
 
 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 
Νίκος Χ. Καραγιάννης 

 

 

 

 
Διδακτορική Διατριβή 

 υποβληθείσα στο  

Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

 του Πανεπιστημίου Πατρών  

για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου  

στη Χημική Μηχανική 

 

 

 

 

ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2002 



Περιεχόμενα 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………………1 

1. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ…………………………9 

1.1 Δημιουργία αρχικών απεικονίσεων της πολυμερικής μήτρας…………………9 

1.2 Ελαχιστοποίηση της ενέργειας του συστήματος………………………………19 

1.3 Εξέλιξη της δυναμικής του συστήματος σε πραγματικό χρόνο………………21 

1.4 Εύρωστη δειγματοληψία πλήρως χαλαρωμένων ατομιστικών 

απεικονίσεων του πολυμερικού συστήματος……………………………..……25 

1.5 Μελέτη των ιδιοτήτων φραγής του πολυμερούς σε αέρια μόρια……………..32 

1.5.1 Ιδιότητες φραγής……………………………………………………………………………34 

1.5.2 Θεωρία Μεταβατικών Καταστάσεων……………………………………………………...41 

1.5.3 Υπολογισμός διαχυτότητας μικρών αερίων σε άμορφα πολυμερή……………………....46 

1.5.4 Θεωρητική πρόβλεψη της διαχυτότητας και του φαινομένου της ανώμαλης διάχυσης.49 

1.6 Διάχυση σε ημικρυσταλλικά πολυμερή………………………………………...52 

2. ΝΕΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ MONTE CARLO ΑΤΟΜΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΙΣΣΟΡΟΠΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ………………………………………………………………..55 

2.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………………55 

2.2 Μοριακό μοντέλο………………………………………………………………...56 

2.3 Οι κινήσεις DB και IDR…………………………………………………………61 

2.4 Μέθοδος προσομοίωσης………………………………………………………...66 

      2.4.1 Αλγόριθμος προσομοίωσης για την κίνηση DB……………………………………………67 

       2.4.2 Αλγόριθμος προσομοίωσης για την κίνηση IDR…………………………………………..73 



2.5 Συστήματα προσομοίωσης……………………………………………………...74 

2.6 Αποτελέσματα……………………………………………………………………79 

        2.6.1 Επαλήθευση του κώδικα μέσω προσομοιώσεων συστημάτων με αλυσίδες -   

                 φαντάσματα…………………………………………………………………………………79 

        2.6.2 Υπολογιστική απόδοση του αλγορίθμου DB και IDR…………………………………….81 

        2.6.3 Ιδιότητες διαμόρφωσης τηγμάτων PE…………………………………………………….91 

        2.6.4 Ογκομετρικές και δομικές ιδιότητες τηγμάτων ΡΕ………………………………………93 

2.7 Συμπεράσματα – Μελλοντικές Εφαρμογές…………………………………….97 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ MONTE CARLO ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΤΟΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟ-, ΔΙ- ΚΑΙ ΠΟΛΥ- ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ ΤΗΓΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ…………………………………………...100 

3.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………..100 

3.2 Σύγκριση αλγορίθμων EBMC και DB+IDR MC…………………………….102 

3.3 Κίνηση ενδομοριακής γεφύρωσης μέσω άκρου (ΙΕΒ)……………………….115 

3.4 Αποτελέσματα…………………………………………………………………..119 

3.5 Εξισορρόπηση συστημάτων που διέπονται από διδιάσπαρτη κατανομή μηκών 

αλυσίδων……………………………………………………………………….126 

4. ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ MONTE CARLO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ 

ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ 

ΑΤΟΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ Η…………………………………………………………………….130 

4.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………..130 

4.2 Μοριακό Μοντέλο……………………………………………………………...133 



4.3 Περιγραφή των κινήσεων που αποτελούν το νέο πρωτόκολλο προσομοίωσης 

πολυαιθυλενίου σχήματος Η.………………………………………………….137 

4.4 Στρατηγική προσομοίωσης με το νέο πρωτόκολλο MC……………………..143 

4.5 Αποτελέσματα…………………………………………………………………..147 

4.5.1 Επαλήθευση του νέου πρωτοκόλλου μέσω προσομοιώσεων συστημάτων με αλυσίδες-

φαντάσματα………………………………………………………………………………147 

4.5.2 Υπολογιστική απόδοση του νέου αλγορίθμου και αποτελέσματα για τις ιδιότητες 

διαμόρφωσης…………………………………………………………………………….149 

5. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΗΣ ΤΩΝ ΡΕΤ ΚΑΙ ΡΕΙ………...……………….154 

5.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………..154 

5.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας διαφορετικών διαμορφώσεων για τήγματα και 

γυαλιά ΡΕΤ και ΡΕΙ…………………………………………………………...158 

5.3 Αποτελέσματα…………………………………………………………………..165 

5.3.1 Στατικές ιδιότητες δομής…………………………………………………………………165 

5.3.2 Τοπική δυναμική τηγμάτων ΡΕΤ και ΡΕΙ………………………………………………180 

5.3.3 Ιδιότητες φραγής των ΡΕΤ και ΡΕΙ……………………………………………………...186 

6. ΔΙΑΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΤΑΚΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ: ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ………..190 

6.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………..190 

6.2 Μοντέλο προσομοίωσης………………………………………………………..191 

6.2.1 Τυχαίο πλέγμα…...………………………………………………………………………...191 

6.2.2 Πλέγμα με δομικές συσχετίσεις…………………………………………………………..194 

6.2.3 Αλγόριθμος μεθόδου κινητικής Monte Carlo…………………………………………...196 

6.3 Θεωρία Ισοδύναμου Μέσου……………………………………………………198 

6.4 Αποτελέσματα…………………………………………………………………..202 



6.5 Συμπεράσματα…………………………………………………………………217 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΡΑΓΗΣ ΗΜΙΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ…………………...…………………219 

7.1 Εισαγωγή………………………………………………………………………..219 

7.2 Μεθοδολογία……………………………………………………………………220 

7.3 Αποτελέσματα…………………………………………………………………..224 

8. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ……………..228 

8.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων………………………………………………………..228 

8.2 Μελλοντικά σχέδια……………………………………………………………..231 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ……………………………………………………………………..233 

2.Α Ιακωβιανή του μετασχηματισμού από Καρτεσιανές σε γενικευμένες 

συντεταγμένες………………………………………………………………….233 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………………236 

 
 

 

 

 



Ευρετήριο Σχημάτων 

 
Κεφάλαιο 1  

Σχήμα 1.1. Στοιχειώδεις κινήσεις Monte Carlo: (α) περιστροφή άκρου 

(end-mer rotation), (β) εσωτερική στρέψη (flip), (γ) ερπυσμός (reptation), (δ) 

μεροληπτική ανακατασκευή ακραίου τμήματος (configuration bias) και (ε) 

συντονισμένη περιστροφή δεσμών (concerted rotation).  

Σχήμα 1.2. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης γεφύρωσης μέσω 

άκρου (End-Bridging EB). 

Σχήμα 1.3. Αδρή αναπαράσταση του μακροσκοπικού φαινομένου της 

μεταφοράς ενός μορίου διεισδυτή μέσω πολυμερικής μεμβράνης. 

