η ανακλώμενη από την επιφάνεια του πρίσματος δέσμη. Πειραματικά επαληθεύθηκε 

ότι η ευαισθησία της φωτοδιόδου σε όλη της επιφάνειά της είναι η ίδια. Επί του άνω 

κινητήρα τοποθετηθείται η βάση στήριξης του πρίσματος και της κυψελίδας.  

 Οι δύο κινητήρες βήματος μπορούν να εκτελέσουν ελάχιστο βήμα που ισούται με 

0.01o . Δοκιμές που έγιναν προ της συναρμολόγησης της διάταξης έδειξαν ότι μετά 

από >1000 πλήρεις περιστροφές, οι κινητήρες επανέρχονται στην αρχική τους θέση 
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με ακρίβεια 0.005o± . Ο έλεγχος της κίνησης των δύο κινητήρων γίνεται μέσω 

ψηφιακού υπολογιστή και με τη βοήθεια κατάλληλης ψηφιακής κάρτας EISA. 

Ως πηγή μονοχρωματικής δέσμης μήκους κύματος 632.8nmλ = , χρησιμοποιήθηκε 

laser He-Ne ισχύος ~1mW . Η ισχύς της οπτικής δέσμης δεν είναι σταθερή και 

μεταβάλετε περί τα ~ 0.1mW . Η διάμετρος της οπτικής δέσμης ισούται με 0.8mm  

ενώ η ακτινική απόκλιση με 1.0mrad . Κατά την έξοδο της δέσμης από την πηγή, 

παρεμβάλλεται ίριδα, διαμέτρου ~1mm ούτως ώστε να αποφευχθεί η διέλευση τυχόν 

παρασιτικών οπτικών δεσμών.  

Η πόλωση της δέσμης κατά την πορεία της προς την γωνιομετρική βάση  

επιτυγχάνεται δια της χρήσης κατάλληλου πολωτή (polarizer) προέλευσης Melles 

Griot, ο οποίος επιτυγχάνει λόγο πόλωσης 500:1.  

Για τη διόρθωση των λαμβανόμενων μετρήσεων λόγω μεταβολής της έντασης της 

φωτεινής δέσμης της πηγής laser, στην πορεία της πολωμένης δέσμης παρεμβάλλεται 

λεπτό επίπεδο πλακίδιο Quartz το οποίο διαχωρίζει την δέσμη σε μια διερχόμενη 

( ~ 95% της έντασης) και μια ανακλώμενη ( ~ 5% της έντασης). Η διερχόμενη δέσμη 

συνεχίζει την πορεία της προς την γωνιομετρική βάση ενώ η ανακλώμενη δέσμη 

προσπίπτει επί σταθερής φωτοδιόδου προέλευσης Melles-Griot και επιφάνειας 

2 2x mm  (φωτοδίοδος M-G). Η καταγραφή της μεταβολής της έντασης της φωτεινής 

δέσμης στη φωτοδίοδο M-G, επιτρέπει στη συνέχεια την κανονικοποίηση των 

αποτελεσμάτων.  
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Σχήμα 3.3. Φωτογραφία (κάτοψη) της γωνιομετρικής βάσης όπου διακρίνονται το πρίσμα 
και η κυψελίδας του διαλύματος. 
 

Η βάση στήριξης του πρίσματος και της κυψελίδας των διαλυμάτων είναι 

κατασκευασμένη από αλουμίνιο, έχει σχήμα κυκλικού δίσκου και επί της άνω 

επιφάνειας διαθέτει κατάλληλα στηρίγματα αλουμινίου για την τοποθέτηση του 

ισόπλευρου πρίσματος. Οι θέσεις των στηριγμάτων εξασφαλίζουν ότι η 

επιμεταλλωμένη επιφάνεια του πρίσματος βρίσκεται πάντα επί της διαμέτρου της 

γωνιομετρικής βάσης. Τα ισόπλευρα πρίσματα που χρησιμοποιούνται είναι 

προέλευσης Esco Products, είναι κατασκευασμένα από γυαλί SF10 με δείκτη 

διάθλασης 1.723009n =  για μήκος κύματος 632.8nmλ = , οι διαστάσεις τους είναι 

4 4 4cmx cmx cm και έχουν υποστεί κατεργασία3 επιφάνειας για χρήση σε εφαρμογές 

ποιότητας Laser (laser quality).  

                                                            
3 Ο όρος κατεργασία αναφέρεται στο «γυάλισμα» των επιφανειών του πρίσματος. 
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Επί της βάσης στήριξης τοποθετείται η κυψελίδα των διαλυμάτων η οποία 

προσαρμόζεται επί της επιμεταλλωμένης επιφάνειας του πρίσματος δια πιέσεως, 

χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο ορειχάλκινο κοχλία. Η επαφή κυψελίδας και 

πρίσματος γίνεται μέσω ενός Viton ή Teflon Ο-ring διαμέτρου 30mm , το οποίο 

εξασφαλίζει και την στεγανότητα της προσαρμογής. Η ορθογώνια και 

παραλληλεπίπεδη κυψελίδα (σχήμα 3.4)  έχει κατασκευασθεί από Teflon ® 4 και 

στην μια της πλευρά φέρει κυλινδρική κοιλότητα διαμέτρου 28mm και 

χωρητικότητας 15ml . Για την είσοδο και έξοδο των διαλυμάτων εντός της 

κοιλότητας κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, κατασκευάσθηκαν δυο κυλινδρικά 

αυλάκια (το ένα κατακόρυφο και το άλλο οριζόντιο) τα οποία επικοινωνούν με την 

κυλινδρική κοιλότητα και στα οποία μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλοι 

σωλήνες.  

Στον χώρο της κοιλότητας προσαρμόζεται θερμοζεύγος χαλκού - κοσταντάνης (με 

επικάλυψη teflon)  προέλευσης Omega, δια μέσω του οποίου μπορούμε να 

καταγράψουμε τη θερμοκρασία του διαλύματος εντός της κυλινδρικής κοιλότητας με 

ακρίβεια 0.05o C± .      

Η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας 

επηρεάζει την τιμή του δείκτη διάθλασης του διαλύματος, οδηγώντας παράλληλα σε 

μεταβολές της καμπύλης συντονισμού οι οποίες δεν οφείλονται στο φαινόμενο της 

προσρόφησης. Οι καταγεγραμμένες τιμές της θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται κατά 

τη διαδικασία της προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων για την διόρθωση των 

τελικών αποτελεσμάτων (βλέπε παράγραφο 3.5).  

 

 

 

 

                                                            
4 Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής τα οποία έρχονται σε επαφή με τα υπό εξέταση 

διαλύματα, είναι κατασκευασμένα από Teflon λόγω της πλήρους αδράνειας του 

συγκεκριμένου υλικού στους οργανικούς διαλύτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται. 
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Σχήμα 3.4. Φωτογραφίες της κυψελίδας του διαλύματος. Στο χείλος της κοιλότητας έχει 
τοποθετηθεί ένα Viton o-ring. Στη δεξιά φωτογραφία έχουν τοποθετηθεί στην κυψελίδα 
σωλήνες εισόδου-εξόδου διαλύματος.  
 

Το σύστημα αυτομάτου ψηφιακού ελέγχου της διάταξης αποτελείται από ένα 

υπολογιστή Pentium II ο οποίος φέρει κάρτα PCI προέλευσης Keithley η οποία 

υλοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας GPIB (IEEE-488)5 και κάρτα EISA 4-bit για 

τον έλεγχο των δύο κινητήρων βήματος, όπως επίσης από τρία ψηφιακά όργανα 

μέτρησης τάσης και ρεύματος μοντέλα Keithley 2000, Keithley 182, Fluke 8842A. Τα 

δύο ψηφιακά όργανα (Keithley 2000 και Fluke 8842A) καταγράφουν την τάση στα 

άκρα των δύο ενισχυτών οι οποίοι ενισχύουν το σήμα των δύο φωτοδιόδων, το οποίο 

είναι ανάλογο της έντασης της οπτικής δέσμης η οποία προσπίπτει σε αυτές. Το τρίτο 

ψηφιακό όργανο (Keithley 182) είναι συνδεδεμένο με διάταξη ισοστάθμισης γέφυρας 

(προέλευσης Omega) στην οποία καταλήγει η επαφή του θερμοζεύγους. 

Οι ενδείξεις των τριών ψηφιακών οργάνων καταγράφονται μέσω της κάρτας GPIB η 

οποία είναι συνδεδεμένη μέσω κατάλληλων καλωδίων (GPIB Bus) με τα τρία 

όργανα. Για την λήψη των μετρήσεων και τον έλεγχο των κινητήρων συγγράφηκε 

κώδικας C++ ο οποίος εκτελείται στον ψηφιακό υπολογιστή. Ο κώδικας επιτρέπει 

στον χρήστη τον προγραμματισμό μετρήσεων μεταβλητού εύρους γωνιών, βήματος, 

χρονικής διάρκειας κλπ. Επίσης ο κώδικας αναλαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την 

                                                            
5 Η χρήση του πρωτοκόλλου GPIB είναι απαραίτητη καθώς απαιτείται μεγάλη ταχύτητα όσον 

αφορά τη λήψη και καταγραφή των ενδείξεων των ψηφιακών οργάνων. Το εύρος ζώνης του 

πρωτοκόλλου GPIB που είναι περί το 1MBit/s είναι άκρως ικανοποιητικό για την 

συγκεκριμένη εφαρμογή σε αντίθεση με το πρωτόκολλο RS-232.. 



Πειραματικό μέρος 

  56

κανονικοποίηση της ανακλαστικότητας6 όπως επίσης τον υπολογισμό της 

θερμοκρασίας του διαλύματος με βάση την ένδειξη του ψηφιακού οργάνου το οποίο 

είναι συνδεδεμένο με την γέφυρα ισοστάθμισης του θερμοζεύγους.   

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με τη χρήση του κώδικα C++ η διάταξη εκτελεί μια 

πλήρη μέτρηση / σάρωση εύρους γωνιών 10 μοιρών σε χρόνο περίπου 80s ενώ η 

σάρωση εύρους ~ 2μοιρών με βήμα 0.02o εκτελείται σε χρόνο ~ 10s . Τα δεδομένα 

των μετρήσεων (χρόνος, γωνία πρόσπτωσης, ανακλαστικότητα, θερμοκρασία) 

αποθηκεύονται σε σειριακά αρχεία ASCII στον δίσκο του ψηφιακού υπολογιστή. 

    

 

3.2. Προετοιμασία πειράματος / Ρυθμίσεις 

 

Για όλα τα πειράματα προσρόφησης πολυμερών ή ολιγομερών είναι αναγκαία η 

παρασκευή διαλυμάτων κατάλληλης συγκέντρωσης. Οι διαλύτες οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν (τολουένιο, αιθανόλη, επτάνιο) είναι προέλευσης Sigma Aldrich 

ποιότητας Pro Analysis. Για την ζύγιση των ποσοτήτων των πολυμερών και 

ολιγομερών χρησιμοποιήθηκε ζυγός ακρίβειας 0.01mg. Τα διαλύματα 

παρασκευάσθηκαν εντός υάλινων φιαλιδίων Pyrex τα οποία καθαρίστηκαν με την 

ίδια διαδικασία με αυτή του καθαρισμού των επιφανειών των πρισμάτων η οποία 

περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.  

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης διάλυση των πολυμερών / ολιγομερών εντός του 

διαλύτη, τα διαλύματα παρασκευάζονται τουλάχιστον 20 ώρες προ της διεξαγωγής 

του εκάστοτε πειράματος προσρόφησης. 

Το πρώτο βήμα της πειραματικής διαδικασίας αφορά την ορθή τοποθέτηση του 

πρίσματος και της κενής κυψελίδας στην γωνιομετρική βάση ούτως ώστε η 

εισερχόμενη πολωμένη δέσμη laser να σχηματίζει γωνία 60o με την επιμεταλλωμένη 

έδρα του πρίσματος. 

                                                            
6 Η κανονικοποίηση της ανακλαστικότητας συνίσταται στην διαίρεση του σήματος της 

κινούμενης φωτοδιόδου Oriel δια του σήματος «αναφοράς» της σταθερής φωτοδιόδου M-G. 
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H ορθή τοποθέτηση του πρίσματος εξασφαλίζεται με την ακόλουθη διαδικασία7.  

Αρχικά μετράται η ανακλαστικότητα γύρω από την περιοχή γωνιών όπου αναμένεται 

η εμφάνιση του φαινομένου της ολικής ανάκλασης και υπολογίζεται αριθμητικά η 

πρώτη παράγωγος της μετρηθείσας ανακλαστικότητας συναρτήσει της γωνίας 

πρόσπτωσης. Το μέγιστο της πρώτης παραγώγου οφείλει να ισούται με την ορική 

γωνία 33.25833cθ = 8. Εφ’όσον δεν συμβαίνει αυτό προβαίνουμε σε κατάλληλη 

περιστροφή της γωνιομετρικής βάσης, μέχρις ότου να επιτευχθεί η σύμπτωση της 

αναμενόμενης ορικής γωνίας με την πειραματικά ευρισκόμενη. Η παραπάνω 

διαδικασία εξασφαλίζει την ορθή αρχική τοποθέτηση του δείγματος με ακρίβεια 

0.005o± και έχει αυτοματοποιηθεί στα πλαίσια του υπολογιστικού κώδικα ελέγχου 

της πειραματικής διάταξης. 

Μετά από την διαδικασία της τοποθέτησης του πρίσματος, η διάταξη είναι έτοιμη για 

την έναρξη πειραμάτων προσρόφησης επί της επιμεταλλωμένης επιφάνειας του 

πρίσματος. Η διαδικασία η οποία συνήθως ακολουθείται για την μελέτη της κινητικής 

της προσρόφησης μακρομορίων και ολιγομερών είναι η εξής: 

 

α) πλήρωση της κυψελίδας με ποσότητα ~ 15ml διαλύτη και μέτρηση καμπύλης 

συντονισμού (μέτρηση αναφοράς). 

 

β) άδειασμα και ακολούθως γέμισμα της κυψελίδας με ποσότητα ~ 15ml διαλύματος. 

 

γ) μετρήσεις διάρκειας 8 15s− 9 της καμπύλης συντονισμού, για μικρό εύρος γωνιών 

γύρω από το ελάχιστο της παρατηρούμενη ανακλαστικότητας. Συνολική διάρκεια 

1000 3600s− . 

 
                                                            
7 Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα αφού έχει περατωθεί η προσαρμογή της κυψελίδας και 

του πρίσματος. 
8 Σημειώνεται ότι η ορική γωνία καθορίζεται αποκλειστικά από το δείκτη διάθλασης του 

πρίσματος που είναι γνωστός  και από το δείκτη διάθλασης του αέρα ο οποίος περιέχεται 

στην κυψελίδα πριν την είσοδο των εκάστοτε διαλυμάτων. 
9 Σε αυτό το βήμα της πειραματικής διαδικασίας επιλέγουμε την διεξαγωγή ταχέων 

μετρήσεων καθώς η εξέλιξη του φαινομένου της προσρόφησης στα πρώτα λεπτά του 

πειράματος έχει γρήγορη εξέλιξη. 
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δ) μετρήσεις της καμπύλης συντονισμού κάθε 600s  (εύρος γωνιών ~10 12o− ) 

διάρκειας ~ 80s  . Συνολική διάρκεια ~ 72000 100000s− . 

 

ε) άδειασμα της κυψελίδας και ξήρανση10 της επιφάνειας του δείγματος. Μέτρηση 

του δείγματος εκτός διαλύματος (ex-situ) αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί ξανά η 

ορθή τοποθέτηση του πρίσματος. 

Οι καμπύλες οι οποίες έχουν μετρηθεί, αποθηκεύονται σε αρχείο ASCII στον 

ψηφιακό υπολογιστή και μέσω ανάλυσης που περιγράφεται στη παράγραφο 3.4, 

δίνουν πληροφορίες για την εξέλιξη του φαινομένου της προσρόφησης επί της 

επιφάνειας του μεταλλικού υμενίου. 

 

 

3.3  Παρασκευή λεπτών υμενίων  
 

Τα λεπτά μεταλλικά υμένια τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διεγερθούν 

επιφανειακά πλασμόνια στη γεωμετρία Kretchmann και στα οποία στηρίζεται η αρχή 

λειτουργίας της μεθόδου, παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο Φυσικής Στερεάς 

Κατάσταση του Πανεπιστημίου Πατρών. Με χρήση της μεθόδου θερμικής εξάχνωσης 

[Chopra 1979] παρασκευάσθηκαν λεπτά υμένια Αργύρου ( Ag ), Χρυσού ( Au ) και 

Αλουμινίου ( Al ) επί της μιας έδρας των ισόπλευρων πρισμάτων SF10 ή επί της 

επιφάνειας υάλινων πλακιδίων SF10, με πάχη της τάξεως των 10 - 90 nm. Κατωτέρω 

γίνεται ανάλυση και περιγραφή των διατάξεων θερμικής εξάχνωσης οι οποίες 

συναρμολογήθηκαν. 

H διαδικασία παρασκευής λεπτών υμενίων απαιτεί συνθήκες υψηλού κενού, καθώς 

και την δυνατότητα θέρμανσης του προς εξάχνωση υλικού άνω του σημείου τήξεως 

του. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, για την παρασκευή των επιθυμητών 

δειγμάτων κατασκευάστηκαν δύο διατάξεις11 οι οποίες βασίζονται στις ίδιες αρχές 

                                                            
10 Η διαδικασία της ξήρανσης του δείγματος είναι διαφορετική ανάλογα με το υπό μελέτη 

σύστημα και περιγράφεται για κάθε κατηγορία δείγματος λεπτομερειακά στα επιμέρους 

κεφάλαια που ακολουθούν. 
11 μία για την εξάχνωση Au  και μια για την εξάχνωση Ag  και Al . 
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λειτουργίας. Τα βασικά τους μέρη και οι συνδέσεις τους παρουσιάζονται στο σχήμα 

3.5. 

Για την θέρμανση του υλικού, χρησιμοποιείται ένα σκαφίδιο "boat" κατασκευασμένο 

από Βολφράμιο (W) το οποίο διαρρέετε από υψηλό ρεύμα και συνεπώς 

θερμαίνεται12. Εντός του σκαφιδίου τοποθετείται το προς εξάχνωση υλικό. Ανάλογα 

με το σημείο τήξεως του υλικού13, ρυθμίζεται κατάλληλα η ένταση του ρεύματος. H 

χρήση του Βολφραμίου ως υλικού της πηγής γίνεται λόγω του υψηλού σημείου 

τήξεως 3410o C  καθώς και λόγω της χημικής αδράνειας που εμφανίζει έναντι των 

μετάλλων που χρησιμοποιούμε προς εξάχνωση14. 

 

 

Σχήμα 3.5. Η διάταξη παρασκευής λεπτών υμενίων. (1.γυάλινος κώδωνας  2.Κρύσταλλος 
μέτρησης πάχους 3.Σύστημα ψύξης 4.Shutter 5.σκαφίδιο “boat” Βολφραμίου 6.Βάση 
αλουμινίου 7.Μάσκα τοποθέτησης πρισμάτων 8.Πρίσματα/υάλινα πλακίδια 9.Σύνδεση με το 
κύκλωμα μετασχηματιστή 10.Μονάδα διέγερσης του κρυστάλλου 11.Ελεγκτής πάχους 
“thickness monitor” 12.Κινητό διάφραγμα “Shutter” 13.Μετρητικά πίεσης Pirani-Penning 
14.Αντλία Turbo 15.Περιστροφική αντλία  16.Αμπερόμετρο 17.Μετασχηματιστής 
18.Μεταβλητός μετασχηματιστής “Variac”) 

                                                            
12  Τα άκρα του σκαφιδίου συνδέονται με δύο ηλεκτρόδια τα οποία αποτελούν μέρος 

ηλεκτρικού κυκλώματος που έχει σκοπό να φέρει ρεύμα κατάλληλης έντασης εντός του 

χώρου κενού, έτσι ώστε να έχουμε την τήξη του μετάλλου 
13 Σημείο τήξεως Ag 961.9o C  , Au 1064.4o C  

14  Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση της εξάχνωσης Al  το “boat” Βολφραμίου υφίσταται 

διάβρωση κατά τη διάρκεια της εξάχνωσης με αποτέλεσμα την δυνατότητα εξάχνωσης 

υμενίων Al  πάχους μέχρι και 100nm τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν 

στην παρούσα εργασία. 



Πειραματικό μέρος 

  60

 

Για την εξασφάλιση συνθηκών κενού στο χώρο της εξάχνωσης, γίνεται χρήση 

περιστροφικής αντλίας λαδιού15 για το προκαταρκτικό κενό 210 Torr− και στη 

συνέχεια τίθεται σε λειτουργία μοριακή αντλία “TurboMolecular”16 η οποία μετά την 

πάροδο μίας ημέρας φθάνει το κενό στα 710 Torr− . Βεβαίως η απόδοση της όλης 

διάταξης δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα των αντλιών, αλλά και από τα υλικά 

από τα οποία είναι κατασκευασμένος ο χώρος κενού και τη θέρμανση του χώρου της 

εξάχνωσης πριν τη χρήση της (degassing). 

Συγκεκριμένα ο χώρος της εξάχνωσης αποτελείται από ένα κώδωνα Pyrex  ο οποίος 

στηρίζεται επάνω σε μια αλουμινένια βάση η οποία έχει λειανθεί κατάλληλα. Για 

λόγους αεροστεγούς εφαρμογής μεταξύ της βάσης και του κώδωνα παρεμβάλλεται 

κατάλληλο ελαστικό δακτυλίδι. Στη βάση έχουν κατασκευαστεί κατάλληλες έξοδοι 

μέσω των οποίων επικοινωνούν οι αντλίες, τα διάφορα μετρητικά όργανα και άλλα 

εξαρτήματα με το χώρο της εξάχνωσης. 

Για την καλύτερη δυνατή απομόνωση του χώρου κενού από το περιβάλλον, σε όλες 

τις συνδέσεις χρησιμοποιούνται Viton o-rings, ενώ μεταλλικά εξαρτήματα και βίδες 

που τοποθετήθηκαν εντός του κώδωνα, είναι σχεδόν όλα ανοξείδωτα (ή ορειχάλκινα). 

Η παρακολούθηση της πίεσης εντός του κώδωνα γίνετε ανάλογα με την τάξη 

μεγέθους του κενού, με όργανα Pirani και Penning κατασκευής Edwards και Alcatel, 

τα οποία επικοινωνούν μέσω κατάλληλων συνδέσεων με το χώρο της εξάχνωσης. 

Κατά τη διάρκεια της εξάχνωσης και καθώς τα άτομα του εξαχνομένου υλικού 

οδεύουν μέσω μιας διαδρομής μήκους δ προς την επιφάνεια της εναπόθεσης, ένα 

μέρος τους το οποίο είναι ανάλογο της ποσότητας / lδ σκεδάζονται από μόρια ή 

άτομα του ατμοσφαιρικού αέρα, όπου l  η μέση ελεύθερη διαδρομή των ατόμων του 

αερίου η οποία για τα μόρια του ατμοσφαιρικού αέρα στους 25o C και για πιέσεις της 

τάξεως των 410 Torr−  και 610 Torr− , ισούται με 45 και 4500cm  αντίστοιχα. Συνεπώς 

είναι φανερό ότι πιέσεις μικρότερες των 510 Torr−  είναι αναγκαίες για να 

εξασφαλίσουν την μετάβαση μέσω ευθείας τροχιάς, του μεγαλύτερου ποσοστού των 

                                                            
15 μοντέλα Alcatel 2004A και Leybold V 2700 
16 TurboMolecular Pump Balzers TPU 060 και Alcatel P/M 5001 
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ατόμων του υλικού, για αποστάσεις πηγής - επιφάνειας εναπόθεσης της τάξεως των 

10 με 50cm . 

Σημαντική παράμετρος της διαδικασίας παραγωγής ενός λεπτού υμενίου, είναι η  

κατανομή του πάχους του κατά μήκος της επιφάνειας εναπόθεσης. Στην περίπτωση 

όπου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πηγή της εξάχνωσης είναι σημειακή17 [Maissel 

1970], ο ρυθμός εναπόθεσης του υμενίου επί επίπεδης επιφάνειας είναι ανάλογος της 

ποσότητας 2 2cos / rθ  όπου r   η ακτινική απόσταση πηγής - επιφάνειας και θ  η 

γωνία μεταξύ ακτινικού διανύσματος και της κάθετης που συνδέει πηγή και 

επιφάνεια. 

Από αυτή την εξάρτηση του ρυθμού εναπόθεσης, προκύπτει [Chopra 1979] όσον 

αφορά την κατανομή του πάχους του υμενίου ότι 
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                                                        (3.1) 

όπου 0t  και t  το πάχος στο κέντρο της επιφάνειας εναπόθεσης και σε απόσταση x  

από το σημείο αυτό αντίστοιχα, ενώ h  η απόσταση κέντρου - πηγής. 

Στην διάταξη που κατασκευάστηκε η απόσταση κέντρου - πηγής είναι της τάξεως των 

40cm   ενώ η χαρακτηριστική διάσταση του υμενίου είναι περίπου 2 3cm− , συνεπώς 

θεωρητικά αναμένουμε ότι το πάχος των υμενίων κατά το μήκος της επιφάνειας 

εναπόθεσης, να μην μεταβάλετε άνω του 1%. Παράλληλα συνθήκες κενού τις τάξεως 

των 6 710 10 Torr− −−  εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την απρόσκοπτη μετάβαση των 

ατόμων Ag,Al και Au από την πηγή στην επιφάνεια εναπόθεσης. 

Κατά τη διάρκεια της εξάχνωσης, είναι χρήσιμο να παρακολουθείται ο ρυθμός 

εναπόθεσης επί της επιφάνειας καθώς τα λεπτά υμένια που χρησιμοποιούνται, είναι 

επιθυμητό να έχουν καλώς ορισμένο πάχος. Παλαιότερες μέθοδοι [Anastassopoulos3] 

στηριζόντουσαν στην μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του υμενίου κατά τη 

                                                            
17 Σημειώνεται ότι γενικά οι πηγές που χρησιμοποιούνται πρακτικά απέχουν από την ιδανική 

θεωρητική συμπεριφορά, αλλά παράλληλα είναι πολύ δύσκολη η από βασικές αρχές 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. 
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διάρκεια της εναπόθεσης. Στην παρούσα εργασία για την παρακολούθηση του 

ρυθμού εξάχνωσης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ταλαντούμενου κρυστάλλου χαλαζία 

"Quartz-crystal Monitoring" η οποία βασίζεται στο φαινόμενο της αλλαγής της 

συχνότητας συντονισμού ενός κρυστάλλου χαλαζία λόγω της εναπόθεσης κάποιου 

υλικού στην επιφάνειά του.    

Συγκεκριμένα κοντά στην επιφάνεια εναπόθεσης, τοποθετείται ο κρύσταλλος ο 

οποίος μέσω κατάλληλης συνδεσμολογίας τίθεται σε ταλάντωση. Καθώς τα άτομα 

του εξαχνωμένου υλικού εναποτίθενται στην επιφάνεια του κρυστάλλου, η συχνότητα 

ταλάντωσής του αλλάζει και μέσω της μέτρησης αυτής μπορούμε να υπολογίσουμε 

το πάχος του υλικού που έχει εναποτεθεί στον κρύσταλλό και κατά συνέπεια στην 

επιφάνεια του πρίσματός μας. 

Επειδή η αλλαγή της θερμοκρασίας επηρεάζει τη συχνότητα ταλάντωσης του 

κρυστάλλου, με κατάλληλο σύστημα ροής νερού και απαγωγής θερμότητας, 

φροντίζουμε να διατηρούμε κατά το δυνατό σταθερή τη θερμοκρασία του. Το όλο 

σύστημα είναι κατασκευής Edwards. 

Κατά την παρασκευή υμενίων Au  και Ag  ο συνήθης ρυθμός εξάχνωσης είναι 

0.2 /nm s ενώ για τα υμένια Al  0.6 /nm s . Οι ρυθμοί αυτοί εξασφαλίζουν χαμηλές τιμές 

τραχύτητας των μεταλλικών υμενίων [Maissel 1970].  

Μετά την παρασκευή αρκετών υμενίων διαφόρων μετάλλων, διαπιστώσαμε ότι η 

παραπάνω διαδικασία χαρακτηρίζεται από επαναληψιμότητα αν και συστηματικά η 

μέθοδος στο σύστημα που χρησιμοποιούμε, υποτιμά το τελικό πάχος του υμενίου 

κατά 10%18. 

Η εξάχνωση των μεταλλικών υμενίων έγινε επί της επιφάνειας ισόπλευρων 

πρισμάτων και υάλινων πλακιδίων SF1019 προέλευσης Esco Products.  Πριν την 

τοποθέτηση των πρισμάτων και πλακιδίων  εντός του χώρου κενού, γίνεται ο 

καθαρισμός της επιφάνειας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή καθαρότητα 

της επιφάνειας . Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την τοποθέτηση του πρίσματος / 
                                                            
18 Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και με μετρήσεις ανάκλασης ακτίνων Χ σε μικρές γωνίες 

με το όργανο που έχει κατασκευασθεί στο εργαστήριο φυσικής στερεάς κατάστασης του 

πανεπιστήμιου Πατρών. 
19 Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού SF10 είναι ίσος με 1.723009 ( 632.8nmλ = ) 
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πλακιδίου για μια ημέρα εντός διαλύματος χρωμοθειϊκού οξέως, καθαρισμό του με 

απιονισμένο νερό και αλκοόλη (pure ethanol)20 και τελικά στέγνωμα με ροή αερίου 

αζώτου. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω χειρισμοί λαμβάνουν χώρα είτε σε κατάλληλη  

συσκευή νηματικής ροής “laminar flow”. 

Η καθαρισμένη με την παραπάνω διαδικασία επιφάνεια, τοποθετείται επί κατάλληλης 

μάσκας, κατασκευασμένης από αλουμίνιο, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερότητα του 

δείγματος και την παράλληλη σχετική θέση δείγματος / πηγής. Όλοι οι χειρισμοί 

γίνονται με γάντια μιας χρήσης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση των επιφανειών. 

Να σημειώσουμε ότι κατά τη διαδικασία της εξάχνωσης χρησιμοποιούνται μέταλλα 

προέλευσης Alpha Aesar καθαρότητας 99.9%. Μετά την παρασκευή των δειγμάτων 

Au  και Ag  ακολουθεί τοποθέτηση εντός ξηραντήρα σε συνθήκες πίεσης 210 Torr−  

ούτως ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση και μόλυνση των επιφανειών.  

Στην περίπτωση των υμενίων Al  ακολουθείται διαφορετική διαδικασία η οποία 

περιλαμβάνει τοποθέτησή τους για τουλάχιστον 48 ώρες στο χώρο νηματικής ροής. Ο 

διαφορετικός χειρισμός των υμενίων Al  είναι απαραίτητος διότι κατά την έξοδο του 

δείγματος από τον χώρο της εξάχνωσης η επιφάνεια του αλουμινίου οξειδώνεται 

ταχύτατα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός στρώματος οξειδίου του αλουμινίου 

2 3( )Al O πάχους 3nm 21. Αυτό το στρώμα (oxide barrier layer) λειτουργεί 

προστατευτικά μη επιτρέποντας την παραπέρα οξείδωση του υμενίου. Μετά το πέρας 

48 ωρών η διαδικασία της δημιουργίας του στρώματος οξείδιου έχει ολοκληρωθεί. 

Τέλος αμέσως πριν την διαδικασία των μετρήσεων, τα δείγματα Al  καθαρίζονται με 

ροή αερίου αζώτου υπό πίεση. 

 

 

 

 

 
                                                            
20 εντός λουτρού υπερήχων (ultrasonic bath). 
21 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της χρήσης αλουμινίου, η διέγερση των επιφανειακών 

πλασμονίων γίνεται επί του αλουμινίου, ενώ τα φαινόμενα της προσρόφησης μελετώνται επί 

της επιφάνειας του οξείδιου το οποίο καλύπτει το υμένιο αλουμινίου. 
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3.4. Αλγόριθμοι ανάλυσης των πειραματικών αποτελεσμάτων 

    

Όπως έγινε φανερό από την θεωρητική ανάλυση του κεφαλαίου 2 η μορφή  της 

καμπύλης συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων ( ανακλαστικότητα R έναντι της 

γωνίας πρόπτωσης θ  ) εξαρτάται μη γραμμικά από ένα αριθμό M παραμέτρων όπως 

ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος, οι εν γένει μιγαδικές διηλεκτρικές σταθερές και 

το πάχος του μεταλλικού υμενίου και του προσροφημένου στρώματος, τέλος ο 

δείκτης διάθλασης του μέσου (διάλυμα ή αέρας) που περιβάλει το προσροφημένο 

στρώμα. 

Με δεδομένη μια σειρά μετρήσεων, επιθυμούμε να βρούμε εκείνες τις τιμές των 

παραμέτρων οι οποίες οδηγούν σε συμφωνία τα πειραματικά δεδομένα με τη θεωρία, 

μια διαδικασία την οποία ονομάζουμε προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων,  

“fitting”.  

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε N πειραματικά σημεία ( ), 1...i iR i Nθ = και το θεωρητικό 

υπόδειγμα εξαρτάται από M παραμέτρους. Η συνάρτηση 

 

[ ]22
1

1

1 ( ) ( ; ... )
N

i i i M
i

R R a a
N

χ θ θ
=

= −∑                                 (3.2) 

 

αποτελεί μέτρο της «απόστασης» μεταξύ πειραματικής παρατήρησης και θεωρητικού 

υποδείγματος για ορισμένες τιμές των παραμέτρων 1... Ma a . Συνεπώς η 

ελαχιστοποίηση της συνάρτησης αυτής ως προς τις παραμέτρους 1... Ma a αποδίδει της 

τιμές των παραμέτρων. Η τιμή της συνάρτησης (3.2) για τις τιμές των παραμέτρων 

που την ελαχιστοποιούν, αποτελεί ένα δείκτη της ποιότητας της προσαρμογής. 

Για την προσαρμογή των πειραματικών αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά τρεις διαφορετικοί αλγόριθμοι ελαχιστοποίησης 

της συνάρτησης (3.2). Ο υπολογιστικός κώδικας για την εκτέλεση και των τριών  

αλγορίθμων γράφτηκε στην γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN 77.  
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Ο πρώτος και απλούστερος αλγόριθμος αναλαμβάνει τεμαχίζοντας τον M − διάστατο 

χώρο των παραμέτρων 1... Ma a , να υπολογίσει των συνδυασμό των παραμέτρων για 

τις οποίες η συνάρτηση (3.2) λαμβάνει την ελάχιστη τιμή. Είναι φανερό ότι ο 

αναγκαίος υπολογιστικός χρόνος αυξάνει πολύ με την αύξηση του αριθμού των 

παραμέτρων ή/ και με την λεπτομερέστερη αναζήτηση στο χώρο των παραμέτρων. Ο 

ως άνω αλγόριθμος χρησιμοποιήθηκε μόνο στην περίπτωση όπου υπήρχε ανάγκη 

προσαρμογής λίγων παραμέτρων (το πολύ τρεις). 

Ο δεύτερος αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά υλοποιεί την μέθοδο 

“Leveberg-Marquardt” [Numerical Recipes] με υπολογισμό των πρώτων παραγώγων 

της συνάρτησης (3.2) μέσω της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών. Η μέθοδος 

“Leveberg-Marquardt” είναι κατάλληλη για την ταχεία ελαχιστοποίηση συναρτήσεων 

μεγάλου αριθμού ελεύθερων παραμέτρων, όμως απαιτεί την αρχική τροφοδότηση του 

αλγορίθμου με αρχικές τιμές των παραμέτρων 1... Ma a . Το τελικό αποτέλεσμα της 

διαδικασίας προσαρμογής έχει μια ελαφρά εξάρτηση από τις αρχικές τιμές των 

παραμέτρων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε παγίδευση του 

αλγορίθμου σε τοπικά ελάχιστα του παραμετρικού χώρου όταν η αρχικές τιμές με τις 

οποίες τροφοδοτήθηκε ο αλγόριθμος, είχαν μεγάλες διαφορές από τις πραγματικές. 

Έτσι ο αλγόριθμος “Leveberg-Marquardt” (βλέπε παράρτημα Β) χρησιμοποιήθηκε 

στην περίπτωση όπου υπήρχε μια σχετικά καλή γνώση των ορίων που κυμαίνονται οι 

πειραματικές παράμετροι. 

Ο τρίτος αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και στις περισσότερες περιπτώσεις 

προσαρμογής των πειραματικών αποτελεσμάτων βασίζεται στην μέθοδο της 

ελεγχόμενης τυχαίας αναζήτησης στο χώρο των παραμέτρων Controlled Random 

Search (CRS) [Price 1983]. Η μέθοδος CRS χρησιμοποιεί την προσέγγιση της 

συγκεντροποίησης (clustering) για την εύρεση του καθολικού ελαχίστου στο χώρο 

των παραμέτρων. Βασική παραδοχή της μεθόδου αποτελεί το ότι ένας 

προκαθορισμένος αριθμός τυχαίων σημείων του χώρου των παραμέτρων τα οποία 

χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές της συνάρτησης (3.2), τείνουν να δημιουργούν 

συστάδες γύρω από τοπικά ελάχιστα. Μετά από πολλές δοκιμές 510>  νέων σημείων, 

οι συστάδες αξιολογούνται και η «καλύτερη» επιλέγεται ως το καθολικό ελάχιστο.  

Η μέθοδος CRS αν και είναι ελαφρώς πιο χρονοβόρα από την μέθοδο “Leveberg-

Marquardt”, έχει το πλεονέκτημα ότι δεν παγιδεύεται σε τοπικά ελάχιστα ανεξάρτητα 
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από την επιλογή των αρχικών τιμών παραμέτρων και οδηγεί πάντα μονοσήμαντα 

στην ίδια λύση. Ειδικά στην περίπτωση όπου αναζητούμε πληροφορίες για την δομή 

του προσροφημένου πολυμερικού στρώματος όπως το πάχος, και τη συγκέντρωση 

πλησίον της επιφάνειας (παράγραφος 2.6), τότε χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος CRS.  

 

3.5. Προκαταρκτικές μετρήσεις και δοκιμές της πειραματικής 

διάταξης. 

    

Οι πρώτες μετρήσεις που έγιναν μετά την κατασκευή της πειραματικής διάταξης, 

αφορούσαν την παρατήρηση διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων σε λεπτά υμένια 

Ag (~56nm ), Au (~50nm ) και Al (~15nm ) εκτός διαλύματος (ex-situ). Βασικό 

κριτήριο για την εκτίμηση της ορθότητας της πειραματικής διαδικασίας όπως επίσης 

των μεθόδων προσαρμογής των πειραματικών αποτελεσμάτων, αποτελεί η σύγκριση 

των τιμών των διηλεκτρικών σταθερών των λεπτών υμενίων στις οποίες κατέληξε η 

διαδικασία της προσαρμογής, με τιμές που δίνονται στην βιβλιογραφία. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση λεπτών μεταλλικών υμενίων η διηλεκτρική σταθερά 

λαμβάνει ελαφρώς διαφορετικές τιμές22 σε σχέση με τη διηλεκτρική σταθερά του 

υλικού [CRC Handbook 1979]. Για τη σύγκριση των πειραματικών τιμών 

χρησιμοποιήθηκαν πίνακες πειραματικών δεδομένων (πίνακας III-1) από το 

σύγγραμα του H. Raether [Raether 1988], όπως επίσης τιμές που εμφανίζονται σε 

πειραματικές εργασίες που βασίζονται στην μέθοδο διέγερσης επιφανειακών 

πλασμονίων [Peterlinz & Georgiadis 1996, Tassin et al. 1989]. 

 

 

 

 

 

                                                            
22 Οι οποίες εξαρτώνται και από τη διαδικασία παρασκευής του υμενίου (ρυθμός εξάχνωσης, 

πίεση θαλάμου εξάχνωσης, κλπ) 
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Au Ag Al  

( )nmλ  '
1ε  ''

1ε  '
1ε  ''

1ε  '
1ε  ''

1ε  

630 [Raether 1988] -10.8 1.47 -17.6 0.67 - - 

632.8 [Peterlinz & 
Georgiadis 1996, Tassin et 

al. 1989] 

-11.6 1.42 -17.6 0.60 - - 

632.8 [παρούσα εργασία] -11.5 1.26 -17.6 0.75 -50 17 

632.8 [CRC Handbook 
1979] 

-11.0 1.30 -17.0 0.70 -40 13 

640 [Raether 1988] -11.4 1.45 -17.6 0.69 - - 

 

Πίνακας III-1. Πειραματικές τιμές διηλεκτρικών σταθερών υμενίων Au , Ag και Al  για 
μήκος κύματος πλησίον της τιμής 632.8nmλ = . 

 

Μετά από την παρασκευή του εκάστοτε υμενίου, η καμπύλη συντονισμού μετράται 

είκοσι φορές έναντι του ατμοσφαιρικού αέρα. Κατόπιν εκτελείται προσαρμογή της 

κάθε καμπύλης συντονισμού και υπολογίζονται οι τιμές της διηλεκτρικής σταθεράς 

των υμενίων. Η τιμή του πάχους των υμενίων είναι γνωστή από τη μέθοδο του 

κρυστάλλου χαλαζία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της παρασκευής των 

υμενίων (βλέπε παράγραφο 3.3). Στη διαδικασία της προσαρμογής, το πάχος του 

υμενίου αποτελεί και αυτό παράμετρο, που αφήνεται να λάβει τιμές εντός στενών 

ορίων γύρω από αυτή την πειραματική τιμή που έχει βρεθεί. 

 Τα αποτελέσματα της προσαρμογής των είκοσι διαφορετικών μετρήσεων μας δίνουν 

τη μέση τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς και του πάχους του εκάστοτε υμενίου. Η 

τυπική απόκλιση της μέσης τιμής της διηλεκτρικής σταθεράς και του πάχους που 

προσδιορίζεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία είναι της τάξης του 0.1%.  

Στα σχήματα 3.6 και 3.7 παρατίθενται ενδεικτικές πειραματικές μετρήσεις που 

ελήφθησαν για υμένια Au  και Al  αντίστοιχα. Οι συνεχείς καμπύλες αποτελούν το 

προιόν της προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων. Οι καμπύλες της 

προσαρμογής περιγράφουν ικανοποιητικά τα πειραματικά δεδομένα ενώ τυπικές τιμές 

της συνάρτησης 2χ κυμαίνονται σε τιμές από 42.5 10−× ως 44.0 10−× . 
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Σχήμα 3.6. Πειραματική 
παρατήρηση συντονισμού 
επιφανειακών πλασμονίων σε 
υμένιο Au  πάχους 50nm . Η 
κόκκινη συνεχής καμπύλη 
αποτελεί προϊόν της 
προσαρμογής. 
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Σχήμα 3.7. Πειραματική 
παρατήρηση συντονισμού 
επιφανειακών πλασμονίων σε 
υμένιο Al  πάχους 15nm  το 
οποίο καλύπτεται από πολύ 
λεπτό στρώμα οξειδίου του 
αλουμινίου 2 3Al O  πάχους 3nm . 

Η κόκκινη συνεχής καμπύλη 
αποτελεί προϊόν της 
προσαρμογής. 

 

Για τον έλεγχο της επαναληψιμότητας και της σταθερότητας των συνθηκών 

παρασκευής των μεταλλικών υμενίων. η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία 

εκτελέσθηκε για είκοσι διαφορετικά υμένια και για κάθε διαφορετικό μέταλλο  Au , 

Ag  και Al . Οι μέσες τιμές των διηλεκτρικών σταθερών των είκοσι διαφορετικών 

λεπτών υμενίων και οι τυπικές αποκλίσεις που βρέθηκαν είναι οι ακόλουθες 

1 ( 11.5 0.3) (1.26 0.1)Au iε = − ± + ±  

1 ( 17.6 0.3) (0.75 0.1)Ag iε = − ± + ±  

1 ( 50 2) (17 2)Al iε = − ± + ±  

Οι τιμές αυτές βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία με τιμές που αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία (πίνακας III-1). Οι τιμές αυτές καθώς και οι τυπικές τους αποκλίσεις 
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υποδεικνύουν τον επιτυχή έλεγχο των συνθηκών παρασκευής και την ομοιότητα των 

παρασκευασθέντων υμενίων.    

Στην περίπτωση των υμενίων Al  πέρα από το μεταλλικό υμένιο, υφίσταται και ένα 

επιπλέον λεπτό στρώμα οξειδίου του αλουμινίου 2 3Al O 23 το οποίο καλύπτει το 

μεταλλικό υμένιο. Κατά την προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων, 

χρησιμοποιείται υπόδειγμα τεσσάρων στρωμάτων24 (πρίσμα/ Al / 2 3Al O ο/αέρας) το 

οποίος μας δίδει τις τιμές του πάχους και της διηλεκτρικής σταθεράς του οξειδίου του 

αλουμινίου. Οι μέσες τιμές της διηλεκτρικής συνάρτησης και του πάχους που 

ευρέθησαν για τα είκοσι διαφορετικά υμένια είναι οι ακόλουθες     

2 3
2.7 0.1Alε Ο = ±  

2 3
3.1 0.2Al Od nm= ±  

Η τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς του οξειδίου του αλουμινίου βρίσκεται αρκετά 

κοντά σε αυτή του υλικού (
2 3

2.65Alε Ο = ) [CRC Handbook 1979]. 

Η παραμονή (3-5 εικοσιτετράωρα) των υμενίων στο περιβάλλον του εργαστηρίου 

δηλαδή σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, δεν έχει καμία επίδραση στα 

χαρακτηριστικά της καμπύλης διέγερσης των υμενίων Au  και Al , όπως 

διαπιστώθηκε μέσω πειραματικών μετρήσεων. Αντίθετα τα υμένια Ag  παρουσιάζουν 

ελαφρά μετακίνηση της καμπύλης διέγερσης προς μεγαλύτερες γωνίες, πράγμα που 

υποδηλώνει θείωση του μεταλλικού υμενίου Ag  κατά την παραμονή του στον 

ατμοσφαιρικό αέρα.    

Στις μετρήσεις εντός διαλύματος πχ. τολουόλιο (σχήμα 3.8), παρατηρούμε ότι οι 

πειραματικές καμπύλες μετατοπίζονται προς μεγαλύτερες γωνίες, πράγμα 

                                                            
23 Το οποίο δημιουργείται κατά την έξοδο του υμενίου από το θάλαμο εξάχνωσης και 

«προστατεύει» το μεταλλικό υμένιο από περαιτέρω οξείδωση. 
24 Για τα υμένια Au  και Ag  χρησιμοποιείται υπόδειγμα τριών στρωμάτων 

(πρίσμα/υμένιο/αέρας). 
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αναμενόμενο καθώς ο δείκτη διάθλασης των υγρών είναι μεγαλύτερος από αυτόν του 

ατμοσφαιρικού αέρα και συνεπώς η ορική γωνία αυξάνει σημαντικά25. 
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Σχήμα 3.8. Πειραματική καμπύλη 
συντονισμού επί υμενίων Ag  
(~ 56nm ) και Al  (~15nm ) εντός 
διαλύτη τολουολίου (in-situ). 
 

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων στην 

περίπτωση in-situ (σχήμα 3.9) απέδωσε ταυτόσημα αποτελέσματα με τις ex-situ 

μετρήσεις, όσον αφορά τις διηλεκτρικές σταθερές των μεταλλικών υμενίων Au , Ag  

και Al . Τα υμένια Ag  σε αντίθεση με την περίπτωση των ex-situ μετρήσεων τους, 

δεν παρουσιάζουν μετρήσιμες μεταβολές στην καμπύλη διέγερσης τους μετά την 

πάροδο ενός εικοσιτετραώρου σε επαφή με τουλουόλιο ή αιθανόλη και συνεπώς 

μπορούν και αυτά να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα προσρόφησης εντός 

διαλύματος. 

Σε τυπικά πειράματα προσρόφησης τα οποία εκτελέστηκαν, μετρήθηκαν 

πειραματικές καμπύλες διέγερσης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μετά την 

εκκίνηση της προσρόφησης (εισαγωγή διαλύματος στην κυψελίδα). Στο σχήμα 3.10, 

παρατίθενται ενδεικτικές μετρήσεις προσρόφησης γραμμικού συμπολυμερούς PS-

PEO επί της διεπιφάνειας Ag  / τολουολίου (για χρόνους προσρόφησης 

0,300,1200t s= ). 

 

                                                            
25 Ακριβώς αυτό το φαινόμενο κάνει απαραίτητη τη χρήση πρίσματος υψηλού δείκτη 

διάθλασης ούτως ώστε να συγκρατηθεί η τιμή της ορικής γωνίας σε περιοχή γωνιών που είναι 

σχετικά εύκολο να σαρωθεί.  
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Σχήμα 3.9. Δείγμα προσαρμογής 
πειραματικών δεδομένων 
καμπύλης συντονισμού γύρω από 
την γωνία minθ για υμένιο Al  

( ~ 15nm ) εντός τολουολίου. 
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Σχήμα 3.10. Ενδεικτικές 
πειραματικές καμπύλες 
συντονισμού κατά τη διάρκεια 
της προσρόφησης 
συμπολυμερούς PS-PEO στην 
διεπιφάνεια Ag  / τολουολίου. 
 

