
Θέμα 1: Συζυγιακά πολυμερή και doping: από ηλεκτροχημικά τρανζίστορ στις νευρομορφικές συσκευές 

Το doping (ντοπάρισμα) των οργανικών ημιαγωγών έχει αναπτυχθεί ως ένας τρόπος για την αύξηση της 

ηλεκτρικής τους αγωγιμότητας και κατ’ επέκταση την απόδοση τους στις διάφορες οπτοηλεκτρονικές 

συσκευές. Ταυτόχρονα όμως αυτή η τεχνική έχει δώσει την ευκαιρία εφαρμογής αυτών των πολυμερών 

σε καινούριους τομείς, όπως σε θερμοηλεκτρικές συσκευές που μετατρέπουν τη θερμότητα σε  

ηλεκτρισμό, ή σε νευρομορφικές συσκευές που χρησιμοποιούν την ιδέα της νευρικής σύναψης στον 

εγκέφαλό μας για τη μετάδοση σήματος σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία θα ασχοληθεί με τη μελέτη διαφόρων συζυγιακών πολυμερών υψηλής απόδοσης (όπως π.χ. το 

PCE10 και το PCE11 πιο πάνω) κάτω από συνθήκες doping. Θα εφαρμοστούν διάφορες φασματοσκοπικές 

τεχνικές όπως η απορρόφηση UV-vis και η φασματοσκοπία συντονισμού Raman για να μελετηθεί η 

ηλεκτροχημική οξείδωση των φιλμς πολυμερών σε μείγματα με μη-φουλερινικούς δέκτες ηλεκτρονίων. 

Θα μελετηθεί η οξείδωση φιλμς διαφορετικής σύστασης και μορφολογίας για να εξακριβωθούν οι 

βέλτιστες συνθήκες ειδικά για πολυμερή δότη-δέκτη με τους πιο πάνω δέκτες ηλεκτρονίων, κάτι που 

μέχρι τώρα δεν έχει μελετηθεί στη βιβλιογραφία. Ο συνδυασμός των πιο πάνω τεχνικών θα μας 

προσφέρει μια πιο βαθιά γνώση του μηχανισμού οξείδωσης σε αυτά τα συστήματα και πως αυτός 

συνδέεται με τη δομή των πολυμερών. 

Θέμα 2: Συζυγιακά πολυμερή και doping: βελτίωση των αποδόσεων των οργανικών διόδων εκπομπής 

φωτός (OLEDs) 

Η συγκεκριμένη μελέτη θα επικεντρωθεί σε συζυγιακά πολυμερή που εφαρμόζονται σε συσκευές 

εκπομπής φωτός (OLEDs). Η απόδοση και σταθερότητα των συσκευών αυτών οφείλεται στις διάφορες 

διαδικασίες παραγωγής της εκπομπής φωτός από τα πολυμερή, και έχει δειχθεί ότι το ντοπάρισμα αυτών 

των πολυμερών είναι ένας σημαντικός παράγοντας βελτίωσης. Ένας άλλος παράγοντας που βοηθά στην 

απόδοση είναι η μείωση των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πολυμερικών αλυσίδων για την 

αποφυγή της απόσβεσης του φθορισμού.  Αυτό επιτεύχθηκε από την ομάδα του Prof. Harry Anderson, 

με την σύνθεση συζυγιακών πολυμερών που διαπερνούν αριθμό β-κυκλοδεξτρινών, οι οποίες 

προστατεύουν το πολυμερές και επιβάλλουν κάποια απόσταση μεταξύ των αλυσίδων. Εδώ, θα μελετηθεί 

το doping ενός τέτοιου πολυμερούς, του poly(4,4’-diphenylenevinylene) (PDV.Li) (Σχήμα 1), το οποίο 

περιέχει ανιοντικές πλευρικές αλκυλαλυσίδες που πιστεύεται ότι θα παίξουν ρόλο στην οξειδοαναγωγή 

του πολυμερούς. Θα διερευνηθεί η επίδραση του doping στην απόδοση της εκπομπής φωτός συναρτήσει 

και του αριθμού των κυκλοδεξτρινών που καλύπτουν τη συζυγιακή αλυσίδα. Η επίδραση της 

ηλεκτροχημικής οξείδωσης στις οπτικές ιδιότητες των φιλμς θα μελετηθεί με τη χρήση της 

φασματοσκοπίας απορρόφησης UV-vis και φθορισμού, ενώ δομικές αλλαγές θα μελετηθούν με τη 

φασματοσκοπία συντονισμού Raman.  



 

Σχήμα 1. (πάνω) Χημική δομή του PDV.Li⊂β-CD; n ≈ 10; threading ratio: TR = x/(n+1) (κάτω) Space-filling 

diagram of PDV.Li⊂β-CD (TR = 2). 

 

Θέμα 3: Χτίζοντας υπερομοριακά συστήματα συλλογής φωτός από βιολογικά υλικά 

Η διπλωματική εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στο χαρακτηρισμό υπερμοριακών συστημάτων συλλογής 

φωτός από βιολογικά υλικά. Οι γουανοσίνες είναι βάσεις νουκλεϊνικών οξέων που 

αυτοσυναρμολογούνται κάτω από ειδικές συνθήκες για να φτιάξουν τετράδες που με τη σειρά τους 

μπορούν να φτιάξουν πολυστρωματικές δομές μέσω π στοίβαξης. Ενσωματώνοντας χρωστικές ουσίες 

ενδιάμεσα στα στρώματα μπορεί κάποιος να φτιάξει δομές μεταφοράς ενέργειας. Σε συνδυασμό με 

συζυγιακά πολυμερή με κατιοντικές πλευρικές αλυσίδες που αλληλεπιδρούν ηλεκτροστατικά με τις 

υπερμοριακές δομές των τετράδων γουανίνης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ αποδοτικό βιομιμητικό 

σύστημα συλλογής φωτός που μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρισμό. Οι υπερμοριακές δομές θα 

χαρακτηριστούν με τη φασματοσκοπία συντονισμού Raman και οι οπτικές ιδιότητες του συστήματος με 

τις φασματοσκοπικές τεχνικές απορρόφησης και φθορισμού. 

Θέμα 4: Εφαρμογή της μικροσκοπίας Raman για την μελέτη χρωστικών ουσιών σε αρχαιολογικά 

ευρήματα 

Στη συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιηθεί το μικροσκόπιο Raman  για τη μελέτη χρωστικών ουσιών 

σε αρχαιολογικά ευρήματα και εκκλησιαστικά κειμήλια. Εξακρίβωση των χρωστικών ουσιών που 

χρησιμοποιήθηκαν από τον καλλιτέχνη θα προσθέσει στην πληροφόρηση για την τεχνοτροπία της 

αντίστοιχης περιόδου των αντικειμένων και κατ’ επέκταση στην ιστορική της αναδόμηση.  
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