Σχήμα 1.4 Δισδιάστατη σχηματική αναπαράσταση ενός άλματος του 

διεισδυτή σε άμορφη πολυμερική μήτρα χαμηλής θερμοκρασίας. Οι σκιασμένες 

περιοχές αναπαριστούν περιοχές κατειλημμένες από τις πολυμερικές αλυσίδες. 

Αρχικά το σύστημα πολυμερές/δυεισδυτής βρίσκεται στην κοιλότητα ελεύθερου 

όγκου i και στη συνέχεια μεταβαίνει στην κοιλότητα j διασχίζοντας το κανάλι 

που ανοίγει στιγμιαία,  ενώνοντας τις δύο περιοχές. 

Σχήμα 1.5. Κατανομή σταθερών ρυθμού για στοιχειώδη διαχυτικά άλματα 

μεταξύ μακροκαταστάσεων σε σύστημα μεθανίου/ υαλώδους πολυπροπυλενίου, 

όπως υπολογίστηκε από ατομιστικές προσομοιώσεις των Greenfield και 

Theodorou.66 

Σχήμα 1.6. Κατανομή των μηκών που διανύονται από τον διεισδυτή κατά 

την μετάβαση του μεταξύ μακροκαταστάσεων σε σύστημα μεθανίου/ υαλώδους 

πολυπροπυλενίου, όπως υπολογίστηκε από ατομιστικές προσομοιώσεις των 

Greenfield και Theodorou.66 
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Κεφάλαιο 2 
Σχήμα 2.1. Κατανομή των γωνιών δεσμού όπως προέκυψε από 

προσομοιώσεις Monte Carlo με χρήση των κινήσεων DB και IDR σε τήγμα 

γραμμικού, μονοδιάσπαρτου PE C78 (40 αλυσίδων) εφαρμόζοντας: (α) το παλιό 

και (β) το καινούργιο μοντέλο ενοποιημένων ατόμων (T = 450K, P = 1atm).  

Σχήμα 2.2. Κατανομή των γωνιών στρέψης όπως προέκυψε από 

προσομοιώσεις Monte Carlo με χρήση των κινήσεων DB και IDR σε τήγμα 

γραμμικού, μονοδιάσπαρτου PE C78 (40 αλυσίδων) εφαρμόζοντας: (α) το παλιό 

και (β) το καινούργιο μοντέλο ενοποιημένων ατόμων (T = 450K, P = 1atm). Το 

μηδέν αντιστοιχεί στην trans διαμόρφωση.  

Σχήμα 2.3. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης διπλής γεφύρωσης 

(DB). (a) Τοπική διαμόρφωση των δύο αλυσίδων πριν την κίνηση. Η κίνηση 

ξεκινά με το άτομο i να επιτίθεται στο άτομο j. Το τριμερές (ja, jb, jc) πρόκειται 

να αποκοπεί από την αλυσίδα jch και το τριμερές (ia, ib, ic) από την ich. (b): 

Τοπική διαμόρφωση των αλυσίδων μετά την κίνηση DB. Το τριμερές (ja', jb', jc') 

ενώνει τα άτομα i και j στην αλυσίδα ich'. Το τριμερές (ia', ib', ic') συνδέει τα i2 

και j2 στην jch'. 

Σχήμα 2.4. Σχηματική αναπαράσταση όλων των πιθανών τελικών 

διαμορφώσεων για τους τέσσερις δυνατούς συνδιασμούς γεφυρώσεων κατά την 

κίνηση DB, δεδομένων των ατόμων i και j στις αλυσίδες ich και jch, αντίστοιχα 

(η αρχική δομή των αλυσίδων παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3a). 

Σχήμα 2.5. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης διπλής ενδομοριακής 

αναγεφύρωσης (IDR). (Επάνω) Τοπική διαμόρφωση της αλυσίδας πριν την 

κίνηση IDR. Η πρωτεύουσα επίθεση παρουσιάζεται με το μώβ βέλος σε 

συνδυασμό με μια από τις δύο πιθανές δευτερεύουσες επιθέσεις (a, b). (Κάτω) 

Τελικές διαμορφώσεις της αλυσίδας μετά τις επιθέσεις a και b, αντίστοιχα. 
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Σχήμα 2.6. Κατανομή των γωνιών στρέψης όπως προέκυψε από 

δειγματοληψία μέσω του αλγορίθμου DB και IDR  αλυσίδων-φαντασμάτων (T = 

450K, P = 1atm).  Στα πλαίσια του στατιστικού σφάλματος των αποτελεσμάτων 

της προσομοίωσης, η κατανομή είναι πρακτικά ομοιόμορφη στο διάστημα [-π, 

+π). 

Σχήμα 2.7. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού 

του διανύσματος από άκρο σε άκρο της αλυσίδας συναρτήσει του 

υπολογιστικού χρόνου όπως προέκυψε από προσομοιώσεις MC με τον 

αλγόριθμο DB και IDR για μονοδιάσπαρτα τήγματα PE διαφορετικού βαθμού 

πολυμερισμού. Στο σχήμα παρουσιάζεται και η αντίστοιχη καμπύλη όπως 

προέκυψε από προσομοίωση NVE MD για το σύστημα C1000. Οι υπολογιστικοί 

χρόνοι είναι ανηγμένοι έτσι ώστε να αντιστοιχούν στον ίδιο συνολικό αριθμό (= 

8000) κέντρων αλληλεπιδράσεων στο περιοδικό κουτί για όλα τα συστήματα (T 

= 450K, P = 1atm).  

Σχήμα 2.8. Μέση τετραγωνική μετατόπιση των κέντρων μάζας των 

αλυσίδων ( )2)0()( cmcm rtr −  συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου όπως προέκυψε 

από προσομοιώσεις MC με τον αλγόριθμο DB και IDR για μονοδιάσπαρτα 

τήγματα PE διαφορετικού βαθμού πολυμερισμού. Οι υπολογιστικοί χρόνοι είναι 

ανηγμένοι έτσι ώστε να αντιστοιχούν στον ίδιο συνολικό αριθμό ( = 8000) 

κέντρων αλληλεπίδρασης στο περιοδικό κουτί για όλα τα συστήματα (T = 450K, 

P = 1atm).  

Σχήμα 2.9. Μέση τετραγωνική μετατόπιση των ατόμων )(tΦ  

συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου όπως προέκυψε από προσομοιώσεις MC 

με τον αλγόριθμο DB και IDR για μονοδιάσπαρτα τήγματα PE διαφορετικού 

βαθμού πολυμερισμού. Επίσης παρουσιάζεται στο σχήμα και η αντίστοιχη 

καμπύλη όπως προέκυψε από προσομοίωση NVE MD για το σύστημα C1000. Οι 

υπολογιστικοί χρόνοι είναι ανηγμένοι έτσι ώστε να αντιστοιχούν στον ίδιο 

συνολικό αριθμό ( = 8000) κέντρων αλληλεπίδρασης στο περιοδικό κουτί για 

όλα τα συστήματα (T = 450K, P = 1atm). 
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Σχήμα 2.10. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού 

του διανύσματος από άκρο σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του 

υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς. 

Οι προσομοιώσεις MC με τον αλγόριθμο DB και IDR εφαρμόστηκαν σε 

τήγματα PE μέσου βαθμού πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων με εφαρμογή του 

«παλιού μοντέλου» δυναμικού (T = 550Κ, P = 1atm). 