Παρατηρείται μετατόπιση του minθ καθώς ο χρόνος αυξάνει, γεγονός ενδεικτικό της 

αύξησης του αριθμού των αλυσίδων οι οποίες απαρτίζουν το προσροφημένο στρώμα. 

Η προσαρμογή όλων των καμπύλων οι οποίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του 

εκάστοτε πειράματος αποδίδει την κινητική του φαινομένου της προσρόφησης.  

Κατά την προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων τα οποία αντιστοιχούν στην 

προσρόφηση πολυμερών ή ολιγομερών επί της διεπιφάνειας μεταλλικού υμενίου / 

διαλύματος, οι παράμετροι που αφορούν το μεταλλικό υμένιο (πάχος, διηλεκτρική 

σταθερά) ορίζονται ως σταθερές. Οι τιμές τους είναι αυτές που προκύπτουν από την 

προσαρμογή των 20 μετρήσεων αναφοράς η οποία λαμβάνονται πριν την είσοδο του 

διαλύματος στην κυψελίδα.  

Η τιμή της διηλεκτρικής συνάρτησης του διαλύματος η οποία χρησιμοποιείται στην 

προσαρμογή διορθώνεται σύμφωνα με τη μετρούμενη θερμοκρασία  όπως επίσης 
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σύμφωνα με τη συγκέντρωση του διαλύματος που χρησιμοποιείται26. Συγκεκριμένα η 

βαθμίδα του δείκτη διάθλασης των διαλυτών τολουόλιο και αιθανόλη συναρτήσει της 

θερμοκρασία ισούται με 4/ 5.5 10 / o
toluenedn dT C−= − × και 

4/ 4.0 10 / o
ethanoldn dT C−= − × [CRC Handbook 1979] αντίστοιχα27. Χρησιμοποιώντας 

την σχέση 2
ύ ύnδιαλ τη διαλ τηε =  καθορίζεται η διηλεκτρική συνάρτηση του διαλύτη που 

χρησιμοποιείται στην προσαρμογή της καμπύλης συντονισμού. Τέλος η συνεισφορά 

του διαλυμένου πολυμερούς ή ολιγομερούς στην διηλεκτρική συνάρτηση του 

διαλύματος υπολογίζεται μέσω της σχέσης n ύ ύV Vδιαλ τη διαλ τη πολ πολε ε ε= + , όπου 

,ύδιαλ τη πολε ε  οι διηλεκτρικές σταθερές και ,ύV Vδιαλ τη πολ το κλάσμα όγκου του διαλύτη 

και του πολυμερούς / ολιγομερούς αντίστοιχα. 

 

3.6. Προσδιορισμός της πειραματικής ακρίβειας 

Οι κύριες συνεισφορές στην πειραματική αβεβαιότητα προσδιορισμού της καμπύλης 

συντονισμού οι οποίες καθορίζουν και την ποιότητα της προσαρμογής28 προέρχονται 

    α) από τις μεταβολές της έντασης της κανονικοποιημένης δέσμης laser που είναι 

της τάξης του 0.1%.  

    β) την πεπερασμένη ακρίβεια του γωνιομέτρου ( 00.005± )  

    γ) την αβεβαιότητα του προσδιορισμού της θερμοκρασίας του διαλύματος 

0.05o C± .  

                                                            
26 Η διόρθωση αυτή μεταβάλει ανεπαίσθητα τα τελικά αποτελέσματα της προσαρμογής, 

καθώς τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται είναι αρκετά αραιά και η συνεισφορά της 

συγκέντρωσης στην διηλεκτρική σταθερά του διαλύματος είναι αμελητέα. 
27 Οι συγκεκριμένες τιμές της μεταβολής του δείκτη διάθλασης του τολουολίου και της 

αιθανόλης συναρτήσει της θερμοκρασίας, επιβεβαιώθηκαν και μέσω μετρήσεων καμπύλης 

διέγερσης λεπτών υμενίων Au σε επαφή με κάθε ένα διαλύτη, για διαφορετικές θερμοκρασίες 

από τους 15 ως 25 oC . 
28 Η ποιότητα της προσαρμογής καθορίζεται από την τιμή της συνάρτησης 2χ . Τιμές της 

2χ μικρότερες του 45 10−× είναι άκρως ικανοποιητικές. 



Κεφάλαιο 3 

  73

Λόγω της μη ύπαρξης αναλυτικής έκφρασης για την σύνδεση των παραπάνω μεγεθών 

με τις ποσότητες  minθ και 1/2θ , δεν μπορούν να γίνουν υπολογισμοί μετάδοσης 

σφάλματος. Έτσι λοιπόν, για τον προσδιορισμό της πειραματικής ακρίβειας που 

χαρακτηρίζει τη διάταξη η οποία κατασκευάσθηκε, πραγματοποιήθηκε σειρά 

μετρήσεων (έναντι του ατμοσφαιρικού αέρα και διαλύτη τολουενίου) της καμπύλης 

συντονισμού υμενίων Au  και Al . Μέσω της προσαρμογής της καμπύλης 

συντονισμού για 20 διαφορετικές μετρήσεις του ίδιου υμενίου, στην ίδια 

θερμοκρασία, προσδιορίζεται η τυπική απόκλιση σ των μεγεθών minθ και 1/2θ .  

Με την παραπάνω διαδικασία βρέθηκε ότι οι πειραματικά ευρισκόμενες τιμές των 

μεγεθών minθ και 1/2θ  ακολουθούν κατά προσέγγιση κανονική κατανομή ενώ 

παράλληλα βρίσκουμε ότι η τυπική απόκλιση των μεγεθών minθ και 1/2θ  ισούται με 

0.002o± και 0.008o±  αντίστοιχα.  

Οι τιμές αυτές οι οποίες εξαρτώνται αποκλειστικά από την πειραματική διάταξη και 

τον αριθμό επανάληψης των πειραματικών μετρήσεων, αντιστοιχούν στην περίπτωση 

όπου γίνονται 20 διαφορετικές μετρήσεις με το ελάχιστο δυνατό βήμα ( 0.01o ) για ένα 

εύρος γωνιών 10±  μοιρών γύρω από το ελάχιστο της παρατηρούμενης 

ανακλαστικότητας.  

Η ακρίβεια προσδιορισμού των minθ και 1/2θ  είναι άμεσα σχετιζόμενη με την 

ικανότητα προσδιορισμού των χαρακτηριστικών του εκάστοτε προσροφημένου 

στρώματος (βλέπε παράγραφο 2.6). Συγκεκριμένα διεξάγοντας 20 διαφορετικές 

μετρήσεις της καμπύλης συντονισμού, για ένα τυπικό σύστημα προσροφημένης 

πολυμερικής ψήκτρας πολυστυρενίου εντός διαλύτη τολουενίου, το πάχος της 

ψήκτρας μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια της τάξεως των 10nm±  ενώ η 

προσροφημένη μάζα ανά μονάδα επιφάνειας με ακρίβεια 20.03 /mg m± 29. 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση της μελέτης αυτό-οργανωμένων μονομοριακών 

στρωμάτων πάχους 1 3nm− , η ακρίβεια με την οποία μπορεί να προσδιοριστεί το 

πάχος του SAM με την παρούσα πειραματική διάταξη, είναι της τάξης των 0.05nm± . 

                                                            
29 Για μια και μόνο μέτρηση της καμπύλης συντονισμού, η ακρίβεια προσδιορισμού της 

προσροφημένης μάζας ανά μονάδα επιφάνειας για τα συστήματα που μελετήθηκαν, είναι της 

τάξης των 20.1 /mg m± . 
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Κεφάλαιο 4 

 

Μελέτη της αυτό-οργάνωσης πολυμερών και ολιγομερών σε 
επιφάνειες 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάται η αυτό-οργάνωση γραμμικών συμπολυμερών, 

αστεροειδών πολυμερών και τασιενεργών ολιγομερών σε επιφάνειες.   

Στην ενότητα 4.1 αφού προηγηθεί μια συνοπτική ανασκόπηση της θεωρία των 

πολυμερικών ψηκρών, παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα με τη μέθοδο 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, σχετικά με την δημιουργία πολυμερικών 

ψηκτρών δια της αυτοργάνωσης γραμμικών συμπολυμερών επί επιφανειών. Τα 

συστήματα που μελετώνται αφορούν συμπολυμερή PS-PEO μεταβλητού μοριακού 

βάρους.  

Στην ενότητα 4.2 μελετάται η αυτο-οργάνωση πολυμερικών ψηκτρών σε επιφάνειες 

2 3Al O  οι οποίες προκύπτουν κατά την προσρόφηση αστεροειδών πολυμερών δύο 

διαφορετικών αρχιτεκτονικών τα οποία φέρουν ενεργές ακραίες ομάδες στο κέντρο ή 

στα άκρα τους. Μετά την συνοπτική παρουσίαση των γενικών ιδιοτήτων των 

αστεροειδών πολυμερών, παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα τα οποία 

ελήφθησαν με την μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων και συμπληρωματικά 

με τη μέθοδο ανάκλασης νετρονίων (Neutron Reflectivity) όσον αφορά την 

προσρόφηση αστεροειδών πολυμερών πολυστυρενίου τα οποία φέρουν ενεργές 

ομάδες zwitterion - X=(CH3)2N+(CH2)3SO3
-. Τα πειραματικά αποτελέσματα 

συγκρίνονται με θεωρητικούς υπολογισμούς κλίμακας (scaling) όπως επίσης με 

προσομοιώσεις Monte Carlo οι οποίες εκτελέσθηκαν.  

Στην ενότητα 4.3 αφού προηγηθεί μια συνοπτική αναφορά στα αυτοοργανούμενα 

μονομοριακά στρώματα (self assembled monolayers)  παρουσιάζονται πειραματικά 

αποτελέσματα με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων σχετικά με την 

δημιουργία μονομοριακών στρωμάτων ολιγομερών αλκανίων τα οποία φέρουν 

φωσφονική ρίζα επί επιφανειών 2 3Al O  .  
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4.1 Αυτοοργάνωση ακροτενώς προσροφημένων γραμμικών 
συμπολυμερών 

 

4.1.1 Εισαγωγή 

Η θεωρητική και πειραματική αντιμετώπιση της συμπεριφοράς ακροτενώς 

αγκιστρωμένων γραμμικών πολυμερών σε επιφάνειες (σχήμα 4.1.1) έχει απασχολήσει 

πλειάδα ερευνητών κατά την τελευταία τριαντακονταετία [Fleer et al. 1993, Advicula 

et al. 2004], αρχικά λόγω του θεωρητικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν αυτά τα 

συστήματα αλλά και λόγω των πολλών τεχνολογικών εφαρμογών που βρίσκουν στο 

πεδίο της σταθεροποίησης κολλοειδών [Napper et al. 1983, Lyklema et al. 1995] και 

γενικότερα της μεταβολής των φυσικοχημικών ιδιοτήτων επιφανειών όπως π.χ. η 

διαβροχή, η λίπανση και η προσρόφηση.  

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.1.1 Σχηματική αναπαράσταση 
συστήματος ακροτενώς αγκιστρωμένων 
γραμμικών πολυμερών σε μια επιφάνεια. 
 

 

 

Υπό συνθήκες υψηλής πυκνότητας του στρώματος των αγκιστρωμένων πολυμερών, 

οι πολυμερικές αλυσίδες εκτείνονται σε αποστάσεις από την επιφάνεια κατά πολύ 

μεγαλύτερες από το χαρακτηριστικό μέγεθος τους όταν βρίσκονται ελεύθερες εντός 

καλού διαλύτη. Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα χαρακτηρίζεται ως μια 

πολυμερική ψήκτρα (polymer brush) [Milner 1991, Halperin et al. 1992]. Τα 

χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων εξαρτώνται από το μοριακό βάρος των 
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αλυσίδων, την πυκνότητα αγκίστρωσης τους όπως επίσης και από την ποιότητα του 

διαλύτη εντός του οποίο βρίσκονται. 

Η έκταση του αγκιστρωμένου στρώματος οφείλεται στα φαινόμενα αποκλειώμενου 

όγκου (excluded volume effects) τα οποία ωθούν τις αγκιστρωμένες αλυσίδες να 

ελαχιστοποιήσουν τις «επαφές» τους με τις υπόλοιπες. Η ελεύθερη ενέργεια η οποία 

αυξάνεται λόγω της αγκίστρωσης των αλυσίδων, συνοδεύεται από την ελάττωση της 

εντροπίας του συστήματος καθώς οι δυνατές διαμορφώσεις για μια αλυσίδα υπό 

έκταση είναι λιγότερες.  

Μια από τις πρώτες εφαρμογές των πολυμερικών ψηκτρών αποτέλεσε η 

σταθεροποίηση κολλοειδών συστημάτων μέσω της ακροτενούς προσρόφησης 

πολυμερικών αλυσίδων επί των κολλοειδών σωματιδίων [Napper 1988, Milner 1991]. 

Η παρουσία των πολυμερικών ψηκτρών στην περιφέρεια των κολλοειδών 

σωματιδίων μπορεί να αναχαιτίσει την συσσωμάτωση μέσω των απωστικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πολυμερικών αλυσίδων. 

Οι εφαρμογές των πολυμερικών ψηκτρών επεκτείνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια 

ειδικά στο πεδίο των «αποκρίσιμων» και «έξυπνων» υλικών [Anastasiadis et al. 2003, 

Mansky et al. 1993, Genzer et al. 2000, Baker et al. 2000, Anastassopoulos et al. 

2006]. Για παράδειγμα επιφανειακές ιδιότητες όπως η διαβροχή και η λίπανση 

μπορούν να τροποποιηθούν με ελεγχόμενο τρόπο μέσω της χρήσης πολυμερικών 

ψηκτρών [Napper 1998]. Άλλες εφαρμογές οι οποίες έχουν προταθεί τελευταία 

αφορούν ψήκτρες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορείς ελεγχόμενης 

απελευθέρωσης φαρμάκων [Imanishi et al. 1995, Galaev et al. 1999], ως χημικές 

πύλες για τον έλεγχο της ροής υγρών διαμέσω πορώδων υλικών [Ito et al. 1997, 

Sevick 1996, Koutsioubas et al. 2009a], ως μεταφορείς νανοσωματιδίων (μικτές 

ψήκτρες) [Prokhorova et al. 2003, Santer et al. 2004, Santer et al. 2007], ως πιθανά 

εργαλεία επιβολής υγροκρυσταλλικής τάξης [Koutsioubas et al. 2008b] και για την 

παραγωγή βιο-συμβατών επιφανειών [Napper 1998]. 

Η παρασκευή πολυμερικών ψηκτρών μπορεί να γίνει με δυο διαφορετικές μεθόδους 

α) μέσω της αυτοοργάνωσης (self assembly / grafting to) γραμμικών πολυμερών που 

στο ένα τους άκρο φέρουν κατάλληλη ενεργή ομάδα ή κατάλληλο ολιγομερές με το 

οποίο αγκιστρώνονται στην επιφάνεια [Field et al. 1992, Park et al. 2002] και β) μέσω 
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του πολυμερισμού των αλυσίδων αρχίζοντας από κατάλληλους εκκινητές οι οποίοι 

έχουν προ-εναποτεθεί επί της επιφάνειας (grafting from) [Zhao and Brittain 2000]. 

Στην επόμενη παράγραφο συζητούνται οι ιδιότητες ισσοροπίας και η κινητική της 

προσρόφησης αυτο-οργανούμενων πολυμερικών ψηκτρών γραμμικών πολυμερών 

όπως αυτές προσδιορίστηκαν μέσω της μεθόδου διέγερσης επιφανειακών 

πλασμονίων. Μετά από μια σύντομη παράθεση του θεωρητικού υποβάθρου για αυτά 

τα συστήματα, παραθέτουμε αποτελέσματα που σχετίζονται με την προσρόφηση 

ισχυρά ασύμμετρων γραμμικών συμπολυμερών πολυστυρενίου-πολυαιθυλενοξειδίου 

PS-PEO σε επιφάνειες οξειδίου του αλουμινίου, 2 3Al O και αργύρου, Ag .    

  

4.1.2 Γραμμικές Πολυμερικές αλυσίδες σε διάλυμα  

 

Τα πολυμερή αποτελούν μακρομόρια στα οποία N  επαναλαμβανόμενα μονομερή 

συνδέονται δια χημικού δεσμού μεταξύ τους σχηματίζοντας αλυσίδες, όπως για 

παράδειγμα το πολυαιθυλένιο (PE) και το πολυστυρένιο (PS). Οι διαστάσεις των 

πολυμερών υπερβαίνουν κατά 1-2 τάξεις μεγέθους το μέγεθος της δομικής τους 

μονάδας. Μια τυπική πολυμερική αλυσίδα εντός καλού διαλύτη έχει μέγεθος 

δεκάδων νανομέτρων. 

Η διαμόρφωση μιας πολυμερικής αλυσίδας στις τρεις διαστάσεις καθορίζεται από τις 

θέσεις των μονομερών της 1( ,..., )Nr r r=  . Μέτρο του μεγέθους μιας αλυσίδας εντός 

διαλύματος αποτελούν α) το μέσο τετράγωνο της από άκρο σε άκρο απόστασης 2
eR  

και β) το μέσο τετράγωνο της γυροσκοπικής ακτίνας 2
gR . Οι ποσότητες αυτές 

ορίζονται ως  

 

2 2
1( )NeR r r= −    και  2 2

1

1 ( )N
i cmg i

R r R
N =

= −∑  

 

όπου cmR  το διάνυσμα θέσης του κέντρου μάζας. 

Εντός ενός πολύ αραιού διαλύματος, τα μακρομόρια βρίσκονται κατά μέσο όρο πολύ 

μακριά το ένα από το άλλο και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις μπορούν να 
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αγνοηθούν. Συνεπώς οι ιδιότητές τους εντός αραιού διαλύματος μπορούν να 

μελετηθούν θεωρώντας απομονωμένες αλυσίδες σε αλληλεπίδραση μόνο με τα μόρια 

του διαλύτη. 

Εν γένει τα πολυμερή διαθέτουν ένα πολύ μεγάλο πλήθος εσωτερικών βαθμών 

ελευθερίας. Η δυνατότητα περιστροφής γύρω από ένα δεσμό δίδει τον μεγάλο αριθμό 

των πιθανών διαμορφώσεων μιας αλυσίδας. Βεβαίως ανάλογα με τη δομή της 

δομικής μονάδας των αλυσίδων μπορούν να υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά τις 

περιστροφές γύρω από ένα δεσμό ή και επιπλέον αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μονομερών της ίδιας αλυσίδας οι οποίες περιορίζουν τις πιθανές διαμορφώσεις λόγω 

της σχετικά υψηλής τους ενέργειας1. 

Στην περίπτωση που η ενεργειακές διαφορές μεταξύ διαφόρων διαμορφώσεων του 

πολυμερούς είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με την θερμική κίνηση (thermal motion) 

εντός καλού διαλύτη2 (good solvent conditions), τότε η αλυσίδα χαρακτηρίζεται ως 

εύκαμπτη. Οι ιδιότητες μεγάλων εύκαμπτων πολυμερικών αλυσίδων μπορούν να 

περιγραφούν σε πρώτη προσέγγιση [Kuhn 1934,Flory 1953] ως ένας τυχαίος 

περίπατος (random walk) στις τρεις διαστάσεις, αγνοώντας πλήρως τις «χημικές 

λεπτομέριες» των αλυσίδων και το γεγονός του πεπερασμένου όγκου που 

καταλαμβάνουν τα μονομερή. 

Στα πλαίσια της προσέγγισης του τυχαίου περιπάτου το μέγεθος εντός διαλύματος 

μιας μεγάλης εύκαμπτης αλυσίδας είναι ανάλογο της ρίζας του αριθμού των 

μονομερών που την απαρτίζουν N  

 
0.5~ ~g eR R N                                          (4.1.1) 

 

                                                            
1 Σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις για παράδειγμα οφείλεται η δευτεροταγής δομή πολλών 

βιολογικών μακρομορίων. 
2 Με τον όρο «καλός διαλύτης» υπονοούμε την απουσία ελκτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

τον μονομερών. Στην περίπτωση «κακού διαλύτη» υφίστανται ελκτικές δυνάμεις Van der 

Waals μεταξύ των μονομερών οι οποίες οδηγούν στην ελάττωση του όγκου που 

καταλαμβάνει η αλυσίδα εντός του διαλύματος.  
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όπου οι συντελεστές αναλογίας στη σχέση (4.1.1) εξαρτώνται από το μήκος του 

δεσμού μεταξύ των μονομερών και από την ευκαμψία της αλυσίδας.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μονομερή καταλαμβάνουν πεπερασμένο όγκο ο οποίος 

δεν μπορεί να επικαλύπτεται με αυτόν ενός άλλου μονομερούς, εισάγεται το μοντέλο 

του αυτο-αποκλειόμενου τυχαίου περιπάτου (self avoiding random walk), στα 

πλαίσια του οποίου οι πόσοτητες gR  και eR  έχουν την ακόλουθη εξάρτηση από 

τον αριθμό των μονομερών  

 
0.588~ ~g eR R N                                             (4.1.2) 

 

Πειραματικά έχει επιβεβαιωθεί η σχέση (4.1.2) και ειδικότερα για αλυσίδες 

πολυστυρενίου εντός διαλύτη τολουολίου [Roovers & Toporowski 1980] οι οποίες 

μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Προφανώς εντός ημι-αραιών διαλυμάτων όπου 

οι αλυσίδες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, η παραπάνω συμπεριφορά δεν ισχύει. 

Σύμφωνα με την ανάλυση της Γαλλικής σχολής [de Gennes 1979], με την χρήση 

επιχειρημάτων κλίμακας (scaling) πάνω από την πυκνότητα επικάλυψης (overlap 

concentration) δηλαδή όταν ο όγκος που καταλαμβάνει το συνόλο των αλυσίδων 

ξεπερνά τον όγκο του διαλύματος, τότε οι πολυμερικές αλυσίδες μπορούν να 

αναπαρασταθούν (σχήμα 4.1.2) ως μια νέα αλυσίδα αποτελούμενη από 

επαναλαμβανόμενες  χάνδρες (blobs) μεγέθους ξ  οι οποίες συνεισφέρουν στην 

ελεύθερη ενέργεια του συστήματος ποσότητα ενέργειας ίση με Bk T .  Ο αριθμός των 

μονομερών bn που περιλαμβάνεται εντός κάθε χάνδρας, εξαρτάται από την 

συγκέντρωση του διαλύματος ϕ  και το μέγεθος της χάνδρας, δίδεται από τη σχέση 

 
3/4~ξ ϕ−                                                  (4.1.3a) 

 

ενώ παράλληλα το μέγεθος της χάνδρας σχετίζεται με τον αριθμό των μονομερών ανά 

χάνδρα σύμφωνα με τη σχέση αναλογίας  

 
3/5~ bnξ                                                   (4.1.3β) 
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Οι σχέσεις (4.1.3) α & β, αποτελούν τις βασικές προβλέψεις της θεωρίας κλίμακας για 

ημι-αραιά πολυμερικά διαλύματα και έχουν επιβεβαιωθεί πειραματικά μέσω 

πειραμάτων σκέδασης φωτός [de Gennes 1979].  

 

 

 
Σχήμα 4.1.2. Αναπαράσταση 
πολυμερικής αλυσίδας 
αποτελούμενης από 6 χάνδρες 
(blobs) εντός ημί-αραιού 
διαλύματος. 
 

 

 

4.1.3 Θεωρία πολυμερικών ψηκρών (polymer brushes). 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αυτού της παραγράφου, εφόσον ένα γραμμικό 

πολυμερές φέρει κατάλληλη ενεργή ομάδα στο ένα του άκρο, τότε μπορεί να 

προσροφηθεί επί μιας λείας επιφάνειας. Όταν η μέση απόσταση ανάμεσα στα 

αγκιστρωμένα άκρα s  είναι μεγαλύτερη από την γυροσκοπική ακτίνα των αλυσίδων, 

τότε οι πολυμερικές αλυσίδες είναι απομονωμένες, δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

και οι ιδιότητές τους δεν διαφέρουν με αυτές εντός αραιού διαλύματος. Για 

gs R> ονομάζουμε το προσροφημένο στρώμα «μανιτάρι» (mushroom) λόγω της 

χαρακτηριστικής μορφής των απομονωμένων αλυσίδων (σχήμα 4.1.3).  

Στην περίπτωση μεγαλύτερης πυκνότητας πρόσδεσης gs R< , αρχίζουμε να 

μεταβαίνουμε στην συμπεριφορά πολυμερικής ψήκτρας καθώς οι πολυμερικές 

αλυσίδες αρχίζουν να αλληλοεπικαλύπτονται (σχήμα 4.1.3). Σε ακόμη μεγαλύτερες 

πυκνότητες πρόσδεσης3 το προσροφημένο στρώμα πλέον είναι τόσο πυκνό ώστε 

                                                            
3 Η πυκνότητα πρόσδεσης σ ορίζεται ως ο αριθμός των προσδεδεμένων άκρων ανά μονάδα 

επιφάνειας ( /N Aσ = ). 
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μπορεί να θεωρηθεί ότι η συμπεριφορά των αλυσίδων είναι η ίδια όπως σε ένα ημι-

αραιό διάλυμα. 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.1.3 Αναπαράσταση της 
συμπεριφοράς ακροτενώς προσροφημένων 
αλυσίδων για διάφορες πυκνότητες πρόσδεσης. 
 

“μανιτάρια”

Ψήκτρα

  εκκίνηση
επικάληψης
  αλυσίδων

 

 

Έτσι ακολουθώντας την διαστατική ανάλυση των Alexander -  De Gennes [Alexander 

1977, de Gennes 1980] μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εντός της πολυμερικής ψήκτρας 

όλες οι αλυσίδες δομούνται ως μια αλληλουχία στηλών από χανδρες που έχουν 

μέγεθος ξ   και οι οποίες εκτείνονται από την επιφάνεια προσρόφησης μέχρι ύψος 

L (σχήμα 4.1.4). Ακολουθώντας τον συλλογισμό του Alexander [Alexander 1977], η 

κατά Helmholtz ελεύθερη ενέργεια ανά αλυσίδα μπορεί να γραφεί ως άθροισμα δύο 

όρων: 

 

1 2f f f= +                                                 (4.1.4) 

 

Όπου ο όρος 1f  αντιστοιχεί κυρίως στην ενέργεια αλληλεπίδρασης4 της ενεργής 

ακραίας ομάδας με την επιφάνεια ενώ ο όρος 2f περιλαμβάνει τις συνεισφορές της 

                                                            
4 Η ενέργεια αυτή καθορίζει και των αριθμό των χανδρών ανά αλυσίδα ~ /b bg N n . 

Μεγαλύτερες ενέργειες αλληλεπίδρασης Δ  δίδουν πιο πυκνά στρώματα ψήκτρας, οι 

αλυσίδες των οποίων φέρουν μεγαλύτερο αριθμό χανδρών. 
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ελαστικής ενέργειας5 της αλυσίδας και της απωστικής ενέργειας6 μεταξύ των 

χανδρών. Για δεδομένη πυκνότητα πρόσδεσης /n Aσ =  της ψήκτρας7, η 

ελαχιστοποίηση του όρου 2f  ως προς το ύψος την πολυμερικής ψήκτρας μας δίδει τις 

σχέσεις αναλογίας  

 

 2/3
0 ~L Ns−  ή  1/3

0 ~L Nσ                                     (4.1.5) 

 

η οποία συνδέει το ύψος της ψήκτρας με την απόσταση των αγκιστρωμένων άκρων 

και με τον αριθμό των μονομερών της αλυσίδας ή ισοδύναμα με το μοριακό της 

βάρος wM . 

 

ξ

Lo

 

 

 
 
Σχήμα 4.1.4. Αναπαράσταση 
πολυμερικής ψήκτρα στα πλαίσια του 
υποδείγματος Alexander – De Gennes. 
 

Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στην σχέση αναλογίας (4.1.5) με τον 

ακόλουθο απλό συλλογισμό. Το μέγεθος κάθε χάνδρας των αλυσίδων είναι ίσο με την 

μέση απόσταση των προσδεμένων άκρων sξ = . Επειδή η συγκέντρωση των 

μονομερών εντός της χάνδρας 3~ /b bnϕ ξ  οφείλει να είναι ίση με τη συγκέντρωση 

                                                            
5 Ο όρος της ελαστικής ενέργειας υπολογίζεται βάση της υπόθεσης ότι η αλυσίδα εντός της 

ψήκτρας αποτελεί μια αλληλουχία χανδρών. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του 

Alexander [Alexander 1977] η ελαστική ενέργεια ανά αλυσίδα ισούται με 
2 2

2 0 /( / )k L N g ξ .όπου g  o αριθμός των μονομερών ανά χάνδρα και  2k μια σταθερά. 
6 Ο όρος της απωστικής ενέργειας, ακολουθώντας την ανάλυση των Daoud και De Gennes 

[Daoud & de Gennes 1987] για ημι-αραιά διαλύματα μπορεί να γραφεί ως 
5/ 4

1 ( / )k N N Dσ ,όπου 1k μια σταθερά. 

7 Όπου n ο αριθμός τον προσδεμένων αλυσίδων ανά επιφάνεια A . 
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μονομερών συνολικά εντός της ψήκτρας 0~ /Nn L Aϕ , και χρησιμοποιώντας τη 

σχέση (4.1.3β) η οποία ισχύει εφόσον η ψήκτρα είναι ημι-αραιή, καταλήγουμε ξανά 

στην σχέση αναλογίας (4.1.5).  

Προεκτείνοντας τα διαστατικά επιχειρήματα πέρα από τις ψήκτρες δεδομένης 

πυκνότητας πρόσδεσης, στην περίπτωση όπου έχουμε αυτοοργανούμενες αλυσίδες οι 

οποίες αγκιστρώνονται από το ένα άκρο τους το οποίο φέρει κατάλληλη ενεργό 

ομάδα με ενέργεια αλληλεπίδρασης με την επιφάνεια Δ , μπορούμε να ισχυριστούμε 

ότι η ενέργεια Δ  σε μονάδες Bk T  ισούται με τον αριθμό των χανδρών ανά αλυσίδα, 

δηλαδή /b bg N nΔ = =  αφού κάθε χάνδρα συνεισφέρει ελεύθερη ενέργεια 

Bk T .Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα (4.1.5) καταλήγουμε στην σχέση αναλογίας 

 
3/5 2/5

0 ~L N Δ                                             (4.1.6) 

  

Το αποτέλεσμα (4.1.6) έχει επίσης επιβεβαιωθεί πειραματικά για διαφορετικούς 

τύπους ακροτενώς προσροφημένων πολυμερών [ Tauton et al. 1990, Field et al. 1992,  

Watanabe & Tirell 1993, Advicula et al. 2004]. 

Η βασική παραδοχή του υποδείγματος Alexander – De Gennes ότι όλες οι 

αγκιστρωμένες αλυσίδες είναι εκτεταμένες κατά ίσο ύψος από την επιφάνεια, 

αποτελεί μια υπεραπλούστεση η οποία υποεκτιμά την εντροπική συνεισφορά των 

διαφορετικών διαμορφώσεων. Στην πραγματικότητα οι αλυσίδες δεν είναι 

ομοιόμορφα εκτετεμένες αλλά πολλές από αυτές εντός του στρώματος της 

πολυμερικής ψήκτρας αναδιπλώνονται με κατεύθυνση προς την επιφάνεια 

προσρόφησης. Αυτό το γεγονός είχε αναγνωρισθεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 

’80 μετά την εισαγωγή της αναλυτικής θεωρίας αυτοσυμβατού πεδίου (Analytical 

Self-Consistent Field, ASCF theory) από τους Milner, Witten και Gates [Milner 

1988]. 

Στη θεωρία ASCF κάθε μονομερές βρίσκεται υπό την επίδραση ενός μέσου πεδίου το 

οποίο είναι ανάλογο της τοπικής συγκέντρωσης μονομερών ενώ η κατανομή της 

συγκέντρωσης κατά την κάθετη στην επιφάνεια διεύθυνση δεν θεωρείται σταθερή. 

Τα αποτελέσμα τις θεωρίας ASCF όσων αφορά την εξάρτηση του ύψους της ψύκτρας 

από μέγεθος της αλυσίδας και την πυκνότητα πρόσδεσης συμπίπτουν με αυτά της 
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θεωρίας κλιμακας (εξίσωση (4.1.5)). Εκεί όμως που υφίσταται διαφοροποίηση είναι 

στην εκτίμηση της κατανομής της συγκέντρωσης καθώς απομακρυνόμαστε από την 

επιφάνεια. Η θεωρία ASCF προβλέπει ότι η συγκέντρωση αποτελεί παραβολική 

συνάρτηση της απόστασης από την επιφάνεια 2
0( ) (0) 1 ( / )z z Lϕ ϕ ⎡ ⎤= −⎣ ⎦ , ενώ 

παράλληλα προβλέπεται ότι τα ελεύθερα άκρα των αγκιστρωμένων αλυσίδων 

κατανέμονται (όχι ομοιόμορφα) σε όλο το προσροφημένο στρώμα ακόμα και πλησίον 

της επιφάνειας. 

Σειρά πειραματικών εργασιών [Auroy et al. 1991, Auroy et al. 1992, Field et al. 1992, 

Kent et al. 1992, Karim et al. 1994, Perahia et al. 1994] κυρίως με την βοήθεια της 

μεθόδου ανάκλασης νετρονίων σε μικρές γωνίες (Small angle Neutron Reflectivity) 

επιβεβαίωσαν την ορθότητα των προβλέψεων όσο αφορά την κατανομή της 

συγκέντρωσης αν και οι πειραματικές μετρήσεις προβλέπουν μια εκτεταμένη ουρά 

(tail) στο τέλος της κατανομής. Πρέπει να τονιστεί ότι οι προβλέψεις της αναλυτικής 

θεωρίας μέσου πεδίου επαληθεύονται στο όριο των πολύ μεγάλων αλυσίδων και 

μεγάλων πυκνοτήτων πρόσδεσης. Στα πραγματικά πειραματικά συστήματα, ο 

αριθμός των μονομερών ανά αλυσίδα είναι πεπερασμένος ενώ παράλληλα και ειδικά 

στην περίπτωση των αυτοοργανούμενων πολυμερικών ψυκτρών η πυκνότητα 

πρόσδεσης δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η εισαγωγή της αριθμητικής θεωρίας 

αυτοσυμβατού πεδίου (NSCF) [Cosgrove et al. 1987] ή οποία δεν φέρει τους 

περιορισμούς της αναλυτικής θεωρίας, κατέδειξε ότι στην περίπτωση ψηκτρών 

χαμηλού μοριακού βάρους και σχετικά ενδιάμεσης πυκνότητας πρόσδεσης υφίσταται 

ένα λεπτό αραιό στρώμα κοντά στην επιφάνεια της προσρόφησης όπως επίσης και 

μακριά ουρά στο τέλος της κατανομής της συγκέντρωσης, γεγονός το οποίο έδωσε 

εξήγηση και στις πειραματικές παρατηρήσεις. 

Όλες αυτές οι προβλέψεις όσον αφορά της ιδιότητες των πολυμερικών ψηκτρών, 

έχουν μελετηθεί εκτενώς και μέσω μεθόδων προσομοίωσης Monte Carlo [Binder 

1995, Chakrabarti & Toral 1990, Lai & Binder 1991], Molecular Dynamics [Murat & 

Grest 1989] κλπ. Ειδικότερα η μέθοδος Bond Fluctuation Monte Carlo [Camersin & 

Kremer 1988, Binder 1995] έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην μελέτη της ισσοροπίας 

[Lai & Binder 1991,Lai & Binder 1992] και των δυναμικών ιδιοτήτων [Lai 1993] 

πολυμερικών ψηκτρών με ιδιαίτερη επιτυχία.  
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4.1.4. Προσρόφηση συμπολυμερών PS-PEO. 

 

Είναι γνωστό από προηγούμενες πειραματικές εργασίες [Motschmann et al. 1991, 

Field et al. 1992, Dorgan et al. 1993, Dorgan et al. 1994] ότι γραμμικά ασύμμετρα 

συμπολυμερή πολυστυρενίου-πολυαιθυλενοξειδίου (PS-PEO) σε αραιά διαλύματα 

τολουενίου σχηματίζουν πολυμερικές ψήκτρες κατά την προσρόφησή τους επί 

επιφανειών διοξειδίου του πυριτίου 2SiO και μαρμαρυγίας (mica). Το τολουένιο 

αποτελεί καλό διαλύτη για το PS και σχετικά καλό διαλύτη για το PEO.  Στο σχήμα 

4.1.5 αναπαριστούμε μια αλυσίδα ασύμμετρου συμπολυμερούς PS-PEO.  

 

 

 

Σχήμα 4.1.5. Αναπαράσταση ασύμμετου συμπολυμερούς PS-PEO. μονομερή PS (κόκκινο), 
μονομερή PEO (μαύρο). 

 

Η αλυσίδα αποτελείται από δυο συνδεδεμένες υπό-αλυσίδες, μια σχετικά μεγάλου 

αριθμού μονομερών PS και μια μικρή αλυσίδα PEO. Μέσω διπολικών 

αλληλεπιδράσεων μικρής εμβέλειας της μικρής αλυσίδας PEO και της επιφάνειας, το 

συμπολυμερές  μπορεί να αγκιστρωθεί. Η ενέργεια αγκίστρωσης επί επιφανειών 

2SiO και mica είναι περίπου ίση με 8 Bk T  ανά αλυσίδα [Field et al. 1992]. 

Με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, μελετήθηκε η προσρόφηση 

συμπολυμερών PS-PEO επί διεπιφανειών Ag  / τολουενίου και 2 3Al O  / τολουενίου. 

Τα συμπολυμερή και ομοπολυμερή τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι προέλευσης 

Polymer Labs και τα μοριακά τους χαρακτηριστικά όπως επίσης και τα 
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χαρακτηριστικά μεγέθη8 των αλυσίδων εντός αραιού διαλύματος τολουενίου 

παρατίθενται στο πίνακα IV-1.1. Τα διαλύματα τα οποία παρασκευάσθηκαν είναι όλα 

αραιά με τυπικές συγκεντρώσεις της τάξης των 0.01 0.1 /mg ml− . Υπό αυτές τις 

συνθήκες δεν παρατηρείται [Dorgan et al. 1993] η δημιουργία μικκυλίων εντός του 

διαλύματος. 

 

Πολυμερές 310wM ×  PEO wt% /w nM M  ( )FR nm  ( )gR nm  

PS 16.7K 16.7 0 1.02 9.45 3.80 

PS 750K 750 0 1.01 87.5 36.63 

PS-PEO 80K 80 5.0 1.07 23.6 9.67 

PS-PEO 147K 147 1.3 1.09 33.7 13.89 

PS-PEO 182.7K 182.7 4.2 1.07 38.3 15.81 

PS-PEO 322K 322 2.4 1.19 53.4 22.15 

PS-PEO 496.7K 496.7 1.2 1.18 68.8 28.66 

 

Πίνακας IV-1.1. Μοριακό βάρος ( wM ), ποσοστό κατά βάρος PEO (PEO wt%), 

πολυδιασπορά ( /w nM M ) όπως δίδονται από τον κατασκευαστή. Ακτίνα Flory ( FR ) και 

γυροσκοπική ακτίνα ( gR ) των πολυμερών όπως υπολογίστηκε με βάση της εργασίες 

[Roovers & Toporowski 1980]. Το μήκος του τμήματος (PEO) κάθε συμπολυμερούς είναι 
συγκρίσιμου μεγέθους. 

 

Όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 3.2, αφού ληφθεί η καμπύλη 

ανακλαστικότητας συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων επί του εκάστοτε 

μεταλλικού υμενίου σε επαφή με καθαρό διαλύτη, εισάγουμε το διάλυμα εντός της 

κυψελίδας και ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα λαμβάνονται καμπύλες 

συντονισμου9. Μετά τη συλλογή των πειραματικών δεδομένων ακολουθεί 

                                                            
8 Ο υπολογισμός των μεγεθών των αλυσίδων πολυστυρενίου εντός καλού διαλύτη 

(τολουένιο) γίνεται βάση των πειραματικών εργασιών [Roovers & Toporowski 1980]. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τις σχέσεις 0.5850.032F wR M nm= και 0.5950.0117g wR M nm= .  

9 Σημειώνουμε ότι τα πειράματα προσρόφησης έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου 24 26o C− . 
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προσαρμογή10,  η οποία με δεδομένο ότι ο δείκτης διάθλασης του πολυστυρενίου 

ισούται με 1.582polystyrenen =  [Rudd], μας δίδει την μάζα του προσροφημένου 

στρώματος ανά μονάδα επιφάνειας11 Γ  συναρτήσει του χρόνου t .  

 

4.1.4.1 Προσρόφηση επί επιφανειών Ag  
 

Η εξέταση των προκαταρκτικών μετρήσεων προσρόφησης πολυμερών PS και 

συμπολυμερών PS-PEO στην διεπιφάνεια Ag / τολουενίου, έδειξε ότι επί της 

επιφάνειας δεν σχηματίζεται πολυμερική ψήκτρα καθώς τα μονομερή PS έχουν την 

δυνατότητα να προσροφηθούν επί του Ag. 

Συγκεκριμένα αντιπροσωπευτικές μετρήσεις της κινητικής της προσρόφησης των 

πολυμερών PS και των συμπολυμερών PS-PEO (πίνακας IV-1.1) επί επιφανειών Ag 

από διαλύματα τολουενίου συγκέντρωσης 0.01 /mg ml  παρουσιάζονται στο σχήμα 

4.1.6. Ποιοτικά μπορούμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: 

 

α) επί της επιφάνειας Ag προσροφώνται αλυσίδες PS και PS-PEO. Οι τελικές 

προσροφήσεις είναι σχετικά χαμηλές συγκρινόμενες με συστήματα πολυμερικών 

ψηκτρών συμπολυμερών PS-PEO παρόμοιου μοριακού βάρους επί επιφανειών 

οξειδίων..   

β) η παρουσία μονομερών PEO σε μια αλυσίδα δεν μεταβάλλει ιδιαίτερα την 

ικανότητά της να προσροφηθεί στην επιφάνεια σε σχέση με τα ομοπολυμερή PS.  

                                                            
10 Στην διαδικασία της προσαρμογής χρησιμοποιείται υπόδειγμα τεσσάρων (πρίσμα / Ag / 

προσροφημένο στρώμα / διαλύτης) ή πέντε στρωμάτων (πρίσμα / Al / 2 3Al O  / 

προσροφημένο στρώμα / διαλύτης) ανάλογα με το αν μελετάται η προσρόφηση επί υμενίου 

Ag ή Al αντίστοιχα (παράγραφος 3.3). Το προσροφημένο στρώμα θεωρείται ως ομογενές στα 

πλαίσια της μελέτης της κινητικής της προσρόφησης. 
11 Η προσροφημένη μάζα ανά μονάδα επιφάνειας Γ  υπολογίζεται ως το γινόμενο 

PS PSc V d όπου 31.05PSc Mg m−= ⋅ η πυκνότητα του άμορφου πολυστυρενίου [Rudd] και PSV  

και d  η  το κλάσμα όγκου και το πάχος του προσροφημένου στρώματος πολυστυρενίου 

όπως προκύπτει από τη διαδικασία της προσαρμογής. 
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γ) ο ρυθμός της προσρόφησης είναι γενικά χαμηλός συγκρινόμενος με ρυθμούς που 

έχουν παρατηρηθεί σε παλαιότερες πειραματικές εργασίες [Motschmann et al. 1991] 

για τα ίδια συμπολυμερή κατά την διάρκεια του σχηματισμού συστημάτων 

πολυμερικής ψήκτρας. 
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Σχήμα 4.1.6. Κινητική της 
προσρόφησης ομοπολυμερών PS 
και συμπολυμερών PS-PEO στην 
διεπιφάνεια Ag / τολουενίου. 

 

Και οι τρεις παραπάνω παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι επί επιφανειών Ag τα 

συμπολυμερή PS-PEO δεν σχηματίζουν πολυμερικές ψήκτρες. Προφανώς υφίσταται 

μη μηδενική ενέργεια αλληλεπίδρασης των μονομερών PS και της επιφάνειας Ag η 

οποία οδηγεί στην προσρόφηση των αλυσίδων από διάφορα μέρη της αλυσίδας12. 

Συνεπώς δεν έχουμε πρόσδεση των αλυσίδων μόνο από το ένα τους άκρο όπως στις 

τυπικές περιπτώσεις πολυμερικής ψήκτρας.  

Στην περίπτωση της προσρόφησης ομοπολυμερών, οι αλυσίδες σχηματίζουν 

χαρακτηριστικούς βρόγχους (loops), ουρές (tails) και τρένα (trains) (σχήμα 4.1.7) 

[Fleer et al. 1993] ενώ η συνολική προσρόφηση Γ  για σταθερή συγκέντρωση 

διαλύματος αποτελεί γενικά αύξουσα συνάρτηση του μοριακού βάρους wM  του 

πολυμερούς.  Οι τελικές τιμές της προσρόφησης fΓ  μετά από 24 ώρες οι οποίες 

μετρήθηκαν με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων για το σύνολο των 

ομοπολυμερών PS και συμπολυμερών PS-PEO  παρουσιάζουν (πίνακας IV-1.2) 

αυξητική τάση καθώς μεγαλώνει το μοριακό βάρος των αλυσίδων, γεγονός το οποίο 

                                                            
12 Η πρόσρόφηση στην επιφάνεια μπορεί γενικά να γίνει και από μέρη της αλυσίσας PS και 

από μέρη της αλυσίδας PEO, τα οποία σχηματίζουν τα «τρένα» του σχήματος 4.1.7. 



Αυτό-οργάνωση πολυμερών/ολιγομερών σε επιφάνειες 

90 

συντείνει στην διαπίστωση ότι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση προσρόφησης 

ομοπολυμερών επί μιας λείας επιφάνειας.    

βρόγχος

Oυρά
Oυρά

Τρένο Τρένο

 

 

Σχήμα 4.1.7 Σχηματική 
αναπαράσταση προσροφημένου 
ομοπολυμερούς όπου διακρίνονται 
οι βρόγχοι (loops), οι ουρές (tails) 
και τα τρένα (trains). 

 

 

πολυμερές 2( / )f mg mΓ  

PS 750K 2.0 

PS-PEO 322K 2.0 

PS-PEO 182.7K 1.8 

PS-PEO 80K 1.1 

PS 16.7K 0.8 

 
 

 

 

 

 

Πίνακας IV-1.2. Τελική προσρόφηση 
2( / )f mg mΓ επί επιφανειών Ag. 

 

Ο ρυθμός της προσρόφησης που παρατηρούμε είναι περίπου δύο με τρεις τάξεις 

μεγέθους μικρότερος από αυτόν που έχει μετρηθεί [Motchmann et. Al 1991] στην 

περίπτωση της δημιουργίας πολυμερικών ψυκτρών για τα ίδια συμπολυμερή PS-PEO 

από αραιά διαλύματα τολουενίου σε επιφάνειες 2SiO . Σε παλιότερη εργασία των 

Loulerge et al. [Loulerge et al. 1985] έχει μετρηθεί πειραματικά η προσρόφηση 

αλυσίδων PS επί διαφράγματος Ag μέσω της διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων. 

Οι ρυθμοί της προσρόφησης που μετρήθηκαν ακόμη και για σχετικά πυκνά 

διαλύματα (10mg/ml) είναι ιδιαίτερα μικροί και συμφωνούν με αυτούς που 

μετρήθηκαν στην παρούσα εργασία.     
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4.1.4.2 Κινητική της προσρόφησης επί επιφανειών 2 3Al O  

Πρίν τη διεξαγωγή των πειραμάτων προσρόφησης συμπολυμερών PS-PEO στην 

διεπιφάνεια 2 3Al O  / τολουενίου, πραγματοποιήθηκαν πειράματα προσρόφησης 

ομοπολυμερών PS. Σε αντίθεση με την περίπτωση της επιφάνειας Ag , οι αλυσίδες 

PS μοριακού βάρους 16.7K και 750K προσροφώνται πολύ ασθενώς επί της 

επιφάνειας 2 3Al O . Η μέγιστη τιμή της προσρόφησης που παρατηρήθηκε σε 

πειράματα με συγκέντρωση διαλύματος ίση με 0.1 /mg ml είναι 20.3 /mg m .  

Η παρουσία μονομερών PEO σε μια αλυσίδα αυξάνει κατά μία τάξη μεγέθους την 

προσροφημένη μάζα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την σχετικά μεγάλη ενέργεια 

αλληλεπίδρασης των μονομερών PEO και της επιφάνειας 2 3Al O . Συγκεκριμένα στα 

σχήματα 4.1.8 και 4.1.9 παραθέτουμε τα αποτελέσματα πειραμάτων προσρόφησης 

συμπολυμερών PS-PEO διαφόρων μοριακών βαρών στην διεπιφάνεια 2 3Al O  / 

τολουενίου για δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις του διαλύματος.  
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Σχήμα 4.1.8. Πειραματικά 
αποτελέσματα για την κινητική της 
προσρόφησης συμπολυμερών PS-
PEO επί της διεπιφάνειας 2 3Al O  / 

τολουενίου. Συγκέντρωση 
διαλύματος 0.1 /mg ml . 