Σχήμα 2.11. Εξέλιξη της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης των κέντρων 

μάζας των αλυσίδων <(rcm(t)-rcm(0))2> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, 

για συστήματα με διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς. Οι προσομοιώσεις MC 

με τον αλγόριθμο DB και IDR εφαρμόστηκαν σε τήγματα PE μέσου βαθμού 

πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων με εφαρμογή του «παλιού μοντέλου» 

δυναμικού (T = 550Κ, P = 1atm). 

Σχήμα 2.12. Όμοια με το σχήμα 2.11 αλλά για τη μέση τετραγωνική 

μετατόπιση των ατόμων )(tΦ . 

Σχήμα 2.13. Στιγμιαίες τιμές της μέσης τετραγωνικής απ΄ άκρον εις άκρο 

απόστασης των αλυσίδων <R2> από προσομοιώσεις με το «νέο μοντέλο» σε 

μονοδιάσπαρτα τήγματα PE C500 και C1000. Επίσης παρουσιάζονται μέσες, 

χρονικά αθροιζόμενες τιμές των <R2> από δειγματοληψία συνεχών 

αδιατάρακτων αλυσίδων (CUC) για τα δύο συστήματα. Οι καμπύλες από τις 

προσομοιώσεις στα πλήρη συστήματα πρακτικά συγκλίνουν στις τιμές των 

αντίστοιχων συστημάτων αλυσίδων CUC (T = 450K, P = 1atm). 

Σχήμα 2.14. Εξάρτηση του χαρακτηριστικού λόγου CN από τον 

αντίστροφο αριθμό των δεσμών 1/(N - 1) για αδιατάρακτες αλυσίδες PE. Τα 

αποτελέσματα έχουν προκύψει από προσομοιώσεις με εφαρμογή του «νέου 

μοντέλου» δυναμικού σε συνθήκες T = 450K and P = 1atm. 

Σχήμα 2.15. Εξάρτηση του ειδικού όγκου από το μοριακό μήκος της 

αλυσίδας, όπως προέκυψε από προσομοιώσεις MC με τον αλγόριθμο DB και 

IDR για μονοδιάσπαρτα τήγματα PE. Επίσης παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

δεδομένα από πειραματικές μετρήσεις στις ίδιες συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας (T = 450K and P = 1atm).  

 

Σελίδα 

 

 

 

 

        89 

 

 

 

 

 

        90 

 

        90 

 

 

 

 

 

 

        91 

 

 

 

        93 

 

 

    

 

        95 



Σχήμα 2.16. Στατικός παράγοντας δομής S(k) όπως προέκυψε από 

προσομοιώσεις MC με τον αλγόριθμο DB και IDR για μονοδιάσπαρτο τήγμα PE 

C1000 (T = 450K and P = 1atm). Επίσης παρουσιάζονται πειραματικά 

αποτελέσματα από περίθλαση ακτινών Χ σε τήγμα PE  (T = 430K and P = 

1atm). 

Σχήμα 2.17. Εφαρμογές των κινήσεων DB ή/και IDR σε μοντέλα 

πολυμερικών συστημάτων περίπλοκης αρχιτεκτονικής. (α) μόρια σχήματος  Η 

(H-shaped polymers) (β) κυκλικά μόρια και (γ) μονοδιάσπαρτες, τερματικά 

εμφυτευμένες πολυμερικές ψήκτρες.  

 

Κεφάλαιο 3 
Σχήμα 3.1. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού 

του διανύσματος από άκρο σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του 

υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς Ι. 

Οι προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο ΕΒMC εφαρμόστηκαν σε τήγματα PE 

μέσου βαθμού πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων (T = 450Κ, P = 1atm). 

Σχήμα 3.2. Όμοια με σχήμα 3.1 αλλά για προσομοιώσεις με τον 

αλγόριθμο DB+IDR MC.    

Σχήμα 3.3. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού 

του διανύσματος από άκρο σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του 

υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς Ι 

από προσομοιώσεις με τους αλγόριθμους ΕΒMC και DBMC σε τήγματα PE 

μέσου βαθμού πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων (T = 450Κ, P = 1atm). 

Σχήμα 3.4. Εξέλιξη της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης των κέντρων 

μάζας των αλυσίδων <(rcm(t)-rcm(0))2> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, 

για συστήματα με διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς από προσομοιώσεις με 

τους αλγόριθμους ΕΒMC και DBMC σε τήγματα PE μέσου βαθμού 

πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων (T = 450Κ, P = 1atm). 
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          Σχήμα 3.5. Εξέλιξη της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης των ατόμων 
)(tΦ  συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό 

δείκτη πολυδιασποράς Ι από προσομοιώσεις DBMC και ΕΒΜC σε τήγματα PE 

16 αλυσίδων μέσου βαθμού πολυμερισμού C500 (T = 450Κ, P = 1atm). Στο ίδιο 

γράφημα παρουσιάζεται συγκριτικά και το )(tΦ  όπως προέκυψε από 

προσομοιώση Moριακής Δυναμικής ( NVE MD) για σύστημα PE C1000 ίδιου 

συνολικού αριθμού ατόμων (8000) στις ίδιες συνθήκες.  

Σχήμα 3.6. Στιγμιαίες τιμές της μέσης τετραγωνικής απόστασης των 

άκρων των αλυσίδων <R2> από προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο DB+IDR MC 

σε τήγματα PE μέσου βαθμού πολυμερισμού C500 με διαφορετικό δείκτη 

πολυδιασποράς I. Επίσης παρουσιάζονται μέσες, χρονικά αθροιζόμενες τιμές 

των <R2> από δειγματοληψία με τον αλγόριθμο ΕΒMC για τα ίδια συστήματα. 

Οι καμπύλες από τις προσομοιώσεις  με τους δύο διαφορετικούς αλγορίθμους 

πρακτικά συγκλίνουν στην ίδια τιμή ανεξάρτητα από την πολυδιασπορά (T = 

450K, P = 1atm). 

Σχήμα 3.7. Γραφική παράσταση της απόστασης μεταξύ των δύο άκρων 

των αλυσίδων ως συνάρτησης του μήκους αλυσίδας από προσομοιώσεις με τον 

αλγόριθμο DB+IDR MC σε τήγματα PE μέσου βαθμού πολυμερισμού C500 με 

διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς I. Επίσης παρουσιάζονται οι ευθείες 

βέλτιστης γραμμικής προσαρμογής από προσομοιώσεις των ίδιων συστημάτων 

με την μέθοδο EBMC (T = 450K, P = 1atm). 

Σχήμα 3.8. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης ενδομοριακής 

γεφύρωσης μέσω άκρου (Intramolecular end bridging - IEB). 