 



Αυτό-οργάνωση πολυμερών/ολιγομερών σε επιφάνειες 

92 

0 1000 2000 3000 4000 5000
0

1

2

3

4

 

 

 80K
 147K
 182.7K
 322K
 496.7K

Γ 
(m

g/
m

2 )

t (s)

 

Σχήμα 4.1.9. Πειραματικά 
αποτελέσματα για την κινητική 
της προσρόφησης συμπολυμερών 
PS-PEO επί της διεπιφάνειας 

2 3Al O  / τολουενίου. 

Συγκέντρωση διαλύματος 
0.01 /mg ml . 

 

Για την σχετικά υψηλή συγκέντρωση των 0.1 /mg ml (σχήμα 4.1.8) παρατηρούμε την 

ταχεία δημιουργία προσροφημένων στρωμάτων τα οποία λαμβάνουν τιμές 

προσρόφησης άνω του 1.5 /mg ml στα πρώτα 20 λεπτά από την εκκίνηση του 

πειράματος. Για την μικρότερη συγκέντρωση των 0.01 /mg ml ο ρυθμός της 

προσρόφησης είναι σαφώς μικρότερος. Οι τελικές προσροφήσεις που παρατηρούνται 

για κάθε συμπολυμερές είναι σχεδόν οι ίδιες ανεξάρτητα της συγκέντρωσης του 

διαλύματος ενώ περίπου το 80% της τελικής προσρόφησης επιτυγχάνεται στα πρώτα 

600s για τη συγκέντρωση 0.1 /mg ml  και στα πρώτα ~ 3000s για την συγκέντρωση 

0.01 /mg ml . Οι τελικές τιμές τις προσρόφησης επιτυγχάνονται (ειδικά για τη 

συγκέντρωση 0.01 /mg ml ) δεκάδες ώρες μετά την έναρξη των πειραμάτων . 

Μια προκαταρκτική ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων της κινητικής της 

προσρόφησης των συμπολυμερών PS-PEO δείχνει ότι δεν μπορεί να γίνει 

προσαρμογή των καμπυλών (Γ  έναντι του t ) με ένα και μόνο απλό μοντέλο13. Στην 

πλειοψηφία παλαιότερων σχετικών εργασιών [Motschmann et al. 1991, Dorgan et al. 

1993, Dorgan2 et al., 1994 Park et al. 2002] έχει βρεθεί ότι η αυτοοργάνωση 

πολυμερικών ψηκτρών ακροτενώς αγκιστρωμένων συμπολυμερών γίνεται σε δυο 

                                                            
13 για παράδειγμα το μοντέλο προσρόφησης Langmuir [Langmuir 1916] όπου 

0( ) (1 )ktt e−Γ = Γ − . 
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βασικά στάδια14. Στην αρχή του φαινομένου της προσρόφησης η επιφάνεια είναι 

πλήρως ακάλυπτη και συνεπώς διαθέσιμη για την προσρόφηση εισερχόμενων 

μακρομορίων. Θεωρητικά κάτω από αυτές τις συνθήκες και έως ότου αρχίσουν να 

επικαλύπτονται διαφορετικές προσροφημένες αλυσίδες, η κινητική της προσρόφησης 

ακολουθεί το νόμου του Fick [Motschamnn et al. 1991, Amiel et al. 1995, Siqueira et 

al. 1995, Abraham 2002], δηλαδή ο αριθμός των προσροφημένων αλυσίδων 

εξαρτάται αποκλειστικά από την ταχύτητα διάχυσης των αλυσίδων εντός του 

διαλύματος.  

Για το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση της διάχυσης ως 

 

2

2

( , ) ( , )c z t c z tD
t z

∂ ∂
=

∂ ∂
                                       (4.1.7) 

 

όπου t  ο χρόνος, c  η τοπική συγκέντρωση του διαλύματος, z  η απόσταση από την 

επιφάνεια και D  η σταθερά διάχυσης των μακρομορίων στο διάλυμα. Υποθέτωντας 

ότι η επιφάνεια 2 3Al O δρα ως τέλεια καταβόθρα15 αλυσίδων και ότι το διάλυμα είναι 

ομογενές, μπορούμε να θέσουμε τις ακόλουθες συνοριακές συνθήκες 

 

( 0, ) 0c z t= =    και   0( , 0)c z t c= =                                 (4.1.8) 

 

όπου 0c η πυκνότητα του διαλύματος. Τότε η προσρόφηση ( )tΓ μπορεί να γραφεί ως 

                                                            
14 Αν και σε εργασία των Penn et al. [Penn] έχει προταθεί η ύπαρξη και ενός τρίτου κινητικού 

σταδίου το οποίο χαρακτηρίζεται από επιτάχυνση της προσρόφησης. Στις πειραματικές μας 

μετρήσεις μέχρι και χρόνους 72 ωρών δεν παρατηρήθηκε τέτοια συμπεριφορά. 
15 Δηλαδή κάθε μόριο το οποίο φθάνει την επιφάνεια αγκιστρώνεται αυτομάτως. Η υπόθεση 

αυτή είναι εύλογη καθώς ο χαρακτηριστικός χρόνος αποκατάστασης των αλυσίδων (chain 

relaxation time) είναι αρκετές τάξεις μεγέθους μικρότερος από αυτόν που χρειάζεται για την 

διάχυση τους εντός διαλύματος. 
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0

( ) ( 0, )
t

t j z t dtΓ = =∫                                              (4.1.9) 

 

όπου j η ροή αλυσίδων προς την επιφάνεια η οποία προσδιορίζεται  από την 

παράγωγο της κατανομής της συγκέντρωσης ως προς z . Ο συνδυασμός των 

εξισώσεων (4.1.7), (4.1.8) και (4.1.9) οδηγεί στην σχέση 

 

0
2( )t c Dt
π

Γ =                                             (4.1.10) 

 

συνεπώς στο αρχικό στάδιο του φαινομένου αναμένεται η προσρόφηση να είναι 

ανάλογη της ρίζας του χρόνου.  

Στο σχήμα 4.1.10 παρουσιάζεται γράφημα της πειραματικά ευρισκόμενης 

προσρόφησης Γ συναρτήσει της ρίζας του χρόνου t για τη συγκέντρωση 

διαλύματος 0.01 /mg ml και για πέντε διαφορετικά μοριακά βάρη συμπολυμερών  PS-

PEO. Είναι φανερό ότι μέχρι τα 1500 2000s− (πρώτο στάδιο της προσρόφησης) η 

προσρόφηση είναι ανάλογη της ρίζας του χρόνου στα πειραματικά αποτελέσματα. Το 

αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με προγενέστερες πειραματικές εργασίες [Motscshamm 

et al. 1991, Dorgan et al. 1993] οι οποίες αφορούν την προσρόφησης συμπολυμερών 

PS-PEO στη διεπιφάνεια 2SiO / τολουενίου.  
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Σχήμα 4.1.10. Πειραματικά 
αποτελέσματα της προσρόφησης 
Γ έναντι της ρίζας του χρόνου, 

t , για τη συγκέντρωση 
διαλύματος 0.01 /mg ml και για 
πέντε διαφορετικά μοριακά βάρη 
συμπολυμερών  PS-PEO. Οι 
διακεκομμένες ευθείες προέκυψαν 
από τη γραμμική προσαρμογή των 
πειραματικών σημείων. 

 

 

Υπολογίζοντας την κλίση των πειραματικών σημείων του σχήματος 4.1.10 για κάθε 

συμπολυμερές και χρησιμοποιώντας την σχέση (4.1.10) μπορούμε να 

προσδιορίσουμε την σταθερά διάχυσης D  κάθε συμπολυμερούς εντός του 

διαλύματος. Στον πίνακα IV-1.3 παρατίθενται τα αποτελέσματα αυτών των 

υπολογισμών  ενώ στο σχήμα (4.1.11) παρουσιάζεται η εξάρτηση της σταθεράς 

διάχυσης από το μοριακού βάρος.  
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Σχήμα 4.1.11. Πειραματικά 
υπολογιζόμενη σταθερά 
διάχυσης έναντι του μοριακού 
βάρους. Η ευθεία αποτελεί 
προϊόν της γραμμικής 
προσαρμογής των 
πειραματικών σημείων.    

 

Όπως φαίνεται από τα πειραματικά αποτελέσματα η σταθερά διάχυσης μειώνεται 

καθώς αυξάνει το μοριακό βάρος της αλυσίδας. Για μια πολυμερική αλυσίδα εντός 

διαλύτη η σταθερά διάχυσης δίδεται από την σχέση 
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6 s D

TD
n Rπ

=                                              (4.1.11) 

 

όπου T  η θερμοκρασία, sn  το ιξώδες του διαλύτη και DR  η υδροδυναμική ακτίνα 

της πολυμερικής αλυσίδας η οποία μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη της γυροσκοπικής 

ακτίνας gR . Δεδομένου ότι 0.588~g wR M  (4.1.2), μπορούμε να γράψουμε 0.588~ wD M − . 

Η γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων του γραφήματος του σχήματος 

4.1.11 μας δίδει τη σχέση αναλογίας 0.62 0.08~ wD M − ± η οποία βρίσκεται σε αρκετά καλή 

συμφωνία με τον παραπάνω υπολογισμό όπως επίσης και με μετρήσεις δυναμικής 

σκέδασης φωτός (dynamic light scattering) που προβλέπουν ότι 0.55 0.02~ wD M − ±  [de 

Gennes 1977].  

Η γραμμική σχέση ~ tΓ  (πρώτο στάδιο της προσρόφησης) διαρκεί για 

πεπερασμένο χρονικό διάστημα (σχήμα 4.1.10) μέχρις ότου πυκνώσει το πολυμερικό 

στρώμα και πλέον οι αλυσίδες αρχίσουν να επικαλύπτονται. Σε αυτό το χρονικό 

σημείο οι επιπλέον εισερχόμενες αλυσίδες συναντούν εμπόδια κατά τη μετάβασή 

τους από το διάλυμα προς την επιφάνεια και συνεπώς ο ρυθμός της προσρόφησης 

ελαττώνεται σημαντικά σε σχέση με το πρώτο κινητικό στάδιο.   

Σε αυτό το δεύτερο στάδιο της προσρόφησης ο ρυθμός πλέον καθορίζεται από την 

ικανότητα των αλυσίδων να διαχυθούν ανάμεσα στο ήδη προσροφημένου στρώματος. 

Η ικανότητα αυτή αναμένεται να μειώνεται καθώς το μοριακό βάρος των αλυσίδων 

αυξάνεται. Έχει προταθεί [Motchsmann et al. 1991, Dorgan et al. 1993] ότι αυτό το 

δεύτερο στάδιο της προσρόφησης περιγράφεται από έναν τροποποιημένο νόμο 

Langmuir εκθετικής μορφής 

  

( ) (1 )kt
ft e−Γ = Γ − +Γ                                         (4.1.12) 

 

όπου fΓ  η τελική προσρόφηση, Γ  η προσρόφηση κατά την έναρξη του δεύτερου 

κινητικού σταδίου και k  ο ρυθμός της προσρόφησης κατά το δεύτερο κινητικό 
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στάδιο. Στο σχήμα 4.1.12 παρουσιάζονται σε ημιλογαριθμικό διάγραμμα, οι 

μετρήσεις κινητικής της προσρόφησης (χρονικό διάστημα 16 ωρών μετά την έναρξη 

του πειράματος) για τα δύο συμπολυμερή PS-PEO με το μεγαλύτερο και μικρότερο 

μοριακό βάρος. Η γραμμική συμπεριφορά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου 

κινητικού σταδίου είναι ενδεικτική της ισχύος της σχέσης (4.1.12).  

Για όλα τα συμπολυμερή βρέθηκε ότι το δεύτερο κινητικό στάδιο περιγράφεται από 

την εξίσωση (4.1.12). Μέσω γραμμικής προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων 

(για συγκέντρωση διαλύματος 0.01 /mg ml ) προσδιορίστηκε η σταθερά k  για κάθε 

διαφορετικό μοριακό βάρος (πίνακας IV-1.3). Η ελάττωση της κινητικής σταθεράς 

του δεύτερου σταδίου της προσρόφησης k  αυξανομένου του μοριακού βάρους 

δείχνει την δυσκολία των μεγαλύτερων αλυσίδων να διεισδύσουν εντός της ήδη 

διαμορφωμένης από το πρώτο στάδιο ψήκτρας και να φθάσουν πλησίον της 

επιφάνειας ώστε να αγκιστρωθούν.  

 

PS-PEO wM  7 2(10 / )D cm s−  1( )k hour−  

80K 7.8 0.27 

147K 6.2 0.18 

182.7K 5.7 0.18 

322K 3.2 0.11 

496.7K 2.7 0.10 

 

Πίνακας IV-1.3. Σταθερά διάχυσης D  και ρυθμός προσρόφησης του δεύτερου κινητικού 
σταδίου k  όπως προσδιορίστηκαν από τις καμπύλες της κινητικής της προσρόφησης.  
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Σχήμα 4.1.12. Ημιλογαριθμικό 
διάγραμμα της κινητικής της 
προσρόφησης για τα συμπολυμερή 
PS-PEO 80K και PS-PEO 496.7K 
και για συγκέντρωση διαλύματος 
0.01 /mg ml . Η γραμμική 
συμπεριφορά μετά το αρχικό 
στάδιο είναι ενδεικτική της ισχύος 
του νόμου της σχέσης (4.1.12) για 
το δεύτερο κινητικό στάδιο το 
οποίο διαρκεί δεκάδες ώρες. Οι 
διακεκομμένες γραμμές αποτελούν 
προϊόν προσαρμογής των 
πειραματικών σημείων μετά το 
τέλος του πρώτου κινητικού 
σταδίου. 

 

Το δεύτερο κινητικό στάδιο σε όλα τα πειράματα ολοκληρώνεται το αργότερο 20 

ώρες μετά την έναρξη των πειραμάτων. Πειράματα διάρκεια 3-4 ημερών έδειξαν ότι 

η προσρόφηση δεν μεταβάλλεται.  

  

 

4.1.4.3 Ιδιότητες ισορροπίας επί επιφανειών 2 3Al O  

Μετά το πέρας και του δεύτερου κινητικού σταδίου το σύστημα ισορροπεί και η 

προσρόφηση φθάνει στην μέγιστη τιμή της fΓ (πίνακας IV-1.4). Οι τιμές της τελικής 

προσρόφησης μετρήθηκαν και εκτός διαλύματος exΓ  με την μέθοδο διέγερσης 

επιφανειακών πλασμονίων αφού πρώτα η επιφάνεια 2 3Al O  ξεπλύθηκε με άφθονη 

ποσότητα διαλύτη τολουενίου. Οι τιμές exΓ ακολουθούν την ίδια συμπεριφορά με τις 

τιμές fΓ συναρτήσει του μοριακού βάρους αν και παρουσιάζονται συστηματικά 

χαμηλότερες κατά περίπου 15%. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της σχετικής 

σταθερότητας του προσροφημένου στρώματος έναντι της ροής καθαρού διαλύτη. 
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wM  fΓ ( 2/mg m ) exΓ ( 2/mg m ) ( )s nm  *σ  /FR s  

80K 4.0 3.6 5.8 8.9 4.1 

147K 3.5 3.5 8.3 8.7 4.0 

182.7K 3.2 2.8 9.7 8.3 3.9 

322K 2.9 2.8 13.6 8.3 3.9 

496.7K 2.5 2.5 17.5 8.4 3.9 

 

Πίνακας IV-1.4 fΓ τελική προσρόφηση μετρημένη in-situ, exΓ τελική προσρόφηση 

μετρημένη ex-situ, μέση απόσταση μεταξύ των αγκιστρωμένων άκρων s και ανηγμένη 
κάλυψη *σ για τα προσροφημένα στρώματα των πέντε συμπολυμερών διαφορετικού 
μοριακού βάρους wM .  

 

Με δεδομένες τις τιμές fΓ οι οποίες μετρήθηκαν πειραματικά για κάθε 

συμπολυμερές, μπορούμε να υπολογίσουμε την μέση απόσταση μεταξύ των 

αγκιστρωμένων άκρων των αλυσίδων επί της επιφάνειας s , χρησιμοποιώντας τη 

σχέση [Field 1992] 

 
1/2

A f

w

N
s

M

−
Γ⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                            (4.1.13) 

 

όπου AN ο αριθμός του Avogadro. Στον πίνακα IV-1.4 παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα των υπολογισμών με βάση τη σχέση (4.1.13). Παρατηρούμε ότι οι 

αλυσίδες μικρού μοριακού βάρους οι οποίες παρουσιάζουν συστηματικά μεγαλύτερες 

τιμές της τελικής τους προσρόφησης fΓ  χαρακτηρίζονται από μικρές αποστάσεις 

μεταξύ των αγκιστρωμένων τους άκρων s . Γενικά σε όλες τις περιπτώσεις το 

χαρακτηριστικό μέγεθος των αλυσίδων εντός του διαλύματος που εκφράζεται από 

την ποσότητα fR  (πίνακας IV-1.1)  είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερο από 

την απόσταση μεταξύ των αγκιστρωμένων άκρων s  (βλέπε πίνακα IV-1.4). Συνεπώς 

υφίσταται ισχυρή επικάλυψη μεταξύ διαφορετικών προσροφημένων αλυσίδων. 

Χρήσιμο μέγεθος για την εκτίμηση της ισχύος των νόμων κλίμακας (4.1.5) και (4.1.6) 

για το προσροφημένο στρώμα, αποτελεί η ανηγμένη κάλυψη (reduced coverage) η 

οποία ορίζεται ως 
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2

*
2

gR
s
π

σ =                                                 (4.1.14) 

 

Έχει δειχθεί ότι [Baranowski & Whitmore 1995] όταν * 2σ <  το προσροφημένο 

στρώμα αποτελείται από απομονωμένες αλυσίδες (μανιτάρια) οι οποίες δεν 

αλληλοεπικαλύπτονται. Όταν *2 8σ≤ <  βρισκόμαστε στην περιοχή της μετάβασης 

από τα μανιτάρια στην πολυμερική ψήκτρα. Για * 8σ ≥  η συμπεριφορά του 

προσροφημένου στρώματος ακολουθεί τους νόμους (4.1.5) και (4.1.6) καθώς πλέον η 

συγκέντρωση εντός του προσροφημένου στρώματος είναι ημι-αραιή.  

Στα πειράματα που διεξήχθησαν, τα προσροφημένα στρώματα των συμπολυμερών 

PS-PEO στην διεπιφάνεια 2SiO / τολουένιο χαρακτηρίζονται από τιμές 

* 8σ > (πινακας 4.1.4) και συνεπώς αποτελούν κλασικές περιπτώσεις πολυμερικής 

ψήκτρας όπου οι αλυσίδες «τεντώνονται» και σχηματίζουν στρώμα μεγάλου ύψους 

σε σχέση με το μέγεθος τους εντός διαλύματος. 

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε εντός της περιοχής * 8σ > , μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη διαστατική επιχειρηματολογία της παραγράφου 4.1.3 όσον 

αφορά την προσρόφηση που επιτυγχάνεται μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας 

των συστημάτων μας. Συγκεκριμένα, αναμένουμε ότι η ενέργεια αγκίστρωσης ανά 

αλυσίδα Bk TΔ   για κάθε διαφορετικό συμπολυμερές να είναι η ίδια καθώς ο αριθμός 

των μονομερών PEO ανά αλυσίδα είναι της ίδιας τάξης μεγέθους. Ο αριθμός των 

χανδρών ανά αλυσίδα bn είναι ο ίδιος ενώ παράλληλα στην κατάσταση ισορροπίας η 

ενέργεια αγκίστρωσης Bk TΔ  οφείλει να αντισταθμίζεται από την απωστική ενέργεια 

μεταξύ των χανδρών η οποία είναι της τάξης Bk T  ανά χάνδρα. Το ύψος 0L  της 

ψήκτρας δίδεται από το γινόμενο του μεγέθους της χάνδρας sξ = επί των αριθμό των 

χανδρών ανά αλυσίδα bn . Αφού όμως 2/3
0 ~L Ns−  και 2Ns−Γ ∼  καταλήγουμε στη 

σχέση 

 
1/5~ N −Γ                                               (4.1.15) 
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η οποία μας δίδει την εξάρτηση της τελικής προσρόφησης συναρτήσει του αριθμού 

των μονομερών της αλυσίδας (ή ισοδύναμα του μοριακού βάρους) για σταθερή 

ενέργεια πρόσδεσης ανά αλυσίδα. 

Στο σχήμα 4.1.13 παρουσιάζουμε σε λογαριθμικό διάγραμμα τις τιμές της τελικής 

προσρόφησης fΓ  που μετρήθηκαν συναρτήσει του μοριακού βάρους των 

συμπολυμερών. Η γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων μας δίδει την 

σχέση αναλογίας 0.21 0.02
w
− ±Γ Μ∼  η οποία βρίσκεται σε συμφωνία με την πρόβλεψη της 

θεωρίας κλίμακας σχέση (4.1.15). 
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Σχήμα 4.1.13 Τελική μετρούμενη 
προσρόφηση fΓ  συναρτήσει του 

μοριακού βάρους wM . Η ευθεία 

γραμμή αποτελεί προϊόν γραμμικής 
προσαρμογής η οποία μας δίνει τη 
σχέση αναλογίας 0.21 0.02

w
− ±Γ Μ∼ . 

 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση της παραγράφου 2.6 για τα υπό μελέτη συστήματα 

πολυμερικής ψήκτρας μπορούμε μέσω των πειραματικών μετρήσεων να εκτιμήσουμε 

επιπλέον χαρακτηριστικά του προσροφημένου στρώματος πέρα από την τιμή της 

τελικής προσροφημένης μάζας τους ανά μονάδα επιφάνειας. Αυτά αφορούν το ύψος 

και τη συγκέντρωση μονομερών της πολυμερικής ψήκτρας. 

   Συγκεκριμένα αφού βρισκόμαστε εντός της περιοχής * 8σ > και άρα έχουμε καλώς 

ορισμένες πολυμερικές ψήκτρες, μπορούμε βάση της θεωρίας μέσου πεδίου [Milner 

et al. 1988] να υποθέσουμε ότι η κατανομή της κατ’ όγκο συγκέντρωσης των 

μονομερών καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια έχει παραβολική μορφή  

( )2 2
0 0( ) 1 /V z V z L= −  βλέπε σχέση (2.62) όπου 0V  το κλάσμα όγκου των μονομερών 

στο 0z = .  
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Χωρίζοντας (στα πλαίσια του υποδείγματος της προσαρμογής) το προσροφημένο 

στρώμα σε 10 μικρότερα στρώματα πάχους 0 /10L και συγκέντρωσης μονομερών 

καθοριζόμενη από τη σχέση (2.62), και εκτελώντας προσαρμογή των πειραματικών 

καμπύλων ανακλαστικότητας με τη μέθοδο CRS, προσδιορίζουμε τις παραμέτρους 

0V και 0L  της πολυμερικής ψήκτρας. 

Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε για την προσαρμογή μιας σειράς μετρήσεων οι 

οποίες ελήφθησαν για την προσρόφηση των συμπολυμερών PS-PEO 80K, 182.7K, 

322K και 496.7K από διαλύματα τολουενίου συγκέντρωσης 0.1 /mg ml επί της 

επιφάνειας 2 3Al O . Οι συγκεκριμένες μετρήσεις της καμπύλης ανακλαστικότητας 

επαναλαμβάνονται 20 φορές για κάθε προσροφημένο στρώμα και ελήφθησαν μετά 

την αποκατάσταση της ισορροπίας του συστήματος. 

Τα αποτελέσματα της προσαρμογής για κάθε προσροφημένο στρώμα δίδονται στον 

πίνακα IV-1.5 μαζί με τα αποτελέσματα προσαρμογής θεωρώντας ομογενές 

προσροφημένο στρώμα πάχους 0sL και σταθερή κατ’ όγκο συγκέντρωση 0sV . 

 

Συμπολυμερές 0V  0 ( )d nm  0sV  0 ( )sd nm  

PS-PEO 80K 0.150 0.019± 36.4 5.3±  0.135 0.018±  27.1 4.4±  

PS-PEO 182.7K 0.095 0.014± 49.5 7.5±  0.086 0.013±  36.5 5.8±  

PS-PEO 322K 0.046 0.006± 85.0 10.4±  0.042 0.006±  61.9 8.3±  

PS-PEO 496.7K 0.028 0.004± 111.4 16.0± 0.027 0.004±  79.4 12.1±  

 

Πίνακας IV-1.5 Aποτελέσματα της προσαρμογής για κάθε προσροφημένο στρώμα 
χρησιμοποιώντας υπόδειγμα παραβολής 0 0( , )V d  και συνάρτησης βαθμίδας 0 0( , )s sV d   

(ομογενές στρώμα). 
    

Όπως έχει βρεθεί και από προηγούμενες εργασίες με τη μέθοδο ανάκλασης νετρονίων 

[Field et al. 1992, Auroy et al. 1991, Karim et al. 1994], καθώς το μοριακό βάρος των 

συμπολυμερών αυξάνει, οι αυτο-οργανωμένες πολυμερικές ψήκτρες παρουσιάζουν 

μικρότερη συγκέντρωση μονομερών κοντά στην επιφάνεια αλλά παράλληλα 

ιδιαίτερα αυξημένη έκταση των αλυσίδων που μπορούν να ξεπεράσουν τα 100nmαπό 

την επιφάνεια. Αυτή η συμπεριφορά αναπαράγεται από την προσαρμογή των 

πειραματικών μας μετρήσεων με χρήση του υποδείγματος της παραβολής. Μάλιστα η 



Κεφάλαιο 4 

103 

γραφική παράσταση του πειραματικά ευρισκόμενου ύψους των πολυμερικών 

ψηκτρών έναντι του μοριακού βάρους (σχήμα 4.1.14) μας δίνει την σχέση αναλογίας 
0.63 0.11

0 ~ wL M ± , η οποία συμφωνεί με την πρόβλεψη της θεωρία κλίμακας για την 

περίπτωση σταθερής ενέργειας πρόσδεσης ανά αλυσίδα (σχέση 4.1.6).     
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Σχήμα 4.1.14 Πειραματικά 
ευρισκόμενο ύψος της πολυμερικής 
ψήκτρας 0L  συναρτήσει του μοριακού 

βάρους των αλυσίδων wM . Η ευθεία 

γραμμή προκύπτει από την γραμμική 
προσαρμογή των πειραματικών 
σημείων.  

 

Το πειραματικό σφάλμα που εμφανίζεται στο γράφημα 4.1.14 και στον πίνακα IV-1.5 

αποτελεί την τυπική απόκλιση των ποσοτήτων 0V και 0L όπως αυτή προσδιορίζεται 

από διαφορετικές μετρήσεις της καμπύλης ανακλαστικότητας του ίδιου 

προσροφημένου στρώματος αφού έχει επέλθει ισορροπία. Οι τιμές του πειραματικού 

σφάλματος βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν 

στην παράγραφο 2.5  με βάση την εκτίμηση της ακρίβειας της πειραματικής διάταξης 

όπως αυτή έχει υπολογισθεί (παράγραφος 3.6). 

Όπως είναι φανερό (πίνακας IV-1.5) η προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων 

χρησιμοποιώντας υπόδειγμα ομογενούς προσροφημένου στρώματος, συστηματικά 

υποτιμά την έκταση των πολυμερικών αλυσίδων της ψήκτρας κατά ένα ποσοστό περί 

το 30% (  βλέπε και παράγραφο 2.6 ). Το ύψος των πολυμερικών ψηκτρών που 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα της παραβολής ( σχέση 2.62 ) βρίσκεται 

αρκετά πιο κοντά στις απόλυτες εκτιμήσεις που έχουν γίνει με άλλες πειραματικές 

μεθόδους όπως η ανάκλαση νετρονίων [Field et al. 1992] και η απευθείας μέτρηση 

δυνάμεων μεταξύ επιφανειών [Hiotelis 2007, Tauton et al 1990, Hadziioannou et al. 

1986] που φέρουν πολυμερικές ψήκτρες συμπολυμερών PS-PEO ανάλογων τιμών 

προσρόφησης.  
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4.1.5  Συμπεράσματα 

    Η μελέτη της αυτοοργάνωσης συμπολυμερών PS-PEO σε επιφάνειες Ag και 

2 3Al O με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων μας οδηγεί στα εξής κύρια 

συμπεράσματα. 

α) Επί επιφανειών Ag τα συμπολυμερή δεν προσροφώνται ακροτενώς αλλά από 

πολλαπλά σημεία της αλυσίδας. 

β) Επί επιφανειών 2 3Al O έχουμε την δημιουργία σχετικά πυκνών πολυμερικών 

ψηκτρών οι οποίες μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας ακολουθούν πλήρως τις 

προβλέψεις της θεωρίας κλίμακας όσο αφορά τα χαρακτηριστικά μεγέθη τους όπως 

το ύψος, η τελική προσρόφηση κ.α. 

γ) Η κινητική της προσρόφησης λαμβάνει χώρα σε δύο ξεχωριστά στάδια τα οποία 

εξελίσσονται με εντελώς διαφορετικό ρυθμό. Το πρώτο στάδιο κυριαρχείται από την 

σχετικά γρήγορη διάχυση και αγκίστρωση αλυσίδων προς την ελεύθερη επιφάνεια, 

ενώ το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την αργή διείσδυση αλυσίδων μέσω του ήδη 

διαμορφωμένου πολυμερικού στρώματος. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η διαδικασία προσαρμογής των πειραματικών 

δεδομένων που προτείνεται στην παράγραφο 2.6, και η πειραματική ακρίβεια που 

προσφέρει η πειραματική διάταξη που κατασκευάσθηκε (κεφάλαιο 3) επιτρέπει την 

εύρεση του ύψους των πολυμερικών ψηκτρών οι οποίες μελετώνται. Αυτό 

επιτυγχάνεται παρ’ όλη την σχετικά μικρή διαφορά του δείκτη διάθλασης του PS σε 

σχέση με το τολουένιο ( 0.09)polystyrene toluenen n nΔ = − = . 

Υπολογισμοί που έγιναν σύμφωνα με την ανάλυση της παραγράφου 2.6, για την 

περίπτωση της μελέτης προσροφημένων οργανικών στρωμάτων εντός υδατικών 

διαλυμάτων (π.χ. ψήκτρες πολυλεκτρολυτών [Advicula et al. 2004, Hiotelis 2007]), η 

διαφορά των δεικτών διάθλασης αναμένεται διπλάσια 0.2nΔ και συνεπώς 

μετρήσεις επιφανειακών πλασμονίων με βάση την διαδικασία προσαρμογής που 

προτείνεται, μπορούν να προσδιορίσουν με σχετικά καλή ακρίβεια το πάχος και τη 

μέση συγκέντρωση των υπό μελέτη συστημάτων.  
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Η συμφωνία των πειραματικών αποτελεσμάτων τα οποία ελήφθησαν με την παρούσα 

συσκευή, τόσο με τη θεωρία όσο και με προηγούμενες πειραματικές εργασίες, 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω συσκευή καθώς και η διαδικασία μετρήσεων 

αποτελούν ένα εντελώς αξιόπιστο εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

περαιτέρω πρωτότυπη έρευνα.  Έτσι ακολουθεί η μελέτη πιο πολύπλοκων 

συστημάτων πολυμερικών ψηκτρών που αφορούν την αυτοοργάνωση αστεροειδών 

πολυμερών καθώς και μονομοριακών στρωμάτων SAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αυτό-οργάνωση πολυμερών/ολιγομερών σε επιφάνειες 

106 

4.2 Αυτοοργάνωση πολυμερικών ψυκτρών αστεροειδών πολυμερών 

 

 

4.2.1 Ιδιότητες των αστεροειδών πολυμερών  

 

Τα αστεροειδή πολυμερή (αστέρες) αποτελούνται από ένα αριθμό f γραμμικών 

αλυσίδων (κλάδοι) συνδεδεμένων μεταξύ τους σε ένα κοινό κέντρο (σχήμα 4.2.1). 

Όταν το μοριακό βάρος των γραμμικών αλυσίδων είναι το ίδιο, τα αστεροειδή 

πολυμερή που προκύπτουν χαρακτηρίζονται ως «κανονικά». Τα τελευταία χρόνια 

έχει γίνει εκτεταμένη θεωρητική και πειραματική μελέτη των ιδιοτήτων των 

αστεροειδών πολυμερών λόγω της ενδιάμεσης16 πολυμερικής και κολλοειδούς 

συμπεριφοράς  τους [Likos 2001] όπως επίσης λόγω των σημαντικών τεχνολογικών 

εφαρμογών τους [Grest 1996].  Για παράδειγμα υδρογονωμένα αστεροειδή πολυμερή 

πολύ-ισοπρενίου χρησιμοποιούνται για την ελεγχόμενη μεταβολή του ιξώδους 

βιομηχανικών λαδιών, ενώ διάφοροι αστέρες χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτικές 

και ιατρικές εφαρμογές [Grest 1996].   

Οι στατικές ιδιότητες (μέση διαμόρφωση των αλυσίδων) των αστεροειδών 

πολυμερών έχουν μελετηθεί μέσω πειραματικών τεχνικών όπως η σκέδαση φωτός, η 

σκέδαση ακτίνων X σε μικρές γωνίες (SAXS) και η σκέδαση νετρονίων σε μικρές 

γωνίες (SANS) [Likos 2001, Grest 1996, Vlassopoloulos 2001]. Οι δυναμικές 

ιδιότητες των αστέρων έχουν μελετηθεί κυρίως με δυναμική σκέδαση φωτός 

(dynamic light scattering) [Vlassopoloulos 2001]. 

 

                                                            
16 Οι αστέρες οι οποίοι έχουν μικρό αριθμό κλάδων 1,2f = παρουσιάζουν συμπεριφορά 

γραμμικών αλυσίδων. Καθώς ο αριθμός των κλάδων αυξάνει 3f >> οι αστέρες αρχίζουν να 

συμπεριφέρονται ως κολλοειδή σωμάτια τα οποία φέρουν ακροτενώς προσροφημένες 

γραμμικές αλυσίδες [Napper 1983]. 
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Σχήμα 4.2.1   Σχηματική 
αναπαράσταση αστεροειδούς 
πολυμερούς με τρεις κλάδους 

3f = . Το κεντρικό μονομερές 
αναπαρίσταται με μαύρο χρώμα. 

 

 

Η παρασκευή αστεροειδών πολυμερών όπου ο κάθε κλάδος έχει κατά προσέγγιση το 

ίδιο μοριακό βάρος και πολύ μικρή πολυδιασπορά (polydispersity), παρουσιάζει 

ιδιαίτερες δυσκολίες σε σχέση με την παρασκευή γραμμικών πολυμερών (ειδικά όταν 

ο αριθμός των κλάδων είναι μεγάλος 1f >> ) και αποτελεί αυτή τη στιγμή ερευνητικό 

πεδίο αιχμής. Τυπική μέθοδος για την παρασκευή αστέρων είναι ο ανιονικός 

πολυμερισμός (anionic polymerization) [Sakellariou et al. 2003, Hadjichristidis et al. 

1999,  Pitsikalis et al. 1996, Pispas & Hadjichristidis 1994]. Με τη χρήση διαφόρων 

παραλλαγών της τεχνικής του ανιονικού πολυμερισμού έχουν παρασκευαστεί 

αστέρες με κλάδους που φθάνουν μέχρι τον αριθμό 128f = [Roovers et al. 1993, 

Zhou & Roovers 1993, Dozier et al. 1991, Grest et al. 1996]. 

Όπως είναι αναμενόμενο, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των αστέρων, δηλαδή η σύνδεση 

πολλών πολυμερικών αλυσίδων (κλάδων) από ένα κοινό κέντρο δίνει τις ιδιαίτερες 

ιδιότητες των αστεροειδών πολυμερών. Ειδικότερα στην περίπτωση ενός 

απομονωμένου αστέρα, κοντά στο κέντρο του η συγκέντρωση των μονομερών είναι 

ιδιαίτερα υψηλή ενώ καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο η συγκέντρωση 

ελαττώνεται. Συνεπώς η κατανόηση των ιδιοτήτων των αστέρων συνδέεται με τη 

μελέτη της μεταβολής της τοπικής συγκέντρωσης των μονομερών στις διάφορες 

περιοχές του αστέρα. 
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Σχήμα 4.2.2   Αστεροειδές πολυμερές 16 κλάδων στα πλαίσια του υποδείγματος Daoud και 
Cotton. 

 

Οι Daoud και Cotton [Daoud & Cotton 1982] (και στη συνέχεια η Zhulina et al. 

[Birshstein & Zhulina 1984, Birshstein et al. 1986]) επεκτείνοντας τη θεωρία 

Alexander – DeGennes,  υπολόγισαν τη διαμόρφωση κανονικών αστεροειδών 

πολυμερών εντός αραιών και ημι-αραιών διαλυμάτων. Σύμφωνα με το υπόδειγμα 

Daoud - Cotton για έναν απομονωμένο αστέρα f κλάδων, με N μονομερή ανά 

κλάδο, εντός καλού  διαλύτη, ο κάθε κλάδος μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται εντός 

ενός ημι-αραιού διαλύματος του οποίου η συγκέντρωση ( )rϕ  φθίνει καθώς 

απομακρυνόμαστε από το κέντρο του αστέρα. Έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι κάθε 

κλάδος αποτελείται από χάνδρες μεταβαλλόμενου μεγέθους17 ( )rξ  το οποίο 

εξαρτάται από την ακτινική απόσταση r  από το κέντρο (σχήμα 4.2.2). Οι χάνδρες 

κοντά στο κέντρο έχουν μικρό μέγεθος λόγω της υψηλής συγκέντρωσης μονομερών 

ενώ οι χάνδρες στην περιφέρεια του αστέρα έχουν μεγάλο μέγεθος. 

 

                                                            
17 Όπως αναλύεται στην παράγραφο 4.1.2 το μέγεθος των χανδρών εξαρτάται από την 

συγκέντρωση του ημι-αραιού διαλύματος (σχέση 4.1.3a). 
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Σχήμα 4.2.3  Σχηματική αναπαράσταση του υποδείγματος Daoud – Cotton όπου 
διακρίνονται οι τρεις διαφορετικές περιοχές ενός αστέρα. 

    

Λόγω της σφαιρικής συμμετρίας του συστήματος, μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίστανται 

f ισομεγέθεις χάνδρες σε απόσταση ( ) / 2r rξ+  από το κέντρο του αστέρα οι οποίες 

σχηματίζουν κελύφη μεγέθους ( )rξ εντός των οποίων η συγκέντρωση είναι ίση με 

( )rϕ και ο αριθμός των μονομερών ίσος με ( )n r . Σε αναλογία με την θεωρία του 

Flory  για ελεύθερες αλυσίδες [Flory 1953], τα τμήματα των κλάδων εντός κάθε 

χάνδρας μπορούν να θεωρηθούν ως «ελεύθερες αλυσίδες εντός ημι-αραιού 

διαλύματος» και μπορεί να οριστεί η τοπική παράμετρος διόγκωσης 

0( ) ( ) / ( )r r rα ξ ξ=  όπου 0 ( )rξ το μέγεθος του αδιατάρακτου τμήματος του κλάδου 

για το οποίο ισχύει [de Gennes 1977] ότι 1/2
0 ( ) ~ ( )r n r lξ  (με l το μέγεθος του 

μονομερούς) . 

Στα πλαίσια του υποδείγματος Daoud – Cotton οι αστέρες χωρίζονται σε τρεις 

περιοχές (σχήμα 4.2.3): 

α) στο εξωτερικό τμήμα του αστέρα 1r r>  (διογκωμένη περιοχή) όπου τα φαινόμενα 

αποκλειόμενου όγκου δρουν εντός των χανδρών, το μέγεθος των χανδρών και η 

παράμετρος διόγκωσης δίνονται από τις σχέσεις 
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1/2( ) ~r rfξ −                                                   (4.2.1) 

1/6
1/12 1/6( ) ~ ra r f u

l
−⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                           (4.2.2) 

 

Όπου u η παράμετρος αποκλειόμενου όγκου. 

β) το ενδιάμεσο τμήμα του αστέρα 2 1r r r< <  (μη διογκωμένη περιοχή) όπου η 

συγκέντρωση ( )rϕ είναι αυξημένη σε σχέση με τη διογκωμένη περιοχή. Τα τμήματα 

των κλάδων εντός των χανδρών βρίσκονται σε ημι-αραιή κατάσταση και η 

παράμετρος διόγκωσης είναι ίση με τη μονάδα (γεγονός που επιτρέπει τον 

υπολογισμό της ακτίνας 1/2 1
1 ~r f u l− ). Στη μη διογκωμένη περιοχή η εξάρτηση του 

μεγέθους των χανδρών από την απόσταση από το κέντρο και από τον αριθμό των 

κλάδων είναι η ίδια με αυτή που προβλέπεται για τη διογκωμένη περιοχή (σχέση 

4.2.1). 

γ) το εσωτερικό τμήμα του αστέρα 1/2
2 ~r r f l<  (πυρήνας) εντός του οποίου η 

συγκέντρωση είναι σταθερή και ιδιαίτερα υψηλή (ίση με τη μονάδα). Το μέγεθος του 

πυρήνα η αλλιώς το μέγεθος της κεντρικής χάνδρας (0)ξ ισούται με το μέγεθος ενός 

μονομερούς. 

Κεντρική πρόβλεψη του υποδείγματος Daoud – Cotton αποτελεί η εξάρτηση της 

γυροσκοπικής ακτίνας του απομονωμένου αστέρα από το μοριακό βάρος και τον 

αριθμό των κλάδων, η οποία δίδεται από την σχέση: 

 

3/5 1/5 1/5~gR N u f l                                                 (4.2.3) 

 

Σε σχέση με ένα γραμμικό πολυμερές το οποίο έχει fN μονομερή 

( 3/5 3/5 3/5~ ( )gR fN f N∼ ), αναμένουμε η γυροσκοπική ακτίνα ενός αστέρα f κλάδων, 
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N μονομερών ο καθένας να είναι σχετικά μειωμένη 1/5 3/5~gR f N . Η πρόβλεψη αυτή 

έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά [Wilnner et al. 1994, Zilliox 1972, Khasat et al. 1988] 

για την περίπτωση αστεριών πολυστυρενίου. 

Στη σχέση 4.2.3 μπορούμε να καταλήξουμε εναλλακτικά θεωρώντας τον αστέρα σαν 

μια σφαιρική πολυμερική ψήκτρα [Borisov & Zhulina 1998]. Τότε σε πλήρη 

αναλογία με την περίπτωση της πολυμερικής ψήκτρας επί επίπεδης επιφάνειας (βλέπε 

παράγραφο 4.1.3) η ελεύθερη ενέργεια ενός αστέρα σε καλό διαλύτη δίδεται από το 

άθροισμα της ελαστικής ενέργειας elF  των κλάδων και της ενέργειας 

αλληλεπίδρασης intF  μεταξύ των μονομερών του αστέρα ( intelF F F= + ). Η συνολική 

ελαστική ενέργεια των f κλάδων δίδεται από τη σχέση 

 

2

2

3( )
2

gB
el g

fRk TF R
Nl

=                                                (4.2.4) 

 

Θεωρώντας ότι η μέση συγκέντρωση εντός του αστέρα ισούται με 3( ) / gNf R , η 

ενέργεια αλληλεπίδρασης μεταξύ των μονομερών μπορεί να γραφεί ως 

2

int 3

( )( )
2g B

g

NfF R k Tu
R

=                                              (4.2.5) 

 

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (4.2.4) και (4.2.5) και ελαχιστοποιώντας την ελεύθερη 

ενέργεια ως προς το gR καταλήγουμε στο ότι 1/5 3/5~gR f N δηλαδή στην πρόβλεψη 

του υποδείγματος Daoud – Cotton (σχέση 4.2.3). 

Σημειώνεται ότι στην βιβλιογραφία δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα αναλυτική 

θεωρητική μελέτη περί της αυτό-οργάνωσης πολυμερικών ψηκτρών αστεροειδών 

πολυμερών τα οποία αγκιστρώνονται από το κέντρο ή τα άκρα τους. Για αυτό το 

λόγω πέρα από τη χρήση της θεωρίας Daoud – Cotton για την κατανόηση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις Monte Carlo 

σχετικές με την προσρόφηση αστέρων επί επιφανειών. Η μεθοδολογία αυτών των 
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προσομοιώσεων όπως επίσης και το υπολογιστικό υπόδειγμα αναλύεται διεξοδικά 

στην επομένη παράγραφο 4.4.2.  

 

4.2.2 Υπολογιστικό υπόδειγμα προσομοίωσης αστεροειδών πολυμερών 

 

Είναι γνωστό ότι οι υπολογιστικές προσομοιώσεις (computer simulations) 

πολυμερικών συστημάτων αποτελούν ισχυρό επιστημονικό εργαλείο για την 

κατανόηση πειραματικών δεδομένων που προκύπτουν κατά τη μελέτη πολυμερικών 

συστημάτων [Landau 2002, Binder 1995]. Από την ανάλυση των παραγράφων 4.1.2 

και 4.2.1 διαπιστώνεται ότι τα πολυμερή αποτελούν περίπλοκα τοπολογικά 

αντικείμενα ενώ η μελέτη τους εμπλέκει μια μεγάλη κλίμακα μήκους (length scale), 

από δέκατα του νανομέτρου (μήκος των δεσμών των ατόμων) μέχρι δεκάδες ή και 

εκατοντάδες νανόμετρα (διαστάσεις αλυσίδας ή πάχος πολυμερικής ψήκτρας). Η 

αντίστοιχη κλίμακα του χρόνου κυμαίνεται από 1310 s−  (ταλαντώσεις χημικών 

δεσμών) ως εκατοντάδες δευτερόλεπτα (απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη 

μεταβολή της διαμόρφωσης ενός μακρομορίου) [Lodge & Muthukumar 1996, 

Baschnagel  & Wittmer 2004]. Συνεπώς, ενώ έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η μελέτη 

των ιδιοτήτων πολυμερικών συστημάτων μέσω προσομοιώσεων μοριακής 

δυναμικής18 (molecular dynamics), λαμβάνοντας υπόψη τις χημικές λεπτομέρειες των 

αλυσίδων, αυτό θα απαιτούσε υπολογιστικούς χρόνους οι οποίοι είναι πάρα πολύ 

μεγάλοι. 

Αντίθετα, στα πλαίσια αδροποιημένων υποδειγμάτων (coarse-grained models) όπου 

ένας αριθμός από μονομερή αναπαρίσταται από ένα ενεργό μονομερές (effective 

monomer) αγνοώντας τους μικροσκοπικούς βαθμούς ελευθερίας, δεν υφίστανται 

ανάλογοι περιορισμοί. Η επιτυχία αυτών των υποδειγμάτων βασίζεται στο γεγονός 

ότι πολλές ιδιότητες των πολυμερικών αλυσίδων είναι ανεξάρτητες των χημικών 

λεπτομερειών των μονομερών. Έτσι λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις όπως για 

παράδειγμα για την εύρεση των διαστάσεων εύκαμπτης πολυμερικής αλυσίδας εντός 
                                                            
18 Η μοριακή δυναμική [Rapaport 2004] αποτελεί είδος υπολογιστικής προσομοίωσης κατά 

την οποία τα άτομα ή μόρια ενός συστήματος αλληλεπιδρούν για ορισμένο χρονικό διάστημα 

μέσω προσεγγίσεων των φυσικών νόμων, δίνοντας μας μια εικόνα της κίνησης των ατόμων / 

μορίων. 
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διαλύματος, αρκεί να ληφθεί υπόψη μόνο η αλληλεπίδραση αποκλειόμενου όγκου 

μεταξύ των μονομερών και η συνεκτικότητα των αλυσίδων. 

Με τη χρήση μεθόδων Monte Carlo19 (MC) στα πλαίσια αδροποιημένων 

υποδειγμάτων μπορούν να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες για μεγάλο φάσμα 

πολυμερικών συστημάτων. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο τύποι μεθόδων MC α) οι 

μέθοδοι ισορροπίας, που ο αλγόριθμος παράγει διαμορφώσεις αλυσίδων οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ιδιοτήτων, του υπό μελέτη συστήματος, 

στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας και β) οι δυναμικές μέθοδοι οι οποίες 

επιτρέπουν την διερεύνηση και των δυναμικών ιδιοτήτων του συστήματος. Η μέθοδος 

Monte Carlo – διακυμάνσεως δεσμών (Bond Fluctuation MC) η οποία και 

χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της προσρόφησης αστεροειδών πολυμερών, ανήκει 

στη δεύτερη κατηγορία μεθόδων. 