Σχήμα 3.9. Κατανομή γωνιών στρέψης όπως προέκυψε από 

δειγματοληψία μέσω του αλγόριθμου  ΙΕΒ-MC αλυσίδων-φαντασμάτων (T = 

450K, P = 1atm). Μέσα στο στατιστικό σφάλμα των αποτελεσμάτων της 

προσομοίωσης η κατανομή είναι πρακτικά ομοιόμορφη στο διάστημα [-π, +π). 
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Σχήμα 3.10. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού 

του διανύσματος από άκρο σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του 

υπολογιστικού χρόνου, από προσομοιώσεις με διαφορετικά μίγματα κινήσεων 

(όπως αναφέρονται στον πίνακα 2.2) σε τήγματα 16 αλυσίδων PE μέσου βαθμού 

πολυμερισμού C500 και δείκτη πολυδιασποράς Ι = 1.003 (T = 450Κ, P = 1atm). 

Σχήμα 3.11. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού 

του διανύσματος από άκρο σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του 

υπολογιστικού χρόνου, από προσομοιώσεις σε τήγματα PE διδιάσπαρτων 

κατανομών με βαθμούς πολυμερισμού C100 - C900 και C250 - C750 (T = 450Κ, P = 

1atm). 

Σχήμα 3.12. Στιγμιαίες τιμές της μέσης τετραγωνικής απ’ άκρον εις άκρο 

απόστασης των αλυσίδων <R2> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, από 

προσομοιώσεις σε τήγματα PE διδιάσπαρτων κατανομών με βαθμούς 

πολυμερισμού C100 - C900 και C250 - C750 (T = 450Κ, P = 1atm). Επίσης 

παρουσιάζονται οι μέσες, χρονικά αθροιζόμενες τιμές των <R2> από το σύνολο 

των αλυσίδων του κάθε συστήματος. 

 

Κεφάλαιο 4 
Σχήμα 4.1. Τυπική εικόνα πολυμερικής αλυσίδας σχήματος Η.  Με μπλε 

χρωματίζεται η ραχοκοκαλιά (backbone) του μακρομορίου, ενώ με πράσινο 

χρώμα εικονίζονται οι τέσσερις βραχίονες (branches) του. Με κόκκινο 

αναπαρίστανται τα σημεία διακλάδωσης (τερματικά άτομα της ραχοκοκαλιάς) 

από τα οποία ξεπηδούν (ανά ζεύγη) οι βραχίονες. 

Σχήμα 4.2. Τοπική διαμόρφωση της μακρομοριακής αλυσίδας σχήματος 

Η και ονοματολογία ατόμων γύρω από το σημείο διακλάδωσης. 

Σχήμα 4.3. Κατανομή γωνιών κάμψης όπως προέκυψε από 

προσομοιώσεις Monte Carlo (Τ = 450Κ, P = 1atm) σε (α) τήγμα γραμμικού PE 

βαθμού πολυμερισμού C680 και (β) τήγμα PE H-shaped [PEH(70)2(400)(70)2].  

Σχήμα 4.4. Όμοια με σχήμα 4.3 αλλά για την κατανομή των γωνιών 

στρέψης. Το μηδέν αντιστοιχεί στην διαμόρφωση trans. 
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Σχήμα 4.5. Σχηματική αναπαράσταση όλων των δυνατών συνδυασμών 

της κίνησης DB μεταξύ: (a)-(b) των ραχοκοκαλιών και (c) κλαδιών δύο 

διαφορετικών μακρομοριακών αλυσίδων τύπου H-shaped.   

Σχήμα 4.6. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης IRB: (επάνω) αρχική 

απεικόνιση, (κάτω) τελική απεικόνιση μετά την επιτυχή εφαρμογή της κίνησης 

στους δύο βραχίονες στα δεξιά της πολυμερικής αλυσίδας. 

Σχήμα 4.7. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης d-ConRot: (a) αρχική 

απεικόνιση, (b) ενδιάμεσο στάδιο κατά το οποίο περιστρέφεται το άτομο στο 

σημείο διακλάδωσης και 2 ακόμα άτομα που απέχουν 4 δεσμούς από αυτό και 

(c) τελική κατάσταση μετά από επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου. 

Σχήμα 4.8. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης Η-ΒR: (επάνω) αρχική 

απεικόνιση, (κάτω) τελική απεικόνιση μετά από επιτυχή εφαρμογή της κίνησης. 

Σχήμα 4.9. Κατανομή γωνιών στρέψης όπως προκύπτει από 

δειγματοληψία αλυσίδων-φαντασμάτων  σχήματος –Η με το μίγμα κινήσεων 

MC που περιγράφεται στον πίνακα 4.1 (Τ = 450Κ, P = 1atm). Μέσα στο 

στατιστικό σφάλμα της προσομοίωσης, η κατανομή είναι πρακτικά ομοιόμορφη 

στο διάστημα [-π, π). 

Σχήμα 4.10. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του μοναδιάιου 

διανύσματος που προσανατολίζεται από το ένα σημείο διακλάδωσης της 

αλυσίδας στο άλλο <u(t).u(0)> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου (CPU 

time) για το τήγμα PEH(70)2(400)(70)2 (Τ = 450Κ, P = 1atm) από 

προσομοιώσεις με πλήρη (bulk) συστήματα (κόκκινη γραμμή) και συστήματα 

αλυσίδων CUC (μπλέ γραμμή). 

Σχήμα 4.11. Μέση χρονικά αθροιζόμενη τιμή της μέσης τετραγωνικής 

γυροσκοπικής ακτίνας <Rg
2> όπως προέκυψε από προσομοιώσεις με τον νέο 

αλγόριθμο MC για το τήγμα PEH(70)2(400)(70)2 (Τ = 450Κ, P = 1atm). Επίσης 

στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται η τρέχουσα μέση τιμή <Rg
2>, όπως προέκυψε 

από δειγματοληψία γραμμικών αλυσίδων PE ίδιου μοριακού βάρους (C680) υπό 

τις ίδιες συνθήκες.  
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Σχήμα 4.12. Στιγμιαίες τιμές της μέσης τετραγωνικής απόστασης μεταξύ 

σημείων διακλάδωσης <R2>, όπως προέκυψαν από προσομοιώσεις σε πλήρη 

τήγματα PEH(70)2(400)(70)2 (Τ = 450Κ, P = 1atm) (κόκκινη γραμμή). Επίσης 

στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται η τρέχουσα μέση τιμή <R2>, όπως προέκυψε από 

δειγματοληψία: (α) συστημάτων  PEH(70)2(400)(70)2 CUCs (μπλε γραμμή) και 

(β)  γραμμικών αλυσίδων PE μοριακού βάρους ίσου με το μοριακό βάρος της 

ραχοκοκαλιάς της αλυσίδας H-shaped,  δηλαδή C400, υπό τις ίδιες συνθήκες.  

Σχήμα 4.13. Τυπική ατομιστική απεικόνιση του συστήματος 

PEH(70)2(400)(70)2 (Τ = 450Κ, P = 1atm) πρίν (αριστερά) και μετά (δεξιά) την 

εξισορρόπηση με το νέο αλόριθμο MC. Με μπλε και πράσινο απεικονίζονται τα 

άτομα που ανήκουν στη ραχοκοκαλιά και τα κλαδιά, αντίστοιχα, μίας τυχαία 

επιλεγμένης αλυσίδας. 

 

Κεφάλαιο 5 
Σχήμα 5.1. Επαναλαμβανόμενες μονάδες των πολυεστέρων: (α) ΡΕΤ, (β) 

ΡΕΙ και (γ) ΡΕΝ. 