Η μέθοδος Bond Fluctuation Monte Carlo (BFMC) προτάθηκε από τους Camersin 

και Kremer [Camersin & Kremer 1988] το έτος 1988 και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί 

από πολλούς ερευνητές για την μελέτη της συμπεριφοράς πολυμερικών αλυσίδων 

πλησίον επιφανειών [Jia & Lai 1996], για τη μελέτη πολυμερικών ψηκτρών [Lai & 

Binder 1991, Lai & Binder 1992, Lai 1993, Smith et al. 2006, Hiotelis et al. 2008], 

αστέρων εντός διαλύματος [Cecca & Freire 2002], μικτών ψηκτρών [Lai 1994], και 

πολλών άλλων συστημάτων [Binder 1995, Deutsch 1991]. Η μέθοδος BFMC είναι 

πλεγματική (δηλαδή τα ενεργά μονομερή βρίσκονται επί πλέγματος) και είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη λόγω του ότι αναπαράγει τις ιδιότητες ισορροπίας όπως επίσης και 

τις δυναμικές ιδιότητες20 ευκάμπτων πολυμερικών αλυσίδων εντός αραιού 

διαλύματος ή τήγματος [Paul et al. 1991].    

Σε όλες τις δυναμικές μεθόδους MC όπως και στην BFMC ο χρόνος μετράται σε 

βήματα (steps) MC (MCS). Ένα MCS αντιστοιχεί στην κατά μέσο όρο απόπειρα μιας 

                                                            
19 Η γενική ονομασία Monte Carlo αναφέρεται στην κλάση υπολογιστικών αλγορίθμων οι 

οποίοι βασίζονται στην επαναλαμβανόμενη τυχαία δειγματοληψία για τον υπολογισμό 

ιδιοτήτων φυσικών συστημάτων. Το γενικό πλαίσιο της μεθόδου Monte Carlo εισήχθη από 

τους Ulman, Fermi, Von Neumann και Metropolis στα τέλη της δεκαετίας του 40. 
20 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μέθοδος BFMC αναπαράγει τη δυναμική Rouse γεγονός το 

οποίο σημαίνει ότι η κίνηση των αλυσίδων περιγράφεται από των κίνηση Brown των 

μονομερών.  
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κίνησης ανά μονομερές. Παράλληλα σε ένα αδροποιημένο υπόδειγμα όπως στην 

περίπτωση της μεθόδου BFMC κάθε ενεργό μονομερές  αντιστοιχεί σε περίπου 5 

πραγματικά μονομερή. 

Το βασικό κίνητρο των Carmesin και Kremer για την ανάπτυξη της μεθόδου BFMC 

αποτέλεσε η εξάλειψη των ανεπαρκειών προγενέστερων δυναμικών αλγορίθμων MC 

οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί ως τότε. Το βασικό πρόβλημα αφορούσε την 

αδυναμία προσομοίωσης πολυμερών στις δύο διαστάσεις όπως επίσης η δυσκολία 

του χειρισμού αλυσίδων με σημεία διακλάδωσης όπως είναι τα αστεροειδή πολυμερή.  

Στα κλασσικά πλεγματικά υποδείγματα MC δύο διαστάσεων [Chakrabarti & Toral 

1990] (σταθερού μήκους δεσμού) ένα σημείο διακλάδωσης πολυμερικής αλυσίδας 

δεν δύναται να κινηθεί ενώ είναι πιθανό κατά την δημιουργία της αρχικής 

διαμόρφωσης να υφίσταται παγίδευση μονομερών, πράγμα που οδηγεί σε 

προβλήματα μη-εργοδικότητας του συστήματος. Η μέθοδος BFMC είναι 

απαλλαγμένη από αυτά τα προβλήματα είτε χρησιμοποιείται στις δύο είτε στις τρεις 

διαστάσεις και συνεπώς είναι κατάλληλη για τη μελέτη των συστημάτων 

αστεροειδών πολυμερών. 

Αναλυτικά, στην τριδιάστατη μέθοδο BFMC : 

α) κάθε ενεργό μονομερές καταλαμβάνει ένα κύβο (8 πλεγματικά σημεία) επί 

κυβικού πλέγματος, πλεγματικής σταθεράς ίσης με τη μονάδα.  

β) Ένα πλεγματικό σημείο δεν μπορεί να καταληφθεί από διαφορετικά ενεργά 

μονομερή.  

γ) Οι αποστάσεις των δεσμών μεταξύ δύο διαδοχικών μονομερών μιας αλυσίδας δεν 

είναι σταθερές στο υπόδειγμα BFMC και μπορούν να λάβουν τις τιμές 

2, 5, 6,3, 10 . Οι τιμές αυτές των ενδο-μονομερικών αποστάσεων (δεσμών) 

αντιστοιχούν σε ένα σύνολο 108 διαφορετικών διανυσμάτων που αντιστοιχούν στην 

βάση του διανυσματικού χώρου {(2,0,0) , (2,1,0) , (2,1,1) , (2,2,1) , (3,0,0) , (3,1,0)}.  

Η επιλογή αυτού του συνόλου των δεσμών εξασφαλίζει ότι διαφορετικοί μεταξύ τους 

δεσμοί δεν τέμνονται κατά την εξέλιξη της προσομοίωσης, με την προϋπόθεση ότι 

κατά την αρχική διαμόρφωση των αλυσίδων δεν υφίστανται τομές δεσμών και 
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αλληλοεπικαλύψεις επί πλεγματικών σημείων [Camersin & Kremer 1988] (σχήμα 

4.2.4). 

α)  

  β)  

Σχήμα 4.2.4   α) τριδιάστατο παράδειγμα μονομερών γραμμικής αλυσίδας του υποδείγματος 
BFMC. Τα μονά βέλη αναπαριστούν δυνατές κινήσεις των ενεργών μονομερών, ενώ το διπλό 

βέλος δύο ενεργά μονομερή τα οποία απέχουν απόσταση 5   β) αστέρας τριών κλάδων επί 
διδιάστατου πλέγματος στα πλαίσια της μεθόδου BFMC. Το κεντρικό ενεργό μονομερές 
αναπαρίσταται με κόκκινο χρώμα. Το βέλος δείχνει τη μόνη αποδεκτή κίνηση του «κίτρινου» 
ενεργού μονομερούς βάση των κανόνων που αναπτύσσονται στο κείμενο. Οι δεσμοί ανάμεσα 
στα ενεργά μονομερή αναπαρίστανται με ευθείες γραμμές. 
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Η προσομοίωση της δυναμικής των πολυμερικών αλυσίδων στο υπόδειγμα BFMC 

λαμβάνει χώρα μέσω της απόπειρας εκτέλεσης τυχαίων21 και τοπικών κινήσεων των 

ενεργών μονομερών. Συγκεκριμένα στα πλαίσια μιας κίνησης, επιλέγεται ένα τυχαίο 

μονομερές το οποίο μετακινείται τυχαία σε μια από τις έξι γειτονικές του θέσεις επί 

του πλέγματος. Η αποδοχή της τυχαίας αυτής κίνησης εξαρτάται από το αν το ενεργό 

μονομερές στη νέα του θέση δεν καταλαμβάνει πλεγματικό σημείο άλλου 

μονομερούς, όπως επίσης από το αν οι δεσμοί με τα γειτονικά του μονομερή στην 

πολυμερική αλυσίδα ανήκουν στο σύνολο των επιτρεπτών δεσμών που περιγράφηκαν 

παραπάνω. 

Οι δύο αυτοί κανόνες όσον αφορά την κίνηση των ενεργών μονομερών είναι αρκετοί 

στην περίπτωση της μελέτης εύκαμπτων πολυμερικών αλυσίδων εντός καλού 

διαλύτη. Στην γενικότερη περίπτωση μη-εύκαμπτων αλυσίδων ή / και κακών 

διαλυτών, μπορούν να εισαχθούν επιπλέον κανόνες οι οποίοι αφορούν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ γειτονικών στο πλέγμα μονομερών όπως επίσης την 

πριμοδότηση δεσμών συγκεκριμένου μήκους [Carmesin & Kremer 1988].  

Στην παρούσα εργασία, για την μελέτη της προσρόφησης αστεροειδών πολυμερών 

επί επίπεδων επιφανειών θεωρούμε ένα κιβώτιο προσομοίωσης διαστάσεων 

x y zL L L× × με 100x yL L= = και 400zL = . Εντός του κιβωτίου της προσομοίωσης 

τοποθετούνται K  πολυμερικές αλυσίδες, 1, 2,3f = κλάδων, 10,15,20,25,30N =  

ενεργών μονομερών ανά κλάδο (σχήμα 4.2.5). Οι συγκεντρώσεις των ενεργών 

μονομερών (8 / )x y zKfN L L L  εντός του κιβωτίου κατά τις προσομοιώσεις , λαμβάνουν 

τιμές 0.025-0.040 και αντιστοιχούν στην περίπτωση αραιών διαλυμάτων. Στις 

διευθύνσεις x και y επιβάλλονται περιοδικές συνοριακές συνθήκες ενώ από τις δύο 

επιφάνειες ( 0z =  και zz L= ) δεν μπορούν να διέλθουν ενεργά μονομερή.  

Η αλληλεπίδραση του κεντρικού ή του ακραίου μονομερούς με τις επιφάνειες ( 0z =  

και zz L= ) η οποία αντιστοιχεί στην δράση των διπολικών μορίων zwitterion των 

δειγμάτων (βλέπε παράγραφο 4.2.3), προσομοιώνεται μέσω ενός τετραγωνικού 

                                                            
21 Για την εκτέλεση των τυχαίων κινήσεων και γενικά για την παραγωγή τυχαίων αριθμών 

στα πλαίσια της προσομοίωσής μας, χρησιμοποιήσαμε μια γεννήτρια ψευδο-τυχαίων 

αριθμών τύπου congruential. 
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ελκτικού δυναμικού Δ (σε μονάδες Bk T ), εμβέλειας ίσης με μια πλεγματική σταθερά. 

Έτσι λοιπόν κατά την απόπειρα αποχώρησης ενός ακραίου ή κεντρικού ενεργού 

μονομερούς από τις δύο επιφάνειες  ( 0z =  και zz L= ), η κίνηση γίνεται δεκτή μόνο 

όταν ένα τυχαίος αριθμός μεταξύ του μηδενός και της μονάδας είναι μικρότερος από 

τον παράγοντα Boltzmann / Bk Te−Δ  [Lai 1994].  

Πριν τη μελέτη προσρόφησης των αλυσίδων επί των δύο επιφανειών, προηγείται η 

εξισορρόπηση (equilibration) του συστήματος εκτελώντας 72 10 MCS×  και θέτοντας 

0Δ = . Κατά την εξισορόπηση του συστήματος υπολογίζεται η γυροσκοπική ακτίνα 

των πολυμερών, όπως επίσης η συγκέντρωση εντός του κιβωτίου της προσομοίωσης. 

Κατόπιν ενεργοποιείται η αλληλεπίδραση των ακραίων ή του κεντρικού ενεργού 

μονομερούς με τις δύο επιφάνειες ( 0z =  και zz L= ) θέτοντας 0Δ > . Κατά τη 

διάρκεια της προσρόφησης που διαρκεί 810 MCS , υπολογίζονται (μέσος όρος για τις 

δύο επιφάνειες ( 0z =  και zz L= )) τα εξής μεγέθη: αριθμός προσδεδεμένων ενεργών 

μονομερών στην επιφάνεια, η κατανομή της συγκέντρωσης μονομερών της ψήκτρας 

και η κατανομή της συγκέντρωσης των ελευθέρων άκρων της ψήκτρας, 

 

 

 

Σχήμα 4.2.5   Στιγμιότυπο της 
προσομοίωσης BFMC. Αστέρας 
τριών κλάδων 3f = , 30 ενεργών 
μονομερών ανά κλάδο, εντός 
αραιού διαλύματος. Τα ενεργά 
μονομερή κάθε κλάδου 
συμβολίζονται με διαφορετικό 
χρώμα. 

 

   Πέρα από τις προσομοιώσεις προσρόφησης, πραγματοποιήθηκαν και 

προσομοιώσεις αντικατάστασης ψηκτρών αστεροειδών πολυμερών (με τρεις κλάδους 

προσδεδεμένων από το κεντρικό ενεργό μονομερές) από γραμμικές αλυσίδες. Αφού 

γίνει εξισορρόπηση αστεροειδών και γραμμικών αλυσίδων ίσης συγκέντρωσης 0.02 

εντός του κιβωτίου, ενεργοποιείται η αλληλεπίδραση επιφάνειας και κεντρικού 

μονομερούς του αστεροειδούς πολυμερούς. Μετά από χρόνο προσομοίωσης 
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810 MCS και αφού έχει σχηματιστεί η ψήκτρα του αστεροειδούς πολυμερούς επί των 

δύο επιφανειών ( 0z =  και zz L= ), ενεργοποιείται και η αλληλεπίδραση του ακραίου 

ενεργού μονομερούς των γραμμικών αλυσίδων και παρακολουθείται για άλλα 
810 MCS  ο ανταγωνισμός των δύο τύπων αλυσίδων όσον αφορά την προσρόφησή 

τους στην επιφάνεια. 

Ο πρωτότυπος υπολογιστικός κώδικας για την εφαρμογή της μεθόδου BFMC 

συγγράφηκε στη γλώσσα FORTRAN 90 (Παράρτημα Γ), μεταγλωττίστηκε με τον 

Intel Fortran Compiler for Linux 9.1 και εκτελέσθηκε σε ένα Linux-Mosix Cluster 

επτά επεξεργαστών Intel Pentium 4 το οποίο βρίσκεται στο υπολογιστικό κέντρο του 

τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.   

 

4.2.3 Δείγματα αστεροειδών πολυμερών πολυστυρενίου 

 

Για την εκτέλεση των πειραματικών μετρήσεων και την παρασκευή αραιών 

διαλυμάτων αστεροειδών πολυμερών πολυστυρενίου εντός διαλύτη τολουενίου, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες δειγμάτων. Η πρώτη ομάδα δειγμάτων αποτελείται 

από τρία διαφορετικά πολυμερή 70KPS X− , 702 KPS X−  και 703 KPS X−  (σχήμα 

4.2.6) τα οποία παρασκευάσθηκαν με μεθόδους ανιονικού πολυμερισμού υπό υψηλό 

κενό [Hiotelis et al. 2008] από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Νίκου 

Χατζηχριστίδη στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

+

-

+

-

+

-

PS -X70K 3PS -X70K2PS -X70K  

Σχήμα 4.2.6   Σχηματική αναπαράσταση του γραμμικού πολυμερούς 70KPS X− και των 

αστεροειδών πολυμερών 702 KPS X−  και 703 KPS X− που φέρουν ομάδα zwitterion στο 

κέντρο τους. 
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Το πολυμερές 70KPS X− είναι ένα γραμμικό πολυμερές πολυστυρενίου το οποίο στο 

ένα του άκρο φέρει ενεργό ομάδα zwitterion. Το zwitterion ((CH3)2N+(CH2)3SO3
-) 

αποτελεί διπολικό μόριο το οποίο αναπτύσσει ελκτικές αλληλεπιδράσεις με 

επιφάνειες. Τα πολυμερή 702 KPS X−  και 703 KPS X− είναι αστεροειδή πολυμερή με 

2f =  και 3f =  αντίστοιχα τα οποία φέρουν την ομάδα zwitterion στο κέντρο τους. 

Το μοριακό βάρος του γραμμικού πολυμερούς 70KPS X− είναι το ίδιο με αυτό του 

κάθε κλάδου των αστέρων 702 KPS X−  και 703 KPS X− . Στο εξής θα αναφερόμαστε 

σε αυτό το σύνολο των δειγμάτων με την ονομασία 70KfPS X− όπου 1, 2,3f = . Τα 

μοριακά χαρακτηριστικά των πολυμερών 70KfPS X− συνοψίζονται στον πίνακα IV-

2.1. 

Η δεύτερη ομάδα δειγμάτων αποτελείται από τρία διαφορετικά αστεροειδή πολυμερή 

πολυστυρενίου 603 KPS XXX− , 1203 KPS XXX−  και 2303 KPS XXX−  τα οποία φέρουν 

ενεργές ομάδες zwitterion στα τρία τους άκρα (σχήμα 4.2.7). Τα πολυμερή αυτά 

παρασκευάσθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Δρ. Γεώργιου Πίσπα στο Εθνικό 

Ίδρυμα Ερευνών με μεθόδους ανιονικού πολυμερισμού υπό υψηλό κενό [Pispas et al. 

1994]. Τα μοριακά χαρακτηριστικά των πολυμερών 3PS XXX− συνοψίζονται στον 

πίνακα IV-2.1. 

 

+

-

+

-

+

-

3PS-XXX  

Σχήμα 4.2.7  Σχηματική αναπαράσταση των αστεροειδών πολυμερών 3PS XXX−  που 
φέρουν ομάδες zwitterion στα άκρα τους. 
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πολυμερές 310wM ×  /w nM M  

70KPS X−  78 1.07 

702 KPS X−  156 1.04 

703 KPS X−  234 1.03 

603 KPS XXX−  189 1.03 

1203 KPS XXX−  333 1.03 

2303 KPS XXX−  642 1.04 

 

Πίνακας IV-2.1   Μοριακά χαρακτηριστικά (μοριακό βάρος wM , πολυδιασπορά /w nM M ) 

των πολυμερών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πειραματική διαδικασία. 

 

Οι ομάδες zwitterion έχει βρεθεί πως προσροφώνται επί επιφανειών quartz και mica 

έχοντας ενέργεια σύνδεσης (7 8)kTΔ = −  [Anastassopoulos et al. 1998, Dunlop et al. 

2004]. Όπως ακριβώς οι μικρές αλυσίδες PEO (παράγραφος 4.1.4) οι ομάδες 

zwitterion οδηγούν στην αγκίστρωση πολυμερικών σε  επιφάνειες 2 3Al O  επί των 

οποίων μελετώνται φαινόμενα προσρόφησης σε αυτή την εργασία. 

Πειράματα σκέδασης φωτός22 έδειξαν ότι για τις υπό μελέτη συγκεντρώσεις των 

παραπάνω πολυμερών, δεν υφίσταται αλληλεπίδραση μεταξύ των zwitterions η οποία 

να οδηγεί στην σύνδεση και συσσωμάτωση των αστεριών. 

 

4.2.4 Πειράματα ανάκλασης νετρονίων  

 

Συμπληρωματικά και για την καλύτερη κατανόηση της δομής των πολυμερικών 

ψηκτρών οι οποίες προκύπτουν κατά τη προσρόφηση αστέρων σε επίπεδες 

επιφάνειες, εκτελέσθηκαν πειράματα ανάκλασης νετρονίων σε μικρές γωνίες 

(Neutron Reflectivity). Η ανάκλαση νετρονίων έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο 
                                                            
22 Τα πειράματα δυναμικής σκέδασης φωτός εκτελέσθηκαν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 

την ερευνητική ομάδα του Δρ. Πίσπα. 
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παρελθόν για τη μελέτη προσροφημένων πολυμερικών στρωμάτων [Field et al. 1992, 

Tauton et al. 1990, Auroy 1991, Karim et al. 1991, Perahia et al. 1994, Kent et al. 

1992, Anastassopoulos et al. 2003, Anastassopoulos et al. 2006, Baker et al. 2000] 

καθώς εξασφαλίζει διακριτική ικανότητα καλύτερη του ενός νανομέτρου και βάθη 

διείσδυσης εκατοντάδων νανομέτρων. 

Μια πλήρης περιγραφή της μεθόδου και των δυνατοτήτων της, μπορεί να βρεθεί στην 

ακόλουθη βιβλιογραφική αναφορά [Russel 1990]. Συνοπτικά, όταν μια 

ευθυγραμμισμένη δέσμη νετρονίων προσπίπτει επί λείας επιφάνειας, υφίσταται 

ανάκλαση και διάθλαση σε πλήρη αναλογία με το φαινόμενο της ανάκλασης 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από επιφάνειες (σχήμα 4.2.8). Σε ένα πείραμα 

ανακλαστικότητας νετρονίων μετράται το πηλίκο της ανακλώμενης έντασης προς την 

προσπίπτουσα ως συνάρτηση του διανύσματος σκέδασης ( )4 / sinq aπ λ= . Το 

διάνυσμα σκέδασης μπορεί να μεταβληθεί στα πλαίσια ενός πειράματος είτε 

μεταβάλλοντας την γωνία πρόσπτωσης μονοχρωματικής δέσμης, είτε 

χρησιμοποιώντας  πολυχρωματική δέσμη νετρονίων. 

Ανακλώμενα
 Νετρόνια

Quartz

“Ψήκτρα”

a

 

Σχήμα 4.2.8   Σχηματική αναπαράσταση του πειράματος ανάκλασης νετρονίων. 

 

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο ανακλασίμετρο EROS (Etudes par 

Reflection de l’ Organization de Surfaces) του εργαστηρίου Leon Brillouin (LLB) στο 

Saclay της Γαλλίας (σχήμα 4.2.9) η γωνία πρόσπτωσης της δέσμης είναι σταθερή 

0.75oa = , ενώ νετρόνια διαφόρων ενεργειών (μήκους κύματος 0.2 3nmλ = − ) 

αφήνονται με τη χρήση ενός chopper να ξεκινήσουν την ίδια χρονική στιγμή και να 

ταξιδέψουν προς τον ανιχνευτή αφού πρώτα ανακλαστούν στην διεπιφάνεια λείου 
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κρυστάλλου quartz και δευτεριωμένου τολουενίου. Ο χρόνος άφιξης ενός νετρονίου 

στον ανιχνευτή καθορίζει το μήκος κύματός του (τεχνική χρόνου πτήσης – time of 

flight technique). 

Το αποτέλεσμα ενός πειράματος ανακλαστικότητας νετρονίων, δηλαδή η εξάρτηση 

της ανακλαστικότητας R από το διάνυσμα σκέδασης q , εξαρτάται23 ισχυρά από την 

πυκνότητα μήκους σκέδασης (scattering length density) του διαλύτη και των 

πολυμερικών αλυσίδων οι οποίες προσροφώνται στην επιφάνεια. Εφόσον ο διαλύτης 

ή τα μονομερή του πολυμερούς είναι δευτεριωμένα, τότε η πυκνότητα μήκους 

σκέδασης τους διαφέρει κατά δύο τάξεις μεγέθους, οδηγώντας σε μεγάλες μεταβολές 

τις καμπύλης ( )R q προ και μετά τη προσρόφηση. 

Κάνοντας χρήση ενός φορμαλισμού ανάλογου με αυτό που παρουσιάστηκε στην 

παράγραφο 2.4 για τον υπολογισμό της ανακλαστικότητας υπό την παρουσία μη 

ομογενούς προσροφημένου στρώματος και εκτελώντας προσαρμογή των 

πειραματικών δεδομένων με τον αλγόριθμο CRS (παράγραφος 3.3), μπορούμε να 

λάβουμε πληροφορίες για την προσροφημένη μάζα πολυμερούς ανά μονάδα 

επιφάνειας όπως επίσης και για την κατανομή της πυκνότητας των μονομερών καθώς 

απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια [Glynos 2003].    

 

Σχήμα 4.2.9   Σχεδιάγραμμα του ανακλασίμετρου EROS του εργαστηρίου LLB. 

 
                                                            
23 Προφανώς η ανακλαστικότητα έναντι του διανύσματος σκέδασης εξαρτάται και από την 

πυκνότητα μήκους σκέδασης του quartz η οποία και καθορίζει σε ποιο cq  παρατηρείται το 

φαινόμενο της ολικής ανάκλασης της δέσμης. 
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Για την εκτέλεση των πειραμάτων οι κρύσταλλοι quartz καθαρίζονται επί 6 ώρες  

εντός διαλυμάτων 2 4 3(3 :1)H SO HNO− και 3 (3 :1)HCl HNO−  στο κάθε ένα. Κατόπιν 

οι κρύσταλλοι ξεπλένονται με άφθονες ποσότητες απιονισμένου νερού και 

αιθανόλης. Η μια επιφάνεια των κρυστάλλων quartz έρχεται σε επαφή με το διάλυμα 

(συγκέντρωσης 0.1 /mg ml ) μέσω κατάλληλης κυψελίδας Teflon [Field et al. 1992, 

Anastassopoulos et. al 2006]. Η προσρόφηση αφήνεται να λάβει χώρα για 50 ώρες, 

ενώ ανά 6 ώρες λαμβάνονται φάσματα ανάκλασης νετρονίων.  

 

 

4.2.5 Προσρόφηση αστεροειδών πολυμερών από το κέντρο τους 

 

Η προσρόφηση αστεροειδών πολυμερών τα οποία φέρουν ενεργό ομάδα zwitterion 

στο κέντρο τους από αραιά διαλύματα τολουενίου, μελετήθηκε πειραματικά με τη 

μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων επί επιφανειών 2 3Al O  και τη μέθοδο 

ανάκλασης νετρονίων επί επιφανειών 2SiO . 

 

4.2.5.1 Ιδιότητες ισορροπίας προσροφημένων αστεροειδών πολυμερών από το 

κέντρο τους 

 

Σύνοψη των πειραματικών αποτελεσμάτων όσον αφορά τις ιδιότητες ισορροπίας (24 

ώρες μετά την εκκίνηση των πειραμάτων) των προσροφημένων στρωμάτων 

παρουσιάζεται στους πίνακες IV-2.2 και IV-2.3. Όπως διαπιστώνεται και με τις δύο 

μεθόδους, η αύξηση του αριθμού των κλάδων ανά πολυμερές οδηγεί στην σαφή 

μείωση της συνολικής προσροφημένης μάζας Γ και στην αύξηση της απόστασης 

μεταξύ των προσδεμένων κέντρων s .  Συνεπώς η παρουσία πολλαπλών κλάδων οι 

οποίοι αυξάνουν το μοριακό βάρος ανά αλυσίδα οδηγούν σε σχετικά χαμηλές τιμές 

της τελικής προσρόφησης. 
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f  2( / )mg mΓ  0 ( )L nm  ( )s nm  *σ  n  

1 2.9 43 5±  6.3 6.3 2 

2 2.2 41 6±  10.3 5.4 2 

3 1.2 30 8±  17.0 2.8 2 

 

Πίνακας IV-2.2   Ιδιότητες ισορροπίας (Γ προσροφημένη μάζα ανά μονάδα επιφάνειας, 

0L ύψος της ψήκτρας, s  μέση απόσταση μεταξύ αγκιστρωμένων κέντρων, *σ  ανηγμένη 

κάλυψη) των ψηκτρών αστεροειδών πολυμερών 70KfPS X− όπως προσδιορίστηκαν από την 

προσαρμογή καμπυλών συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων με εκθέτη κατανομής 
πυκνότητας 2n = . 

 

f  2( / )mg mΓ  0 ( )L nm  ( )s nm  *σ  n  

1 3.4 49 3±  5.8 7.4 1.95 

2 2.4 40 3±  9.8 6.0 1.78 

3 1.4 35 3±  15.8 3.0 1.40 

 

Πίνακας IV-2.3   Ιδιότητες ισορροπίας (Γ προσροφημένη μάζα ανά μονάδα επιφάνειας, 

0L ύψος της ψήκτρας, n  εκθέτης κατανομής πυκνότητας, s  μέση απόσταση μεταξύ 

αγκιστρωμένων κέντρων, *σ  ανηγμένη κάλυψη) των ψηκτρών αστεροειδών πολυμερών 

70KfPS X− όπως προσδιορίστηκαν με πειράματα ανάκλασης νετρονίων. 

 

Οι κατανομές της συγκέντρωσης μονομερών για κάθε ψήκτρα οι οποίες 

προσδιορίστηκαν με τις δύο μεθόδους παρουσιάζονται στο σχήμα 4.2.10. Τα 

δεδομένα από τα πειράματα διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων24 προσαρμόζονται 

υποθέτοντας ότι η κατανομή της πυκνότητας των μονομερών έχει παραβολική μορφή 

                                                            
24 Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων έδωσαν 

εντός του πειραματικόυ σφάλματος τα ίδια αποτελέσματα όσον αφορά τις ιδιότητες 

ισορροπίας των αστέρων 70KfPS X−  και για τις δύο συγκεντρώσεις των 

0.01 0.1 /mg ml− . 
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2
0( ) (0)[1 ( / ) ]z z zφ φ= −  (βλέπε παραγράφους 2.6 και 4.1.4.3 ). Τα πειραματικά 

δεδομένα ανάκλασης νετρονίων (σχήμα 5.11) προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας μια 

πιο γενική συναρτησιακή μορφή 0( ) (0)[1 ( / ) ]nz z zφ φ= −  η οποία στο τέλος της 

καταλήγει σε μια Gaussian ουρά (profile tail) [Field et al. 1992, Anastassopoulos et 

al. 2006].  
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Σχήμα 4.2.10   Πειραματικά προσδιοριζόμενες κατανομές της συγκέντρωσης των μονομερών 
των ψηκτρών που προκύπτουν κατά την προσρόφηση αστέρων 70KfPS X− . (αριστερά) 

αποτελέσματα ανάκλασης νετρονίων (δεξιά) αποτελέσματα διέγερσης επιφανειακών 
πλασμονίων. 
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Σχήμα 4.2.11   Πειραματικές καμπύλες ανακλαστικότητας νετρονίων μετά την δημιουργία 
ψηκτρών 70KfPS X− επί των επιφανειών 2SiO . a) όλα τα πειραματικά σημεία b) μεγέθυνση 

της περιοχής των μικρών διανυσμάτων σκέδασης. Οι πλήρεις καμπύλες αποτελούν προϊόν 
της προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων. 

 

Οι δύο διαφορετικές πειραματικές τεχνικές δίδουν συμβατά μεταξύ τους 

αποτελέσματα όσον αφορά τις ιδιότητες ισορροπίας των πολυμερικών ψηκτρών 
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αστέρων 70KfPS X− . Παρατηρούμε ότι το γραμμικό πολυμερές 

70KPS X− παρουσιάζει την υψηλότερη προσροφημένη μάζα ανά μονάδα επιφάνειας 

22.9 3.4 /mg mΓ = − και παράλληλα αποτελεί το πιο εκτεταμένο στρώμα των 

πειραμάτων 0 45 49L nm= − . Ο εκθέτης n λαμβάνει την τιμή 1.95, δηλαδή πολύ 

κοντά στο 2 (παραβολική κατανομή). Η ανηγμένη κατάληψη *σ  παίρνει τιμές 6.3-

7.4, πράγμα που σημαίνει ότι η ψήκτρα είναι ιδιαίτερα πυκνή [Baranowski & 

Whitmore 1995]. 

Οι αστέρες με δύο και τρεις κλάδους , 702 KPS X− και 703 KPS X− παρουσιάζουν 

σχετικά χαμηλότερες προσροφημένες μάζες ανά μονάδα επιφάνειας 
22.2 2.4 /mg mΓ = − και 21.2 1.4 /mg mΓ = − αντίστοιχα. Ο εκθέτης n αρχίζει να 

αποκλίνει από την τιμή 2 καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κλάδων f ενώ παράλληλα 

η ανηγμένη κατάληψη για τον αστέρα 703 KPS X− , πλησιάζει την τιμή 2 που είναι 

χαρακτηριστική της συμπεριφοράς μανιταριού (mushroom regime). Εξετάζοντας τις 

κατανομές των μονομερών οι οποίες προκύπτουν από τις προσομοίωσης BFMC, 

παρατηρούμε ότι για δεδομένες τιμές του Γ , δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές 

στην κατανομή των μονομερών γραμμικών ή αστεροειδών πολυμερών 

αγκιστρωμένων σε μια επίπεδη επιφάνεια. Η ίδια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί 

χρησιμοποιώντας και άλλες τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης πολυμερικών 

ψηκτρών [Karaiskos 2005]. Συνεπώς η απόκλιση της κατανομής των μονομερών από 

την παραβολική συμπεριφορά ( 2n = ) δεν οφείλεται στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

του αστεριού αλλά στις χαμηλές τιμές της προσρόφησης οι οποίες επιτυγχάνονται. 

Όπως προαναφέρθηκε, στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, θεωρητική 

αντιμετώπιση του προβλήματος της αυτο-οργάνωσης αστέρων προσροφημένων από 

το κέντρο τους σε επίπεδες επιφάνειες. Η θεωρία κλίμακας των Alexander – De 

Gennes [Alexander 1977, de Gennes 1980] αναφέρεται σε ψήκτρες γραμμικών 

πολυμερικών αλυσίδων (κεφάλαιο 4). Η θεωρία κλίμακας δίνει προβλέψεις για την 

εξάρτηση του ύψους της ψήκτρας 0L από το μοριακό βάρος της αλυσίδας, την 

πυκνότητα πρόσδεσης σ  και την ενέργεια αλληλεπίδρασης, Δ  της ακραίας ενεργού 

ομάδας με την επιφάνεια  (σχέσεις 4.1.5 και 4.1.6). 
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Η αύξηση του αριθμού των κλάδων ανά πολυμερική αλυσίδα αυξάνει το μοριακό 

βάρος του πολυμερούς το οποίο εξακολουθεί να φέρει μια ενεργό ομάδα zwitterion 

και άρα σταθερό Δ . Η σχέση 4.1.6 ( 3/5 2/5
0 ~L N Δ ) δεν περιγράφει τα πειραματικά 

δεδομένα όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο. Επίσης η σχέση 4.1.15 ( 1/5~ N −Γ ) η 

οποία και αυτή αναφέρεται σε γραμμικές αλυσίδες δεν είναι συμβατή με τις τιμές της 

προσρόφησης που βρέθηκαν για τα αστεροειδή πολυμερή. 

Χρησιμοποιώντας την θεωρία Daoud και Cotton (παράγραφος 4.2.1) μπορούμε να 

προεκτείνουμε τις προβλέψεις της θεωρίας κλίμακας για την περίπτωση του υπό 

μελέτη συστήματος. Έτσι λοιπόν, πέρα από τον πυρήνα του αστέρα που η πυκνότητα 

μονομερών είναι ιδιαίτερα υψηλή, οι κλάδοι στο εξωτερικό τμήμα του αστέρα 

βρίσκονται σε κατάσταση ημι-αραιού διαλύματος, γεγονός που οδηγεί στην διόγκωση 

του πολυμερούς λόγω φαινομένων αποκλειώμενου όγκου. Η γυροσκοπική ακτίνα του 

αστέρα δίδεται από την σχέση (4.2.3) 3/5 1/5~gR N f l . 

Έστω περίπτωση ενός αστέρα τριών κλάδων ( 3)f = , προσροφημένου επί επιφάνειας 

διαμέσου του κέντρου του. Είναι προφανές ότι η προσρόφηση φέρνει τους κλάδους 

του αστέρα πολύ πιο κοντά σε σχέση με την περίπτωση που ένας αστέρας είναι 

ελεύθερος στο διάλυμα, γεγονός το οποίο αυξάνει τοπικά την συγκέντρωση 

μονομερών. Αυτό συνεπάγεται περαιτέρω διόγκωση της πολυμερικής αλυσίδας η 

οποία οφείλει να εξισορροπηθεί από την ελκτική αλληλεπίδραση zwitterion – 

επιφάνειας. Η παρουσία γειτονικών προσροφημένων αστέρων αυξάνει και αυτή με τη 

σειρά της την τοπική συγκέντρωση. Η προσέγγιση των προσροφημένων αστεριών 

εντός της ψήκτρας έχει και αυτή σαφή όρια τα οποία έχουν άμεση σχέση με την 

ισορροπία μεταξύ της συνολικής απωστικής ενέργειας των αλυσίδων λόγω των 

φαινομένων αποκλειώμενου όγκου και της ελκτικής ενέργειας Δ . Με βάση αυτή την 

ανάλυση είναι κατανοητή η τάση ελάττωσης της προσροφημένης μάζας Γ  και 

αύξησης της απόστασης μεταξύ των προσδεμένων κέντρων s , αυξανομένου του 

αριθμού των κλάδων.  

Υπολογίζοντας περαιτέρω τον μέσο αριθμό χανδρών ανά μη προσροφημένο 

(ελεύθερο) αστέρα στο διάλυμα. Η μέση συγκέντρωση εντός του αστέρα δίδεται από 

την σχέση 
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3
g

fNc
R

=                                                         (4.2.6) 

 

Στην κατάσταση ημι-αραιού διαλύματος αυτό συνεπάγεται ένα μέσο μέγεθος χάνδρας 

 

 3/10 3/5lf Nξ −=                                                    (4.2.7) 

 

ή 3/10fξ −= για σταθερό N . Δεδομένου ότι ο μέσος αριθμός χανδρών ανά αστέρα 

είναι 3 3
0 /n R ξ  και χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (4.2.6) και (4.2.7) για σταθερό 

N έχουμε 

 

3/2
0n f                                                       (4.2.8) 

 

Η σχέση (4.2.8) αναφέρεται σε αστέρες μη προσροφημένους, ελεύθερους σε αραιό 

διάλυμα. Όταν ένας αστέρας προσροφηθεί από το κέντρο του επί επίπεδης 

επιφάνειας, οι κλάδοι του περιορίζονται εντός ενός ημισφαιρίου [Jusufi et al. 2001] 

ενώ προηγούμενα καταλάμβαναν τον όγκο σφαίρας (σχήμα 4.2.12). Έτσι μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι κάτω από την επιφάνεια υφίσταται μια συμμετρική «εικόνα» του 

αστέρα και ότι ουσιαστικά ο αριθμός των κλάδων του προσροφημένου αστέρα 

διπλασιάζεται 2 f . Επομένως ο αριθμός των χανδρών ανά προσροφημένο άστέρα 

μπορεί να θεωρηθεί ως 3/2(2 )bn f . Η μεταβολή του αριθμού των χανδρών πριν και 

μετά την προσρόφηση υπολογίζεται ως 3/2 3/2 3/2
0 (2 ) / 2 0.4b bn n n f f fΔ = − = − ≅ . 
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Σχήμα 4.2.12   Αστέρας στο διάλυμα (αριστερά) και ένας προσροφημένος αστέρας (δεξιά) ο 
οποίος περιορίζεται εντός ημισφαιρίου. Παρατηρούμαι ότι μετά την προσρόφηση ο αστέρας 
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει διπλάσιο αριθμό κλάδων. 

 

Το άθροισμα της ενέργειας που συνεισφέρει κάθε χάνδρα ενός προσροφημένου 

αστέρα b Bn k TΔ , μπορεί να είναι ίση ή μικρότερη από την ενέργεια αλληλεπίδρασης 

της ενεργού κεντρικής ομάδας με την επιφάνεια Bk TΔ . Τυπικές τιμές του Δ  για τις 

ομάδες zwitterion, κυμαίνονται στην περιοχή των (7 8) Bk T−  [Dunlop et al. 2004]. 

Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για 6.5f ≥  η προσρόφηση αστέρων από το 

κέντρο τους δεν είναι δυνατή. 

 

s

Lo

 

 

Σχήμα 4.2.13   Σχηματική 
αναπαράσταση ψήκτρας που 
αποτελείται από αστέρες τριών 
κλάδων προσροφημένα από το 
κέντρο τους. Κάθε αστέρας 
καταλαμβάνει ένα ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο διαστάσεων 

0s L× . 

 

Επιστρέφοντας στο πρόβλημα της ψήκτρας κεντρικά προσροφημένων αστεροειδών 

πολυμερών μπορούμε να υπολογίσουμε τον λόγο 0 /L s  ο οποίος αποτελεί μέτρο της 

έκτασης της ψήκτρας. Ο μέσος αριθμός χανδρών ανά αστέρα εντός του στρώματος 

της ψήκτρας δίδεται από τη σχέση 
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2 3
0 /bn L s ξ=                                                   (4.2.9) 

 

όπου 2
0L s  ο όγκος που καταλαμβάνει κάθε αστέρας (σχήμα 4.2.13). Μπορούμε 

επίσης να εκφράσουμε το ύψος της ψήκτρας συναρτήσει των bn και ξ ως 

 

0 ( / ) /bL n f ξ≅                                                (4.2.10) 

 

όπου /bn f ο μέσος αριθμός χανδρών ανά κλάδο. Συνδυάζοντας τις σχέσεις (4.2.9) 

και (4.2.10) λαμβάνουμε 

 

3/2
0 / bL s n f −≅                                                (4.2.11) 

 

Επιπλέον μπορεί να συσχετισθεί ο μέσος αριθμός των χανδρών bn με την ενέργεια 

αλληλεπίδρασης Bk TΔ υπολογίζοντας και πάλι την μεταβολή του αριθμού των 

χανδρών ανά αστέρα πριν και μετά την δημιουργία της ψήκτρας. Πριν της 

προσρόφηση ο αριθμός των χανδρών ανά αστέρα ισούται με 3/2
0n f . Εντός της 

ψήκτρας και λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης των μονομερών λόγω του 

διπλασιασμού του αριθμού των κλάδων των αστεριών και λόγω της εγγύτητας μεταξύ 

των προσροφημένων αλυσίδων, ο αριθμός των χανδρών αυξάνεται ενώ παράλληλα το 

χαρακτηριστικό μέγεθός τους ξ  μειώνεται. Έτσι λοιπόν ο αυξημένος αριθμός των 

χανδρών συνεισφέρει στη συνολική απωστική ενέργεια μεταξύ των αλυσίδων ( Bk T  

ανά χάνδρα) η οποία οφείλει να αντισταθμιστεί από την ενέργεια αλληλεπίδρασης της 

ενεργού κεντρικής ομάδας με την επιφάνεια Bk TΔ . Συνεπώς στην κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας έχουμε 



Κεφάλαιο 4 

131 

 

b B Bn k T k TΔ = Δ                                                 (4.2.12) 

όπου  0b bn n nΔ = − . Συνδυάζοντας αυτό το αποτέλεσμα με τις εξισώσεις (4.2.8) και 

(4.2.11) καταλήγουμε στην εξίσωση 

3/2
0 / 1L s f −= Δ +                                                (4.2.13) 

Στο πίνακα IV-2.4 παρουσιάζονται πι τιμές του λόγου 0 /L s όπως υπολογίζονται από 

την εξίσωση (4.2.13) για 1, 2,3f =  και 8Δ = , και συγκρίνονται με τις πειραματικά 

υπολογιζόμενες τιμές. Παρατηρούμε ότι η εκτίμηση του λόγου 0 /L s μέσω των 

πειραμάτων διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων και ανάκλασης νετρονίων 

βρίσκεται σε καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα της θεωρίας κλίμακας η οποία 

αναπτύχθηκε, παρόλη την σχετική απλότητα της ανάλυσης. Κεντρικό χαρακτηριστικό 

των αποτελεσμάτων της θεωρίας και του πειράματος αποτελεί η τάση για μειωμένη 

συνολική προσρόφηση και διόγκωση (έκταση) των ψηκτρών καθώς ο αριθμός των 

κλάδων αυξάνεται, μέχρι του σημείου όπου πλέον η αλληλεπίδραση κεντρικής 

ομάδας και επιφάνειας δεν επαρκεί για την προσρόφηση των αστέρων 6.5f ≥ . 

 

f  0 /L s  

θεωρία 
κλίμακας 

0 /L s  

επιφανειακά 
πλασμόνια 

0 /L s  

ανάκλαση 
νετρονίων 

0 /L s  

προσομοιώσεις 
BFMC 

1 9.0 6.9 8.4 8.1 

2 3.7 3.9 4.1 3.7 

3 2.8 1.8 2.2 2.4 

 

Πίνακας IV-2.4   Εκτίμηση του λόγου 0 /L s με τη θεωρία κλίμακας, πειράματα διέγερσης 

επιφανειακών πλασμονίων, ανάκλασης νετρονίων και προσομοιώσεις BFMC. 
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Οι προσομοιώσεις BFMC οι οποίες έγιναν για την προσρόφηση γραμμικών 1f = και 

αστεροειδών πολυμερών 2,3f =  από το κέντρο τους, έδωσαν αποτελέσματα τα 

οποία συμφωνούν με την θεωρία κλίμακας και τα πειραματικά αποτελέσματα 

(πίνακας IV-2.4).  Σε όλες τις προσομοιώσεις, καθώς ο αριθμός των κλάδων αυξάνει, 

ο αριθμός των μονομερών ανά μονάδα επιφάνειας  και το ύψος ψήκτρας μειώνονται  

ενώ η μέση απόσταση μεταξύ των προσροφημένων κέντρων αυξάνεται. (σχήμα 

4.2.14)   
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Σχήμα 4.2.14   Εξέλιξη της 
προσρόφησης κατά τη διάρκεια 
της προσομοίωσης BFMC για 
την περίπτωση 10 μονομερών 
ανά κλάδο. 

 

Για όλα τα συστήματα που προσομοιώθηκαν ( 10,15,20,25,30N = ) οι λόγοι των 

προσροφημένων μονομερών ανά μονάδα επιφάνειας και των αποστάσεων ανάμεσα 

στα προσροφημένα κέντρα, μεταξύ των γραμμικών και των αστεροειδών αλυσίδων 

(πίνακας IV-2.5) είναι σταθεροί και σχεδόν ανεξάρτητοι του αριθμού των μονομερών 

ανά κλάδο N , ενώ παράλληλα συμφωνούν με το πείραμα. Η προσομοίωση έδωσε 

κατά μέσο όρο 2 1/ 0.64f f= =Γ Γ και 3 1/ 0.46f f= =Γ Γ , ή διαφορετικά τον νόμο 

0.70 0.04~ f − ±Γ . Τα πειράματα ανάκλασης νετρονίων έδωσαν 2 1/ 0.68f f= =Γ Γ , 

3 1/ 0.42f f= =Γ Γ  και 0.75 0.10~ f − ±Γ  ενώ τα πειράματα διέγερσης επιφανειακών 

πλασμονίων  2 1/ 0.75f f= =Γ Γ , 3 1/ 0.41f f= =Γ Γ και 0.75 0.10~ f − ±Γ (σχήμα 4.2.15). 

Ομοίως, για τις αποστάσεις μεταξύ των προσροφημένων κέντρων έχουμε από την 

προσομοίωση 2 1/ 1.76f fs s= = και 3 1/ 2.66f fs s= = . Από τα πειράματα ανάκλασης 

νετρονίων έχουμε 2 1/ 1.70f fs s= = και 3 1/ 2.70f fs s= = ενώ από τα πειράματα 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων 2 1/ 1.63f fs s= = και 3 1/ 2.70f fs s= = . 
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1 2 3 4
1

2

3

4

5

 

 

Γ(
m

g/
m

2 )

f

 ανάκλαση νετρονίων 
 διέγερση επιφανειακών πλασμονίων

                                    Γ~f  0.75

 

Σχήμα 4.2.15   Πειραματικές 
τιμές της προσροφημένης 
μάζας ανά μονάδα επιφάνειας 
συναρτήσει του αριθμού των 
κλάδων ανά αλυσίδα. Η 
γραμμική προσαρμογή των 
πειραματικών σημείων δίδει το 
νόμο 0.75 0.10~ f − ±Γ . 

N  2 1/f f= =Γ Γ  3 1/f f= =Γ Γ  2 1/f fs s= =  3 1/f fs s= =  

10 0.63 0.47 1.77 2.52 

15 0.67 0.46 1.80 2.66 

20 0.63 0.45 1.78 2.57 

25 0.62 0.43 1.73 2.68 

30 0.64 0.48 1.73 2.89 

ανάκλαση νετρονίων 0.68 0.42 1.70 2.70 

επιφανειακά πλάσμόνια 0.75 0.41 1.63 2.70 

 

Πίνακας IV-2.5   Λόγοι των προσροφημένων μονομερών ανά μονάδα επιφάνειας και των 
αποστάσεων ανάμεσα στα προσροφημένα κέντρα, μεταξύ γραμμικών και αστεροειδών 
αλυσίδων, όπως προέκυψαν από την προσομοίωση και τις πειραματικές μετρήσεις. 

 

Οι κατανομές της συγκέντρωσης μονομερών οι οποίες προκύπτουν από τις 

προσομοιώσεις BFMC (σχήμα 4.2.17) είναι τυπικές όπως στην περίπτωση ψηκτρών 

γραμμικών πολυμερών. Πέρα από μια περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης κοντά στην 

επιφάνεια η οποία οφείλεται στην μέθοδο της προσομοίωσης, οι κατανομές έχουν 

σχεδόν παραβολική μορφή και μπορούν να συγκριθούν άμεσα με αυτές που 

ελήφθησαν από το πείραμα (σχήμα 4.2.10) καθώς όλες οι τάσεις όσον αφορά το ύψος 
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της ψήκτρας, την συγκέντρωση κοντά στην επιφάνεια, την συμπεριφορά του εκθέτη 

n και το μέγεθος της ουράς της κατανομής είναι ίδιες. 
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Σχήμα 4.2.17   Τυπική 
συμπεριφορά της 
συγκέντρωσης μονομερών 
μετά από 810 MCS όπως 
προέκυψε από τις 
προσομοιώσεις BFMC. 

4.2.5.2 Κινητική της προσρόφησης αστεροειδών πολυμερών από το κέντρο τους 

Η κινητική της προσρόφησης των αστεροειδών πολυμερών μελετήθηκε με τη μέθοδο 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων. Όπως και στην περίπτωση των γραμμικών 

πολυμερών (παράγραφος 4.1) η προσρόφηση λαμβάνει χώρα σε δύο ξεχωριστά 

κινητικά στάδια. Στο σχήμα 4.2.18 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα 

της προσρόφησης και για συγκέντρωση διαλύματος 0.01 /mg ml .  
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         D=6.9x10-7 cm2/s
 2PS70K-X 

         D=5.8x10-7 cm2/s
 3PS70K-X 

         D=0.8x10-7 cm2/s

t1/2 (s1/2)

Σχήμα 4.2.18   Κινητική της προσρόφησης γραμμικών και αστεροειδών πολυμερών επί 
επιφάνειας 0.01 /mg ml όπως μετρήθηκε με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων. 
(αριστερά) Προσροφημένη μάζα συναρτήσει του χρόνου και (δεξιά) συναρτήσει της ρίζας 
του χρόνου. 
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Παρατηρούμε ότι στο αρχικό στάδιο της προσρόφησης μέχρι τα ~ 1000s  η 

προσροφημένη μάζα ανά μονάδα επιφάνειας Γ είναι ανάλογη της ρίζας του χρόνου, 

γεγονός ενδεικτικό της κυριαρχίας του φαινομένου της διάχυσης αλυσίδων από το 

διάλυμα προς την επιφάνεια στο πρώτο κινητικό στάδιο. Από την κλίση των ευθειών 

του σχήματος 4.2.18 (δεξιά) και θεωρώντας ότι κάθε αλυσίδα που προσεγγίζει την 

επιφάνεια προσροφάται ακαριαία (υπόθεση τέλειας καταβόθρας) μπορεί να 

υπολογισθεί (βλέπε και παράγραφο 4.1.4.2) η σταθερά διάχυσης D του κάθε 

πολυμερούς (πίνακας IV-2.6). 

 

f  7 2(10 / )D cm s−  

1 6.9 

2 5.8 

3 0.8 
 

 

Πίνακας IV-2.6  Σταθερές διάχυσης D όπως 
προκύπτουν από τις καμπύλες κινητικής της 
προσρόφησης του σχήματος 4.2.18 

 

 

Συνδυάζοντας την εξίσωση (4.1.11) που αναφέρεται στην εξάρτηση της σταθεράς 

διάχυσης από το μέγεθος της πολυμερικής αλυσίδας, και την εξίσωση (4.2.3) που 

είναι το βασικό αποτέλεσμα της θεωρίας Daoud και Cotton για την γυροσκοπική 

ακτίνα των αστεροειδών πολυμερών, καταλήγουμε στη σχέση 

 

3/5 1/5
έD N fαστ ρα

− −=                                          (4.2.14) 

 

Οι πειραματικά ευρισκόμενες σταθερές διάχυσης δεν επαληθεύουν την σχέση 

(4.2.14). Παρατηρείται μια πολύ πιο ισχυρή εξάρτηση της υπολογιζόμενης σταθεράς 

διάχυσης από τον αριθμό των κλάδων. Ειδικά στην περίπτωση του αστέρα με τους 

τρεις κλάδους η υπολογιζόμενη σταθερά διάχυσης αποκλίνει πολύ από την θεωρητική 

πρόβλεψη (4.2.14). 

Η πιο πιθανή αιτία για την ασυμφωνία πειράματος και θεωρίας στην συγκεκριμένη 

περίπτωση, αποτελεί η περιορισμένη ισχύς της υπόθεσης της τέλειας καταβόθρας. 
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Στην περίπτωση των γραμμικών πολυμερών τα οποία φέρουν ενεργό ομάδα στο άκρο 

τους, η προσέγγιση και ακολούθως η αγκίστρωση του άκρου στην επιφάνεια μπορεί 

να θεωρηθεί ακαριαία. Όμως στην περίπτωση του κεντρικού μονομερούς των 

αστεροειδών πολυμερών η προσέγγιση της κεντρικής ομάδας κοντά στην επιφάνεια 

εμποδίζεται από α) την αναδιοργάνωση των κλάδων οι οποία πρέπει να συμβεί πριν 

την προσρόφηση, δηλαδή τον περιορισμό των κλάδων σε ένα ημισφαίριο (σχήμα 

4.2.12) β) από την υψηλή συγκέντρωση μονομερών η οποία χαρακτηρίζει τον πυρήνα 

του αστεριού και θωρακίζει κατά ένα τρόπο την αλληλεπίδραση της ομάδας 

zwitterion με την επιφάνεια.  Αυτά τα εμπόδια που περιγράφηκαν, περιορίζουν την 

ισχύ της υπόθεσης της τέλειας καταβόθρας και εισάγουν μια καθυστέρηση στην 

προσρόφηση των αστέρων η οποία οδηγεί στις παρατηρούμενες αποκλίσεις μεταξύ 

πειράματος και θεωρίας. 

Το δεύτερο κινητικό στάδιο όπως και στην περίπτωση των ακροτενώς 

προσροφημένων γραμμικών πολυμερών εξελίσσεται πολύ πιο αργά από το πρώτο 

στάδιο. Οι μετρήσεις για συγκέντρωση διαλύματος 0.01 /mg ml  έδειξαν ότι περίπου 

20 ώρες μετά την έναρξη των πειραμάτων η προσρόφηση περατώνεται . Βρέθηκε ότι 

το δεύτερο κινητικό στάδιο περιγράφεται από τον τροποποιημένο νόμο Langmuir 

(εξίσωση 4.1.12). Στο ημιλογαριθμικό διάγραμμα του σχήματος 4.2.19 

παρουσιάζονται οι μετρήσεις της κινητικής της προσρόφησης για τα πολυμερή 

70KnPS X− (χρονικό διάστημα 14 ωρών μετά την έναρξη του πειράματος). Η 

γραμμική συμπεριφορά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κινητικού σταδίου είναι 

ενδεικτική της ισχύος του τροποποιημένου νόμου Langmuir.      
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Σχήμα 4.2.19   Ημιλογαριθμικό 
διάγραμμα της κινητικής της 
προσρόφησης των πολυμερών 

70KnPS X− . Ο υπολογισμός της 

κλήσης των ευθειών μας δίνει 
την σταθερά k  για κάθε 
πολυμερές. 
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Η γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων επιτρέπει τον υπολογισμό της 

κινητικής σταθερά του δεύτερου σταδίου k , η οποία για κάθε πολυμερές 

παρουσιάζεται στον πίνακα IV-2.7. Παρατηρούμε ότι αυξανομένου του αριθμού των 

κλάδων, η σταθερά k μειώνεται. Η ίδια συμπεριφορά παρατηρήθηκε και στην 

περίπτωση των γραμμικών πολυμερών (παράγραφος 4.1.4.2). Σημειώνεται ότι οι 

σταθερές k των αστεροειδών αλυσίδων είναι της ίδια τάξης μεγέθους με αυτές που 

βρέθηκαν για τα γραμμικά πολυμερή ανάλογου μοριακού βάρους (πίνακας IV-1.3 ).  
 

πολυμερές 1( )k hour−  

70KPS X−  0.35 

702 KPS X−  0.22 

703 KPS X−  0.20 

 

Πίνακας IV-2.7   Σταθερές του δεύτερου 
κινητικού σταδίου k για την προσρόφηση 
των πολυμερών 70KnPS X− , όπως 

προσδιορίστηκαν από την προσαρμογή των 
πειραματικών δεδομένων (σχήμα 5.19) με το 
τροποποιημένο νόμο Langmuir (σχέση 4.12)  

 

Οι ομοιότητες που παρατηρούνται στην συμπεριφορά γραμμικών και αστεροειδών 

πολυμερών κατά τη διάρκεια του δεύτερου κινητικού σταδίου, μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι και στις δύο περιπτώσεις λειτουργεί ο ίδιος μηχανισμός 

προσρόφησης. Έτσι λοιπόν η ελάττωση της σταθεράς k σχετίζεται με την 

αυξανόμενη «δυσκολία» των αλυσίδων πολλών κλάδων (και άρα μεγάλου μοριακού 

βάρους) να διεισδύσουν στην ήδη διαμορφωμένη ψήκτρα και να προσδεθούν στην 

επιφάνεια. Παρόλα αυτά έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ο αστέρας τριών 

κλάδων και συνολικού μοριακού βάρους 233000wM = , παρουσιάζει οριακά 

μεγαλύτερη τιμή της σταθεράς k  (πίνακας IV-2.7)σε σχέση με το γραμμικό 

πολυμερές PS-PEO 187K (πίνακας IV-1.3). Έτσι λοιπόν ο αστέρας παρότι έχει 

μεγαλύτερο μοριακό βάρος από το γραμμικό πολυμερές, διεισδύει ταχύτερα κατά το 

δεύτερο κινητικό στάδιο εντός της ψήκτρας, πιθανότατα λόγω της μικρότερης 

γυροσκοπικής του ακτίνας και άρα του μικρότερου όγκου που καταλαμβάνει εντός 

του διαλύματος. 
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4.2.5.3 Πειράματα αντικατάστασης 

 

Πέρα από τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ισορροπίας και της κινητική της 

προσρόφησης των αστέρων 70KnPS X− , μελετήθηκε και η αντικατάσταση ψήκτρας 

703 KPS X−  από γραμμικά πολυμερή 70KPS X− . Συγκεκριμένα, στις μετρήσεις και 

με τις δύο μεθόδους (ανάκλαση νετρονίων, διέγερση επιφανειακών πλασμονίων) μετά 

την πλήρη διαμόρφωση μια πολυμερικής ψήκτρας του αστέρα 703 KPS X− , εισάγεται 

διάλυμα 70KPS X− συγκέντρωσης 0.01 /mg ml .  Με τη μέθοδο ανάκλασης νετρονίων 

και τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων προσδιορίζεται η κατανομή της 

συγκέντρωσης των μονομερών πριν και μετά την εισαγωγή του διαλύματος 

70KPS X− , ενώ με την τελευταία μετράται και η κινητική του φαινομένου της 

αντικατάστασης. 

Στο σχήμα 4.2.20 παρουσιάζεται η κατανομή των μονομερών πριν και μετά την 

εισαγωγή του διαλύματος 70KPS X− όπως προσδιορίστηκε με τις δύο μεθόδους. 

Είναι φανερό ότι η εισαγωγή των γραμμικών αλυσίδων οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της 

συνολικής προσροφημένης μάζας (κατά 2~ 1.5 /mg m ) όπως επίσης και στην 

διόγκωση της ψήκτρας κατά περίπου 30% . Είναι χαρακτηριστικό από τις μετρήσεις 

ανάκλασης νετρονίων ότι ενώ αρχικά ο εκθέτης  n της κατανομής είναι σχετικά 

χαμηλός ( 1.4n = ), μετά την προσρόφηση των γραμμικών αλυσίδων λαμβάνει τιμή 

πολύ κοντά στο 2. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός γραμμικών 

αλυσίδων διεισδύουν στο ήδη διαμορφωμένο πολυμερικό στρώμα και προσροφώνται, 

ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι μεγάλο ποσοστό των αστεροειδών 

πολυμερών εκροφώνται, αφήνοντας μικρό ποσοστό τους στο τελικό στρώμα της 

ψήκτρας.  
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Σχήμα 4.2.20   Κατανομή της συγκέντρωσης των μονομερών πριν και μετά την εισαγωγή 
αλυσίδων , όπως προσδιορίστηκε από τα πειράματα ανάκλασης νετρονίων (αριστερά) και τα 
πειράματα διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων (δεξιά). 

 

Η κινητική του φαινομένου όπως μετρήθηκε με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών 

πλασμονίων, παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2.21. Παρατηρούμε ότι μέσα σε μία 

περίπου ώρα μετά την εισαγωγή του διαλύματος το φαινόμενο ολοκληρώνεται κατά 

το μεγαλύτερο μέρος του. Η προσροφημένη μάζα ανά μονάδα επιφάνειας σχεδόν 

διπλασιάζεται. Ο ρυθμός της προσρόφησης κατά την αντικατάσταση είναι σχετικά 

ελαττωμένος, συγκρινόμενος με τον ρυθμό της προσρόφησης των γραμμικών 

πολυμερών 70KPS X− (βλέπε σχήμα 4.2.18). Αυτό οφείλεται στο γεγονός της αργής 

διείσδυσης των πολυμερών διαμέσου της προ-διαμορφωμένης ψήκτρας 703 KPS X− . 
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 3PS70K-X   0.01mg/ml 
 PS70K-X     0.01 mg/ml

εισαγωγή διαλύματος PS70K-X

 

 

Σχήμα 4.2.21   Κινητική του 
φαινομένου της αντικατάστασης 
ψήκτρας αστεροειδούς 
πολυμερούς 703 KPS X− από 

γραμμικές αλυσίδες 70KPS X−  

. 
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Η φανερή τάση των γραμμικών πολυμερών να αντικατάστησουν στην προ-

διαμορφωμένη ψήκτρα 703 KPS X− οφείλεται στο ότι οι γραμμικές αλυσίδες που 

έχουν την ίδια ενέργεια σύνδεσης με την επιφάνεια και υποτριπλάσιο μοριακό βάρος 

έναντι των αστεροειδών αλυσίδων, έχουν αυξημένη δυνατότητα να προσεγγίσουν 

πολύ κοντά η μια την άλλη εντός της ψήκτρας προτού αρχίσει η έντονη διόγκωση του 

στρώματος.  

Το φαινόμενο της αντικατάστασης μελετήθηκε και μέσω προσομοιώσεων BFMC 

ούτως ώστε να διερευνηθεί η έκταση της εκρόφησης των αστεροειδών πολυμερών. 

Καταρχάς τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για όλες τις τιμές του N είναι 

ποιοτικώς όμοια με τα πειραματικά. Στο σχήμα 4.2.22 παρουσιάζεται ένα 

χαρακτηριστικό διάγραμμα της κατανομής των μονομερών πριν και μετά την 

προσρόφηση των γραμμικών αλυσίδων. Παρατηρείται αύξηση της προσροφημένης 

μάζας ανά μονάδα επιφάνειας και αύξηση του ύψους της ψήκτρας αφού αφεθούν τα 

γραμμικά πολυμερή ελεύθερα να προσροφηθούν επί της επιφάνειας. Στο σχήμα 

4.2.23 παρουσιάζεται η κινητική της αντικατάστασης στα πλαίσια της προσομοίωσης. 

Παρατηρούμε ότι η κινητική της προσρόφησης των γραμμικών αλυσίδων επί της ήδη 

καλυμμένης με αστεροειδή πολυμερή επιφάνειας έχει πιο αργό ρυθμό στις 

προσομοιώσεις σε σχέση με αυτή που παρατηρήθηκε για την προσρόφηση στην 

ακάλυπτη επιφάνεια, όπως ακριβώς διαπιστώθηκε και στα πειραματικά 

αποτελέσματα (σχήμα 4.2.21).   
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                 φf=1=φf=3=0.20
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Σχήμα 4.2.22   Κατανομή 
μονομερών (προσομοίωση 
BFMC) πριν και μετά την 
προσρόφηση γραμμικών 
αλυσίδων για 30N =  
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Σχήμα 4.2.23   Κινητική της 
αντικατάστασης, 
προσομοίωση BFMC για 

15N = . Στην κατάσταση 
ισορροπίας, η ψήκτρα περιέχει 
και γραμμικές και αστεροειδής 
αλυσίδες. 

 

Οι προσομοιώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά την αντικατάσταση, αρχικά οι 

γραμμικές αλυσίδες προσροφώνται χωρίς την παράλληλη εκρόφηση αστέρων. Όμως 

από ένα σημείο και πέρα όταν η διόγκωση της ψήκτρας έχει αυξηθεί, αρχίζει 

παράλληλα η εκρόφηση αστέρων. Στο τελικό στρώμα της ψήκτρας στην κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισόρροπίας η ψήκτρα κυριαρχείται από την παρουσία γραμμικών 

αλυσίδων, ενώ ένα μικρό ποσοστό ( <20% ) της ψήκτρας αποτελείται από αστέρες. Ο 

λόγος του αριθμού των γραμμικών και αστεροειδών πολυμερών στην ψήκτρα 

εξαρτάται ασθενώς από τον αριθμό μονομερών ανά κλάδο. 

 

4.2.6  Προσρόφηση αστεροειδών πολυμερών από τα άκρα τους 

 

Η προσρόφηση αστεροειδών πολυμερών τριών κλάδων (τα οποία φέρουν ενεργό 

ομάδα zwitterion στα άκρα τους) σε αραιά διαλύματα τολουενίου, μελετήθηκε 

πειραματικά με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων επί επιφανειών 

2 3Al O  και τη μέθοδο ανάκλασης νετρονίων επί επιφανειών 2SiO . Η διαφορετική 

αρχιτεκτονική αυτών των αστέρων σε σχέση με τους αστέρες οι οποία φέρουν ενεργό 

ομάδα zwitterion στο κέντρο τους οδηγεί σε εντελώς διαφορετική συμπεριφορά όσον 

αφορά την αυτοοργάνωσή τους σε πολυμερικές ψήκτρες. 
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4.2.6.1 Ιδιότητες ισορροπίας προσροφημένων αστεροειδών πολυμερών από τα 

άκρα τους 

 

Οι αστέρες 3PS XXX− κατά την προσρόφησή τους σε μια επίπεδη επιφάνεια, 

μπορούν να αγκιστρωθούν από το ένα, τα δύο ή και τρία τους άκρα (σχήμα 4.2.24). 

Συνεπώς σε μια ψήκτρα πολυμερών 3PS XXX−  και στην κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας μπορούν να συνυπάρχουν αλυσίδες προσροφημένες από 

διαφορετικό αριθμό των άκρων τους (διαφορετικές διαμορφώσεις). 

 

 

 

Σχήμα 4.2.24  Τρεις διαφορετικές δυνατές διαμορφώσεις των προσροφημένων πολυμερών 
3PS XXX− . 

 

Η κατανομή της συγκέντρωσης των μονομερών μιας τέτοιας ψήκτρας, δεν μπορεί 

πλέον να περιγραφεί από μια συνάρτηση της μορφής 0( ) (0)[1 ( / ) ]nz z zφ φ= −  όπως 

στην περίπτωση των γραμμικών πολυμερών. Επίσης το γεγονός της αγκίστρωσης από 

διαφορετικό αριθμό άκρων θέτει δυσκολίες στην διατύπωση επιχειρημάτων κλίμακας 

(scaling) για αυτά τα συστήματα στην κατάσταση θερμοδυναμικής τους ισορροπίας. 

Παράλληλα όμως το σύστημα παρουσιάζει ομοιότητες με αυτό των διδιάσπαρτων 

ψηκτρών25 (bimodal brush) [Kumacheva et al. 1993, Kent et al. 1996, Kent 2000, 

Kritikos & Terzis 2005] (σχήμα 4.2.25) όπου σε πλειάδα πειραματικών και 

                                                            
25 Διδιάσπαρτες ψήκτρες ονομάζουμε τα συστήματα όπου σε μια επιφάνεια έχουμε 

ακροτενώς προσροφημένες αλυσίδες δυο διαφορετικών μοριακών βαρών. 
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θεωρητικών εργασιών έχει χρησιμοποιηθεί υπόδειγμα υπέρθεσης δύο παραβολών26 

για την προσομοίωση της κατανομής των μονομερών. 

 

 

Σχήμα 4.2.25   Σχηματική αναπαράσταση διδιάσπαρτης ψήκτρας (αριστερά), και ψήκτρας 
αστεριών 3PS XXX− (δεξιά). Στην περιοχή 1 2L z L< < υπάρχουν μόνο μονομερή των 

αλυσίδων του μεγάλου μοριακού βάρους στην περίπτωση της διδιάσπαρτης ψήκτρας και των 
αλυσίδων που έχουν προσροφηθεί από λιγότερα από τα τρία τους άκρα στην περίπτωση της 
ψήκτρας των αλυσίδων 3PS XXX− .  

 

Σε προηγούμεη εργασία [Anastassopoulos et al. 1998] έχει μελετηθεί η αυτο-

οργάνωση πολυμερικών ψηκτρών γραμμικών πολυμερών τα οποία φέρουν ενεργές 

ομάδες zwitterion και από τα δύο τους άκρα (σχήμα 4.2.26). Στην κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας την ψήκτρα απαρτίζουν κυρίως αλυσίδες προσδεμένες 

και από τα δύο τους άκρα, όμως υπάρχει και ένα μη μηδενικό ποσοστό αλυσίδων 

αγκυστρωμένων από το ένα τους άκρο, οι οποίες οδηγούν στην εμφάνιση μιας αρκετά 

μεγάλης ουράς (tail) στην κατανομή της συγκέντρωσης των μονομερών. 

 

                                                            
26 Σε ένα σύστημα διδιάσπαρτης ψήκτρας υπάρχει συνεισφορά στην κατανομή της 

συγκέντρωσης των μονομερών από τις αλυσίδες μικρού μοριακού βάρους μέχρι ενός ύψους 

1L , ενώ οι αλυσίδες μεγάλου μοριακού βάρους συνεισφέρουν και σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις από την επιφάνεια 1 2L z L< < (σχήμα 4.2.25). Στο σύστημα που εξετάζεται, οι 

αστέρες που προσροφούνται και από τα τρία άκρα τους συνεισφέρουν στην κατανομή των 

μονομερών μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους, πάνω από το οποίο συνεισφέρουν στην 

κατανομή των μονομερών των αστέρων που είναι προσροφημένα από ένα ή δύο άκρα τους 

(μέσω των μη προσροφημένων κλάδων).   
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Σχήμα 4.2.26  Σχηματική απεικόνιση 
ψήκτρας, η οποία αποτελείται από 
γραμμικές αλυσίδες οι οποίες φέρουν 
ενεργές ομάδες και στα δύο τους άκρα. 
Παρατηρείστε ότι ορισμένες αλυσίδες 
προσροφώνται μόνο από το ένα τους άκρο. 

 

Τα πειραματικά αποτελέσματα και με τις δύο μεθόδους (διέγερση επιφανειακών 

πλασμονίων – ανάκλαση νετρονίων) όσον αφορά τις ιδιότητες ισορροπίας των 

ψηκτρών3PS XXX− παρουσιάζονται στον πίνακα IV-2.8. Η τελική προσροφημένη 

μάζα ανά μονάδα επιφάνειας παρουσιάζει μη μονότονη συμπεριφορά. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο αστέρας 2303 KPS XXX−  μεγάλου μοριακού βάρους 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή προσροφημένης μάζας ανά μονάδα επιφάνειας. 

Αυτή η συμπεριφορά του αστέρα 2303 KPS XXX−  είναι εντελώς αντίθετη από αυτή 

των γραμμικών πολυμερών τα οποία προσροφώνται από το ένα τους άκρο (βλέπε 

σχέση 4.1.15).  

 

πολυμερές 2( / )mg mΓ  

ανάκλαση 
νετρονίων 

2( / )mg mΓ  

επιφανειακά 
πλασμόνια 

( )gR nm  

[Khasat et.al 
1998] 

0 ( )d nm  

ανάκλαση 
νετρονίων 

603 KPS XXX−  2.8 2.8 12.9 60 

1203 KPS XXX−  1.9 2.2 28.7 81 

2303 KPS XXX−  4.1 3.3 60.6 164 

 

Πίνακας IV-2.8   Πειραματικά προσδιοριζόμενη προσροφημένη μάζα ανά μονάδα 
επιφάνειας 2( / )mg mΓ , γυροσκοπική ακτίνα gR  και ύψος της ψήκτρας 0d  για τους τρεις 

αστέρες 3PS XXX− . 
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Σε πειραματική εργασία [Siqueira et al. 1995] όπου είχε μελετηθεί (με τη μέθοδο της 

ελλειψομετρίας) η προσρόφηση αστέρων πολυβουταδιενίου τα οποία έφεραν και στα 

τρία τους άκρα ενεργές ομάδες zwitterion, είχε παρατηρηθεί ότι η μεταβολή του 

μοριακού βάρους κατά 30% δεν μεταβάλει την τελική προσροφημένη μάζα της 

ψήκτρας. Στην παρούσα εργασία το μοριακό βάρος ανά κλάδο μεταβάλλεται κατά 

300% ανάμεσα στον αστέρα 603 KPS XXX− και στον αστέρα 2303 KPS XXX− . 

Για την εύρεση της κατανομής της συγκέντρωσης των μονομερών καθώς 

απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια, έγινε προσαρμογή των πειραματικών 

δεδομένων από την μέθοδο ανάκλασης νετρονίων χρησιμοποιώντας τρία υποδείγματα  

α) παραβολική κατανομή + ευρεία Gaussian ουρά  

β) δύο συναρτήσεων της μορφής 0( ) (0)[1 ( / ) ]nz z zφ φ= − . 

γ) παραβολική κατανομή + μικρή Gaussian ουρά 

Γενικά και τα δύο υποδείγματα (α) και (β) δίνουν σχεδόν ισοδύναμες προσεγγίσεις 

ενώ παράλληλα η χρήση του υποδείγματος (γ) δίνει σαφώς χειρότερες προσεγγίσεις. 

Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της ύπαρξης αλυσίδων οι οποίες είναι 

προσροφημένες από ένα ή δύο άκρα τους. Στο σχήμα 4.2.27 παρουσιάζονται οι 

κατανομές συγκέντρωσης μονομερών για τις τρεις ψήκτρες.  
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Σχήμα 4.2.27   Κατανομή της 
συγκέντρωσης των μονομερών 
για τις ψήκτρες των αστεριών 
3PS XXX−  όπως 
προσδιορίστηκε μέσω 
προσαρμογής των 
πειραματικών δεδομένων 
ανάκλασης νετρονίων. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι αυξανομένου του μοριακού βάρους των αστέρων το ύψος 

της ψήκτρας αυξάνεται συστηματικά φτάνοντας τα 160nmστην περίπτωση της 

ψήκτρας των προσροφημένων αστεριών 2303 KPS XXX− . Η κατανομή της 

συγκέντρωσης των μονομερών για τις ψήκτρες των αστέρων 603 KPS XXX−  και 

1203 KPS XXX−  έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά των κατανομών που έχουν βρεθεί για 

διδιάσπαρτες ψήκτρες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ψήκτρας των αστέρων 

2303 KPS XXX−  αποτελεί  η ύπαρξη μιας περιοχής υψηλής συγκέντρωσης κοντά στην 

επιφάνεια όπως επίσης η υψηλή τιμή της προσροφημένης μάζας ( 24.1 /mg m ).   

Στις προσομοιώσεις BFMC των αστέρων με τρεις κλάδους, τα οποία μπορούν να 

προσροφηθούν και από τα τρία τους άκρα, η τελική προσροφημένη μάζα και το ύψος 

της ψήκτρας είναι αύξουσα συνάρτηση του αριθμού ενεργών μονομερών N  ανά 

κλάδο. Στο σχήμα 4.2.28 παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη κάλυψη της επιφάνειας 

προκύπτει για τις μεγαλύτερες αλυσίδες ( 30N = ). Η κατανομή των μονομερών 

συναρτήσει της απόστασης από την επιφάνεια (σχήμα 4.2.28) δεν είναι παραβολική, 

καθώς στο τέλος της κατανομής υφίσταται μεγάλη ουρά η οποία οφείλεται στις 

αλυσίδες οι οποίες είναι προσροφημένες από λιγότερα από τρία τους άκρα. 

0 10 20 30 40 50 60 70
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

 

 

φ(
z)

z

 N=10
 N=20
 N=30

 

Σχήμα 4.2.28   Κατανομές 
συγκέντρωσης μονομερών για 
τους αστέρες που φέρουν ενεργές 
ομάδες και στα τρία τους άκρα, 
όπως προέκυψαν από τις 
προσομοιώσεις BFMC μετά από 

810 MCS . 

 

Τα κέντρα των προσροφημένων αστέρων όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2.29 δεν 

κατανέμονται στο σύνολο του στρώματος της ψήκτρας αν και η ουρά της κατανομής 

φτάνει μέχρι το ~80% του ύψους της ψήκτρας. Το μέγιστο της κατανομής των 

κέντρων των αστέρων βρίσκεται περίπου στο 40% του ύψους της ψήκτρας. Τα 

ελεύθερα μη προσροφημένα άκρα των αλυσίδων της ψήκτρας κατανέμονται στο 
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σύνολο της ψήκτρας (σχήμα 4.2.29 ) ενώ το μέγιστο της κατανομής τους βρίσκεται 

στο ήμιση του ύψους της ψήκτρας. 
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Σχήμα 4.2.29   Κατανομή συγκέντρωσης των κέντρων (αριστερά) και των ελεύθερων μη 
προσροφημένων άκρων (δεξιά) των αστεριών, όπως προέκυψε από τις προσομοιώσεις BFMC 
μετά από 810 MCS . 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μελέτη (συναρτήσει του χρόνου της προσομοίωσης) της 

συνεισφοράς των αστεριών στην συνολική προσρόφηση ανάλογα με  τον αριθμό των 

προσροφημένων άκρων τους (διαμορφώσεις). Στο σχήμα 4.2.30 παρουσιάζεται ο 

αριθμός των προσροφημένων μονομερών ανά μονάδα επιφάνειας για τις τρεις 

διαφορετικές διαμορφώσεις των αστέρων (βλέπε σχήμα 4.2.24) για 10,30N = . 

Παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της προσρόφησης και έως την ισορροπία, 

μεταβάλλεται το σχετικό ποσοστό διαμορφώσεων εντός της ψήκτρας. Αρχικά οι 

αστέρες με την άφιξή τους στην επιφάνεια, προσροφώνται από το ένα τους άκρο. 

Πολύ σύντομα ακολουθεί η πρόσδεση από δύο ή και τρία άκρα, με ταυτόχρονη 

αύξηση του συνολικού αριθμού αστεριών.  
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Σχήμα 4.2.30   Χρονική εξέλιξη της πυκνότητας πρόσδεσης σ  για τις τρεις διαφορετικές 
διαμορφώσεις των αστεριών. (αριστερά) 10N =  ενεργά μονομερή ανά κλάδο και (δεξιά) 

30N =  ενεργά μονομερή ανά κλάδο. 

 

Στην κατάσταση ισορροπίας υπάρχουν αλυσίδες και των τριών διαμορφώσεων εντός 

της ψήκτρας. Όταν έχουμε μικρό αριθμό ενεργών μονομερών ανά κλάδο ( 10N = ), 

στην ψήκτρα κυριαρχεί η διαμόρφωση των αστέρων που αντιστοιχεί στην 

προσρόφηση και από τα τρία άκρα. Αντίθετα οι μεγάλες αλυσίδες ( 30N = ) στο 

τελικό στρώμα της ψήκτρας διαθέτουν σχεδόν κατά ίδιο ποσοστό και τις τρεις 

διαμορφώσεις. Η τάση των αστέρων μικρού αριθμού ενεργών μονομερών να 

προσροφώνται και από τα τρία τους άκρα, οδηγεί στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα 

πυκνού στρώματος κοντά στην επιφάνεια (σχήμα 4.2.31).. 

 

 

Σχήμα 4.2.31   Στιγμιότυπα της προσομοίωσης μετά από 810 MCS . (αριστερά) 10 ενεργά 
μονομερή ανά κλάδο, (δεξιά) 30 μονομερή ανά κλάδο. Με κόκκινο χρώμα αναπαρίστανται οι 
αλυσίδες που έχουν προσροφηθεί από ένα κλάδο, και με πράσινο και μπλε οι αλυσίδες που 
έχουν προσροφηθεί από δύο και τρεις κλάδους αντίστοιχα. 
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4.2.6.2 Κινητική της προσρόφησης αστεροειδών πολυμερών από τα άκρα τους 

 

Η κινητική της προσρόφησης των αστέρων 3PS XXX−  μετρήθηκε με τη μέθοδο 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, επί επιφανειών 2 3Al O  σε αραιά διαλύματα 

τολουενίου. Η κινητική εξελίσσεται σε δύο διαφορετικά στάδια, σε πλήρη 

αντιστοιχία με την κινητική της προσρόφησης των γραμμικών αλυσίδων PS-PEO 

(παράγραφος 4.1) και των αστέρων  70KnPS X−  (παράγραφος 4.2.5). Η σχέση  

αναλογίας ~ tΓ  κατά τα πρώτα ~ 1000s  του φαινομένου (σχήμα 4.2.32) είναι 

ενδεικτική του ότι το πρώτο κινητικό στάδιο  κυριαρχείται από τη διάχυση αστέρων 

3PS XXX−  προς την επιφάνεια. Σύμφωνα με την ανάλυση της παραγράφου 4.1.4.2 η 

κλίση της ευθείας του διαγράμματος ( )tΓ  μας δίνει τη σταθερά διάχυσης D του 

πολυμερούς εντός του διαλύματος (πίνακας IV-2.9). 

Σύμφωνα με την σχέση 4.2.14 εφόσον η υπόθεση της τέλειας καταβόθρας ισχύει, η 

σταθερά διάχυσης των αστέρων συγκεκριμένου αριθμού κλάδων ( 3f = ) εξαρτάται 

από το μοριακό βάρος ως 

3/5
έ wD Mαστ ρα

−=                                           (4.2.15) 

όπως ακριβώς συμβαίνει για τα γραμμικά πολυμερή (παράγραφος 4.1.4.2). Με 

γραμμική προσαρμογή των αποτελεσμάτων του πίνακα IV-2.9 βρίσκουμε ότι 
0.45

3PS XXX wD M −
− = , το οποίο βρίσκεται σε σχετικά καλή συμφωνία με τη θεωρητική 

πρόβλεψη (4.2.15). Έτσι λοιπόν σε αντίθεση με τους αστέρες που φέρουν ενεργό 

ομάδα zwitterion στο κέντρο τους, για τους αστέρες 3PS XXX− οι οποίοι φέρουν 

ενεργές ομάδες zwitterion στα άκρα τους, φαίνεται να ισχύει κατά προσέγγιση η 

υπόθεση της τέλειας καταβόθρας, γεγονός το οποίο αναμενόταν επειδή οι ενεργές 

ομάδες zwitterion βρίσκονται στα άκρα των κλάδων των αστεριών 3PS XXX−  και 

επομένως δεν υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά την προσέγγιση τους στην 

επιφάνεια κατά τη διάρκεια του πρώτου κινητικού σταδίου.     
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Σχήμα 4.2.32   Τα πρώτα ~ 5000s  της κινητικής της προσρόφησης των αστέρων 
3PS XXX− για συγκέντρωση διαλύματος 0.01 /mg ml . 

 

πολυμερές 7 2(10 / )D cm s−  

603 KPS XXX−  6.6 

1203 KPS XXX−  5.1 

2303 KPS XXX−  3.8 

 

 

Πίνακας IV-2.9  Σταθερές διάχυσης D όπως 
προκύπτουν από τις καμπύλες κινητικής της 
προσρόφησης του σχήματος 4.2.32(δεξιά) 

 

 

 

Κατά το δεύτερο κινητικό στάδιο το οποίο περιγράφεται από τον τροποποιημένο 

νόμο Langmuir (σχήμα 4.2.33), παρατηρούμε ότι  ο αστέρας με το μεγαλύτερο 

μοριακό βάρος 2303 KPS XXX− έχει την μεγαλύτερη κινητική σταθερά k  (πίνακας 

IV-2.10). Ενώ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κινητικού σταδίου ο αστέρας 

2303 KPS XXX− παρουσιάζει τη χαμηλότερη προσροφημένη μάζα 21.2 /mg m , κατά 

τη διάρκεια του δεύτερου κινητικού σταδίου η προσρόφηση αυξάνεται πάνω από δύο 

φορές, φτάνοντας την τιμή 23.3 /mg m μετά από 16 ώρες. Έτσι λοιπόν παρόλο που ο 

αστέρας 2303 KPS XXX− έχει μεγάλη γυροσκοπική ακτίνα φαίνεται να έχει την 

ικανότητα της διείσδυσης τουλάχιστον ενός κλάδου του εντός της ήδη 

διαμορφωμένης ψήκτρας. 
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Μπορεί να συσχετισθεί η σχετικά αργή προσρόφηση των δύο αστέρων μικρότερου 

μοριακού βάρους 603 KPS XXX− και 1203 KPS XXX− με το γεγονός ότι όσο μικραίνει 

το μοριακό βάρος, οι αλυσίδες έχουν την τάση να προσροφώνται και από τα τρία τους 

άκρα (όπως διαπιστώσαμε από τις προσομοιώσεις BFMC) και συνεπώς να 

σχηματίζουν ιδιαίτερα πυκνά στρώματα τα οποία εμποδίζουν την προσέγγιση 

επιπλέον αλυσίδων κοντά στην επιφάνεια. 
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Σχήμα 4.2.33  Ημιλογαριθμικό 
διάγραμμα της κινητικής της 
προσρόφησης. Η γραμμική 
συμπεριφορά μετά τα πρώτα 
~1000s είναι ενδεικτική της 
ισχύος του νόμου της σχέσης 
4.1.12 κατά το δεύτερο κινητικό 
στάδιο.  

 

 
 

πολυμερές 1( )k hour−  

603 KPS XXX−  0.18 

1203 KPS XXX−  0.18 

2303 KPS XXX−  0.27 

Πίνακας IV-2.10  Σταθερές του 
δεύτερου κινητικού σταδίου k για 
την προσρόφηση των πολυμερών 

70KnPS X− , όπως 

προσδιορίστηκαν από την 
προσαρμογή των πειραματικών 
δεδομένων (σχήμα 4.2.19) με το 
τροποποιημένο νόμο Langmuir 
(σχέση 4.1.12)  
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4.2.7 Συμπεράσματα 

 

Η μελέτη της αυτοοργάνωσης αστεροειδών πολυμερών 70KnPS X− και 

3PS XXX− σε επιφάνειες με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων και 

συμπληρωματικά με τη μέθοδο ανάκλασης νετρονίων μας οδήγησε στα εξής βασικά 

συμπεράσματα: 

 

α) Οι αστέρες και των δύο αρχιτεκτονικών σχηματίζουν πολυμερικές ψήκτρες. 

β) Οι αστέρες 70KnPS X− δείχνουν μια σαφή τάση μείωσης της προσρόφησης καθώς 

ο αριθμός των κλάδων αυξάνει. 

γ) Η χρήση επιχειρημάτων κλίμακας σε συνδυασμό με τη θεωρία των Daoud και 

Cotton μπορεί να εξηγήσει τις ιδιότητες των ψηκτρών στην κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας. 

δ) Η κινητική της προσρόφησης των αστέρων 70KnPS X− εξελίσσεται σε δύο στάδια 

όπως και στην περίπτωση των γραμμικών αλυσίδων PS-PEO. Η θεωρητικά 

προβλεπόμενη συμπεριφορά όσον αφορά το πρώτο κινητικό στάδιο δεν 

επιβεβαιώνεται, πιθανά λόγω κινητικών φαινομένων που σχετίζονται με τη θέση της 

ομάδας zwitterion. 

ε) Η εισαγωγή γραμμικών αλυσίδων 70KPS X−  μέσα στο διάλυμα, οδηγεί στην 

σχεδόν πλήρη αντικατάσταση μιας προδιαμορφωμένης ψήκτρας αστεροειδών 

πολυμερών 3PS XXX− . 

στ) Οι αστέρες 3PS XXX−  με βάση τις προσομοιώσεις BFMC δείχνουν τάση ανόδου 

της προσροφημένης μάζας ανά μονάδα επιφάνειας συναρτήσει του μοριακού βάρους. 

Πειραματικά παρατηρείται μη μονότονη συμπεριφορά της προσροφημένης μάζας 

έναντι του μοριακού βάρους αν και για τον αστέρα με το μεγαλύτερο μοριακό βάρος 

μετράται η μέγιστη τιμή της προσροφημένης μάζας ανά μονάδα επιφάνειας. 

ζ) Στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας στο στρώμα της ψήκτρας 

3PS XXX−  συνυπάρχουν αστέρες προσροφημένα από το ένα, δυο ή τρία άκρα τους. 

Όπως έδειξαν οι προσημειώσεις BFMC, αυξανομένου του μοριακού βάρους των 



Κεφάλαιο 4 

153 

αλυσίδων, μειώνεται το ποσοστό των αλυσίδων που προσροφώνται και από τα τρία 

τους άκρα. 

η) Η κινητική της προσρόφησης των αστέρων 3PS XXX− εξελίσσεται σε δύο στάδια 

όπως και στην περίπτωση των γραμμικών αλυσίδων PS-PEO. 

θ) Οι προσομοιώσεις BFMC των αστέρων και των δύο αρχιτεκτονικών, αναπαράγουν 

τη συμπεριφορά (ύψος και κατανομή μονομερών της ψήκτρας) που παρατηρείται στο 

πείραμα ενώ παράλληλα προσφέρουν πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πειραματικά 

απευθείας προσβάσιμες (π.χ. το σχετικό ποσοστό γραμμικών και αστεροειδών 

αλυσίδων προσροφημένων από το κέντρο τους μετά την αντικατάσταση και το 

ποσοστό αλυσίδων που είναι προσροφημένες και από τα τρία τους άκρα στην 

κατάσταση ισορροπίας) 
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4.3  Αυτο-οργανούμενα μονομοριακά στρώματα  

 

4.3.1. Εισαγωγή  

Τα Αυτο-οργανούμενα Μονομοριακά Στρώματα (Self Assembled Monolayers - 

SAM) αποτελούν διατεταγμένα σύνολα τασιενεργών μορίων τα οποία προσροφώνται 

επί μιας επιφάνειας [Ulman 1996, Schreiber 2000, Swartz 2001]. Η ερευνητική 

δραστηριότητα  περί των SAM ξεκινά γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ‘40 όταν οι 

Zisman et al. [Bigelow et al. 1946] πρότειναν την δυνατότητα της παρασκευής 

μονομοριακών στρωμάτων επί καθαρών μεταλλικών επιφανειών. Αρκετά χρόνια 

αργότερα μεγάλη ώθηση στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο δόθηκε από τις 

εργασίες των Nuzzo και Allara [Nuzzo & Allara 1983, Allara & Nuzzo 1985a,b] οι 

οποίοι έδειξαν ότι ολιγομερή αλκανίων τα οποία φέρουν θειική ομάδα στο ένα τους 

άκρο σχηματίζουν SAM επί επιφανειών Au σε αραιά διαλύματα. 

Η διαμόρφωση μονομοριακών στρωμάτων μέσω αυτοοργάνωσης τασιενεργών 

μορίων σε επιφάνειες προσφέρει μοναδικές δυνατότητες όσον αφορά τη θεωρητική 

κατανόηση φαινομένων αυτοοργάνωσης. Οι απλές διαδικασίες παρασκευής που 

χαρακτηρίζουν τα SAM σε σχέση με τα μονομοριακά στρώματα Langmuir-Blodgett 

[Blodgett 1934] όπως επίσης η ευελιξία σχεδιασμού τους στο μοριακό επίπεδο27, 

καθιστούν τα SAM ιδανικά για εφαρμογές όπως η λίπανση, η προστασία επιφανειών 

από φαινόμενα οξείδωσης, η τροποποίηση των μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων 

επιφανειών κ.α. Επιπρόσθετα η συμβατότητα ορισμένων SAM με βιομόρια και 

βιοσυστήματα ευνοεί τη χρήση τους σε εφαρμογές χημικών και βιολογικών μικρο-

αισθητήρων.  

Αυτο-οργανούμενα Μονομοριακά Στρώματα μπορούν να σχηματιστούν στην 

διεπιφάνεια αερίου-στεραιού, αερίου-υγρού, υγρού-υγρού και στην διεπιφάνεια 

υγρού-στερεού. Στην πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση που θα μας απασχολήσει σε αυτό 

το κεφάλαιο (διεπιφάνεια υγρού-στερεού) η προσρόφηση ολιγομερών μπορεί να γίνει 

από διάφορους διαλύτες (νερό, αιθανόλη κλπ) ενώ επίσης ποικιλία ενεργών χημικών 

                                                            
27 Τα ολιγομερή τα οποία σχηματίζουν SAM μπορούν να φέρουν πλειάδα διαφορετικών 

χημικών ομάδων στα δύο τους άκρα. 
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ομάδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία ισχυρού χημικού δεσμού 

μεταξύ του ενός άκρου των ολιγομερών και της επιφάνειας.  

Συγκεκριμένα κατά την εναπόθεση ενός SAM από διάλυμα (liquid phase deposition), 

η επιφάνεια επί της οποίας επιθυμούμε την δημιουργία του SAM, εμβαπτίζεται εντός 

διαλύματος που περιέχει τασιενεργά ολιγομερή. Η κινητήριος δύναμη της 

διαμόρφωσης των SAM είναι η ακροτενής χημική πρόσδεσή τους (ενέργειας 

δεκάδων Bk T ) στην επιφάνεια και οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

ολιγομερών, στις οποίες οφείλεται και η τελική πυκνή διάταξη των ολιγομερών 

(σχήμα 4.3.1).  

  “κορμός” 
ολιγομερών

  διαμοριακές 
αλληλεπιδράσεις

Χημική ομάδα σε επαφή 
    με διάλυμα ή αέρα

ενεργή ομάδα Χημικός δεσμός

Επιφάνεια  

Σχήμα 4.3.1  Σχηματική αναπαράσταση SAM σε επιφάνεια. 

    

Κατά την διαδικασία της δημιουργίας των περισσοτέρων συστημάτων SAM και όταν 

η κάλυψη της επιφάνειας αρχίσει να πυκνώνει, υφίσταται αύξηση της μοριακής τάξης 

(molecular order) η οποία οφείλεται στις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. Η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας οδηγεί στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα πυκνού μοριακού 

στρώματος που χαρακτηρίζεται από σχετικά ομοιογενή μοριακό προσανατολισμό και 

διαμόρφωση. Για παράδειγμα στην περίπτωση των SAM n-αλκυλ-θειολών επί 

κρυσταλλικού Au (111), τα μόρια του SAM διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε η 

απόσταση μεταξύ των μορίων είναι 0.5nm , η επιφάνεια ανά μόριο 20.216nm και ο 

άξονας του υδρογονάνθρακα σχηματίζει γωνία περίπου ~ 30o  με την κατακόρυφο 

(σχήμα 4.3.2). 
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Σχήμα 6.2. Διάταξη μορίου αλκυλ-θειόλης 
εντός SAM επί επιφάνειας Au. 

 

Τα πιο ευρέως μελετημένα συστήματα SAM τις δύο τελευταίες δεκαετίες αφορούν n-

αλκανο-θειόλες (n-alkanethiols) επί επιφανειών Au [Bain et al. 1989, Peterlinz & 

Georgiadis 1996, Karpovic & Blanchard 1994, Hahner et al. 1993, Truong & 

Rowntree 1995, Kim et al. 1993, Dannenberger et al. 1997, Dannenberger et al. 1999] 

και αλκυλ-τριχλωρο-σιλάνιο (n-alkyltrichlorosilane) επί υδροξυλιομένων επιφανειών 

[Wasserman et al. 1989, Swartz et al. 1992, Bierbaumn et al. 1995, Kropman et al. 

1998, Goldmann et al. 1998] (σχήμα 4.3.3). Στη βιβλιογραφία παρατηρείται 

αυξανόμενος αριθμός εργασιών οι οποίες σχετίζονται με την δημιουργία SAM 

διαφόρων οργανικών οξέων όπως καρβοξυλικών και φωσφονικών επί πολλών 

επιφανειών μετάλλων ή οξειδίων μετάλλων.  

 

n-alkanethiol

n -alkyltrichlorosilane 
 

Σχήμα 4.3.3 Δομή μορίων αλκανο-θειολών και αλκυλ-τριχλωρο-σιλάνιο.   

    

Για την μελέτη της δομής ή και της διαδικασίας αυτο-οργάνωσης των SAM έχει 

χρησιμοποιηθεί ευρύτατο φάσμα πειραματικών τεχνικών οι οποίες μπορούν να 

δώσουν πληροφορίες για τις ιδιότητες διεπιφανειών. Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 
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IV-3.1) δίνεται ένας συνοπτικός κατάλογος αυτών των πειραματικών τεχνικών όπως 

επίσης μια σύντομη περιγραφή των πληροφοριών που δίδουν. Οι πειραματικές 

τεχνικές χωρίζονται επίσης σε αυτές που εκτελούν in-situ ή ex-situ μετρήσεις. Γενικά 

οι ex-situ μετρήσεις επί ξηρών SAM, έχουν το μειονέκτημα της αβεβαιότητας η 

οποία εισάγεται λόγω της δυσκολίας ελέγχου της διαδικασίας στεγνώματος των SAM 

μετά την έξοδό τους από το διάλυμα. Πληροφορίες για την κινητική της 

προσρόφησης των SAM μπορούν να ληφθούν μόνο με χρήση in-situ τεχνικών.  