Σχήμα 5.2. Επαναληπτικές μονάδες των ΡΕΤ (αριστερά) και ΡΕΙ (δεξιά) 

όπως προκύπτουν από το Polymer Builder του Cerius2. Με μαύρο χρώμα 

εικονίζονται τα άτομα υδρογόνου Η, με κόκκινο τα άτομα οξυγόνου Ο και με 

γκρι τα άτομα άνθρακα C.  Με μωβ και γαλάζιο χρωματίζονται οι σύνδεσμοι με 

γειτονικά μονομερή. 

Σχήμα 5.3. Τυπικές απεικονίσεις των άμορφων κελιών πλήρως 

εξισορροπημένων πολυεστέρων ΡΕΤ (αριστερά) και ΡΕΙ (δεξιά) μίας αλυσίδας 

βαθμού πολυμερισμού 80 (Τ = 300Κ, Ρ = 1atm) υπό περιοδικές οριακές 

συνθήκες. Τα άτομα άνθρακα απεικονίζονται με γκρι χρώμα, του οξυγόνου με 

κόκκινο και τα υδρογόνα με μαύρο. 

Σχήμα 5.4. Όμοια με σχήμα 5.3 αλλά με τις αλυσίδες  ΡΕΤ (αριστερά) και 

ΡΕΙ (δεξιά) πλήρως ανεπτυγμένες στο χώρο. 
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Σχήμα 5.5. Χρονική εξέλιξη της μέσης απόστασης από άκρο σε άκρο της 

αλυσίδας <R2> όπως προέκυψε από προσομοιώσεις MD σε 3 διαφορετικές 

αρχικές διαμορφώσεις τηγμάτων ΡΕΤ και ΡΕΙ (Τ = 600Κ, P = 1atm). 

Σχήμα 5.6. Συμβολισμός των ατόμων που αποτελούν την 

επαναλαμβανόμενη μονάδα (μονομερές) του ΡΕΤ σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.   

Σχήμα 5.7. Κατανομή των γωνιών στρέψης CP - CP - CP - CD για τήγματα 

μίας αλυσίδας των ΡΕΤ και ΡΕΙ όπως προέκυψε από τις προσομοιώσεις ΝVT 

MD των τριών διαφορετικών απεικονίσεων υπό θερμοκρασία Τ = 600Κ. Οι 

μηδέν μοίρες αντιστοιχούν στην trans διαμόρφωση. 

Σχήμα 5.8.  Όμοια με σχήμα 5.7 για την κατανομή των γωνιών στρέψης 

CP - CP – CD - OD. 

Σχήμα 5.9. Όμοια με σχήμα 5.7 για την κατανομή των γωνιών στρέψης 

ΟD – CD – O - C. 

Σχήμα 5.10. Όμοια με σχήμα 5.7 για την κατανομή των γωνιών στρέψης 

CD – O – C - C.  

Σχήμα 5.11. Όμοια με σχήμα 5.7 για την κατανομή των γωνιών στρέψης   

O – C – C - Ο. 

Σχήμα 5.12. Κατανομές των γωνιών στρέψης Ο - C - C - Ο όπως 

προέκυψαν από προσομοιώσεις ΝVT MD των τριών διαφορετικών 

απεικονίσεων ΡΕΙ υπό θερμοκρασία Τ = 600Κ. Οι μηδέν μοίρες αντιστοιχούν 

στη trans διαμόρφωση. 

Σχήμα 5.13. Ακτινική συνάρτηση κατανομής g(r) όπως προέκυψε από 

προσομοιώσεις NVT MD σε γυαλιά ΡΕΤ και ΡΕΙ (Τ = 300Κ).  

Σχήμα 5.14. Στατικός παράγοντας δομής όπως προέκυψε από 

προσομοιώσεις MD σε πολυεστέρες ΡΕΤ και ΡΕΙ σε κατάσταση τήγματος (Τ = 

600Κ) και γυαλιού (Τ = 300Κ). 

Σχήμα 5.15. Πτώση της συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του κάθετου Μu(t) 

στον αρωματικό δακτύλιο  μοναδιαίου διανύσματος και στην ομάδα Ο=C-O 

όπως προέκυψε από προσομοιώσεις NVT MD σε τήγματα ΡΕΤ και ΡΕΙ (Τ = 

600Κ). 
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Σχήμα 5.16. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης )(tPφ  της γωνίας 

στρέψης των ατόμων CP - CP – CD - OD  όπως προέκυψε από προσομοιώσεις 

NVT MD σε τήγματα ΡΕΤ και ΡΕΙ (Τ = 600Κ). 

Σχήμα 5.17. Όμοια με σχήμα 5.16 αλλά για την γωνία OD-CD-O-C. 

Σχήμα 5.18. Όμοια με σχήμα 5.16 αλλά για την γωνία CD-O-C-C. 

Σχήμα 5.19. Όμοια με σχήμα 5.16 αλλά για την γωνία CD-O-C-C. 

 

Κεφάλαιο 6 
Σχήμα 6.1. Μονοδιάστατη σχηματική αναπαράσταση της υπερεπιφάνειας 

της δυναμικής ενέργειας σε ένα κινητικά ετερογενές μέσο. Εi και Εj είναι οι 

δυναμικές ενέργειες στις μακροκαταστάσεις i και j, αντίστοιχα, και Εij 

υποδηλώνει την ενέργεια φράγματος που χωρίζει τις δύο μακροκαταστάσεις. 

Σχήμα 6.2. Κατανομές ρ(Ε) των δυναμικών ενεργειών Ei των κόμβων 

(μαύρη γραμμή) και των ενεργειών φραγμάτων Eij (κόκκινη, πράσινη και μπλέ 

γραμμές) που διαχωρίζουν  τους κόμβους. Οι κατανομές είναι 

κανονικοποιημένες έτσι ώστε ∫
∞

=
0

1(E)dEρ . 

Σχήμα 6.3.. Κατανομές σταθερών ρυθμού (σε λογαριθμική μορφή). Όλες 

οι κατανομές έχουν την ίδια μέση τιμή (< jik → > = vo/6 ) αλλά διαφορετική 

τυπική απόκλιση. Οι κατανομές είναι κανονικοποιημένες έτσι ώστε 

1)(
0

=→

∞

→∫ jiji dkkρ .  

Σχήμα 6.4. Αποτελέσματα ΚΜC για τη μέση τετραγωνική μετατόπιση 

συναρτήσει του χρόνου για κατανομές σταθερών ρυθμού με διαφορετικές 

τυπικές αποκλίσεις. Η λεπτή, μαύρη γραμμή έχει σχεδιαστεί με κλίση ίση με 1 

και αντιστοιχεί στην κανονική (κατά Fick) διάχυση. 
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Σχήμα 6.5. Αποτελέσματα από προσομειώσεις ΚΜC για τη μέση 

τετραγωνική μετατόπιση συναρτήσει του χρόνου για διαφορετικά μεγέθη 

πλέγματος αλλά ίδιας κατανομής σταθερών ρυθμού (sd( jik → ) = 0.220vo). Η 

λεπτή, μαύρη γραμμή έχει σχεδιαστεί με κλίση ίση με 1 και αντιστοιχεί στην 

κανονική (κατά Fick) διάχυση. 