Πειραματική τεχνική Πληροφορία 

Φασματοσκοπία υπέρυθρου* (IR spectroscopy) [Karpovic et al 
1994] 

(Near-edge x-ray adsorption fine structure spectroscopy) 
NEXAFS** [Hahner et al. 1993, Dannenberger et al. 1997] 

(Sum Frequency Generation) *SFG [Yeganeh et al. 1995] 

 

μοριακός προσανατολισμός 

(Second Harmonic Generation) * SHG [Dannenberger et al. 1999] πλήθος χημικών δεσμών 
επί της επιφάνειας 

(High Resolution electron energy loss spectroscopy) HREELS ** 
[Thomas et al. 1991, Kluth et al. 1999] 

Φασματοσκοπία φωτο-ηλεκτρονίων ** (XPS) [Dannenberger et al. 
1997, Wasserman et al. 1999, Liakos et al. 2007] 

 

αλληλεπίδραση ενεργού 
ομάδας - επιφάνειας 

Ελλειψομετρία *[Nuzzo & Allara 1983, Bain et al. 1989, Wasserman 
et al. 1999, Allara & Nuzzo 1985a,b , Pellerite et al. 2003] 

Quartz Crystal Microbalance* (QMC) [Kim & McCarley 1993] 

Διέγερση Επιφανειακών Πλασμονίων* (SPR) [Peterlinz & 
Georgiadis 1996] 

Ανακλαστικότητα ακτίνων X** (XRR) [Wasserman et al. 1999] 

 

 

πάχος του SAM 

Μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων* (AFM) [Swartz et al. 1992, 
Bierbaum et al. 1995, Kropman et al. 1998, Goldmann et al. 1998, 

Doudevski et al. 1998, Xu et al. 1998] 

μορφολογία του SAM 

Γωνία επαφής σταγόνας** (contact angle) [Nuzzo & Allara 1983, 
Bain et al. 1989, Wasserman et al. 1999, Allara & Nuzzo 1985a,b , 

Liakos et al. 2007 , Pertays et al. 2007] 

υδροφιλικότητα  του SAM 

 

Πίνακας IV-3.1. Συνοπτικός πίνακας κύριων πειραματικών τεχνικών για την μελέτη των 
SAM. (* in-situ μέθοδος, ** ex-situ μέθοδος) 
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Τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα (ελλειψομετρία) όσον αφορά την κινητική της 

αυτο-οργάνωσης n-αλκυλ-θειολών επί επιφανειών Au από διαλύματα αιθανόλης, 

παρουσιάστηκαν από τους Bain et al. [Bain] στα τέλη της δεκαετίας του 80. Έκτοτε 

πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την μελέτη των μηχανισμών οι οποίοι 

υπεισάγονται κατά την διαδικασία της αυτο-οργάνωσης των SAM. Ειδικά στην 

περίπτωση της αυτο-οργάνωσης n-αλκυλ-θειολών επί επιφανειών Au έχουν προταθεί 

πολλοί διαφορετικοί μηχανισμοί ενώ οι ρυθμοί προσρόφησης που έχουν μετρηθεί με 

διαφορετικές πειραματικές τεχνικές, διαφέρουν μέχρι και δύο τάξεις μεγέθους.  

Οι περισσότερες εργασίες στην βιβλιογραφία προτείνουν ότι η διαδικασία της αυτο-

οργάνωσης των SAM λαμβάνει χώρα σε δύο διαφορετικά κινητικά στάδια (kinetic 

steps) τα οποία χαρακτηρίζονται από ρυθμούς που διαφέρουν κατά πολλές τάξεις 

μεγέθους. Το πρώτο κινητικό στάδιο το οποίο ολοκληρώνεται μέσα σε δεκάδες λεπτά 

οδηγεί στην δημιουργία περίπου του  ~80% του τελικού SAM. Το δεύτερο κινητικό 

στάδιο διαρκεί 20-30 ώρες και μετά την ολοκλήρωσή του έχουμε της πλήρη κάλυψη 

της επιφάνειας με τασιενεργά μόρια.  

Κατά το πρώτο κινητικό στάδιο, τα τασιενεργά μόρια προσροφώνται επί της αρχικά 

ελεύθερης επιφάνειας. Οι Doudevski et al. χρησιμοποιώντας μικροσκοπία μοριακών 

δυνάμεων (AFM) [Doudevski et al. 1998] έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου 

κινητικού σταδίου τα τασιενεργά μόρια σχηματίζουν νησίδες επί της επιφάνειας οι 

οποίες με την πάροδο του χρόνου προσελκύουν στην περίμετρό τους επιπλέον μόρια 

προερχόμενα από το διάλυμα. Η αύξηση του μεγέθους των νησίδων οδηγεί σταδιακά 

στην επικάλυψή τους (δεύτερο κινητικό στάδιο) η οποία μετά από αρκετές ώρες 

ολοκληρώνεται δίνοντας το πλήρες SAM.  

Στη βιβλιογραφία υφίστανται διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά τον μηχανισμό της 

προσρόφησης. Έτσι έχουν προταθεί διάφορα κινητικά υποδείγματα για την 

περιγραφή του πρώτου κινητικού σταδίου όπως το υπόδειγμα Langmuir πρώτης 

τάξης (first order Langmuir), το υπόδειγμα Langmuir δευτέρας τάξεως (second order 

Langmuir ), υπόδειγμα Kisliuk κ.α.  
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Σχήμα 4.3.4 Σχηματική αναπαράσταση SAM 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− επί επιφάνειας 

2 3Al O , για 10n = (αριστερά) και 18n =  (δεξιά). 

 

Σε προγενέστερες πειραματικές εργασίες [Hoque et al. 2006] έχει δειχθεί η ικανότητα 

των τασιενεργών μορίων 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH−  να σχηματίζουν SAM επί της 

επιφάνειας 2 3Al O  και έχουν μελετηθεί οι ιδιότητες ισορροπίας αυτών των SAM. Στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας, μελετήθηκε με χρήση της μεθόδου διέγερσης 

επιφανειακών πλασμονίων, η διαδικασία της αυτοοργάνωσης ολιγομερών αλκανίων 

τα οποία φέρουν φωσφονική ρίζα ( 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− ) επί επιφανειών οξειδίου 

του αλουμινίου 2 3Al O , σε διαλύματα αιθανόλης.  

 

4.3.2. Υλικά και μέθοδοι 

Η προμήθεια των τασιενεργών μορίων 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH−  τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των διαλυμάτων έγινε από την εταιρία Alpha 

Aesar. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικοί τύποι μορίων με 

αριθμό ανθράκων ανά αλυσίδα 10,12,14,18n = . Στον πίνακα IV-3.2 παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι χημικοί τύποι των τασιενεργών μορίων και η σύντομη ονομασία που θα 

χρησιμοποιηθεί για το κάθε μόριο στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου. 
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όνομα / σύντομο όνομα # ανθράκων n  χημικός τύπος 

decyl-prosphonic acid / DP 10 3 2 9 2( ) ( )CH CH PO OH  

dodeca-decyl-prosphonic acid  / DDP 12 3 2 11 2( ) ( )CH CH PO OH  

tetra-decyl-prosphonic acid  / TDP 14 3 2 13 2( ) ( )CH CH PO OH  

octa- decyl-prosphonic acid  / ODP 18 3 2 17 2( ) ( )CH CH PO OH  

 

Πίνακας IV-3.2 Περιγραφή των μορίων που χρησιμοποιήθηκαν. 

  

Για τα πειράματα προσρόφησης παρασκευάσθηκαν διαλύματα (διαλύτης αιθανόλη - 

ποιότητας Pro Analysis) τριών διαφορετικών συγκεντρώσεων 1 ,0.1mM mM και 

0.01mM οι οποίες καλύπτουν ένα φάσμα συγκεντρώσεων τριών τάξεων μεγέθους. 

Η διέγερση επιφανειακών πλασμονίων πραγματοποιείται επί υμενίων Al πάχους 

~ 15nm . Η προσρόφηση των μορίων μελετάται επί του στρώματος οξειδίου του 

αλουμινίου 2 3Al O πάχους ~ 3nm το οποίο σχηματίζεται επί της επιφάνειας 

(παράγραφοι 3.4 και 3.5). 

Κατά την εκκίνηση του πειράματος η καμπύλη συντονισμού επιφανειακών 

πλασμονίων του υμενίου 2 3/Al Al O  μετράται έναντι του ατμοσφαιρικού αέρα (ex-

situ). Η κινητική της προσρόφησης των SAM στα πειράματα παρακολουθείται επί 

περίπου 20 ώρες μετρώντας καμπύλες συντονισμού όπως έχει περιγραφεί στην 

παράγραφο 3.2. Κατόπιν το δείγμα εξέρχεται της κυψελίδας, ξεπλένεται με άφθονες 

ποσότητες αιθανόλης και επτανίου, και τελικώς έρχεται και πάλι σε επαφή με καθαρή 

αιθανόλη ούτως ώστε να προσδιορισθεί (in-situ) το πάχος του SAM μετά την 

διαδικασία του ξεπλύματος. 

Η πειραματική διαδικασία περατώνεται με το άδειασμα της κυψελίδας, το στέγνωμα 

του δείγματος εντός θαλάμου κενού (πίεση 2~ 10 Torr− ) για 15 λεπτά και μέτρηση της 

καμπύλης συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων του δείγματος έναντι του 

ατμοσφαιρικού αέρα, με σκοπό τον ex-situ προσδιορισμό του πάχους του SAM. 
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Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.5, η ταυτόχρονη εύρεση της διηλεκτρικής 

συνάρτησης και του πάχους λεπτών ( 20nm< ) προσροφημένων στρωμάτων δια της 

προσαρμογής της καμπύλης ανακλαστικότητας συντονισμού επιφανειακών 

πλασμονίων είναι αδύνατη. Για αυτό το λόγο γίνεται χρήση της μεθόδου των δύο 

διαλυτών για τον προσδιορισμό της διηλεκτρικής σταθεράς των SAM. 

Η προσαρμογή των πειραματικών καμπύλων συντονισμού γίνεται θεωρώντας ότι η 

τιμή της διηλεκτρική σταθεράς του προσροφημένου στρώματος των τασιενεργών 

μορίων 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− ισούται με 2.21SAMε = και θέτοντας ως ελεύθερη 

παράμετρο το πάχος SAMd του SAM. Αυτή η τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς 

υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την μέθοδο των δύο διαφορετικών διαλυτών 

[Peterlinz & Georgiadis 1996] (two solvent method).  

Συγκεκριμένα μετά την εναπόθεση ενός πλήρους SAM επί ενός υμενίου 

2 3/Al Al O και αφού το δείγμα ξεπλυθεί με άφθονες ποσότητες αιθανόλης και 

επτανίου28, μετράται η καμπύλη συντονισμού (in-situ) εντός αιθανόλης και εντός 

επτανίου. Θεωρώντας ότι το προσροφημένο στρώμα δεν μεταβάλλεται εντός των δύο 

διαφορετικών διαλυτών και κάνοντας προσαρμογή των πειραματικών καμπυλών, 

λαμβάνουμε δύο διαφορετικές οικογένειες ζευγών ( ,SAM SAMdε ) (σχήμα 4.3.5), οι 

οποίες αντιστοιχούν στο ίδιο άθροισμα ελαχίστων τετραγώνων (σχέση 3.1). 

1 2 3 4
2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

 

 

ε S
A

M

dSAM (nm)

 ethanol
 heptane

 

 

Σχήμα 4.3.5 Μέθοδος των δύο 
διαλυτών για ένα πλήρως 
διαμορφωμένο ODP SAM επί 
επιφάνειας 2 3Al O . Το σημείο 

τομής των δύο καμπυλών δίδει 
το ζεύγος ( ,SAM SAMdε ) το οποίο 

αντιστοιχεί στο υπό μελέτη 
SAM. 

 

                                                            
28 Το ξέπλυμα του δείγματος γίνεται για να απομακρυνθούν από το δείγμα τυχών μόρια τα 

οποία δεν έχουν σχηματίσει χημικό δεσμό με την επιφάνεια.  
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Όπως είναι φανερό από το σχήμα 4.3.5, υφίσταται ένα και μόνο ζεύγος (διηλεκτρικής 

σταθεράς – πάχους) για το οποίο συμπίπτουν οι δύο οικογένειες ( ,SAM SAMdε ) οι 

οποίες προκύπτουν από την προσαρμογή των δύο διαφορετικών καμπύλων 

συντονισμού εντός της αιθανόλης και του επτανίου. Οι τιμές αυτού του ζεύγους 

αντιστοιχούν στις πραγματικές τιμές πάχους και διηλεκτρικής σταθεράς του SAM. 

Στον πίνακα IV-3.3, παρατίθενται οι τιμές της διηλεκτρικής συνάρτησης SAMε οι 

οποίες προσδιορίσατηκαν με τη μέθοδο των δύο διαλυτών για όλα τα υπό μελέτη 

τασιενεργά μόρια. Η μέση τιμή της διηλεκτρικής συνάρτησης η οποία 

χρησιμοποιήθηκε και για την προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων ισούται με 

2.21 0.01SAMε = ± . 

 

Μόριο Διηλεκτρική σταθερά SAM 

DP ( 10n = ) 2.22 

DDP ( 12n = ) 2.21 

TDP ( 14n = ) 2.20 

ODP ( 18n = ) 2.21 

 

Πίνακας IV-3.3 Διηλεκτρικές σταθερές πλήρως διαμορφωμένων SAM όπως 
προσδιορίσθηκαν μέσω της μεθόδου των δύο διαλυτών. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου των δύο διαλυτών για 

διαφορετικά SAM 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− με 10,12,14,18n =  δίδουν την ίδια σχεδόν 

τιμή για την διηλεκτρική συνάρτηση ανεξάρτητα του αριθμού των ανθράκων ανά 

μόριο. Η τιμή 2.21SAMε = βρίσκεται επίσης κοντά στην εκτίμηση 2.11SAMε =  της 

πειραματικής εργασίας των Peterlinz και Georgiadis [Peterlinz & Georgiadis 1996] 

που αφορά SAM 3 2 1( )nCH CH SH−  ( 8...18n = ) επί επιφανειών Au. 
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4.3.3. Αυτοοργάνωση ολιγομερών 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− σε επιφάνειες 2 3Al O .  

 

 Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 4.3.2, η αυτό-οργάνωση τεσσάρων 

διαφορετικών ολιγομερών 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH−  με 10,12,14,18n =  επί επιφανειών 

2 3Al O  σε διαλύματα αιθανόλης τριών διαφορετικών συγκεντρώσεων 

1 ,0.1 ,0.01mM mM mM  , μελετήθηκε συστηματικά για ένα χρονικό διάστημα περίπου 

20 ωρών. Στον πίνακα IV-3.4 παραθέτουμε το τελικό πάχος των SAM find  όπως 

μετρήθηκε in-situ πριν και μετά το ξέπλυμα του δείγματος, όπως επίσης και ex-situ 

μετά το μετά το ξέπλυμα του δείγματος. 

 

n  πάχος in-situ* 
(nm) 

πάχος in-situ** 
(nm) 

πάχος ex-situ** (nm) 

10 0.58 0.50 0.63 

12 0.73 0.70 0.80 

14 1.42 1.08 1.25 

18 2.39 2.03 2.19 

 

Πίνακας IV-3.4   Το πάχος των πλήρως διαμορφωμένων SAM όπως προσδιορίστηκε μέσω 
in-situ και ex-situ μετρήσεων διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων (συγκέντρωση 
διαλύματος 1mM ). (* πριν το ξέπλυμα του δείγματος, ** μετά το ξέπλυμα του δείγματος). 

 

Παρατηρούμε ότι το τελικό πάχος αποτελεί αύξουσα συνάρτηση του αριθμού των 

ανθράκων των ολιγομερών και δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση του διαλύματος. 

Όπως και στην περίπτωση των αλκυλ-θειολών [Peterlinz & Georgiadis 1996] το 

ξέπλυμα τις επιφάνειας με διαλύτη οδηγεί στην απομάκρυνση μη χημειο-ροφημένων 

μορίων από το στρώμα. Το μέγιστο δυνατό πάχος των SAM maxSAMd − καθορίζεται από 

το γινόμενο του αριθμού των ανθράκων ανά μόριο n  επί την απόσταση δύο 

ανθράκων στην αλκανική αλυσίδα ( 0.154nm ). Στην περίπτωση του μορίου ODP 
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18n = το maxSAMd − λαμβάνει την τιμή 2.8nm η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή που 

μετρήθηκε ex-situ. Θεωρώντας ότι οι αλκανικές αλυσίδες δεν εκτείνονται 

κατακόρυφα αλλά σχηματίζουν μια γωνία με την κατακόρυφο, προκύπτει ότι τα 

ολιγομερή 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− προσανατολίζονται εντός του SAM κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε ο κορμός της μοριακής αλυσίδας να σχηματίζει γωνία περίπου 40 μοιρών 

από την κατακόρυφο στην επιφάνεια. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των αλκυλ-

θειολών επί Au η γωνία που σχηματίζουν οι αλυσίδες με την κατακόρυφο είναι περί 

των 30 μοιρών.  

Στα σχήματα 4.3.6 και 4.3.7 παρουσιάζεται η κινητική της προσρόφησης των 

ολιγομερών επί της επιφάνειας 2 3Al O για την συγκέντρωση διαλύματος 1mM ενώ στα 

σχήματα 4.3.8 και 4.3.9 η κινητική της προσρόφησης του μορίου ODP και για τις 

τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις. 
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Σχήμα 4.3.6 Κινητική της 
προσρόφησης (πρώτα 20 λεπτά 
από την εκκίνηση του 
πειράματος) για συγκέντρωση 
διαλύματος  1mM . Οι συνεχείς 
καμπύλες αποτελούν προϊόν 
προσαρμογής με το υπόδειγμα 
Langmuir δευτέρας τάξεως (SO). 
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Σχήμα 4.3.7  Κινητική της 
προσρόφησης (πλήρης μέτρηση) 
για συγκέντρωση διαλύματος  
1mM . 
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Σχήμα 4.3.8   Κινητική της 
προσρόφησης του ολιγομερούς 
ODP (πρώτα 20 λεπτά από την 
εκκίνηση του πειράματος) για τις 
τρεις διαφορετικές 
συγκεντρώσεις του διαλύματος. 
Οι συνεχείς καμπύλες αποτελούν 
προϊόν προσαρμογής με το 
υπόδειγμα Langmuir δευτέρας 
τάξεως (SO). 
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Σχήμα 4.3.9   Κινητική της 
προσρόφησης του ολιγομερούς 
ODP (πλήρης μέτρηση) για τις 
τρεις διαφορετικές 
συγκεντρώσεις του διαλύματος.  
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Σε όλες τις μετρήσεις κινητικής διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός γρήγορου πρώτου 

κινητικού σταδίου το οποίο διαρκεί περί τα 1200s και ενός δευτέρου κινητικού 

σταδίου το οποίο είναι αρκετά πιο αργό και το οποίο διαρκεί ~20 ώρες. Κατά το 

πρώτο κινητικό στάδιο επιτυγχάνεται περίπου 70-90% του τελικού πάχους του SAM. 

Η ύπαρξη δυο κινητικών σταδίων κατά την διαδικασία αυτό-οργάνωσης SAM έχει 

παρατηρηθεί σε πολλές προγενέστερες πειραματικές εργασίες που αφορούν αλκυλ-

θειόλες επί επιφανειών Au [Bain et al. 1989, Hahner et al. 1993] ενώ διάφορα 

κινητικά υποδείγματα έχουν προταθεί ειδικά για την ερμηνεία των δεδομένων του 

πρώτου κινητικού σταδίου.  

Τα κινητικά υποδείγματα τα οποία  έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τα εξής: 

α) υπόδειγμα προσρόφησης Langmuir πρώτης τάξεως (LA) όπου ο ρυθμός της 

προσρόφησης LAk είναι ανάλογος των ελεύθερων θέσεων επί της επιφάνειας 

[Langmuir 1916].  

0( ) (1 )LAk td t d e−= −                                          (4.3.1) 

β) υπόδειγμα προσρόφησης διάχυσης - Langmuir (DL) όπου ο ρυθμός της 

προσρόφησης περιορίζεται από την ταχύτητα με την οποία τα μόρια διαχέονται εντός 

του διαλύματος [Peterlinz & Georgiadis 1996]. 

0( ) (1 )DLk td t d e−= −                                          (4.3.2) 

γ) υπόδειγμα προσρόφησης Langmuir δευτέρας τάξεως (SO) [Peterlinz & Georgiadis 

1996] όπου 

( ) 1
0( ) 1 1 SOd t d k t −⎡ ⎤= − +⎣ ⎦                                     (4.3.3) 

δ) υπόδειγμα προσρόφησης ελεγχόμενης από τη διάχυση μορίων προς την επιφάνεια 

(DC)  όπου 

( ) DCd t k t=                                               (4.3.4) 

ε) τροποποιημένο υπόδειγμα Kisliuk (KM) [Dannenberger et al. 1999] στα πλαίσια 

του οποίου θεωρείται ότι η πιθανότητα προσρόφησης ενός μορίου επί της επιφάνειας 

εξαρτάται από το αν αυτό προσεγγίζει την επιφάνεια σε περιοχή ήδη κατειλημμένη ή 
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ελεύθερη. Ουσιαστικά η απόκλιση από το υπόδειγμα Langmuir πρώτης τάξεως 

υπεισέρχεται στο υπόδειγμα μέσο της παραμέτρου bk . 

(1 )

0 (1 )

1( )
a b

a b

k k t

k k t
b

ed t d
e k

+

+

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟+⎝ ⎠

                                        (4.3.5) 

Κάνοντας χρήση της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων έγινε προσαρμογή των 

πειραματικών δεδομένων του πρώτου κινητικού σταδίου με όλα τα προαναφερθέντα 

κινητικά υποδείγματα. Βρέθηκε ότι όλες οι καμπύλες κινητικής (ανεξάρτητα αριθμού 

ανθράκων ανά αλυσίδα ή συγκέντρωσης) δεν μπορούν να περιγραφούν από τα 

υποδείγματα DC και KM καθώς τα αθροίσματα ελαχίστων τετραγώνων στα οποία 

καταλήγουν λαμβάνουν μεγάλες τιμές. Η προσαρμογή των πειραματικών καμπυλών 

με τα υπόλοιπα τρία κινητικά υποδείγματα LA, DL, SO δίδει πολύ μικρότερα 

αθροίσματα ελαχίστων τετραγώνων, ενώ συστηματικά το υπόδειγμα Langmuir 

δευτέρας τάξεως (SO) δίδει το ελάχιστο άθροισμα ελαχίστων τετραγώνων. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση του μορίου ODP (σχήμα 4.3.6) η διαδικασία της 

προσαρμογής απέδωσε29 μέση τιμή ελαχίστων τετραγώνων ίση με 0.15 για το 

υπόδειγμα LA, 0.35 για το υπόδειγμα DL και 0.10 για το υπόδειγμα SO. 

Για την καλύτερη αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε διαφορετικού υποδείγματος 

όσον αφορά την περιγραφή των πειραματικών δεδομένων εφαρμόσθηκε η ακόλουθη 

«γραφική» μέθοδος. Τα δεδομένα του πάχους του SAM έναντι του χρόνου 

προσρόφησης αναπαρίστανται σε επανακανονικοποιημένα διαγράμματα κατά τέτοιο 

τρόπο ούτως ώστε εφόσον το υπόδειγμα είναι σε ισχύ, τα πειραματικά σημεία 

οφείλουν να βρίσκονται επί ευθείας γραμμής. Για την κανονικοποίηση των 

διαγραμμάτων (σχήμα 4.3.10) χρησιμοποιούνται οι τιμές των , ,LA DL SOk k k  και 0d οι 

οποίες προέκυψαν από την διαδικασία της προσαρμογής των αντιστοίχων 

υποδειγμάτων. 

                                                            
29 Ανάλογα αποτελέσματα βρέθηκαν για όλους τους συνδυασμούς μορίων και 

συγκεντρώσεων. Τονίζεται ότι συστηματικά το υπόδειγμα SO δίδει το ελάχιστο άθροισμα 

ελαχίστων τετραγώνων.  
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Σχήμα 4.3.10   Επανακανονικοποιημένα διαγράμματα των πειραματικών καμπυλών του 
πρώτου κινητικού σταδίου (ούτως ώστε για κάθε διαφορετικό υπόδειγμα να ακολουθούν 
γραμμική συμπεριφορά) για την προσρόφηση του μορίου ODP 18n = από διάλυμα 
συγκέντρωσης 1mM . Το υπόδειγμα Langmuir δευτέρας τάξεως (SO) είναι το πιο επιτυχές 
στην περιγραφή των πειραματικών σημείων. Από τα διαγράμματα προκύπτει ότι υπάρχει 
μικρή απόκλιση από τη γραμμική συμπεριφορά έως ότου το πάχος του SAM φθάσει περίπου 
το 30% του 0d . 

 

Είναι φανερό από το σχήμα 4.3.10  ότι το υπόδειγμα Langmuir δευτέρας τάξεως (SO) 

είναι το πιο επιτυχές στην περιγραφή των πειραματικών δεδομένων. Παρόλα αυτά 

στα πρώτα (60-100s) του φαινομένου της προσρόφησης υφίσταται μια σχετικά μικρή 

συστηματική απόκλιση από την ευθεία γραμμή μέχρις ότου το πάχος του SAM να 

γίνει περίπου ίσο με το 30% του 0d . Το χαρακτηριστικό αυτό το οποίο ερμηνεύεται 

παρακάτω εμφανίζεται σε όλες τις μετρήσεις ανεξάρτητα του υπό μελέτη μορίου ή 

της συγκέντρωσης του διαλύματος.   

Στο μικροσκοπικό επίπεδο, σε αυτό το πρώτο κινητικό στάδιο, δύο διαδικασίες 

αναμένεται να λαμβάνουν χώρα επί της επιφάνειας [Swartz 2001] (σχήμα 4.3.11) : α) 

η γρήγορη ανάπτυξη της «οριζόντιας» φάσης όπου ο άξονας των προσροφημένων 

μορίων είναι παράλληλος στην επιφάνεια β) η μετάβαση από την «οριζόντια» φάση 

στην υψηλής πυκνότητας «όρθια» φάση όπου ο άξονας των μορίων σχηματίζει γωνία 

30-40 μοιρών ως προς την κατακόρυφο. Η δεύτερη διαδικασία περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ δύο προσροφημένων μορίων με αποτέλεσμα την δημιουργία 

ενός πυρήνα μιας νέας νησίδας ή την προσθήκη ενός μορίου στην περίμετρο μιας ήδη 

διαμορφωμένης νησίδας. Οι Xu et al. [Xu et al. 1998] εκτελώντας in-situ μετρήσεις 

μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων (AFM) κατά τη διάρκεια της προσρόφησης αλκυλ-
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θειολών επί Au, διαπίστωσαν ότι η διαδικασία της δημιουργίας της «οριζόντιας» 

φάσης ακολουθεί συμπεριφορά Langmuir πρώτης τάξεως ενώ η μετάβαση στην 

«όρθια» φάση περιγράφεται από ένα κινητικό νόμο Langmuir δευτέρας τάξεως30.  

Το πάχος του προσροφημένου στρώματος όταν αυτό βρίσκεται στην «οριζόντια» 

φάση αποτελεί περίπου το 30% του πάχους του SAM όταν αυτό μεταβεί στην 

«όρθια» φάση [Swartz 2001]. Αυτή η εκτίμηση συμπίπτει με το χαρακτηριστικό που 

εμφανίζεται στα πειραματικά μας δεδομένα, ότι η ισχύς του νόμου δευτέρας τάξεως 

αποκαθίσταται όταν το 30% του 0d έχει επιτευχθεί. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η κινητική δευτέρας τάξεως (SO) χαρακτηρίζει την διαδικασία 

ανάπτυξης της «όρθιας» φάσης (σχήμα 4.3.11Γ) μετά την κάλυψη της επιφάνειας με 

μόρια που βρίσκονται στην «οριζόντια» φάση (σχήμα 4.3.11Β). 

Η προσαρμογή των πειραματικών καμπύλων κινητικής της προσρόφησης για 

00.3d d> , δίδει ταυτόσημες τιμές για τις κινητικές σταθερές , ,LA DL SOk k k με αυτές 

που βρέθηκαν από την προσαρμογή του συνόλου των πειραματικών σημείων του 

πρώτου κινητικού σταδίου. Παράλληλα το υπόδειγμα Langmuir δευτέρας τάξεως 

δίδει και πάλι το μικρότερο άθροισμα ελαχίστων τετραγώνων. 

Οι μεταβολές στην καμπύλη συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων 

συμπεριλαμβάνουν συνεισφορές από το πάχος αλλά και από την πυκνότητα του 

προσροφημένου στρώματος (κεφάλαιο 2). Συνεπώς η μετάβαση από την «οριζόντια» 

στην «όρθια» φάση μπορεί να ανιχνευθεί με τη μέθοδο επιφανειακών πλασμονίων. Η 

παρατηρούμενη κινητική Langmuir δευτέρας τάξεως (SO) στα πειραματικά μας 

δεδομένα και οι υπολογιζόμενες κινητικές σταθερές αντικατοπτρίζουν την διαδικασία 

διαμόρφωσης της «όρθιας» φάσης (σχήμα 4.3.11Γ). 

 

 

                                                            
30 Η διαδικασίες επί της επιφάνειας περιγράφονται από τις αντιδράσεις α) 

3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− (διάλυμα) + 2 3Al O (ακάλυπτο σημείο) →  

3 2 1 2 2 3( ) ( ) /nCH CH PO OH Al O−  (οριζόντια φάση) η οποία δίδει κινητική πρώτης 
τάξεως β) 3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− (οριζόντια φάση) + 

3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− (οριζόντια φάση) →  3 2 12 ( ) ( )nCH CH PO OH O Al− − − (όρθια 
φάση) η οποία δίδει κινητική δευτέρας τάξεως. 
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(Α) 

(Β) 

(Γ) 

(Δ)  

 

Σχήμα 4.3.11   Σχηματική αναπαράσταση της προτεινόμενης διαδικασίας αυτο-οργάνωσης 
των SAM. (A) διαμόρφωση της «οριζόντιας» φάσης (Β) πλήρως διαμορφωμένη «οριζόντια» 
φάση (Γ) μετάβαση στην «όρθια» φάση (Δ) τελικό SAM – ολοκλήρωση της «όρθιας» φάσης. 

    

 

Σε προγενέστερες πειραματικές εργασίες, μόνο οι Peterlinz και Georgiadis [Peterlinz 

& Georgiadis 1996] χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών 

πλασμονίων, έχουν παρατηρήσει κινητική Langmuir δευτέρας τάξεως κατά τη 

διάρκεια του πρώτου σταδίου. Άλλες εργασίες στις οποίες γίνεται χρήση άλλων 

πειραματικών τεχνικών (QCM, SHG) [Kim et al. 1993, Dannenberger et al. 1999] 
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προτείνουν ότι το πρώτο κινητικό στάδιο της προσρόφησης των SAM περιγράφεται 

είτε από το υπόδειγμα Langmuir πρώτης τάξεως (LA) είτε από το τροποποιημένο 

υπόδειγμα Kisliuk (KM). Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι 

πειραματικές τεχνικές πιθανότητα δεν μπορούν να ανιχνεύσουν την μετάβαση από 

την «οριζόντια» στην «όρθια» φάση καθώς το μετρούμενο σήμα τους καθορίζεται 

κύρια από τον αριθμό των προσροφημένων μορίων ή τον αριθμό των χημικών 

δεσμών μορίων - επιφάνειας. Ειδικά στην περίπτωση της μεθόδου SHG (Second 

Harmonic Generation), είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι το υπόδειγμα (KM) περιγράφει την 

κινητική της διαμόρφωσης της «οριζόντιας» φάσης. Αυτά τα επιχειρήματα 

ερμηνεύουν ως ένα βαθμό τις μεγάλες διαφορές που εμφανίζονται στην βιβλιογραφία 

όσον αφορά τα υποδείγματα κινητικής που προτείνονται όπως επίσης τις κινητικές 

σταθερές οι οποίες υπολογίζονται.    

Στους πίνακες IV-3.5 και IV-3.6, συνοψίζονται τα αποτελέσματα τις διαδικασίας 

προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων κινητικής του πρώτου σταδίου. 

Συγκεκριμένα παρατίθενται οι κινητικές σταθερές SOk  και LAk για τα διαφορετικά 

μόρια και διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλύματος31.  Παρατηρούμε ότι η κινητική 

σταθερά SOk κατέχει μια σχεδόν γραμμική και φθίνουσα σχέση με τον αριθμό των 

ανθράκων ανά μόριο n  (σχήμα 4.3.12). Αντίθετα οι κινητικές σταθερές SOk  δεν 

επηρεάζονται από τη συγκέντρωση του διαλύματος. Τα δεδομένα αυτά 

καταδεικνύουν ότι α) η ταχύτητα μετάβαση από την «οριζόντια» στην «όρθια» φάση 

είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους των μορίων β) η συγκέντρωση του 

διαλύματος δεν επηρεάζει τον ρυθμό της ολοκλήρωσης της μετάβασης στην «όρθια» 

φάση καθώς η διαδικασία αυτή εξαρτάται κυρίως από την αλληλεπίδραση επί της 

επιφάνειας των ήδη προσροφημένων μορίων της «οριζόντιας» φάσης. 

 

 

 

 
                                                            
31 Οι κινητικές σταθερές LAk (υπόδειγμα Langmuir πρώτης τάξεως) παρατίθενται για χάρη 

της σύγκρισης με άλλες πειραματικές εργασίες  [Kim et al. 1993, Dannenberger et al. 1999]. 
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 πρώτο κινητικό στάδιο δεύτερο κινητικό 
στάδιο 

n  LA LAk ( 1s− ) SO SOk ( 1s− ) 5 1(10 )LTk s− −  

10 0.0083 0.0004±  0.0146 0.0009±  0.5 0.1±  

12 0.0070 0.0004±  0.0109 0.0008±  0.7 0.1±  

14 0.0070 0.0003±  0.0097 0.0005±  1.4 0.2±  

18 0.0049 0.0001±  0.0057 0.0002±  2.6 0.2±  

 

Πίνακας IV-3.5   Εξάρτηση των κινητικών σταθερών των δύο κινητικών σταδίων από τον 
αριθμό των ανθράκων ανά μόριο n  για συγκέντρωση διαλύματος  1mM . 

 

 πρώτο κινητικό στάδιο δεύτερο κινητικό 
στάδιο 

c  LA LAk ( 1s− ) SO SOk ( 1s− ) 5 1(10 )LTk s− −  

1mM  0.0049 0.0001±  0.0057 0.0002±  2.6 0.2±  

0.1mM  0.0055 0.0002±  0.0068 0.0003±  2.6 0.2±  

0.01mM  0.0055 0.0002±  0.0071 0.0004±  2.4 0.2±  

 

Πίνακας IV-3.6   Εξάρτηση των κινητικών σταθερών των δύο κινητικών σταδίων από τη 
συγκέντρωση c  του διαλύματος για την προσρόφηση του μορίου ODP. 
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Σχήμα 4.3.12   Κινητική 
σταθερά SOk  πρώτου σταδίου 

συναρτήσει του αριθμού των 
ανθράκων ανά μόριο n . 

 

Μετά το πρώτο κινητικό στάδιο, ακολουθεί το δεύτερο κινητικό στάδιο το οποίο 

διαρκεί ~20 ώρες και οδηγεί στο πλήρες SAM (σχήματα 4.3.7 και 4.3.9). Το δεύτερο 

στάδιο μπορεί να περιγραφεί από ένα τροποποιημένο υπόδειγμα Langmuir πρώτης 

τάξεως : 

int (1 )LTk t
find d d e−− = −                                   (4.3.6) 

όπου intd το πάχος του SAM κατά την έναρξη του δεύτερου κινητικού σταδίου και 

LTk η κινητική σταθερά του δεύτερου κινητικού σταδίου. Τα αποτελέσματα της 

προσαρμογής (σχήματα 4.3.13 και 4.3.14) των πειραματικών δεδομένων με αυτό το 

υπόδειγμα (πίνακες IV-3.5 και IV-3.6) αποκαλύπτουν ότι ο λογάριθμος της κινητικής 

σταθερά του δεύτερου σταδίου LTk είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού των 

ανθράκων ανά αλυσίδα n  (σχήμα 4.3.15). Αντίθετα η κινητική σταθερά LTk δεν 

επηρεάζεται από τη συγκέντρωση του διαλύματος (σχήμα 4.3.14) όπως ακριβώς 

συμβαίνει και στο πρώτο κινητικό στάδιο.  

Στο δεύτερο κινητικό στάδιο η κύρια συνεισφορά στην αύξηση του πάχους του SAM 

προέρχεται από την αργή αναδιάταξη των μορίων επί της επιφάνειας και την 

κατάληψη των κενών θέσεων της επιφάνειας καθώς οι νησίδες των SAM τείνουν 
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προς την πλήρη αλληλοεπικάλυψή τους32. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η 

εκκίνηση όπως επίσης και ο χαρακτηριστικός ρυθμός του δεύτερου κινητικού 

σταδίου στα πειράματά μας είναι ο ίδιος με τα ευρήματα των Swartz et al. [Swartz 

1992] οι οποίοι μελέτησαν την δημιουργία SAM μορίων ODP επί μίκας με χρήση 

μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων (AFM). Παρόλο που η επιφάνεια και ο διαλύτης 

μεταξύ των πειραμάτων είναι διαφορετικά, η ποιοτική σύγκριση των αποτελεσμάτων 

δείχνει ότι ο χρόνος κατά τον οποίο ξεκινά η επικάλυψη διαφορετικών νησίδων 

προσροφημένων μορίων επί της επιφάνειας, είναι ο ίδιος με την εκκίνηση του 

δεύτερου κινητικού σταδίου στα πειράματά μας. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι α) 

και στα δύο πειράματα ο ίδιος μηχανισμός αυτο-οργάνωσης βρίσκεται σε ισχύ και β) 

ότι ο τροποποιημένος νόμος Langmuir πρώτης τάξεως περιγράφει την αργή 

διαδικασία επικάλυψης των νησίδων επί της επιφάνειας. 
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Σχήμα 4.3.13   Ημι-λογαριθμικό 
διάγραμμα των πειραματικών 
δεδομένων της κινητικής της 
προσρόφησης μορίων ODP και 
TDP από διάλυμα συγκέντρωσης 
1mM . Μετά τα 20 πρώτα λεπτά 
(πρώτο κινητικό στάδιο) τα 
πειραματικά σημεία ακολουθούν 
γραμμική συμπεριφορά η οποία 
είναι ενδεικτική της ισχύος του 
νόμου της σχέσεως 4.3.6. Η 
αύξηση της κλίσης με την 
αύξηση του αριθμού των 
ανθράκων ανά αλυσίδα είναι 
εμφανής.    

 

 

                                                            
32 Στο δεύτερο κινητικό στάδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί και η πιθανή συνεισφορά στο 

τελικό μετρούμενο πάχος, μορίων τα οποία προσροφώνται ασθενώς επί της διεπιφάνειας του 

SAM και του διαλύματος. 
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Σχήμα 4.3.14   Ημι-λογαριθμικό 
διάγραμμα των πειραματικών 
δεδομένων της κινητικής της 
προσρόφησης μορίων ODP από 
διαλύματα τριών διαφορετικών 
συγκεντρώσεων. Κατά το δεύτερο 
κινητικό στάδιο ( 0.3t hours> ) η 
κλίση των καμπύλων είναι κατά 
προσέγγιση η ίδια. 
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Σχήμα 4.3.15   Εξάρτηση της 
κινητικής σταθεράς LTk  του 

δεύτερου κινητικού σταδίου από τον 
αριθμό των ανθράκων ανά μόριο n . 

 

 

4.3.4. Συμπεράσματα  

Η πειραματική μελέτη της αυτο-οργάνωσης τασιενεργών μορίων 

3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− επί επιφανειών 2 3Al O με τη μέθοδο διέγερσης επιφανειακών 

πλασμονίων, μας οδηγεί στα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα : 

α) τα μόρια  3 2 1 2( ) ( )nCH CH PO OH− δημιουργούν αυτο-οργανούμενα μονομοριακά 

στρώματα (SAM) επί 2 3Al O τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικές ομοιότητες με τα 

SAM αλκυλ-θειολών επί Au όσον αφορά το τελικό τους πάχος και τον μοριακό 

προσανατολισμό. 
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β) Η κινητική της προσρόφησης λαμβάνει χώρα σε δυο διαφορετικά κινητικά στάδια. 

γ) το πρώτο κινητικό στάδιο διάρκειας δεκάδων λεπτών, περιλαμβάνει δύο 

διαδικασίες επί της επιφάνειας. Πρώτα την ταχύτατη δημιουργία της «οριζόντιας» 

φάσης και κατόπιν την μετάβαση στην «όρθια» φάση η οποία περιγράφεται από ένα 

κινητικό υπόδειγμα Langmuir δευτέρας τάξεως (SO). Ο ρυθμός της μετάβασης από 

την «οριζόντια» στην «όρθια» φάση αποτελεί φθίνουσα συνάρτηση του μεγέθους των 

μορίων. 

δ) το δεύτερο κινητικό στάδιο διαρκεί  ~20 ώρες, χαρακτηρίζεται από την αργή 

αναδιάταξη μορίων επί της επιφάνειας και περιγράφεται από ένα τροποποιημένο 

υπόδειγμα Langmuir πρώτης τάξεως. Η κινητική σταθερά αυτού του σταδίου 

αποτελεί αύξουσα συνάρτηση του μεγέθους των μορίων. 

ε) η χρονική στιγμή εκκίνησης του δεύτερου κινητικού σταδίου σχετίζεται με την 

έναρξη της αλληλεπικάλυψης των νησίδων των προσροφημένων μορίων επί της 

επιφάνειας. 

Το γεγονός της ευρύτατης χρησιμοποίησης του αλουμινίου και κραμάτων του 

αλουμινίου στην βιομηχανία όπως επίσης σε πλειάδα εφαρμογών (μικροηλεκτρονική, 

αισθητήρες κλπ), κάνει προφανή την χρησιμότητα των παραπάνω αποτελεσμάτων. 

Τα SAM 3 2 1 2 2 3( ) ( ) /nCH CH PO OH Al O− μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως ακριβώς 

και τα SAM 3 2 1( ) /nCH CH SH Au− για την τροποποίηση των επιφανειών ιδιοτήτων ή / 

και την προστασία επιφανειών οξειδίου του αλουμινίου. 
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Κεφάλαιο 5 
 
Αισθητήρας επιφανειακών πλασμονίων – πορώδους 
αλουμίνας  
 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ένα νέο είδος αισθητήρα για την ανίχνευση της 

προσρόφησης μορίων ο οποίος βασίζεται στην μέθοδο διέγερσης επιφανειακών 

πλασμονίων και στη χρήση λεπτών στρωμάτων πορώδους αλουμίνας. Μετά από μια 

σύντομη εισαγωγή επί της πρακτικής χρησιμότητας ενός τέτοιου αισθητήρα, γίνεται 

μια πλήρης θεωρητική περιγραφή της λειτουργίας και των δυνατοτήτων του. Τέλος 

παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα σχετιζόμενα με την ανίχνευση της 

προσρόφησης ολιγομερών κάνοντας χρήση του αισθητήρα επιφανειακών πλασμονίων 

– πορώδους αλουμίνας.  

 

5.1. Εισαγωγή  
 

 Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της εισαγωγής, η μέθοδος διέγερσης 

επιφανειακών πλασμονίων έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την μελέτη 

διεπιφανειακών φαινομένων και ως βιο-αισθητήρας (biosensor) [Homola et al. 1999, 

Stepanek et al. 2006]. Η χρήση της μεθόδου από ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων και 

αντικείμενων (φυσική, χημεία, βιολογία) βασίζεται στην σχετική απλότητα και την 

μεγάλη ευαισθησία της, όσον αφορά την προσρόφηση μορίων σε επιφάνειες. Οι 

«κλασικοί» ανιχνευτές διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων (SPR sensors) οι οποίοι 

βασίζονται στην καταγραφή των μεταβολών της καμπύλης συντονισμού υπό την 

επίδραση ενός προσροφημένου στρώματος επί της μεταλλική επιφάνειας (βλέπε 

παράγραφο 2.5) μπορούν να ανιχνεύσουν πολύ λεπτά και χαμηλής πυκνότητας 

προσροφημένα στρώματα. Παρόλα αυτά είναι επιθυμητή η αύξηση της ευαισθησία 

τους ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των προσροφημένων μορίων είναι πολύ 

μικρός ή όταν το στρώμα το οποίο προκύπτει είναι ιδιαίτερα λεπτό ( 0.1 )nm< . 

Για την αύξηση της ευαισθησίας της μεθόδου διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, 

πέρα από την αύξηση της ακρίβειας των οργάνων μέτρησης [Zhang et al. 2003, Tao et 

al. 1999], έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές τεχνικές όπως η φασματοσκοπία 

φθορισμού επιφανειακών πλασμονίων (Surface Plasmon Fluorescence Spectroscopy) 
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όπου νανο-σωματίδια χρυσού παίζουν το ρόλο επισημαντών (labels). Επιπρόσθετα 

έχει προταθεί η χρήση κυματοδηγών πορώδους δομής [Lau et al. 2004, Durr et al. 

2007, Qi et al. 2007] ή άλλων υλικών υψηλής ενεργού επιφάνειας [Oh et al. 2006] 

(π.χ. μεσο-πορώδες οξείδιο του πυριτίου) επί των μεταλλικών υμενίων στα οποία 

διεγείρονται επιφανειακά πλασμόνια, ούτως ώστε να αυξηθεί η ευαισθησία της 

μεθόδου. 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ένας νέος αισθητήρας βασισμένος στη διέγερση 

επιφανειακών πλασμονίων υπό τη γεωμετρία Kretschmann. Η προτεινόμενη μέθοδος 

συνίσταται στην ανάπτυξη λεπτών στρωμάτων πορώδους αλουμίνας 2 3p Al O− επί της 

μεταλλικής επιφάνειας. Η παρουσία της πορώδους αλουμίνας οδηγεί σε σχετικά 

μεγάλες μεταβολές της καμπύλης ανακλαστικότητας συντονισμού επιφανειακών 

πλασμονίων υπό την επίδραση της προσρόφησης μορίων εντός των πόρων της 

2 3p Al O− . Τα στρώματα 2 3p Al O− διαθέτουν αρκετά μεγαλύτερη διαθέσιμη 

επιφάνεια για την προσρόφηση μορίων σε σχέση με την επίπεδη επιφάνεια των 

λεπτών μεταλλικών υμενίων. 

Στις επόμενες παραγράφους αφού γίνει μια σύντομη περιγραφή των ιδιοτήτων και της 

διαδικασίας παρασκευής της πορώδους αλουμίνας, ακολουθεί η θεωρητική 

περιγραφή του αισθητήρα όπως επίσης η παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων 

σχετικών με την ανίχνευση ενός αυτο-οργανούμενου στρώματος επί της εσωτερικής 

επιφάνειας των πόρων της πορώδους αλουμίνας.    

 

5.2. Συνθήκες παρασκευής και χαρακτηριστικά της πορώδους 

αλουμίνας ( 2 3p Al O− )  

 

Η ηλεκτροχημική ανοδίωση του αλουμινίου έχει μελετηθεί ευρύτατα από τις αρχές 

του 20ου αιώνα καθώς παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης συμπαγών στρωμάτων 

οξειδίου επί της μεταλλικής επιφάνειας, τα οποία εμποδίζουν την παραπέρα οξείδωση 

του μετάλλου [Diggle et al 1969]. Συγκεκριμένα κατά την ανοδίωση του αλουμινίου 

εντός υδατικών διαλυμάτων ηλεκτρολυτών έχουμε την ανάπτυξη οξειδίου στην άνοδο 

(αλουμίνιο) σύμφωνα με την αντίδραση 
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2 2 32 ( ) 3 ( ) ( ) 6 6Al s H O l Al O s H e+ −+ → + +  

 

ενώ στην κάθοδο έχουμε την ανάπτυξη αερίου υδρογόνου σύμφωνα με την αντίδραση 

 

26 6 3 ( )H e H g+ −+ =  

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 είχε αναγνωρισθεί ότι υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες παρασκευής, στρώματα ανοδιωμένης αλουμίνας μπορούν να έχουν άμορφη 

πορώδη δομή. H ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών μικροσκοπίας όπως η ηλεκτρονική 

μικροσκοπία (electron microscopy) έκανε δυνατή την διερεύνηση της δομής του 

ανοδιωμένου αλουμινίου [O’Sulliva & Wood 1970]. 

Η ανοδίωση αλουμινίου εντός υδατικών διαλυμάτων θειικού, φωσφορικού ή 

οξαλικού οξέως δίδει στρώματα πορώδους αλουμίνας ( 2 3p Al O− ). Όπως έδειξαν οι 

Masuda και Fukuda [Masuda & Fukuda 1995], ρυθμίζοντας κατάλληλα την 

θερμοκρασία του διαλύματος όπως επίσης και την τάση της ανοδίωσης (πίνακας V-

1), τα στρώματα πορώδους αλουμίνας που προκύπτουν διαθέτουν καλώς ορισμένους 

κυλινδρικούς πόρους οι οποίοι είναι κάθετοι στην επιφάνεια ενώ τα κέντρα τους 

βρίσκονται επί εξαγωνικού πλέγματος (σχήμα 5.1). Η διάμετρος των πόρων 

pD μπορεί να πάρει τιμές από 20 ως 200nm, η απόσταση ανάμεσα στα κέντρα των 

πόρων intD  από 40 ως 500nm ενώ το βάθος των πόρων μπορεί να φθάσει τα 

εκατοντάδες mμ  [Li et al. 1998].  Ο λόγος P του όγκου των πόρων ως προς τον 

συνολικό όγκο του στρώματος της πορώδους αλουμίνας είναι περίπου ίσος με 0.1 

[Nielsch et al. 2002] κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες παρασκευής. 

 

ηλεκτρολύτης / τάση /συγκέντρωση int ( )D nm  
 

( )pD nm  P  

2 4H SO  / 25 / 0.3V M  66.3 24 0.12 

2( )COOH / 40 / 0.3V M  105 31 0.08 

3 4H PO / 25 / 0.3V M  501 158 0.09 
  

Πίνακας V-1 Χαρακτηριστικά των στρωμάτων πορώδους αλουμίνας υπό διαφορετικές 
συνθήκες παρασκευής. 
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Σχήμα 5.1   Φωτογραφία 
ηλεκτρονικής σάρωσης 
(SEM) πορώδους αλουμίνας. 
Συνθήκες παρασκευής 
( 240 ,0.3 ( ) ,1oV M COOH C ) 

[Li et al. 1998]. 
 

 

 

Ο μηχανισμός της δημιουργίας της πορώδους αλουμίνας που είναι γενικά αποδεκτός 

[Parkhutik & Shershulsky 1992] περιλαμβάνει τέσσερα στάδια (σχήμα 5.2). Αρχικά 

(στάδιο 1) κατά την εκκίνηση της διαδικασίας της ανοδίωσης έχουμε την ανάπτυξη 

ενός συμπαγούς και μη-αγώγιμου λεπτού στρώματος 2 3Al O επί του συνόλου της 

επιφάνειας. Καθώς η διαδικασία προχωρά (στάδιο 2), το ηλεκτρικό πεδίο μεγαλώνει 

κοντά σε περιοχές που έχουν σχηματιστεί «ατέλειες» του στρώματος του οξειδίου. Η 

αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου τοπικά οδηγεί στην ταχύτερη διάλυση του οξειδίου 

και συνεπώς στην δημιουργία των πυρήνων των πόρων (στάδιο 3). Η αύξηση της 

διαμέτρου αυτών των πυρήνων σταματά όταν πλέον συναντούν άλλους 

ανταγωνιζόμενους πυρήνες. Στη συνέχεια (στάδιο 4) η διαδικασία της ανοδίωσης 

προχωρά κάθετα στην επιφάνεια αυξάνοντας το «βάθος» των πόρων.  

Το στρώμα της πορώδους αλουμίνας που προκύπτει μετά το τέλος της διαδικασίας 

της ανοδίωσης, διαχωρίζεται από το αλουμίνιο από ένα στρώμα οξειδίου το οποίο 

ανάλογα με τις συνθήκες παρασκευής μπορεί να φθάσει σε πάχη αρκετών 

νανομέτρων. Παράλληλα το τελικό πορώδες στρώμα έχει πάχος κατά ~1.2-1.5 φορές 

μεγαλύτερο από το στρώμα του μετάλλου το οποίο ανοδιώθηκε [Evans et al. 2006]. 

 

 



Κεφάλαιο 5 

 181

 
Σχήμα 5.2   Σχηματική αναπαράσταση των τεσσάρων σταδίων της δημιουργίας των πόρων. 

 

Τα τελευταία χρόνια η πορώδης αλουμίνα έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για την 

παρασκευή διάφορων νανο-δομών όπως νανο-τελείες [Mei et al. 2004] και νανο-

σύρματα [Xiao et al. 2002, Evans et al. 2006] και για την κατασκευή νανο-

αισθητήρων [Delrouyre et al. 2001, Varghese et al. 2003]. Πολλές από αυτές τις 

εφαρμογές απαιτούν την παρασκευή όσο το δυνατόν πιο λεπτών στρωμάτων 

πορώδους αλουμίνας. Αρκετά πρόσφατα μελετήθηκαν [Kokonou et al. 2005] οι 

ιδιότητες στρωμάτων πορώδους αλουμίνας τα οποία προκύπτουν από την ανοδίωση 

λεπτών υμενίων ( 200 )Al nm< . Σε αυτές τις εργασίες παρατηρήθηκε ότι η ανοδίωση 

λεπτών υμενίων Al κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες δίδει πορώδη στρώματα τα 

οποία όμως δεν έχουν αυστηρή δομή (άμορφα). Ωστόσο η διασπορά των τιμών της 

διαμέτρου των πόρων και της απόστασης μεταξύ των πόρων είναι σχετικά μικρή. Στο 

σχήμα 5.3 παρουσιάζεται η δομή ενός λεπτού υμενίου (πάχος ~500nm) πορώδους 

αλουμίνας το οποίο παρασκευάσθηκε [Evans et al. 2006] υπό τις παρακάτω συνθήκες 

( 2 420 ,0.3 ( ),1oV M H SO C ) 
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Σχήμα 5.3  Φωτογραφία 
ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM) 
λεπτού υμενίου πορώδους 
αλουμίνας [Evans et al. 2006]. 
Είναι ενδεικτική η απουσία 
αυστηρής εξαγωνικής δομής των 
πόρων. 
 

 

 

 

5.3 Περιγραφή του αισθητήρα 
 

Η δομή του προτεινόμενου αισθητήρα επιφανειακών πλασμονίων – πορώδους 

αλουμίνας παρουσιάζεται στο σχήμα 5.4 σε σύγκριση με έναν κλασσικό αισθητήρα 

επιφανειακών πλασμονίων. 

 

thin metallic film

p-polarized laser beam

prism
detector

nano-porous alumina
             layer

thin metallic film

p-polarized laser beam

prism
detector

incoming molecules

incoming molecules

Classic “SPR” sensor p-Al O  enhanced SPR sensor2 3  
 
Σχήμα 5.4   Σχηματική αναπαράσταση «κλασσικού» αισθητήρα επιφανειακών πλασμονίων 
(αριστερά) και του αισθητήρα επιφανειακών πλασμονίων – πορώδους αλουμίνας. 
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Συγκεκριμένα θεωρούμε την κλασσική γεωμετρία Kretchmann υπό την παρουσία 

ενός στρώματος πορώδους υλικού επί της μεταλλικής επιφάνειας όπου διεγείρονται 

τα επιφανειακά πλασμόνια. Έτσι λοιπόν η γεωμετρία του αισθητήρα περιγράφεται 

από ένα υπόδειγμα τεσσάρων στρωμάτων της μορφής (πρίσμα (n=1.723)/ μέταλλο / 

πορώδης αλουμίνα/ αέρας ή διάλυμα). Αντικείμενο της θεωρητικής διερεύνησης 

αυτής της παραγράφου αποτελεί ο υπολογισμός των μεταβολών της καμπύλης 

συντονισμού ( min 1/2,θ θ ) κάτω από την επίδραση της προσρόφησης ενός λεπτού 

οργανικού μοριακού στρώματος επί της επιφάνειας των πόρων της πορώδους 

αλουμίνας. 

Ο υπολογισμός της καμπύλης ανακλαστικότητας συντονισμού επιφανειακών 

πλασμονίων υπό την παρουσία του στρώματος πορώδους αλουμίνας μπορεί να γίνει 

με βάση τη θεωρητική ανάλυση του κεφαλαίου 2 και θεωρώντας το στρώμα της 

πορώδους αλουμίνας ως συνεχές δεδομένου του ότι τα χαρακτηριστικά μεγέθη του 

πορώδους στρώματος ( pD , intD ) είναι αρκετά μικρότερα από το μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας και από το μήκος κύματος των επιφανειακών 

πλασμονίων. 

Η τιμή της διηλεκτρικής σταθερά της πορώδους αλουμίνας 
2 3p Al Oε −  η οποία 

χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς της καμπύλης συντονισμού υπολογίζεται 

σύμφωνα με την προσέγγιση Maxwell-Garnett (MG) [Garnett 1904]. Στην περίπτωση 

που το στρώμα της πορώδους αλουμίνας βρίσκεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό 

αέρα τότε η διηλεκτρική συνάρτηση του στρώματος δίδεται σύμφωνα με την 

προσέγγιση MG από την σχέση 

 

2 3 2 3

2 3

2 3

2(1 ) (1 2 )
1 (2 )

Al O Al O
p Al O

Al O

f f
f f
ε ε

ε
ε−

− + +
=

− + +
                              (5.1) 

 

όπου f το κλάσμα του όγκου των πόρων και 
2 3Al Oε η διηλεκτρική σταθερά του 

οξειδίου του αλουμινίου ( 2 3Al O ).  

Στην περίπτωση της προσρόφησης ενός μοριακού στρώματος επί της επιφάνειας των 

πόρων της πορώδους αλουμίνας (σχηματίζοντας ένα κέλυφος εσωτερικής ακτίνας 
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cr και εξωτερικής ακτίνας sr ), η διηλεκτρική σταθερά 
2 3p Al Oε − μεταβάλλεται (σχήμα 

5.5). Η διηλεκτρική σταθερά του στρώματος πορώδους αλουμίνας μετά την 

προσρόφηση περιγράφεται από την σχέση [Spanier & Herman 2000] 

 

2 3

2 3

3 3
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3 3
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με 3c sA Bε= , (1 2 )s sA Bε= + , c

s

r
rρ = , και 

2 3

2 3 2 3

3

3
( 2 )(2 1) 2( )( 1)

Al O

s Al O s s Al O s

B
ε

ε ε ε ε ε ε ρ
=
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όπου sε η διηλεκτρική σταθερά του προσροφημένου στρώματος.  

 
Before adsorption After adsorption

Nano porous alumina
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Σχήμα 5.5   Αισθητήρας επιφανειακών 
πλασμονίων – πορώδους αλουμίνας. 
Στο επάνω μέρος του σχήματος 
αναπαρίσταται η κάτοψη του 
στρώματος πορώδους αλουμίνας πριν 
και μετά την προσρόφηση ενός 
μοριακού στρώματος στα τοιχώματα 
των πόρων. 
 

   

 

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (5.1) και (5.2) μπορούμε να υπολογίσουμε τις 

καμπύλες συντονισμού οι οποίες προκύπτουν πριν και μετά την προσρόφηση ενός 

μοριακού στρώματος στα τοιχώματα των πόρων του προτεινόμενου αισθητήρα. 

Θεωρώντας ότι για την διέγερση των επιφανειακών πλασμονίων χρησιμοποιείται 

λεπτό υμένιο Al (15nm) και ότι το προσροφημένο στρώμα έχει πάχος 2nm και 
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διηλεκτρική σταθερά 2.25sε = , υπολογίζεται η μεταβολή της καμπύλης συντονισμού 

για την περίπτωση δύο διαφορετικών στρωμάτων πορώδους αλουμίνας με 

χαρακτηριστικά1 (α)  10 25 10 /ό cmπ ρους× , 15pD nm=  και πάχος 

50,100,150,200nm  (σχήμα 5.6) και (β) 10 28 10 /ό cmπ ρους× , 24pD nm=  και πάχος 

50,100,150,200nm  (σχήμα 5.7). 
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Σχήμα 5.6   Μεταβολή της 
καμπύλης συντονισμού υπό την 
επίδραση προσροφημένου 
οργανικού στρώματος πάχους 
2nm  επί της επιφάνειας τον 
πόρων για στρώμα πορώδους 
αλουμίνας ( 10 25 10 /ό cmπ ρους× , 

15pD nm= ). 
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Σχήμα 5.7   Μεταβολή της καμπύλης 
συντονισμού υπό την επίδραση 
προσροφημένου οργανικού 
στρώματος πάχους 2nm  επί της 
επιφάνειας τον πόρων για στρώμα 
πορώδους αλουμίνας 
( 10 28 10 /ό cmπ ρους× , 24pD nm= ). 

 

 

 

                                                 
1 Οι τιμές της διαμέτρου των πόρων και του αριθμού των πόρων ανά μονάδα επιφάνειας που 

χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς, βρίσκονται σε αντιστοιχία με τιμές που έχουν 

αναφερθεί σε προηγούμενες πειραματικές εργασίες [Kokonou et al. 2005, Evans et al. 2006]. 
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Είναι φανερό ότι η παρουσία του λεπτού μοριακού στρώματος επί της επιφάνειας των 

πόρων, μετατοπίζει σημαντικά το ελάχιστο της ανακλαστικότητας των καμπύλων 

συντονισμού minθ  προς μεγαλύτερες γωνίες. Η σχετικά μεγάλη αύξηση του minθ  

οφείλεται στην μεγάλη διαθέσιμη επιφάνεια της πορώδους αλουμίνας, η οποία 

επιτρέπει την προσρόφηση μεγάλου αριθμού μοριών τα οποία μεταβάλλουν την 

διηλεκτρική σταθερά του πορώδους στρώματος. Στον πίνακα V-2 παρουσιάζεται η 

μεταβολή της γωνίας του ελαχίστου της ανακλαστικότητας minθΔ όπως 

προσδιορίζεται από τις καμπύλες των σχημάτων 5.6 και 5.7.  

 

πάχος 2 3( )p Al O nm−  minθΔ  

( 10 25 10 /ό cmπ ρους× , 

15pD nm= ) 

minθΔ  

( 10 28 10 /ό cmπ ρους×  

, 24pD nm= ) 

50 0.41o  0.91o  

100 1.60o  3.13o  

150 2.23o  4.45o  

200 2.52o  4.99o  

 

Πίνακας V-2  Μεταβολή της γωνίας του ελαχίστου της ανακλαστικότητας minθΔ λόγω της 

προσρόφησης οργανικού στρώματος πάχους 2nm στην επιφάνεια των πόρων πορώδους 
αλουμίνας διαφόρων τιμών πάχους, αριθμού πόρων ανά μονάδα επιφάνειας και διαμέτρου 
των πόρων. 
 

Οι τιμές της minθΔ αποτελούν αύξουσα συνάρτηση του πάχους του στρώματος της 

πορώδους αλουμίνας, της διαμέτρου των πόρων και του αριθμού των πόρων ανά 

μονάδα επιφάνειας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση του «κλασσικού» 

αισθητήρα επιφανειακών πλασμονίων,  η τιμή της minθΔ για την προσρόφηση του 

ίδιου στρώματος είναι ίση με 0.11o  (στην περίπτωση που η διέγερση επιφανειακών 

πλασμονίων γίνεται επί υμενίου Al πάχους 15nm) ή 0.21o  (στην περίπτωση που η 

διέγερση επιφανειακών πλασμονίων γίνεται επί υμενίου Au πάχους 50nm) 

παρατηρούμε ότι σε σχέση με τους «κλασσικούς» αισθητήρες, η παρουσία της 
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πορώδους αλουμίνας οδηγεί σε αύξηση της ευαισθησίας2 πάνω από μια τάξη 

μεγέθους (σχήμα 5.8). Ακόμη και στην περίπτωση της προσρόφησης ιδιαίτερα 

λεπτών στρωμάτων ο αισθητήρας επιφανειακών πλασμονίων – πορώδους αλουμίνας 

παρουσιάζει μεταβολές της καμπύλης συντονισμού που μπορούν να ανιχνευθούν από 

διατάξεις που χαρακτηρίζονται από αρκετά μικρότερη ακρίβεια από αυτή που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 
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Σχήμα 5.8   Μεταβολές της 
καμπύλης συντονισμού υπό την 
επίδραση προσροφημένου 
οργανικού στρώματος πάχους 
2nm, για τους κλασσικούς 
αισθητήρες Al(15nm) και 
Au(50nm), και για τον αισθητήρα 

2 3/Al p Al O− με 10 28 10 /ό cmπ ρους×  

και 24pD nm= . 

 

Όλη η παραπάνω ανάλυση σχετίζεται με την διενέργεια ex-situ μετρήσεων όπου το 

στρώμα της πορώδους αλουμίνας βρίσκεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. 

Στην περίπτωση των in-situ μετρήσεων απαιτείται η χρήση γενικευμένων εξισώσεων 

(σχέση 5.3) στα πλαίσια της προσέγγισης MG για τον υπολογισμό της διηλεκτρικής 

σταθεράς του στρώματος της πορώδους αλουμίνας καθώς πλέον οι πόροι περιέχουν 

μόρια του διαλύτη. 
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με 3c sA Bε= , ( 2 )s c sA Bε ε= + , c

s

r
rρ = , και 

                                                 
2 Ο όρος «ευαισθησία» αντιστοιχεί στο εύρος των μεταβολών της καμπύλης 

ανακλαστικότητας συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων υπό την επίδραση του ίδιου 

προσροφημένου στρώματος. 
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όπου cε η διηλεκτρική σταθερά του διαλύτη. 

Υπολογισμοί για την περίπτωση υδατικών διαλυμάτων ( 1.78cε = ) δείχνουν ότι σε 

σχέση με τις ex-situ μετρήσεις η ευαισθησία του προτεινόμενου ανιχνευτή είναι 

μειωμένη κατά ένα παράγοντα του 2.  

Οι υπολογισμοί που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής αφορούν αισθητήρα 

( 2 3/Al p Al O− ) που αποτελείται από στρώμα αλουμινίου πάχους (15nm) το οποίο 

καλύπτεται από στρώματα πορώδους αλουμίνας διάφορων τιμών πάχους, μεγέθους 

πόρων κλπ. Έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί και η εκδοχή της χρήσης στρώματος Au 

(50nm) για την διέγερση επιφανειακών πλασμονίων (αισθητήρας 2 3/Au p Al O− ). 

Ακριβώς οι ίδιοι υπολογισμοί για τον αισθητήρα 2 3/Au p Al O− για ex-situ και in-situ 

μετρήσεις εντός υδατικών διαλυμάτων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ευαισθησία 

του αισθητήρα 2 3/Au p Al O− είναι περίπου διπλάσια [Koutsioubas et al. 2009c] από 

αυτή του αισθητήρα 2 3/Al p Al O− (σχήμα 5.9). 
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Σχήμα 5.9   Μεταβολές της καμπύλης 
διέγερσης υπό την επίδραση 
προσροφημένου οργανικού στρώματος 
πάχους 2nm, για τους αισθητήρες 

2 3/Al p Al O−  και 2 3/Au p Al O−  

( 10 28 10 /ό cmπ ρους× , 24pD nm= ). 

Θεωρούμε in-situ μέτρηση εντός 
υδατικού διαλύματος και χρήση 
πρίσματος πολύ υψηλού δείκτη 
διάθλασης (n=1.85). Παρατηρήστε ότι 
ο αισθητήρας 2 3/Au p Al O− δίνει την 

μέγιστη τιμή της minθΔ . 
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5.4 Κατασκευή του αισθητήρα 
 

Για την κατασκευή του αισθητήρα 2 3/Al p Al O− που περιγράφηκε στην παράγραφο 

5.3 ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα. 

 

α) Επί καθαρισμένων (με την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3) οπτικά 

λείων πλακιδίων SF10 (n=1.723) εναποτίθενται υμένια Al πάχους 70-95nm δια 

θερμικής εξάχνωσης (παράγραφος 3.5). 

 

β) χρησιμοποιώντας την μέθοδο των Miney et al. [Miney et al. 2003]  τα υμένια Al 

ανοδιώνονται μερικώς εντός αναδευόμενου υδατικού διαλύματος θεϊκού οξέως 

συγκέντρωσης 0.3M, υπό σταθερή τάση 20V και θερμοκρασία 283 0.5K± . 

Κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης του υμενίου Al το ανοδικό ρεύμα καταγράφεται 

μέσω ενός ψηφιακού πολυμέτρου Keithley 2000. Στο σχήμα 5.10 παραθέτουμε μια 

τυπική καμπύλη του ανοδικού ρεύματος έναντι του χρόνου όπου διακρίνονται τα 

διαφορετικά στάδια της ανοδίωσης (βλέπε παράγραφο 5.2). Αρχικά η πτώση του 

ρεύματος αντιστοιχεί στην ανάπτυξη οξειδίου επί της επιφάνειας. Κατόπιν 

παρατηρείται η αύξηση του ρεύματος λόγω της δημιουργίας των πυρήνων των 

πόρων. Το ρεύμα σταθεροποιείται όταν οι πυρήνες των πόρων έχουν πλέον 

διαμορφωθεί και η ανοδίωση προχωρά κάθετα στην επιφάνεια αυξάνοντας το βάθος 

των πόρων. Τελικώς η εξάντληση του διαθέσιμου αλουμινίου προς ανοδίωση, 

εκφράζεται μέσω της απότομης μείωσης του ρεύματος. 

Επειδή είναι επιθυμητή η ύπαρξη ενός μεταλλικού λεπτού υμενίου Al μεταξύ 

υποστρώματος SF10 και πορώδους αλουμίνας, ούτως ώστε να υπάρχει μεταλλικό 

υμένιο επί του οποίου να μπορούν να διεγερθούν επιφανειακά πλασμόνια, η 

διαδικασία της ανοδίωσης διακόπτεται όταν το ανοδικό ρεύμα αρχίζει να μειώνεται 

(βλέπε το βέλος στο σχήμα 5.10). Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την μη πλήρη 

ανοδίωση του αλουμινίου, αφήνοντας ένα υμένιο Al πάχους 9 2nm± μεταξύ του 

υποστρώματος SF10 και της πορώδους αλουμίνας. 

  

γ) μετά την ανοδίωση το δείγμα ξεπλένεται με απιονισμένο νερό, αιθανόλη και 

στεγνώνεται υπό ροή αζώτου. 
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Σχήμα 5.10  Χρονική εξέλιξη του 
ανοδικού ρεύματος κατά τη 
διάρκεια της πλήρους ανοδίωσης 
ενός υμενίου Al πάχους 75nm. Τα 
τέσσερα στάδια της ανοδίωσης 
χωρίζονται από διακεκομμένες 
γραμμές. 
 

 

 

Η μορφολογία των δειγμάτων που παρασκευάσθηκαν, μελετήθηκαν κάνοντας χρήση 

ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) τύπου Jeol JSM-5200. Στα 

σχήματα 5.11 και 5.12 παρουσιάζουμε κάτοψη και τομή του δείγματος αντίστοιχα.  

 

 

 

 
Σχήμα 5.11   Μικρογραφία (SEM) 
κάτοψης στρώματος πορώδους 
αλουμίνας το οποίο παρασκευάσθηκε 
με τις συνθήκες που περιγράφονται 
στο κείμενο. 
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Σχήμα 5.12  Μικρογραφία (SEM) 
τομής στρώματος πορώδους 
αλουμίνας το οποίο παρασκευάσθηκε 
με τις συνθήκες που περιγράφονται 
στο κείμενο. 
 

 

 

Παρατηρούμε στην κάτοψη του δείγματος τους χαρακτηριστικούς πόρους οι οποίοι 

προκύπτουν από την ανοδίωση. Όπως αναμενόταν [Evans et al 2006, Kokonou et al. 

2005] οι πόροι δεν είναι αυστηρά διατεταγμένοι σε εξαγωνικό πλέγμα. Η μέση 

διάμετρος των πόρων είναι 14 16pD nm= −  ενώ ο αριθμός των πόρων ανά μονάδα 

επιφάνειας είναι ίση με 10 25 10 /ό cmπ ροι× . Η εξέταση της τομής του δείγματος 

φανερώνει την χαρακτηριστική δομή των πόρων και την παρουσία του λεπτού 

στρώματος αλουμινίου ανάμεσα στο υπόστρωμα και το πορώδες στρώμα. Επίσης 

παρατηρούμε ότι το πάχος του στρώματος της πορώδους αλουμίνας είναι περίπου 1.5 

φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το ανοδιωμένο υμένιο αλουμινίου. Συνεπώς η 

διαδικασία παρασκευής που περιγράφηκε δίδει δείγματα με τα εξής τυπικά 

χαρακτηριστικά (υπόστρωμα SF10/ Al ~9nm/ 2 3p Al O−  ~110-155nm). 

δ) Τα δείγματα τα οποία παρασκευάστηκαν επί των πλακιδίων SF10 προσαρμόζονται 

επί των πρισμάτων SF10 χρησιμοποιώντας υγρό υψηλού δείκτη διάθλασης 

(προέλευσης Cargille) ούτως ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής 

ανάκλασης στην διεπιφάνεια πρίσματος/πλακιδίου κατά τη διάρκεια των πειραμάτων 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων.  
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5.5 Πειραματικά αποτελέσματα 
 

Χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα 2 3/Al p Al O−  του οποίου η κατασκευή 

περιγράφηκε στην παράγραφο 5.4 μελετήθηκε ex-situ η προσρόφηση μορίων ODP 

επί της επιφάνειας των πόρων της πορώδους αλουμίνας. Όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 4.3, τα μόρια ODP σχηματίζουν SAM πάχους ~2.2nm επί επίπεδων 

επιφανειών 2 3Al O από αραιά διαλύματα αιθανόλης.  

Συγκεκριμένα αρχικά μετρήθηκε η καμπύλη συντονισμού επιφανειακών πλασμονίων 

του συστήματος ( SF10/ Al / 2 3p Al O− /ατμοσφαιρικός αέρας ) σχήμα 5.13. Η 

προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων δίδει τις διηλεκτρικές σταθερές και τα 

πάχη των Al  και 2 3p Al O− . Είναι χαρακτηριστικό ότι το πάχος του στρώματος 

2 3p Al O− το οποίο προκύπτει από την προσαρμογή βρίσκεται σε συμφωνία με την 

εκτίμηση από την τομή (SEM) ενώ παράλληλα η διηλεκτρική σταθερά της πορώδους 

αλουμίνας που προσδιορίζεται (
2 3

2.60p Al Oε − = ) είναι μικρότερη από αυτή της 

αλουμίνας (
2 3

2.72Al Oε = ) όπως αναμένεται από τη προσέγγιση Maxwell-Garnett.  
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 Al (8.5nm) + p-Al2O3 (118nm)
         εAl=-53.86+i14.97
         εp-Al2O3=2.60

 
Σχήμα 5.13   Προσαρμογή καμπύλης συντονισμού συστήματος ( SF10/ Al 
/ 2 3p Al O− /ατμοσφαιρικός αέρας ). Η κόκκινη καμπύλη αποτελεί προιόν της διαδικασίας 

προσαρμογής με την οποία προσδιορίζονται οι παράμετροι (πάχος, διηλεκτρική σταθερά) των 
στρωμάτων Al και 2 3p Al O− . 
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Μετά την μέτρηση της καμπύλης συντονισμού του συστήματος ( SF10/ Al 

/ 2 3p Al O− /ατμοσφαιρικός αέρας ) ακολουθεί η εμβάπτιση του δείγματος σε διάλυμα 

αιθανόλης το οποίο περιέχει μόρια ODP, συγκέντρωσης 1mM . Μετά από 24 ώρες το 

δείγμα εξέρχεται του διαλύματος, ξεπλένεται υπό ροή αιθανόλης και στεγνώνεται υπό 

ροή καθαρού αζώτου. Κατόπιν μετράται η καμπύλη συντονισμού του συστήματος 

στο οποίο αναμένεται ότι έχει δημιουργηθεί SAM πάχους 2.2nm επί της επιφάνειας 

των πόρων3.  

Στο σχήμα 5.14 παρουσιάζονται οι καμπύλες συντονισμού οι οποίες μετρήθηκαν πριν 

και μετά το σχηματισμό ODP SAM επί της επιφάνειας των πόρων. Παρατηρούμε ότι 

προσρόφηση των μορίων ODP οδηγεί σε σχετικά μεγάλη μετατόπιση της καμπύλης 

συντονισμού ( min 2.3oθΔ ). 
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Σχήμα 5.14   Καμπύλη συντονισμού πριν και μετά την προσρόφηση μορίων ODP επί της 
επιφάνειας των πόρων στρώματος πορώδους αλουμίνας. 
 

Με προσαρμογή της καμπύλης συντονισμού μετά την προσρόφηση των μορίων ODP 

προκύπτει ότι το προσροφημένο στρώμα (κέλυφος μορίων επί των πόρων) έχει πάχος 

2.0nm. Η τιμή αυτή βρίσκεται αρκετά κοντά στην τιμή (2.2nm) που μετρήθηκε (ex-

                                                 
3 Το μέγεθος των μορίων ODP είναι μικρότερη κατά μια τάξη μεγέθους σε σχέση με τη 

διάμετρο των πόρων. Συνεπώς είναι αναμενόμενο να μπορούν να διαχυθούν εντός των πόρων 

και να σχηματίσουν SAM. 
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situ) στην περίπτωση της προσρόφησης μορίων ODP επί επίπεδης επιφάνειας 

2 3Al O (παράγραφος 4.3). Η απόκλιση αυτή (~-10%) είναι συστηματική καθώς 

εμφανίζεται σε διαφορετικές μετρήσεις όπου το πάχος του στρώματος πορώδους 

αλουμίνας κυμαίνεται στην περιοχή 110-155nm. Είναι πιθανό το φαινόμενο αυτό να 

οφείλεται στην καμπυλότητα της επιφάνειας επί της οποίας σχηματίζεται το ODP 

SAM.  

Η μεγάλη ευαισθησία του αισθητήρα 2 3/Al p Al O− σε σχέση με τους «κλασσικούς» 

αισθητήρες (15 )Al nm και (50 )Au nm γίνεται φανερή παρατηρώντας το σχήμα 5.15 

στο οποίο παρουσιάζονται οι πειραματικά προσδιοριζόμενες μεταβολές της καμπύλης 

συντονισμού για όλους τους αισθητήρες, υπό την επίδραση ενός προσροφημένου 

στρώματος SAM4 πάχους ~2nm. Είναι φανερό ότι ο σχηματισμός του ίδιου 

προσροφημένου στρώματος επάγει πολύ μεγαλύτερες μεταβολές (πάνω από μια τάξη 

μεγέθους) στην καμπύλη συντονισμού του αισθητήρα 2 3/Al p Al O− σε σχέση με τους 

«κλασσικούς» αισθητήρες. 

                                                 
4 Τα πειράματα με τους αισθητήρες 2 3/Al p Al O− και (15 )Al nm διεξάγονται με διαλύματα 

αιθανόλης ODP 1mM . Το πείραμα με τον αισθητήρα (50 )Au nm διεξάγεται με διάλυμα 

αιθανόλης 3 2 17( )CH CH SH 1mM . Αυτό γίνεται επειδή επί της επιφάνειας Au τα μόρια 

ODP δεν σχηματίζουν SAM εν αντιθέσει με τα μόρια αλκυλ-θειολών. Τα μόρια ODP και  

3 2 17( )CH CH SH έχουν τον ίδιο αριθμό ανθράκων και σχηματίζουν SAM ακριβώς του ίδιου 

πάχους. Τα μόρια 3 2 17( )CH CH SH προμηθεύθηκαν από την εταιρία Alpha Aesar. 
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Σχήμα 5.15   Καμπύλη συντονισμού πριν και μετά τον σχηματισμό SAM πάχους 2nm για 
τους αισθητήρες  2 3/Al p Al O− , (15 )Al nm  και (50 )Au nm . min 0.10oθΔ = για τον 

ανιχνευτή (15 )Al nm και min 0.21oθΔ = για τον ανιχνευτή (50 )Au nm . 

    

 

5.6 Συμπεράσματα 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται ένα νέο είδος ανιχνευτή ο οποίος βασίζεται στη 

διέγερση επιφανειακών πλασμονίων επί λεπτών μεταλλικών υμενίων τα οποία 

καλύπτονται από λεπτά στρώματα πορώδους αλουμίνας. Η θεωρητική και 

πειραματική διερεύνηση των δυνατοτήτων αυτού του ανιχνευτή όσον αφορά την 

ανίχνευση της προσρόφησης ολιγομερών οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: 

 

α) Ο αισθητήρας 2 3/Al p Al O− χαρακτηρίζεται από υπερ-δεκαπλάσια ευαισθησία σε 

σχέση με τους «κλασικούς» ανιχνευτές διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων. Η 

μετατόπιση της γωνίας minθ υπό την επίδραση της προσρόφησης ενός λεπτού 

οργανικού στρώματος, είναι υπερ-δεκαπλάσια για τον ανιχνευτή 2 3/Al p Al O− σε 

σχέση με τους «κλασικούς» ανιχνευτές διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων. 

 

β) Τα πάχη και οι διηλεκτρικές σταθερές των στρωμάτων πορώδους αλουμίνας τα 

οποία προσδιορίστηκαν μέσω της προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων προ 
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της προσρόφησης είναι σε συμφωνία με τις παρατηρήσεις που έγιναν με το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM). 

 

γ) η θεωρητική ανάλυση έδειξε ότι ο αισθητήρας 2 3/Au p Al O− χαρακτηρίζεται από 

διπλάσια ευαισθησία σε σχέση με τον αισθητήρα 2 3/Al p Al O− . 

 

δ) η αύξηση της ευαισθησίας για μετρήσεις in-situ (υδατικά διαλύματα) με τους 

αισθητήρες επιφανειακών πλασμονίων – πορώδους αλουμίνας είναι υποδιπλάσια, 

συγκρινόμενη με τις ex-situ μετρήσεις. 

 

Πέρα από την χρήση της πορώδους αλουμίνας για την αύξηση της ευαισθησίας της 

μεθόδου, το πεπερασμένο μέγεθος των πόρων της αλουμίνας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση μόνο μορίων τέτοιου 

μεγέθους τα οποία να μπορούν να διαχυθούν εντός των πόρων. Αυτή η δυνατότητα 

μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που μελετώνται διαλύματα που 

περιέχουν πλειάδα διαφορετικών μορίων διαφορετικών μεγεθών, πράγμα ιδιαίτερα 

σύνηθες κατά τη μελέτη βιολογικών συστημάτων (πχ. ανθρώπινο αίμα).  

Η εσωτερική επιφάνεια των πόρων θα μπορούσε επίσης να τροποποιηθεί δια της 

προσρόφησης κατάλληλων μορίων [Delrouyre et al. 2001] ούτως ώστε οι φυσικές και 

χημικές ιδιότητες της επιφάνειας να μεταβληθούν, με σκοπό τη μελέτη της 

αλληλεπίδρασης με συγκεκριμένα μόρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

περίπτωση της προσρόφησης κατάλληλων βιομορίων εντός των πόρων με σκοπό την 

χρήση του προτεινόμενου ανιχνευτή ως βιο-ανιχνευτή (bio-sensor).    

Πέρα από τη μελέτη φαινομένων προσρόφησης από υγρά διαλύματα, η μεγάλη 

ευαισθησία της μεθόδου, προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης προσρόφησης από την 

αέρια φάση. Η προσρόφηση μορίων από την αέρια φάση επί της επιφάνειας των 

πόρων μπορεί να δώσει πειραματικά ανιχνεύσιμες μεταβολές της καμπύλης 

συντονισμού των επιφανειακών πλασμονίων. Για παράδειγμα η δημιουργία ενός 

μονομοριακού στρώματος νερού (εντός περιβάλλοντος κορεσμένων ατμών νερού) 

αναμένεται να προκαλεί για τον ανιχνευτή 2 3/Al p Al O−  μετατοπίσεις της γωνίας 

minθ   κατά 0.1-0.2 μοίρες. 
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Τα σχετικά απλά βήματα παρασκευής του ανιχνευτή 2 3/Al p Al O− , τον καθιστούν 

υποψήφιο για πολλές πρακτικές εφαρμογές. Η ενσωμάτωση του σε εμπορικά όργανα 

που βασίζονται στο φαινόμενο της διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, μπορεί να 

γίνει σχετικά εύκολα χωρίς πολλές τροποποιήσεις.  

Η κατασκευή του ανιχνευτή 2 3/Au p Al O− μπορεί να γίνει με τις ίδιες διαδικασίες οι 

οποίες περιγράφηκαν για τον ανιχνευτή 2 3/Al p Al O− , με μόνες διαφορές  

α) την διαδοχική εναπώθεση δύο μεταλλικών υμενίων Au(~50nm) και Al(~100-

150nm)  

β) την ανάγκη ανάπτυξης ενός ενδιάμεσου υπερλεπτού στρώματος Cr ή Ti (πάχους 

~5nm) μεταξύ του γυαλίνου υποστρώματος και του Au, το οποίο αποτρέπει την 

αποκόλληση του υμενίου Au κατά την ανοδίωση [Evans et al. 2006]  

γ) την πλήρη ανοδίωση του στρώματος Al.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αισθητήρας Επιφανειακών Πλασμονίων – Πορώδους Αλουμίνας 
 

 198

 



Κεφάλαιο 6 

 199

Κεφάλαιο 6 
 
 
Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα 
 
 
 
6.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα 
 
Στην παρούσα διατριβή, έγινε χρήση και παραπέρα ανάπτυξη της Μεθόδου 

Διέγερσης Επιφανειακών Πλασμονίων  για τη μελέτη διεπιφανειακών φαινομένων 

και ειδικότερα της προσρόφησης πολυμερών και ολιγομερών στην διεπιφάνεια υγρού 

/ στερεού. Τα κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής: 

   

α) Αρχικά, κατασκευάσθηκε πειραματική διάταξη υψηλής ακρίβειας για την 

παρατήρηση επιφανειακών πλασμονίων επί λεπτών υμενίων Au , Ag  και Al  με 

στόχο τη μελέτη φαινομένων προσρόφησης. Η ορθότητα της λειτουργίας της 

πειραματικής διαδικασίας ελέγχθηκε μέσω δοκιμαστικών μετρήσεων.  

β) Αποδείχθηκε η δυνατότητα της μέθοδου να δίνει πληροφορίες για το πάχος και την 

κατανομή της συγκέντρωσης προσροφημένων στρωμάτων πάχους άνω των 20nm . 

Αναπτύχθηκε θεωρητικό υπόδειγμα προσαρμογής πειραματικών δεδομένων για την 

ανάλυση των πειραματικών μετρήσεων οι οποίες λαμβάνονται από πειράματα 

προσρόφησης. 

γ) Με τη βοήθεια της πειραματικής διάταξης μελετήθηκε πειραματικά η προσρόφηση 

γραμμικών συμπολυμερών PS-PEO σε αραιά διαλύματα επί επιφανειών Ag  και 

2 3Al O . Πολυμερικές ψήκτρες σχηματίζονται μόνο στην περίπτωση της προσρόφησης 

επί των επιφανειών 2 3Al O .  Η κινητική της προσρόφησης επί επιφανειών 2 3Al O  

λαμβάνει χώρα σε δύο ξεχωριστά στάδια που κυριαρχούνται από τη διάχυση 

αλυσίδων προς την επιφάνεια και τη διείσδυση αλυσίδων διαμέσο των ήδη 

προσροφημένων αλυσίδων αντίστοιχα . Οι ιδιότητες ισορροπίας των ψηκτρών 

(προσροφημένη μάζα, πάχος και συγκέντρωση μονομερών επί της επιφάνειας) οι 

οποίες προσδιορίστηκαν, ακολουθούν τις προβλέψεις της θεωρίας κλίμακας και 

συμφωνούν με προγενέστερες παρατηρήσεις με άλλες πειραματικές τεχνικές. 
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δ) Η μελέτη της προσρόφησης αστεροειδών πολυμερών PS επί επιφανειών 2 3Al O , 

έδειξε ότι υφίσταται έντονη εξάρτηση των χαρακτηριστικών του στρώματος της 

αυτο-οργανωμένης ψήκτρας από την αρχιτεκτονική των αλυσίδων. Συγκεκριμένα: 

i) Παρατηρήθηκε η έντονη μείωση της προσροφημένης μάζας και της 

πυκνότητας πρόσδεσης συναρτήσει του αριθμού των κλάδων των αστεροειδών 

πολυμερών στην περίπτωση της αγκίστρωσης των αλυσίδων από το κέντρο 

τους. 

ii) Όταν ο κάθε κλάδος των αλυσίδων φέρει στο άκρο του ενεργό ομάδα 

zwitterion, τότε η τελική προσροφημένη μάζα παρουσιάζει τάση αύξησης 

συναρτήσει του μοριακού βάρους των αλυσίδων. 

iii) Tα αποτελέσματα με τη μέθοδο επιφανειακών πλασμονίων βρίσκονται σε 

πλήρη συμφωνία με μετρήσεις οι οποίες ελήφθησαν με τη μέθοδο ανάκλασης 

νετρονίων. 

iv) Θεωρητικοί υπολογισμοί με βάση τη θεωρίας κλίμακας ερμηνεύουν με 

επιτυχία τα πειραματικά αποτελέσματα για τα προσροφημένα από το κέντρο 

τους αστεροειδή πολυμερή.  

v) Με τη σειρά τους προσομοιώσεις Monte Carlo επιβεβαίωσαν την 

πειραματικά παρατηρούμενη συμπεριφορά των αστεροειδών πολυμερών (και 

των δύο αρχιτεκτονικών) και έδωσαν πληροφορίες όσων αφορά τη διαμόρφωση 

των αλυσίδων εντός του στρώματος της ψήκτρας στην κατάσταση ισορροπίας. 

vi) Η κινητική της προσρόφησης των αστεροειδών πολυμερών εξελίσσεται και 

αυτή σε δύο ξεχωριστά στάδια όπως στην περίπτωση των γραμμικών 

συμπολυμερών. Βρέθηκε ότι οι αστεροειδείς αλυσίδες οι οποίες προσροφώνται 

από το κέντρο τους, παρουσιάζουν μια απόκλιση από την θεωρητικά 

αναμενόμενη συμπεριφορά κατά το πρώτο στάδιο της προσρόφησης το οποίο 

κυριαρχείται από την διάχυση των αλυσίδων προς την επιφάνεια. Η απόκλιση 

αυτή αποδίδεται στην θέση της ενεργούς ομάδας zwitterion στο κέντρο της 

αστεροειδούς αλυσίδας. 
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ε) Η μελέτη της αυτό-οργάνωσης ολιγομερών αλκανίων τα οποία φέρουν φωσφονική 

ομάδα επί επιφανειών οξειδίου του αλουμινίου οδήγησε στην εύρεση των 

μικροσκοπικών μηχανισμών οι οποίοι εμπλέκονται κατά την διαδικασία της 

δημιουργίας των SAM.  Η ανάλυση της κινητικής της προσρόφησης αυτών των 

μορίων δείχνει ότι υφίστανται δύο κινητικά στάδια. Κατά το πρώτο κινητικό στάδιο 

δύο ξεχωριστές διαδικασίες στο μοριακό επίπεδο λαμβάνουν χώρα. Πρώτα η 

δημιουργία της οριζόντιας φάσης και ακόλουθα η μετάβαση στην «όρθια» φάση η 

οποία περιγράφεται από ένα νόμο Langmuir δευτέρας τάξεως. 

στ) Τέλος προτείνεται ένας νέος αισθητήρας ο οποίος βασίζεται στην μέθοδο 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, ενσωματώνει λεπτά στρώματα πορώδους 

αλουμίνας και χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλη ευαισθησία. Η πειραματική 

επιβεβαίωση της αύξησης της ευαισθησίας άνω της μιας τάξης μεγέθους, 

πραγματοποιήθηκε μελετώντας τον σχηματισμό SAM επί της επιφάνειας των πόρων 

της πορώδους αλουμίνας. Επίσης περιγράφονται πιθανές χρήσεις αυτού του νέου 

αισθητήρα. 

Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι η μέθοδος διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων 

προσφέρει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για το φαινόμενο της προσρόφησης 

μορίων σε επιφάνειες. Με βάση τις πειραματικές διαδικασίες και την ανάλυση η 

οποία εκτέθηκε, μπορούν να προσδιοριστούν στοιχεία της δομής προσροφημένων 

πολυμερικών ψηκτρών και η κινητική της προσρόφησης τους επί επιφανειών. Τέλος, 

με βάση τη νέα παραλλαγή της μεθόδου που προτείνεται (ανιχνευτής επιφανειακών 

πλασμονίων – πορώδους αλουμίνας), η οποία υπερ-δεκαπλασιάζει την ακρίβεια της 

μεθόδου διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων, πλειάδα νέων εφαρμογών μπορεί να 

προκύψει. 

 

 
 
6.2 Μελλοντική Έρευνα 
 
Μέσω κατάλληλων τροποποιήσεων της πειραματικής διάταξης μπορούν στο μέλλον 

να μελετηθούν συστήματα υψηλού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 

παρακάτω: 
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α) Η συστηματική μελέτη της σταθερότητας και της μεταβολής των χαρακτηριστικών 

πολυμερικών ψηκτρών υπό την επίδραση ροής διαλύτη έχει μελετηθεί αρκετά 

πρόσφατα με τη μέθοδο ανάκλασης νετρονίων [Anastassopoulos et al. 2006]. Με την 

κατασκευή μιας νέας κυψελίδας κατάλληλης γεωμετρίας και την σύνδεσή της με 

αντλία διαλύτη, η πειραματική διάταξη παρατήρησης επιφανειακών πλασμονίων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της μεταβολής του πάχους και της 

μέσης συγκέντρωσης του προσροφημένου στρώματος όπως επίσης και για την 

μέτρηση της κινητικής της εκρόφησης κατά την επιβολή υψηλών ροών διαλύτη. 

 

β) Εκτός από την συνέχιση της μελέτης της επίδρασης της αρχιτεκτονικής των 

πολυμερών στην διαδικασία της αυτο-οργάνωσής τους σε επιφάνειες, η μέθοδος 

διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση 

συστημάτων πολυμερικών ψηκτρών τα οποία αποκρίνονται σε μεταβολές της 

θερμοκρασίας, της ποιότητας του διαλύτη και του pH του διαλύματος (στην 

περίπτωση των ψηκτρών πολυηλεκτρολυτών). 

  

γ) Μετρήσεις της δέσμευσης πρωτεϊνών, πεπτιδίων, αντισωμάτων επί επιφανειών οι 

οποίες φέρουν ακινητοποιημένους υποδοχείς μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερα 

χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά την αλληλεπίδραση βιο-μορίου – υποδοχέα. 

[Stepanek et al. 2006]. 

 

δ) Η προστασία της επιφάνειας μετάλλων από φαινόμενα οξείδωσης μέσω της 

δημιουργίας SAM, αποτελεί ερευνητικό πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφερόντως [Liakos et 

al. 2007]. Με την πειραματική διάταξη μπορεί να μελετηθεί in-situ η διαδικασία της 

οξείδωσης των καλυμμένων με SAM υμενίων αλουμινίου. Εισάγοντας διαλύματα 

χαμηλού ή υψηλού pH εντός της κυψελίδας, δύναται να παρακολουθηθεί η αναστολή 

της οξειδωτικής δράσης λόγω της παρουσίας των SAM. 

 

ε) Ο αισθητήρας επιφανειακών πλασμονίων – πορώδους αλουμίνας ο οποίος 

προτείνεται, μελετήθηκε πειραματικά στην περίπτωση λειτουργίας του ex-situ. Η 

πειραματική διερεύνηση της in-situ λειτουργίας του συγκεκριμένου ανιχνευτή απαιτεί 

τη χρήση πρισμάτων ιδιαίτερα μεγάλου δείκτη διάθλασης (π.χ. LaSFN9 1.86n = ). 

Παράλληλα, η χημική τροποποίηση της επιφάνειας των πόρων της πορώδους 

αλουμίνας θα μπορούσε να προεκτείνει την εφαρμογή του ανιχνευτή στο πεδίο της 
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επιλεκτικής ανίχνευσης ιδιαίτερα μικρών ποσοτήτων συγκεκριμένων ουσιών (τοξικές, 

βιοδραστικές κλπ) σε υγρά.   
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Παράρτημα Α 

 

Κώδικας Fortran για τον υπολογισμό της καμπύλης συντονισμού στη 
γενική περίπτωση των N-στρωμάτων 

 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά τον υπολογισμό της καμπύλης συντονισμού 
ενός υμενίου αλουμινίου πάχους 15nm επί του οποίου βρίσκεται στρώμα 
προσροφημένου πολυμερούς (από υδατικό διάλυμα) το οποίο χωρίζεται σε 10 
στρώματα διαφορετικής συγκέντρωσης μονομερών. Τα τελικά αποτελέσματα 
αποθηκεύονται σε αρχείο ASCII. 