Σχήμα 6.6. Συντελεστές διάχυσης σε δομικά ασυσχέτιστο πλέγμα 

συναρτήσει της τυπικής απόκλισης της κατανομής των σταθερών ρυθμού 

μετάβασης όπως προκύπτουν από: (α)  προσομοιώσεις KMC και (β) αριθμητική 

ανάλυση μέσω της θεωρίας Ισοδύναμου Μέσου (EMT). 

Σχήμα 6.7. Μέση τετραγωνική μετατόπιση συναρτήσει του χρόνου για 

κατανομές σταθερών ρυθμού με ίδιες μέσες τιμές αλλά διαφορετικές 

αποκλίσεις. Οι γραμμές αντιστοιχούν σε αποτελέσματα από προσομοιώσεις 

KMC ενώ τα σημεία σε αποτελέσματα από ΕΜΤ. Η λεπτή, μαύρη γραμμή έχει 

σχεδιαστεί με κλίση ίση με 1 και αντιστοιχεί στην κανονική (κατά Fick) 

διάχυση.   

Σχήμα 6.8. Χρόνος μετάβασης από την ανώμαλη στην ομαλή (κατά Fick) 

διάχυση συναρτήσει της τυπικής απόκλισης της κατανομής των σταθερών 

ρυθμού. 

Σχήμα 6.9. Δισδιάστατες τομές  (x–y) διαμέσου δύο κυβικών πλεγμάτων 

με κατανομές σταθερών ρυθμού που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές τυπικές 

αποκλίσεις. Οι κόμβοι σκιαγραφούνται σύμφωνα με τον αριθμό των βαδιστών 

που τους επισκέφτηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ίσο με 350vo
-1 , που 

αντιστοιχεί στο χρόνο μετάβασης σε ομαλή διάχυση για την κατανομή με 

sd(
jik →
) = 0.231vo.  Σκοτεινές αποχρώσεις υποδηλώνουν περιοχές 

επισκεπτόμενες από λίγους βαδιστές, ενώ ανοιχτόχρωμες κλίμακες δείχνουν 

περιοχές επισκεπτόμενες από πολλούς. Άσπρο και μαύρο αντιστοιχούν σε 

κόμβους που κατελήφθησαν από περ/ρους από 20 βαδιστές και από λιγότερους 

από 8, αντίστοιχα. Αριστερά: δίκτυο που χαρακτηρίζεται από κατανομή 

σταθερών ρυθμού με sd( jik → ) = 0.231vo . Δεξιά: δίκτυο που χαρακτηρίζεται από 

κατανομή σταθερών ρυθμού με  sd( jik → ) = 0.061vo. 
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Σχήμα 6.10. Δισδιάστατες τομές (x-y) διαμέσου δύο κυβικών πλεγμάτων 

που απεικονίζουν ισοϋψείς καμπύλες των∑ →
j

jik . (Α) Δίκτυο με δομικές 

συσχετίσεις που περιέχει 6 περιοχές σε κάθε διάσταση. (Β) δομικά ασυσχέτιστο 

(τυχαίο) δίκτυο. Και τα δύο δίκτυα διέπονται από την ίδια κατανομή σταθερών 

ρυθμού μέσης τιμής < jik → > = vo/6 και τυπικής απόκλισης sd( jik → ) = 0.220vo.  

Σχήμα 6.11. Αποτελέσματα προσομοιώσεων KMC για την μέση 

τετραγωνική μετατόπιση συναρτήσει του χρόνου για τυχαίο (χωρίς δομικές 

συσχετίσεις) δίκτυο και για τρία δίκτυα με δομικές συσχετίσεις. Σε όλες τις 

περιπτώσεις η κατανομή των σταθερών ρυθμού ήταν η ίδια, με μέση τιμή 

< jik → > = vo/6 και τυπική απόκλιση sd( jik → ) = 0.220vo. 

 

Κεφάλαιο 7 
Σχήμα 7.1. Τυπική απεικόνιση τυχαίου διδιάστατου δικτύου δύο φάσεων 

(άμορφης και κρυσταλλικής) με κρυσταλλικότητα 30%. (α) αρχική απεικόνιση, 

με την άμορφη περιοχή να χρωματίζεται με άσπρο και την κρυσταλλική με 

μαύρο και (β) απεικόνιση μετά τον εντοπισμό των απομονωμένων άμορφων 

συστάδων, κατά τον οποίο όλες οι άμορφες απομονωμένες περιοχές θεωρούνται 

ως περιοχές αποκλειόμενου όγκου (ακριβέστερα αποκλειόμενης επιφάνειας) και 

χρωματίζονται και αυτές με μαύρο. 

Σχήμα 7.2. Όμοια με σχήμα 7.2 αλλά για ποσοστό κρυσταλλικότητας 

35%. 

Σχήμα 7.3. Διαπερατότητα (διαιρεμένη με την διαπερατότητα πλήρως 

άμορφου συστήματος) συστήματος δύο φάσεων τυχαίας μορφολογίας 

συναρτήσει του βαθμού κρυσταλλικότητας όπως προέκυψε από προσομοιώσεις 

KMC σε κελιά διαστάσεων 60×60×60. Στο ίδιο γράφημα παρουσίαζονται και 

αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα από εμπορικά χρησιμοποιούμενα συστήματα 

ΡΕΤΙ-x (συμπολυμερή ΡΕΤ-ΡΕΙ όπου x η μοριακή σύσταση σε ΡΕΙ), ίδιου 

βαθμού κρυσταλλικότητας.  
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Εισαγωγή 

 

Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της σύγχρονης έρευνας, με μεγάλη 

τεχνολογική και βιομηχανική σημασία, είναι ο σχεδιασμός νέων πολυμερικών προϊόντων 

με βέλτιστες ρεολογικές, μηχανικές και οπτικές ιδιότητες, μειωμένο κόστος παραγωγής, 

μέγιστη δυνατή διάρκεια χρήσης, και φιλικότητα προς το περιβάλλον.  Για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της δημιουργίας νέων πολυμερών με βέλτιστα 

χαρακτηριστικά θα πρέπει να συσχετιστούν η χημική σύσταση, η μοριακή αρχιτεκτονική 

και μορφολογία του υλικού (που περιλαμβάνονται στον ευρύτερο όρο «δομή») με τις 

φυσικές ιδιότητες. Παραδοσιακός τρόπος εξαγωγής ποσοτικών σχέσεων δομής-ιδιοτήτων 

είναι οι απ’ ευθείας πειραματικές μετρήσεις για τον χαρακτηρισμό τόσο της δομής όσο 

και των ιδιοτήτων του υλικού. ‘Ένας δεύτερος τρόπος είναι κατάστρωση, τεκμηρίωση 

και χρήση φαινομενολογικών συσχετίσεων βασισμένων σε πειραματικές πληροφορίες 

και δοκιμασμένων πάνω σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων. Τέλος, σημαντική θέση 

ανάμεσα στις μεθόδους πρόβλεψης κατέχουν και οι θεωρίες οι οποίες, μέσα από 

θεμελιώδεις αρχές και φυσικούς νόμους, μπορούν να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα  

για πλήθος συστημάτων, αν και οι συχνά σημαντικές απλουστεύσεις που επικαλούνται, 

καθιστούν αναγκαία την επαλήθευση τους μέσα από πειραματικές δοκιμές.  