 
 Program Nlayer 
 
 
 INTEGER nl,j ! (nl) number of layers 
      COMPLEX*16 e  ! complex dielectric constants 
 DIMENSION e(100) 
     REAL*8 d   ! thickness of layers 
 DIMENSION d(100) 
      COMPLEX*16 i,q0,qn,r,ctheta,e0,en 
 REAL*8 lamda,theta1,theta,rho,pi 
 COMPLEX*16 m11,m22,m12,m21 
 COMPLEX*16 k11,k22,k12,k21 
 COMPLEX*16 h11,h22,h12,h21 
 REAL*8 mt 
 
 OPEN(8,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='OUTPUT.DAT') 
 
cc Prism 
 e0=(1.723**2,0) !1.723009 
  
cc Layers 
      e(1)=(-53,22) 
 d(1)=150 
 
      e(2)=(2.90,0) 
 d(2)=45 
 
      e(3)=(1.487**2,0) 
 d(3)=30 
 
      e(3)=(0.10*(1.582**2)+0.90*(1.493**2),0) 
 d(3)=300 
 
      e(5)=(0.07*2.5+0.93*1.33**2,0) 
 d(5)=40 
 
      e(6)=(0.06*2.5+0.94*1.33**2,0) 
 d(6)=40 
 
      e(7)=(0.05*2.5+0.95*1.33**2,0) 
 d(7)=40 
 
      e(8)=(0.04*2.5+0.96*1.33**2,0) 
 d(8)=40 
 
      e(9)=(0.03*2.5+0.97*1.33**2,0) 
 d(9)=40 
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      e(10)=(0.02*2.5+0.98*1.33**2,0) 
 d(10)=40 
 
      e(11)=(0.01*2.5+0.99*1.33**2,0) 
 d(11)=40 
 
      en=(1.33**2,0) !solution dielectric constant 
  
               i=(0,1) 
 lamda=6328 
 pi=3.1416 
 nl=11 
 
 write(*,*) "Proccesing..." 
 
 do 100 theta=35,75,0.006  !angle range 
  
 m11=(1,0) 
 m22=(1,0) 
 m12=(0,0) 
 m21=(0,0) 
 
  
      theta1=(2*pi*theta)/360 
 
 q0=(1/cdsqrt(e0))*cos(theta1) 
 qn=(1/cdsqrt(en))*cdsqrt(1-(e0/en)*sin(theta1)**2) 
  
 do 50 j=1,nl,1 
 
 ctheta=cdsqrt(1-(e0/e(j))*sin(theta1)**2) 
 
 k11=cdcos((2*pi/lamda)*cdsqrt(e(j))*d(j)*ctheta) 
 k22=k11 
 k12=(-i*cdsqrt(e(j))/ctheta)*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e(j))*d(j)* 
 +ctheta) 
 k21=(-i*ctheta/cdsqrt(e(j)))*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e(j))*d(j)* 
 +ctheta) 
 
 h11=m11 
 h12=m12 
 h21=m21 
 h22=m22 
 
 m11=h11*k11+h12*k21 
 m12=h11*k12+h12*k22 
 m21=h21*k11+h22*k21 
 m22=h21*k12+h22*k22 
 
 
50    continue 
 
 r=((m11+m12*qn)*q0-(m21+m22*qn))/((m11+m12*qn)*q0+(m21+m22*qn)) 
  
 rho=(cdabs(r))**2 
 
  
 write(8,*) theta,rho 
  
 
100   continue 
 CLOSE(8,STATUS='KEEP')  
 End 
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Παράρτημα Β 

 

Κώδικας Fortran – Αλγόριθμος προσαρμογής Leveberg-Marquardt 

 

Ο παρακάτω αλγόριθμος εκτελεί προσαρμογή πειραματικών καμπυλών συντονισμού 
επιφανειακών πλασμονίων για την περίπτωση προσροφημένου ομογενούς 
στρώματος. Το πρόγραμμα δέχεται ως είσοδο αρχείο ASCII το οποίο περιέχει τα 
δεδομένα της πειραματικής καμπύλης συντονισμού. Επίσης αρχικές εκτιμήσεις για 
τις τιμές των ελεύθερων παραμέτρων ζητούνται από τον χρήστη. Τα τελικά 
αποτελέσματα της προσαρμογής τυπώνονται στην οθόνη και αποθηκεύονται σε 
αρχείο ASCII. 

 
 Program Leveberg 
 integer filelenght 
 REAL x,y,sig 
 DIMENSION x(5000),y(5000),sig(5000) 
 PARAMETER(SPREAD=1,MA=9)  !ΜΑ = number of free parameters 
 REAL alambda,chisq,a(MA),covar(MA,MA),alpha(MA,MA) 
 integer i,ia(MA),iter,k,itst,pass 
 EXTERNAL funcr 
 COMPLEX*16 m11,m22,m12,m21 
 COMPLEX*16 k11,k22,k12,k21 
 COMPLEX*16 z11,z22,z12,z21 
 COMPLEX*16 e0,e1,e2,e3 
 COMPLEX*16 ii,q1,q2,q3,q4 
      COMPLEX*16 r,ctheta2,ctheta3,ctheta4 
 REAL*8 lamda 
 REAL*8 d,theta1,dd 
 REAL*8 rho,theta,pi 
 REAL*8 y1,y2,x1 
 
 
 
 
 OPEN(8,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='output.dat') !opening input origin file 
 filelenght=0 
 pass=1 
      DO WHILE (.NOT. EOF(8)) 
  
          
         READ(8, *) x1,y1,y2 
    if((x1/100000000).GE.(62.8).AND.(x1/100000000).LE.(66.8)) then !angle range 
         filelenght = filelenght + 1 
   
    x(filelenght)=x1/100000000 
    y(filelenght)=y2/y1 
     
     
    sig(filelenght)=SPREAD*y(filelenght) 
 write(*,*) x(filelenght),y(filelenght) 
    
    endif 
     
 END DO 
 
 write(*,*) "Leveberg - Marquardt Nonlineal Method for" 
 write(*,*) "Surface Plasmon curve fitting... based on Numerical Me 
 +thods in Fortran" 
 write(*,*) "Give Initial parameters..." 
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 write(*,*) 
 
 
 write(*,*) "Index of Refraction" 
 read(*,*) a(1),ia(1) 
 
 write(*,*) "Real Part of Dielectric Constant" 
 read(*,*) a(2),ia(2) 
 
 write(*,*) "Imaginary Part of Dielectric Constant" 
  read(*,*) a(3),ia(3) 
 
 write(*,*) "Film Thickness" 
  read(*,*) a(4),ia(4) 
 
 write(*,*) "Normalization factor" 
 read(*,*) a(5),ia(5) 
 
 write(*,*) "Real Part of Dielectric Constant (coating)" 
  read(*,*) a(6),ia(6) 
 
 write(*,*) "Imaginary Part of Dielectric Constant (coating)" 
  read(*,*) a(7),ia(7) 
 
 write(*,*) "Film Thickness (coating)" 
  read(*,*) a(8),ia(8) 
 
 write(*,*) "Solvent Dielectric Constant" 
 read(*,*) a(9),ia(9) 
 
 
 alambda=-1 
 call mrqmin(x,y,sig,filelenght,a,ia,MA,covar,alpha,MA,chisq,funcr, 
 +alambda) 
 
 do 5,i=1,40 
 call mrqmin(x,y,sig,filelenght,a,ia,MA,covar,alpha,MA,chisq,funcr, 
 +alambda) 
 
5 continue 
    
        alamda=0.0 
 call mrqmin(x,y,sig,filelenght,a,ia,MA,covar,alpha,MA,chisq,funcr, 
 +alambda) 
   
 write(*,*) a(1),a(2),a(3),a(4),a(5),a(6),a(7),a(8),a(9) 
 
CC Constant values 
 
 e0=CMPLX(a(1)**2,0) !1.723009 
 e1=CMPLX(a(2),a(3)) 
 e2=CMPLX(a(6),a(7)) 
      e3=CMPLX(a(9)**2,0) 
 ii=(0,1) 
 lamda=6328 
 pi=3.1416 
 d=a(4) 
 dd=a(8) 
 vfact=a(5) 
 
 
 
  
      
 
 OPEN(9,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='READY.DAT') 
      do 6,i=1,filelenght 
 
  
      theta1=(2*pi*x(i))/360 
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 ctheta2=cdsqrt(1-(e0/e1)*sin(theta1)**2) 
 ctheta3=cdsqrt(1-(e0/e2)*sin(theta1)**2) 
 ctheta4=cdsqrt(1-(e0/e3)*sin(theta1)**2) 
 
 q1=(1/cdsqrt(e0))*cos(theta1) 
 q2=(1/cdsqrt(e1))*ctheta2  
 q3=(1/cdsqrt(e2))*ctheta3 
 q4=(1/cdsqrt(e3))*ctheta4  
 
 m11=cdcos((2*pi/lamda)*cdsqrt(e1)*d*ctheta2) 
 m22=m11 
 m12=(-ii*cdsqrt(e1)/ctheta2)*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e1)*d*cthet 
 +a2) 
 m21=(-ii*ctheta2/cdsqrt(e1))*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e1)*d*cthet 
 +a2) 
 
 k11=cdcos((2*pi/lamda)*cdsqrt(e2)*dd*ctheta3) 
 k22=k11 
 k12=(-ii*cdsqrt(e2)/ctheta3)*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e2)*dd*cthe 
 +ta3) 
 k21=(-ii*ctheta3/cdsqrt(e2))*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e2)*dd*cthe 
 +ta3) 
  
 z11=m11*k11+m12*k21 
 z12=m11*k12+m12*k22 
 z21=m21*k11+m22*k21 
 z22=m21*k12+m22*k22 
 
 r=((z11+z12*q4)*q1-(z21+z22*q4))/((z11+z12*q4)*q1+(z21+z22*q4)) 
 
 rho=(cdabs(r))**2 
 
      
      write(9,*) x(i),y(i)/vfact,rho 
      
  
6     continue 
 
       
 
      CLOSE(9,STATUS='KEEP')    !closing of input file 
  
 end 
 
 
mrqmin.for 
 
 
      SUBROUTINE mrqmin(x,y,sig,ndata,a,ia,ma,covar,alpha,nca,chisq, 
     *funcr,alamda) 
      INTEGER ma,nca,ndata,ia(ma),MMAX 
      REAL alamda,chisq,a(ma),alpha(nca,nca),covar(nca,nca), 
     *sig(ndata),x(ndata),y(ndata) 
      PARAMETER (MMAX=20) 
 EXTERNAL funcr 
CU    USES covsrt,gaussj,mrqcof 
      INTEGER j,k,l,mfit 
      REAL ochisq,atry(MMAX),beta(MMAX),da(MMAX) 
      SAVE ochisq,atry,beta,da,mfit 
      if(alamda.lt.0.)then 
        mfit=0 
        do 11 j=1,ma 
          if (ia(j).ne.0) mfit=mfit+1 
11      continue 
        alamda=0.001 
 
        call mrqcof(x,y,sig,ndata,a,ia,ma,alpha,beta,nca,chisq,funcr) 
   ochisq=chisq 
        do 12 j=1,ma 
          atry(j)=a(j) 
12      continue 
      endif 
      do 14 j=1,mfit 
        do 13 k=1,mfit 
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          covar(j,k)=alpha(j,k) 
13      continue 
        covar(j,j)=alpha(j,j)*(1.+alamda) 
        da(j)=beta(j) 
14    continue 
      call gaussj(covar,mfit,nca,da,1,1) 
  
      if(alamda.eq.0.)then 
        call covsrt(covar,nca,ma,ia,mfit) 
        return 
      endif 
      j=0 
      do 15 l=1,ma 
        if(ia(l).ne.0) then 
          j=j+1 
          atry(l)=a(l)+da(j) 
        endif 
 
15    continue 
      call mrqcof(x,y,sig,ndata,atry,ia,ma,covar,da,nca,chisq,funcr) 
      if(chisq.lt.ochisq)then 
        alamda=0.1*alamda 
        ochisq=chisq 
        do 17 j=1,mfit 
          do 16 k=1,mfit 
            alpha(j,k)=covar(j,k) 
16        continue 
          beta(j)=da(j) 
17      continue 
        do 18 l=1,ma 
          a(l)=atry(l) 
18      continue 
      else 
        alamda=10.*alamda 
        chisq=ochisq 
      endif 
      return 
      END 
 
 
mrqcof.for 
 
 
      SUBROUTINE mrqcof(x,y,sig,ndata,a,ia,ma,alpha,beta,nalp,chisq, 
     *funcr) 
      INTEGER ma,nalp,ndata,ia(ma),MMAX 
      REAL chisq,a(ma),alpha(nalp,nalp),beta(ma),sig(ndata),x(ndata), 
     *y(ndata) 
      EXTERNAL funcr 
      PARAMETER (MMAX=20) 
      INTEGER mfit,i,j,k,l,m 
      REAL dy,sig2i,wt,ymod,dyda(MMAX) 
      mfit=0 
      do 21 j=1,ma 
        if (ia(j).ne.0) mfit=mfit+1 
21    continue 
      do 23 j=1,mfit 
        do 22 k=1,j 
          alpha(j,k)=0. 
22      continue 
        beta(j)=0. 
23    continue 
      chisq=0. 
      do 26 i=1,ndata 
        call funcr(x(i),a,ymod,dyda,ma) 
 
        sig2i=1./(sig(i)*sig(i)) 
        dy=y(i)-ymod 
        j=0 
        do 25 l=1,ma 
          if(ia(l).ne.0) then 
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            j=j+1 
            wt=dyda(l)*sig2i 
            k=0 
            do 24 m=1,l 
              if(ia(m).ne.0) then 
                k=k+1 
                alpha(j,k)=alpha(j,k)+wt*dyda(m) 
              endif 
24          continue 
            beta(j)=beta(j)+dy*wt 
          endif 
25      continue 
        chisq=chisq+dy*dy*sig2i 
26    continue 
      do 28 j=2,mfit 
        do 27 k=1,j-1 
          alpha(k,j)=alpha(j,k) 
 
27      continue 
28    continue 
      return 
      END 
 
 
 
 
 
covsrt.for 
 
 
      SUBROUTINE covsrt(covar,npc,ma,ia,mfit) 
      INTEGER ma,mfit,npc,ia(ma) 
      REAL covar(npc,npc) 
      INTEGER i,j,k 
      REAL swap 
      do 32 i=mfit+1,ma 
        do 31 j=1,i 
          covar(i,j)=0. 
          covar(j,i)=0. 
31      continue 
32    continue 
      k=mfit 
      do 35 j=ma,1,-1 
        if(ia(j).ne.0)then 
          do 33 i=1,ma 
            swap=covar(i,k) 
            covar(i,k)=covar(i,j) 
            covar(i,j)=swap 
33        continue 
          do 34 i=1,ma 
            swap=covar(k,i) 
            covar(k,i)=covar(j,i) 
            covar(j,i)=swap 
 
34        continue 
          k=k-1 
        endif 
35    continue 
      return 
      END 
 
 
fgauss.for 
 
 
      SUBROUTINE funcr(x,a,y,dyda,na) 
      INTEGER na,j,l 
      REAL x,y,a(na),dyda(na),ahelp(na) 
       
 
 COMPLEX*16 m11,m22,m12,m21 
 COMPLEX*16 k11,k22,k12,k21 
 COMPLEX*16 z11,z22,z12,z21 
 COMPLEX*16 e0,e1,e2,e3 
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 COMPLEX*16 i,q1,q2,q3,q4 
      COMPLEX*16 r,ctheta2,ctheta3,ctheta4 
 REAL*8 lamda 
 REAL*8 d,theta1,dd 
 REAL*8 rho,theta,pi 
 
 
 e0=CMPLX(a(1)**2,0) !1.723009 
 e1=CMPLX(a(2),a(3)) 
 e2=CMPLX(a(6),a(7)) 
      e3=CMPLX(a(9)**2,0) 
 i=(0,1) 
 lamda=6328 
 pi=3.1416 
 d=a(4) 
 dd=a(8) 
  
 
 
 
      theta1=(2*pi*x)/360 
 ctheta2=cdsqrt(1-(e0/e1)*sin(theta1)**2) 
 ctheta3=cdsqrt(1-(e0/e2)*sin(theta1)**2) 
 ctheta4=cdsqrt(1-(e0/e3)*sin(theta1)**2) 
 
 q1=(1/cdsqrt(e0))*cos(theta1) 
 q2=(1/cdsqrt(e1))*ctheta2  
 q3=(1/cdsqrt(e2))*ctheta3 
 q4=(1/cdsqrt(e3))*ctheta4  
 
 m11=cdcos((2*pi/lamda)*cdsqrt(e1)*d*ctheta2) 
 m22=m11 
 m12=(-i*cdsqrt(e1)/ctheta2)*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e1)*d*ctheta 
 +2) 
 m21=(-i*ctheta2/cdsqrt(e1))*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e1)*d*ctheta 
 +2) 
 
 k11=cdcos((2*pi/lamda)*cdsqrt(e2)*dd*ctheta3) 
 k22=k11 
 k12=(-i*cdsqrt(e2)/ctheta3)*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e2)*dd*cthet 
 +a3) 
 k21=(-i*ctheta3/cdsqrt(e2))*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e2)*dd*cthet 
 +a3) 
  
 z11=m11*k11+m12*k21 
 z12=m11*k12+m12*k22 
 z21=m21*k11+m22*k21 
 z22=m21*k12+m22*k22 
 
 r=((z11+z12*q4)*q1-(z21+z22*q4))/((z11+z12*q4)*q1+(z21+z22*q4)) 
 
 y=a(5)*(cdabs(r))**2 
 
 
 do 100, j=1,na 
 
 do 50, l=1,na 
   ahelp(l)=a(l) 
50 continue 
 
 ahelp(j)=ahelp(j)+0.01 
 
 e0=CMPLX(ahelp(1)**2,0) !1.723009 
 e1=CMPLX(ahelp(2),ahelp(3)) 
 e2=CMPLX(ahelp(6),ahelp(7)) 
      e3=CMPLX(ahelp(9)**2,0) 
 i=(0,1) 
 lamda=6328 
 pi=3.1416 
 d=ahelp(4) 
 dd=ahelp(8) 
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      theta1=(2*pi*x)/360 
 
 ctheta2=cdsqrt(1-(e0/e1)*sin(theta1)**2) 
 ctheta3=cdsqrt(1-(e0/e2)*sin(theta1)**2) 
 ctheta4=cdsqrt(1-(e0/e3)*sin(theta1)**2) 
 
 q1=(1/cdsqrt(e0))*cos(theta1) 
 q2=(1/cdsqrt(e1))*ctheta2  
 q3=(1/cdsqrt(e2))*ctheta3 
 q4=(1/cdsqrt(e3))*ctheta4  
 
 m11=cdcos((2*pi/lamda)*cdsqrt(e1)*d*ctheta2) 
 m22=m11 
 m12=(-i*cdsqrt(e1)/ctheta2)*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e1)*d*ctheta 
 +2) 
 m21=(-i*ctheta2/cdsqrt(e1))*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e1)*d*ctheta 
 +2) 
 
 k11=cdcos((2*pi/lamda)*cdsqrt(e2)*dd*ctheta3) 
 k22=k11 
 k12=(-i*cdsqrt(e2)/ctheta3)*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e2)*dd*cthet 
 +a3) 
 k21=(-i*ctheta3/cdsqrt(e2))*cdsin((2*pi/lamda)*cdsqrt(e2)*dd*cthet 
 +a3) 
  
 z11=m11*k11+m12*k21 
 z12=m11*k12+m12*k22 
 z21=m21*k11+m22*k21 
 z22=m21*k12+m22*k22 
 
 r=((z11+z12*q4)*q1-(z21+z22*q4))/((z11+z12*q4)*q1+(z21+z22*q4)) 
 
 rho=ahelp(5)*(cdabs(r))**2 
 
 
 dyda(j)=(rho-y)/0.01 
 
100   continue 
 
 
      END 
 
 
gaussj.for 
 
 
      SUBROUTINE gaussj(a,n,np,b,m,mp) 
      INTEGER m,mp,n,np,NMAX 
      REAL a(np,np),b(np,mp) 
      PARAMETER (NMAX=50) 
      INTEGER i,icol,irow,j,k,l,ll,indxc(NMAX),indxr(NMAX),ipiv(NMAX) 
      REAL big,dum,pivinv 
      do 211 j=1,n 
        ipiv(j)=0 
211   continue 
      do 222 i=1,n 
        big=0. 
        do 213 j=1,n 
          if(ipiv(j).ne.1)then 
            do 212 k=1,n 
              if (ipiv(k).eq.0) then 
                if (abs(a(j,k)).ge.big)then 
                  big=abs(a(j,k)) 
                  irow=j 
                  icol=k 
                endif 
 
              else if (ipiv(k).gt.1) then 
                pause 'singular matrix in gaussj' 
              endif 
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212          continue 
          endif 
213      continue 
        ipiv(icol)=ipiv(icol)+1 
        if (irow.ne.icol) then 
          do 214 l=1,n 
            dum=a(irow,l) 
            a(irow,l)=a(icol,l) 
            a(icol,l)=dum 
214        continue 
          do 215 l=1,m 
            dum=b(irow,l) 
            b(irow,l)=b(icol,l) 
            b(icol,l)=dum 
215        continue 
        endif 
        indxr(i)=irow 
        indxc(i)=icol 
        if (a(icol,icol).eq.0.) pause 'singular matrix in gaussj' 
 
        pivinv=1./a(icol,icol) 
        a(icol,icol)=1. 
        do 216 l=1,n 
          a(icol,l)=a(icol,l)*pivinv 
216      continue 
        do 217 l=1,m 
          b(icol,l)=b(icol,l)*pivinv 
217      continue 
        do 221 ll=1,n 
          if(ll.ne.icol)then 
            dum=a(ll,icol) 
            a(ll,icol)=0. 
            do 218 l=1,n 
              a(ll,l)=a(ll,l)-a(icol,l)*dum 
218          continue 
            do 219 l=1,m 
              b(ll,l)=b(ll,l)-b(icol,l)*dum 
219          continue 
          endif 
221      continue 
222    continue 
      do 224 l=n,1,-1 
        if(indxr(l).ne.indxc(l))then 
 
          do 223 k=1,n 
            dum=a(k,indxr(l)) 
            a(k,indxr(l))=a(k,indxc(l)) 
            a(k,indxc(l))=dum 
223        continue 
        endif 
224    continue 
      return 
      END 
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Παράρτημα Γ 

 

Κώδικας Fortran – Αλγόριθμος Bond Fluctuation Monte Carlo  

Ο παρακάτω αλγόριθμος υλοποιεί τη μέθοδο Bond Fluctuation Monte Carlo στην 
περίπτωση της προσρόφησης αστεροειδών πολυμερών τριών κλάδων από το κέντρο 
τους. Στο αρχείο εισόδου (sim.dat) περιέχονται οι παράμετροι της προσομοίωσης 
(μέγεθος κουτιού της προσομοίωσης, αριθμός ενεργών μονομερών, ενέργεια 
αλληλεπίδρασης ενεργού ομάδας, αριθμός Monte Carlo steps κλπ). Διάφορα μεγέθη 
όπως η συγκέντρωση μονομερών κοντά στην επιφάνεια, η γυροσκοπική ακτίνα των 
αλυσίδων και ο αριθμός προσροφημένων αλυσίδων συναρτήσει του χρόνου της 
προσομοίωσης, αποθηκεύονται σε αρχεία εξόδου ASCII. Επίσης μια εικόνα (image) 
του συστήματος μετά το τέλος της προσομοίωσης αποθηκεύεται σε αρχείο εξόδου και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά ως κατάσταση εκκίνησης νέας προσομοίωσης.  
 
cc 3-D Monte Carlo-Bond Fluctuation Simulation of Polymer Brushes 
cc formed by star end-tethered polymers 
cc Aleksandros Koutsioubas 
cc Physics Dep. University of Patras 
 
 
 
      Program BFBRUSH 
 
cc Main Declarations 
      DIMENSION Polymer(5000,200,3) !Polymer Chains Matrix 
 INTEGER Polymer 
 DIMENSION Occupancy(200,200,400) !site occupation matrix 
 INTEGER Occupancy 
 
 REAL*8 sigma !concentration on the surface kappa/surface 
 integer ni !Numer of monomers per chain 
 integer kappa !Number of polymer chains 
 integer lambdax,lambday,lambdaz !Linear dimension of the surface  
 
 REAL*8 mcstepspm !MCSteps per monomer 
 
      REAL*8 Rg !Radius og gyration 
 REAL*8 ik,hvar !dummy Real 
 REAL*8 cmx,cmy,cmz !center of mass 
 REAL*8 rcmx,rcmy,rcmz !center of mass 
 REAL*8 epsilon !interaction parameter 
 REAL*8 itemp !1/T 
 REAL*8 E1,E2 !Energy in each state 
 integer i,j,k,l !dummy integers 
 REAL*8 sum,sum2 !counter 
 integer choice !New system(1) image import (2) 
 integer move1,move2 !Random Move (Matrix Positions) 
 integer cposx,cposy,cposz !Current Position - Help variable 
 integer nposx,nposy,nposz !Near Position - Help variable 
 integer deltax,deltay,deltaz !Random dispacement 
 integer Population !neighbours near the new position  
 integer blp,bln !bond length with previous and next monomer 
 REAL*8 stim 
 REAL*8 stickE 
 REAL*8 deltaE !Energy difference due to grafting 
 
 DIMENSION Conc(400) !monomer concentration 
 REAL*8 Conc 
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 DIMENSION Conc2(400)   !concentration of monomers of grafted chains 
 REAL*8 Conc2 
 
 DIMENSION Graft(100)     !number of grafted chains 
 REAL*8 Graft 
 
  DIMENSION Graftb(100)   
  REAL*8 Graftb 
 
  DIMENSION Graftc(100) 
  REAL*8 Graftc 
 
 
 DIMENSION Fends(400)  !concentration of free ends 
 REAL*8 Fends 
 
 DIMENSION Center(400) !concentration of center monomers 
 REAL*8 Center 
 
 
 DIMENSION DRe(400)   !end-to-end distance 
 REAL*8 DRe 
 
 DIMENSION DRg(400)   !radius of gyration 
 REAL*8 DRg 
 
 
 
 
cc Declarations for Random Numbers Generator  
      COMMON /CSEED/ ISEED 
      INTEGER*4 time,STIME,T(9) 
      STIME = time(%REF(0)) 
      CALL gmtime(STIME,T) 
      ISEED = T(6)+70*(T(5)+12*(T(4) 
     *            +31*(T(3)+23*(T(2)+59*T(1))))) 
      IF (MOD(ISEED,2).EQ.0) ISEED = ISEED-1  
 
cc Screen Messages 
 write(*,*) "3-D Monte Carlo-Bond Fluctuation Simulation of Polymer 
     * Brushes" 
 write(*,*) "Aleksandros Koutsioubas November 2006" 
 write(*,*) "Physics Dep, University of Patras" 
 write(*,*)  
 
      OPEN(8,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='sim.dat') 
cc Read Simulation Parameters 
 READ(8,*) sigma           !monomer concentration 
 READ(8,*) lambdax       !Lx 
 READ(8,*) lambday       !Ly 
 READ(8,*) lambdaz       !Lz 
 READ(8,*) ni                  !number of monomers per branch 
 READ(8,*) mcstepspm  !total MC steps 
 READ(8,*) itemp            !inverse temperature 
 READ(8,*) stim              !starting time 
 READ(8,*) stickE           !adsorption energy 
 READ(8,*) choice          !1=new simulation   2=load image file 
 
 CLOSE(8,STATUS='KEEP')  
 
 
 
 kappa=int(dble(lambdax)*dble(lambday)*dble(lambdaz)*sigma/8.0/dble 
     *(ni)/3) 
 
 ni=3*ni 
 
 epsilon=-1 
 
 write(*,*) "Number of chains ",kappa 
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cc Nullify Occupancy Matrix 
 
 do 30 i=1,200 
 do 20 j=1,200 
 do 10 k=1,400 
 
 Occupancy(i,j,k)=0 
 Conc(k)=0 
 Conc2(k)=0 
 Fends(k)=0 
 Center(k)=0 
 DRe(k)=0 
 DRg(k)=0 
 
10    continue 
20    continue 
30    continue 
 
 do 31 i=1,100 
 Graft(i)=0 
 Graftb(i)=0 
 Graftc(i)=0 
31    continue 
 
 
cc Initialazation of the system 
cc New simulation (1), Load an Image file (2) 
! choice=2 
  
 
 if(choice.EQ.1) then 
 write(*,*) "Generating New system..."  
 
 k=0 
 l=10 
      do 50 i=1,kappa    !New Simulation - Streched start 
 
 k=k+1 
 if(k.GT.100) then 
 l=l+10 
 k=1 
      endif 
 
 do 40 j=1,int(2*ni/3)+1 
 
 Polymer(i,j,1)=l+2 
 Polymer(i,j,2)=2*j 
 Polymer(i,j,3)=k*2 
 
 Occupancy(Polymer(i,j,1),Polymer(i,j,2),Polymer(i,j,3))=1 
40    continue 
 
 do 45 j=1,int(ni/3) 
 
 Polymer(i,int(2*ni/3)+1+j,1)=l+4 
 Polymer(i,int(2*ni/3)+1+j,2)=2*(ni/3+j) 
 Polymer(i,int(2*ni/3)+1+j,3)=k*2 
 
      Occupancy(Polymer(i,int(2*ni/3)+1+j,1),Polymer(i,int(2*ni/3)+1+j,2 
     *),Polymer(i,int(2*ni/3)+1+j,3))=1 
 
45    continue 
 
 
50 continue 
 
  endif !End of New System Generation 
 
  
 if(choice.EQ.2) then 
      OPEN(10,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='image.dat')   !Input-System image   
 write(*,*) "Reading System Image file from disk..." 
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 do 110 i=1,kappa 
 do 105 j=1,ni+1 
 
 READ(10,*) Polymer(i,j,1),Polymer(i,j,2),Polymer(i,j,3) 
 
 
      cposx=Polymer(i,j,1) 
101 if(cposx.LT.1) cposx=cposx+lambdax 
 if(cposx.LT.1) goto 101 
102 if(cposx.GT.lambdax) cposx=cposx-lambdax 
 if(cposx.GT.lambdax) goto 102 
 cposy=Polymer(i,j,2) 
103  if(cposy.LT.1) cposy=cposy+lambday 
 if(cposy.LT.1) goto 103 
104  if(cposy.GT.lambday) cposy=cposy-lambday 
 if(cposy.GT.lambday) goto 104  
 
 cposz=Polymer(i,j,3) 
  
 Occupancy(cposx,cposy,cposz)=1 
 
105   continue 
110   continue 
 CLOSE(10,STATUS='KEEP') 
 endif !End of Image file Import 
 
 
 write(*,*) "Start of Simulation..." 
      write(*,*) "Total Monte Carlo Steps ",dble(kappa)*dble(ni)*mcsteps 
     *pm  
 
      ik=0 
 sum=0 
 sum2=0 
 do 1000 while(ik.LT.dble(kappa)*dble(ni)*mcstepspm) !Main Loop 
 
      ik=ik+1 
 sum=sum+1 
 sum2=sum2+1   
 
 move1=int(dble(kappa)*RANF())+1  !Pick up a monomer 
 move2=int((dble(ni)+1.0)*RANF())+1 
 
 if(move1.EQ.kappa+1) move1=kappa 
      if(move2.EQ.ni+2) move2=ni+1  
 
cc  Random Displacement 
cc  Select Axis 
      deltax=0 
 deltay=0 
 deltaz=0 
      hvar=RANF() 
 if(hvar.LT.0.333) deltax=1 
 if(hvar.GE.0.333.AND.hvar.LE.0.666) deltay=1 
 if(hvar.GT.0.666) deltaz=1 
 hvar=RANF() 
 if(hvar.LE.0.5) then 
 deltax=-deltax 
      deltay=-deltay 
 deltaz=-deltaz 
      endif  
 
 cposx=Polymer(move1,move2,1)+deltax 
 cposy=Polymer(move1,move2,2)+deltay 
 cposz=Polymer(move1,move2,3)+deltaz 
 
 
 
 if(cposz.LT.1) goto 980 !Check surface crossing 
 if(cposz.GT.lambdaz) goto 980 !Check surface crossing 
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cc    Grafting Energy Criterion 
  
      deltaE=0 
 
 if((move2.EQ.1).OR.(move2.EQ.ni+1).OR.(move2.EQ.(2*ni/3)+1)) then 
 
 if(Polymer(move1,move2,3).EQ.1.AND.cposz.EQ.2) deltaE=stickE 
 
      if(Polymer(move1,move2,3).EQ.lambdaz.AND.cposz.EQ.lambdaz-1) delta 
     *E=stickE 
 
 if(Polymer(move1,move2,3).GT.1.AND.cposz.EQ.1) deltaE=-stickE 
 
      if(Polymer(move1,move2,3).LT.lambdaz.AND.cposz.EQ.lambdaz) deltaE= 
     *-stickE  
 
 if(exp(-deltaE).LT.RANF()) goto 980 
 
 endif 
 
cc    Check Bond Criterion       
      
 if(move2.EQ.1) then 
      bln=(cposx-Polymer(move1,move2+1,1))**2+(cposy-Polymer(move1,move2 
     *+1,2))**2+(cposz-Polymer(move1,move2+1,3))**2 
 
 if(bln.LT.4) goto 980 
 if(bln.GT.10) goto 980 
 if(bln.EQ.8) goto 980 
 
 goto 200 
 endif 
 
 if(move2.EQ.2*ni/3+1.OR.move2.EQ.ni+1) then 
 
      blp=(cposx-Polymer(move1,move2-1,1))**2+(cposy-Polymer(move1,move2 
     *-1,2))**2+(cposz-Polymer(move1,move2-1,3))**2 
 
 
 if(blp.LT.4) goto 980 
 if(blp.GT.10) goto 980 
 if(blp.EQ.8) goto 980 
 
 goto 200 
 endif 
 
 if(move2.EQ.2*ni/3+2) then 
 
      bln=(cposx-Polymer(move1,move2+1,1))**2+(cposy-Polymer(move1,move2 
     *+1,2))**2+(cposz-Polymer(move1,move2+1,3))**2 
 
 
 if(bln.LT.4) goto 980 
 if(bln.GT.10) goto 980 
 if(bln.EQ.8) goto 980 
 
       
      blp=(cposx-Polymer(move1,ni/3+1,1))**2+(cposy-Polymer(move1,ni/3+1 
     *,2))**2+(cposz-Polymer(move1,ni/3+1,3))**2 
 
 
 if(blp.LT.4) goto 980 
 if(blp.GT.10) goto 980 
 if(blp.EQ.8) goto 980 
 
 
 goto 200 
 endif 
  
 
 
      bln=(cposx-Polymer(move1,move2+1,1))**2+(cposy-Polymer(move1,move2 
     *+1,2))**2+(cposz-Polymer(move1,move2+1,3))**2 
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 if(bln.LT.4) goto 980 
 if(bln.GT.10) goto 980 
 if(bln.EQ.8) goto 980 
 
       
      blp=(cposx-Polymer(move1,move2-1,1))**2+(cposy-Polymer(move1,move2 
     *-1,2))**2+(cposz-Polymer(move1,move2-1,3))**2 
 
 
 if(blp.LT.4) goto 980 
 if(blp.GT.10) goto 980 
 if(blp.EQ.8) goto 980 
 
 if(move2.EQ.ni/3+1) then 
 
      blp=(cposx-Polymer(move1,2*ni/3+2,1))**2+(cposy-Polymer(move1,2*ni 
     */3+2,2))**2+(cposz-Polymer(move1,2*ni/3+2,3))**2 
 
 
 if(blp.LT.4) goto 980 
 if(blp.GT.10) goto 980 
 if(blp.EQ.8) goto 980 
 
 
 
 endif 
   
cc    Check Excluded Volume Criterion 
200   Population=0 
 
 
cc Zero floor check 
 
 nposx=cposx-1 
 nposy=cposy 
 nposz=cposz 
 
201 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 201 
202 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 202 
203  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 203 
204  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 204 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 
 
 nposx=cposx+1 
 nposy=cposy 
 nposz=cposz 
 
211 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 211 
212 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 212 
213  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 213 
214  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 214 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx 
 nposy=cposy-1 
 nposz=cposz 
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221 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 221 
222 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 222 
223  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 223 
224  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 224 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx 
 nposy=cposy+1 
 nposz=cposz 
 
231 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 231 
232 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 232 
233  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 233 
234  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 234 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx+1 
 nposy=cposy+1 
 nposz=cposz 
 
241 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 241 
242 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 242 
243  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 243 
244  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 244 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 
 nposx=cposx-1 
 nposy=cposy-1 
 nposz=cposz 
 
251 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 251 
252 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 252 
253  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 253 
254  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 254 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx-1 
 nposy=cposy+1 
 nposz=cposz 
 
261 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 261 
262 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 262 
263  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
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 if(nposy.LT.1) goto 263 
264  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 264 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 nposx=cposx+1 
 nposy=cposy-1 
 nposz=cposz 
 
271 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 271 
272 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 272 
273  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 273 
274  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 274 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
cc +1 floor check 
 if(cposz+1.LE.lambdaz) then 
 nposx=cposx 
 nposy=cposy 
 nposz=cposz+1 
 
291 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 291 
292 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 292 
293  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 293 
294  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 294 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx-1 
 nposy=cposy 
 nposz=cposz+1 
 
301 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 301 
302 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 302 
303  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 303 
304  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 304 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx+1 
 nposy=cposy 
 nposz=cposz+1 
 
311 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 311 
312 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 312 
313  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 313 
314  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
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 if(nposy.GT.lambday) goto 314 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx 
 nposy=cposy-1 
 nposz=cposz+1 
 
321 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 321 
322 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 322 
323  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 323 
324  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 324 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx 
 nposy=cposy+1 
 nposz=cposz+1 
 
331 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 331 
332 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 332 
333  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 333 
334  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 334 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx+1 
 nposy=cposy+1 
 nposz=cposz+1 
 
341 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 341 
342 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 342 
343  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 343 
344  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 344 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 
 nposx=cposx-1 
 nposy=cposy-1 
 nposz=cposz+1 
 
351 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 351 
352 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 352 
353  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 353 
354  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 354 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
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 nposx=cposx-1 
 nposy=cposy+1 
 nposz=cposz+1 
 
361 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 361 
362 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 362 
363  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 363 
364  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 364 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 nposx=cposx+1 
 nposy=cposy-1 
 nposz=cposz+1 
 
371 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 371 
372 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 372 
373  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 373 
374  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 374 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 endif 
cc -1 floor Check 
 if(cposz-1.GT.0) then 
 
 nposx=cposx 
 nposy=cposy 
 nposz=cposz-1 
 
391 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 391 
392 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 392 
393  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 393 
394  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 394 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx-1 
 nposy=cposy 
 nposz=cposz-1 
 
401 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 401 
402 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 402 
403  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 403 
404  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 404 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
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 nposx=cposx+1 
 nposy=cposy 
 nposz=cposz-1 
 
411 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 411 
412 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 412 
413  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 413 
414  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 414 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx 
 nposy=cposy-1 
 nposz=cposz-1 
 
421 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 421 
422 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 422 
423  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 423 
424  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 424 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx 
 nposy=cposy+1 
 nposz=cposz-1 
 
431 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 431 
432 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 432 
433  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 433 
434  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 434 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx+1 
 nposy=cposy+1 
 nposz=cposz-1 
 
441 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 441 
442 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 442 
443  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 443 
444  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 444 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 
 nposx=cposx-1 
 nposy=cposy-1 
 nposz=cposz-1 
 
451 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 



Παραρτήματα 

 

226 

 

 if(nposx.LT.1) goto 451 
452 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 452 
453  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 453 
454  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 454 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 
 nposx=cposx-1 
 nposy=cposy+1 
 nposz=cposz-1 
 
461 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 461 
462 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 462 
463  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 463 
464  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 464 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 nposx=cposx+1 
 nposy=cposy-1 
 nposz=cposz-1 
 
471 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 471 
472 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 472 
473  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 473 
474  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 474 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).GT.0) Population=Population+1 
 
 endif 
 
 if(Population.GT.1) goto 980 
 
 !Energy criterion 
 
 if(itemp.GT.0) then 
 
 E1=0 
 E2=0 
 
 do 490 i=-2,2 
 do 489 j=-2,2 
 do 488 k=-2,2 
 
 bln=i**2+j**2+k**2 
 
 if(bln.GE.4.OR.bln.LE.6) then 
 
 nposx=Polymer(move1,move2,1)+i 
 nposy=Polymer(move1,move2,2)+j 
 nposz=Polymer(move1,move2,3)+k 
 
 if(nposz.GT.0) then 
 
481 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 481 
482 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
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 if(nposx.GT.lambdax) goto 482 
483  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 483 
484  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 484 
 
  
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).EQ.1.AND.bln.LE.6) E1=E1+epsilon 
 
 endif 
 endif 
488   continue 
489   continue 
490   continue 
 
 
 do 500 i=-2,2 
 do 499 j=-2,2 
 do 498 k=-2,2 
 
 bln=i**2+j**2+k**2 
 
 if(bln.GE.4.OR.bln.LE.6) then 
 
 nposx=cposx+i 
 nposy=cposy+j 
 nposz=cposz+k 
 
 if(nposz.GT.0) then 
 
491 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 491 
492 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 492 
493  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 493 
494  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 494 
 
 
 if(Occupancy(nposx,nposy,nposz).EQ.1.AND.bln.LE.6) E2=E2+epsilon 
 
 endif 
 endif 
498   continue 
499   continue 
500   continue 
 
 if(exp((E1-E2)*itemp).LT.RANF()) goto 980 
 
 endif 
 
 !Accepted move 
 nposx=Polymer(move1,move2,1) 
 nposy=Polymer(move1,move2,2) 
 nposz=Polymer(move1,move2,3) 
 
501 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 501 
502 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 502 
503  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 503 
504  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 504 
 
 Occupancy(nposx,nposy,nposz)=0 
 
        Polymer(move1,move2,1)=cposx 
 Polymer(move1,move2,2)=cposy 
 Polymer(move1,move2,3)=cposz 
 
 nposx=Polymer(move1,move2,1) 
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 nposy=Polymer(move1,move2,2) 
 nposz=Polymer(move1,move2,3) 
 
511 if(nposx.LT.1) nposx=nposx+lambdax 
 if(nposx.LT.1) goto 511 
512 if(nposx.GT.lambdax) nposx=nposx-lambdax 
 if(nposx.GT.lambdax) goto 512 
513  if(nposy.LT.1) nposy=nposy+lambday 
 if(nposy.LT.1) goto 513 
514  if(nposy.GT.lambday) nposy=nposy-lambday 
 if(nposy.GT.lambday) goto 514 
 
 Occupancy(nposx,nposy,nposz)=1 
 
          
      
980 if(sum.EQ.int(kappa*ni*mcstepspm/100)) then  !Display Completion Info 
 sum=0 
 write(*,*) int(100*ik/dble(kappa*ni*mcstepspm)),"% Complete" 
  
      do 981 i=1,kappa 
 
 l=0 
      if(Polymer(i,1,3).EQ.1.OR.Polymer(i,1,3).EQ.lambdaz) l=l+1 
 if(Polymer(i,2*ni/3+1,3).EQ.1.OR.Polymer(i,2*ni/3+1,3).EQ.lambdaz) 
     * l=l+1 
 if(Polymer(i,ni+1,3).EQ.1.OR.Polymer(i,ni+1,3).EQ.lambdaz) l=l+1 
 
      if(l.EQ.1) Graft(nint(100*ik/dble(kappa*ni*mcstepspm)))=Graft(nint 
     *(100*ik/dble(kappa*ni*mcstepspm)))+1  
 
      if(l.EQ.2) Graftb(nint(100*ik/dble(kappa*ni*mcstepspm)))=Graftb(ni 
     *nt(100*ik/dble(kappa*ni*mcstepspm)))+1  
 
      if(l.EQ.3) Graftc(nint(100*ik/dble(kappa*ni*mcstepspm)))=Graftc(ni 
     *nt(100*ik/dble(kappa*ni*mcstepspm)))+1  
 
 
981   continue 
 
 endif  
      
 if(choice.EQ.2) then 
      if(sum2.EQ.int(kappa*ni*mcstepspm/1000)) then !Calculate Concentration Profile 
 sum2=0 
      do 995 i=1,kappa 
      if((Polymer(i,1,3).EQ.1).OR.(Polymer(i,1,3).EQ.lambdaz).OR.(Polyme 
     *r(i,ni+1,3).EQ.1).OR.(Polymer(i,ni+1,3).EQ.lambdaz).OR.(Polymer(i, 
     *2*ni/3+1,3).EQ.1).OR.(Polymer(i,2*ni/3+1,3).EQ.lambdaz)) then 
 
      Fends(Polymer(i,ni+1,3))=Fends(Polymer(i,ni+1,3))+1 
 Fends(Polymer(i,2*ni/3+1,3))=Fends(Polymer(i,2*ni/3+1,3))+1 
 Fends(Polymer(i,1,3))=Fends(Polymer(i,1,3))+1 
 Center(Polymer(i,ni/3+1,3))=Center(Polymer(i,ni/3+1,3))+1 
 endif 
 
  
      hvar=sqrt(DBLE((Polymer(i,1,1)-Polymer(i,ni+1,1))**2+(Polymer(i,1, 
     *2)-Polymer(i,ni+1,2))**2+(Polymer(i,1,3)-Polymer(i,ni+1,3))**2)) 
 
 DRe(int(hvar))=DRe(int(hvar))+1 
 
 cmx=0 
 cmy=0 
      cmz=0 
  
 rcmx=0 
 rcmy=0 
 rcmz=0        
 
      do 990 j=2,ni+1 
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      Conc(Polymer(i,j,3))=Conc(Polymer(i,j,3))+1 
 
      if((Polymer(i,1,3).EQ.1).OR.(Polymer(i,1,3).EQ.lambdaz).OR.(Polyme 
     *r(i,ni+1,3).EQ.1).OR.(Polymer(i,ni+1,3).EQ.lambdaz).OR.(Polymer(i, 
     *2*ni/3+1,3).EQ.1).OR.(Polymer(i,2*ni/3+1,3).EQ.lambdaz)) then 
 
      Conc2(Polymer(i,j,3))=Conc2(Polymer(i,j,3))+1  
 
 endif 
 
  
  cmx=cmx+Polymer(i,j,1)-Polymer(i,1,1) 
 cmy=cmy+Polymer(i,j,2)-Polymer(i,1,2) 
 cmz=cmz+Polymer(i,j,3)-Polymer(i,1,3)  
 
 rcmx=rcmx+Polymer(i,j,1) 
 rcmy=rcmy+Polymer(i,j,2) 
 rcmz=rcmz+Polymer(i,j,3)  
 
990   continue 
 
 rcmx=rcmx/dble(ni) 
 rcmy=rcmy/dble(ni) 
 rcmz=rcmz/dble(ni)  
 
 cmx=cmx/dble(ni) 
 cmy=cmy/dble(ni) 
 cmz=cmz/dble(ni) 
 
 do 991 j=2,ni+1 
 
      Rg=Rg+sqrt((Polymer(i,j,1)-rcmx)**2+(Polymer(i,j,2)-rcmy)**2+(Poly 
     *mer(i,j,3)-rcmz)**2) 
 
991   continue 
 Rg=Rg/ni 
  
 DRg(int(Rg))=DRg(int(Rg))+1 
 
 
 
995   continue  
 endif 
 endif 
 
1000  continue !End of Main Loop       
 
 
 
 
 
 
      OPEN(10,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='image.dat')   !Output-System image   
 write(*,*) "Writing System Image file to disk..." 
 do 3010 i=1,kappa 
 do 3005 j=1,ni+1 
 
 write(10,*) Polymer(i,j,1),Polymer(i,j,2),Polymer(i,j,3) 
 
 
3005  continue 
3010  continue 
 CLOSE(10,STATUS='KEEP') 
 
 
 OPEN(9,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='profile.dat') !Output Files 
 OPEN(10,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='fends.dat')  
 OPEN(11,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='Re.dat')  
 OPEN(12,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='Rg.dat')  
 OPEN(13,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='profile2.dat')  
 OPEN(14,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='graft.dat')  
 OPEN(15,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='graftb.dat') 
 OPEN(16,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='graftc.dat')  
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 OPEN(17,ACCESS='SEQUENTIAL',FILE='centers.dat') 
 
 
 write(*,*) "Calculating and exporting Profile..." 
  
 do 4200 k=1,400 
 
 write(9,*) dble(k),(8*Conc(k)/1000.0)/dble(lambdax*lambday) 
 write(10,*) dble(k),(8*Fends(k)/1000.0)/dble(lambdax*lambday) 
 write(17,*) dble(k),(8*Center(k)/1000.0)/dble(lambdax*lambday) 
 write(11,*) dble(k),(DRe(k)/1000.0)/dble(kappa) 
 write(12,*) dble(k),(DRg(k)/1000.0)/dble(kappa) 
 write(13,*) dble(k),(8*Conc2(k)/1000.0)/dble(lambdax*lambday) 
  
 if(k.LE.100) write(14,*) stim+(mcstepspm/100.0)*dble(k),Graft(k) 
 if(k.LE.100) write(15,*) stim+(mcstepspm/100.0)*dble(k),Graftb(k) 
 if(k.LE.100) write(16,*) stim+(mcstepspm/100.0)*dble(k),Graftc(k) 
 
 
4200  continue    
 
 
 
      CLOSE(9,STATUS='KEEP')  
      CLOSE(10,STATUS='KEEP') 
      CLOSE(11,STATUS='KEEP') 
      CLOSE(12,STATUS='KEEP') 
      CLOSE(13,STATUS='KEEP') 
      CLOSE(14,STATUS='KEEP') 
      CLOSE(15,STATUS='KEEP') 
      CLOSE(16,STATUS='KEEP') 
      CLOSE(17,STATUS='KEEP') 
 
 
 
 end 
 
 
      FUNCTION RANF() 
      DATA IA/16807/,IC/2147483647/,IQ/127773/,IR/2836/ 
      COMMON /CSEED/ ISEED 
        IH = ISEED/IQ 
        IL = MOD(ISEED,IQ) 
        IT = IA*IL-IR*IH 
        IF(IT.GT.0) THEN 
          ISEED = IT 
        ELSE 
          ISEED = IC+IT 
        END IF 
        RANF = ISEED/FLOAT(IC) 
      RETURN 
      END   
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