Η δεσπόζουσα κατάσταση τείνει να αλλάξει σε έναν βαθμό τα τελευταία χρόνια με 

την εμφάνιση και υιοθέτηση μίας νέας μεθόδου μελέτης: τις προσομοιώσεις, που πλέον 

εφαρμόζονται σε όλες τις κλίμακες μήκους και χρόνου (κβαντικές, ατομιστικές, 

μεσοσκοπικές και μακροσκοπικές). Οι μοριακές προσομοιώσεις έχουν ωριμάσει 

σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες και έχουν εφαρμοστεί με σημαντική επιτυχία σε 
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αρκετά  πολυμερικά συστήματα για την έγκυρη και ακριβή πρόβλεψη των στατικών, 

δυναμικών, ρεολογικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων φραγής (διαπερατότητας, 

εκλεκτικότητας). Παράλληλα, η ισχύς των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών – που 

αποτελούν το απαραίτητο μέσο για την εφαρμογή των  προσομοιώσεων – έχει αυξηθεί 

δραματικά, ενώ ταυτόχρονα το μειωμένο κόστος τους τους καθιστά ολοένα και πιο 

προσιτούς προς μαζική απόκτηση και λειτουργία. Σε σχέση με τα πειράματα οι 

προσομοιώσεις αποτελούν μία οικονομική συμπληρωματική λύση, ενώ σε σχέση με τις 

ημιεμπειρικές, φαινομενολογικές προσεγγίσεις παρέχουν –θεωρητικά- «ακριβή» 

αποτελέσματα χωρίς να επικαλούνται χονδροειδείς απλουστεύσεις και παραδοχές. 

Πρακτικά, λόγω περιορισμών στον  υπολογιστικό χρόνο  που απαιτείται για τη μοριακή 

προσομοίωση πολύπλοκων συστημάτων, όπως είναι τα πολυμερή, είναι συνήθης η 

εισαγωγή κάποιων προσεγγίσεων και στις προσομοιώσεις, οι οποίες όμως είναι λιγότερο 

δραστικές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες που χρησιμοποιούνται σε καθαρά θεωρητικές 

αναλύσεις ή συσχετίσεις. Αν και υπάρχει ακόμα πολύς – και ανηφορικός -  δρόμος να 

διανυθεί, οι προσομοιώσεις σήμερα αναγνωρίζονται ως το εργαλείο εκείνο που με 

κατάλληλη χρήση μπορεί να καταδείξει τους μηχανισμούς, ακόμα και σε ατομικό 

επίπεδο, που διέπουν τα υπό μελέτη φαινόμενα και καθορίζουν την μακροσκοπική 

συμπεριφορά ενός υλικού συστήματος. Οι προσομοιώσεις έχουν τη δυνατότητα να 

επιβεβαιώσουν, να βελτιώσουν ή και να απορρίψουν προτεινόμενες θεωρίες, ενώ 

παράλληλα μπορούν να δώσουν κάποιες πολύτιμες απαντήσεις  στον σχεδιασμό και τη 

χρήση νέων υλικών χωρίς να χρειαστούν πολλές απαιτητικές- τόσο χρονικά όσο και 

οικονομικά- πειραματικές δοκιμές.  
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Τα πολυμερή παρουσιάζουν ιδιαίτερα πολύπλοκη δομή σε σχέση με τα απλά υγρά 

και διαφέρουν πολύ από τα τελευταία ως προς τις κλίμακες μήκους και χρόνου που 

καθορίζουν την συμπεριφορά τους. Όσον αφορά στις κλίμακες μήκους, αυτές 

εκτείνονται από το μήκος δεσμού, που είναι της τάξης του 1Å, έως την απ’ άκρου εις 

άκρο απόσταση μιας αλυσίδας, που είναι της τάξης των 102Å για άμορφα πολυμερή 

σχετικά μεγάλου βαθμού πολυμερισμού. Σε ημικρυσταλλικά πολυμερή το μέγεθος των 

κρυσταλλιτών  μπορεί να φτάσει τα 104Å,  ενώ σε πολυμερικά μίγματα οι περιοχές των 

διαφορετικών φάσεων μπορεί να έχουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.  Σχετικά με τις 

κλίμακες χρόνου της δυναμικής των πολυμερών σ’ ένα τήγμα ομοπολυμερούς, αυτές 

ξεκινούν από την περίοδο δόνησης των δεσμών (της τάξεως 10-14s) για να καταλήξουν 

στον μέγιστο χρόνο χαλάρωσης της αλυσίδας (δηλαδή το χρόνο που απαιτείται 

προκειμένου να διαχυθεί μια αλυσίδα κατά απόσταση ίση με την απ΄ άκρου εις άκρο) 

που είναι της τάξης των 10-3s για συνήθη μοριακά βάρη. Από την άλλη μεριά οι χρόνοι 

χαλάρωσης όγκου και ενθαλπίας σε υαλώδη πολυμερή είναι της τάξης των 108s (χρόνια). 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η εξαιρετικά ευρεία κατανομή χαρακτηριστικών 

χρόνων και μηκών που διέπουν τα πολυμερικά συστήματα απαιτεί μια ιδιαίτερη 

αντιμετώπιση και δεν είναι εφικτό με χρήση μόνο μιας μεθόδου προσομοίωσης να 

προσδιοριστούν όλες οι ιδιότητες και να προβλεφθεί πλήρως η συμπεριφορά του 

συστήματος. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη και αναγκαία η ιεραρχική αντιμετώπιση του 

προβλήματος πρόρρησης των ιδιοτήτων πολυμερών, με διάφορες τεχνικές και 

μεθόδους θεωρητικής ανάλυσης και προσομοίωσης, καθεμία από τις οποίες 

εστιάζεται σε ένα διαφορετικό «παράθυρο» κλιμάκων μήκους και χρόνου. Τα 

διαφορετικά αυτά επίπεδα ανάλυσης και προσομοίωσης πρέπει να ανταλλάσσουν 
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πληροφορίες και δεδομένα μεταξύ τους, περνώντας από το μικροσκοπικό (ατομιστικό) 

στο μεσοσκοπικό και καταλήγοντας στο μακροσκοπικό επίπεδο και από χρόνους της 

τάξης των fs σε κλίμακες χρόνου ετών. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται ένα διάγραμμα ροής 

για μια τέτοια ιεραρχική μεθοδολογία που στοχεύει στην πρόβλεψη θερμοδυναμικών 

ιδιοτήτων και ιδιοτήτων διαπερατότητας από αέρια, και αναφέρονται οι μέθοδοι  

προσομοίωσης που χρησιμοποιούνται σε κάθε επίπεδο, καθώς επίσης και οι ιδιότητες 

που μπορούν να υπολογιστούν. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το πλέον σημαντικό είναι το 

στάδιο της ατομιστικής προσομοίωσης, γιατί σε αυτό λαμβάνονται υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος σε επίπεδο ατόμου. Η επιτυχής δειγματοληψία 

αντιπροσωπευτικών ατομιστικών απεικονίσεων του μακρομοριακού συστήματος είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμη όχι μόνο για την έγκυρη πρόβλεψη των ιδιοτήτων δομής και δυναμικής 

σε αυτό το επίπεδο, αλλά για την επιτυχή ολοκλήρωση της ιεραρχικής μελέτης στο 

σύνολο της. Είναι επιτακτική η ανάγκη για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων 

εξελιγμένων και δραστικών μεθόδων για την αποτελεσματική και αποδοτική 

προσομοίωση των επακριβών χαρακτηριστικών του πολυμερούς σε όλες τις κλίμακες 

μήκους και χρόνου.  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρείται μία αντιμετώπιση του 

προβλήματος της μοντελοποίησης πολυμερών σε πολλαπλές κλίμακες μήκους και 

χρόνου μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων αλγορίθμων που, σε συνδυασμό με 

τους ήδη υπάρχοντες, μπορούν να προσφέρουν μια καθαρή εικόνα για τους δεσπόζοντες 

μηχανισμούς που καθορίζουν την συμπεριφορά του συστήματος καθώς και να 

παράσχουν έγκυρες προβλέψεις για τις ιδιότητες δομής, ισορροπίας και 

διαπερατότητας/φραγής των πολυμερών.  
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Σχήμα 1. Διάγραμμα ροής της ιεραρχικής θεώρησης για την μοντελοποίηση του συστήματος σε 

διάφορες κλίμακες χρόνου και μήκους μέσω ποικίλων μεθόδων προσομοίωσης. 

Δημιουργία απεικονίσεων-τοπικών ελαχίστων της δυναμικής ενέργειας
(Μοριακή Μηχανική - Molecular Mechanics, MM)

(ατομιστική λεπτομέρεια)

Αποτελεσματική δειγματοληψία μεγάλου πλήθους απεικονίσεων
αντιπροσωπευτικών μιας συγκεκριμένης θερμοδυναμικής κατάστασης

(Monte Carlo - MC)
(ατομιστική λεπτομέρεια)

πυκνότητα

γυροσκοπική ακτίνα

στατικός παράγοντας δομής

Εξέλιξη του συστήματος σε πραγματικό χρόνο
(Μοριακή Δυναμική - Molecular Dynamics, MD)

(ατομιστική λεπτομέρεια)

συντελεστής αυτοδιάχυσης αλυσίδων

δυναμικός παράγοντας δομής

χρόνοι χαλάρωσης

Εξέλιξη του συστήματος πολυμερές -διεισδυτής σε μεγάλες κλίμακες
χρόνου

(Θεωρία Μεταβατικών Καταστάσεων - Transition State Theory, TST)
(ατομιστική λεπτομέρεια)

κατανομή ελέυθερου όγκου

σταθερές ρυθμού μετάβασης αερίων
μορίων μεταξύ θέσεων ρόφησης

διαλυτότητα

Κίνηση και μετατόπιση βαδιστών σε μοντέλο πλέγματος
(Κινητική Monte Carlo - Kinetic Monte Carlo, KMC)

(αδροποίηση - μεσοσκοπική κλίμακα)

διαχυτότητα αερίων σε άμορφο
πολυμερές

Κίνηση βαδιστών σε συνεχές μοντέλο δύο φάσεων
(Κινητική Monte Carlo - Kinetic Monte Carlo, KMC)

(αδροποίηση - μακροσκοπική κλίμακα)

διαχυτότητα αερίων σε
ημικρυσταλλικό πολυμερές

Δημιουργία πολυμερούς
(Άμορφο Κελί -Amorphous Cell)

(ατομιστική λεπτομέρεια)
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Η δομή της διδακτορικής διατριβής είναι η ακόλουθη: 

♦ Στο κεφάλαιο 1 αναλύονται οι κυριότεροι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται 

στη μοριακή προσομοίωση. Επίσης παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που 

καθορίζουν τα χαρακτηριστικά δομής, διαμόρφωσης, δυναμικής και φραγής των 

πολυμερών, 

♦ Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται δύο νέες κινήσεις Monte Carlo (ΜC) 

ατομιστικής λεπτομέρειας που επιτρέπουν την εύρωστη δειγματοληψία 

απεικονίσεων πολυμερικών συστημάτων πολύπλοκης μοριακής αρχιτεκτονικής.  

♦ Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μία διεξοδική ανάλυση των επιδόσεων των υπαρχουσών 

κινήσεων MC και προτείνονται οι βέλτιστοι συνδυασμοί κινήσεων που 

επιτρέπουν την εξισορρόπηση συστημάτων μεγάλου βαθμού πολυμερισμού που 

χαρακτηρίζονται από διάφορες κατανομές μοριακού βάρους.  

♦ Στο κεφάλαιο 4 επεκτείνεται η μεθοδολογία των κεφαλαίων 2 και 3 στη 

μοριακή μοντελοποίηση μη γραμμικών πολυμερών και παρουσιάζονται τα 

πρώτα αποτελέσματα από την ατομιστική προσομοίωση MC πολυμερούς 

σχήματος –Η (H-shaped). 

♦ Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται μία μέθοδος δειγματοληψίας απεικονίσεων 

κοντά και κάτω από τη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (Tg), μελετάται η 

διαφορετική συμπεριφορά που εμφανίζουν στις δυναμικές τους ιδιότητες 

ισομερή πολυμερή της ίδιας χημικής σύστασης μέσω ατομιστικών 

προσομοιώσεων Μοριακής Δυναμικής (Molecular Dynamics – MD) και γίνεται 

μία προσπάθεια να εντοπιστούν διαφορές στις ιδιότητες φραγής των 
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διαφορετικών ισομερών πολυμερών μέσω της Θεωρίας Μεταβατικών 

Καταστάσεων (Transition State Theory – TST). 

♦ Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ένα αδροποιημένο, μεσοσκοπικό μοντέλο 

πλέγματος (coarse-grained lattice model) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

πρόβλεψη της διαχυτότητας αερίων σε άμορφα πολυμερή χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από ατομιστικές προσομοιώσεις TST. 

♦ Τέλος στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται ένα μακροσκοπικό  μοντέλο δύο φάσεων 

(two phase model) για την προσομοίωση της διαχυτότητας μικρών αέριων 

μορίων σε ημικρυσταλλικά πολυμερή. Η κρύσταλλοι θεωρούνται τυχαία 

κατανεμημένοι και αδιαπέρατοι, ενώ δεδομένα για την διαχυτότητα της 

άμορφης φάσης μπορούν να προκύψουν από τις προσομοιώσεις σε μοντέλο 

πλέγματος του κεφαλαίου 6. 
Όσον αφορά στα πολυμερή που προσομοιώθηκαν θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

προσομοιώσεις Monte Carlo εφαρμόστηκαν σε τήγματα γραμμικού πολυαιθυλενίου (PE) 

(κεφάλαια 2 και 3) και σε τήγματα PE σχήματος Η (κεφάλαιο 4). Η επιλογή αυτή έγινε 

λόγω της απλότητας του ΡΕ καθώς επίσης της ύπαρξης πληθώρας διαθέσιμων δεδομένων 

από προηγούμενες προσομοιώσεις, αλλά και πειράματα. Οι λόγοι αυτοί καθιστούν το ΡΕ 

πλέον κατάλληλο για την εφαρμογή και δοκιμή νέων αλγορίθμων. Οι προσομοιώσεις 

MD και TST έγιναν σε συστήματα πολυ[τερεφθαλικού αιθυλεστέρα] (PΕΤ) και 

πολυ[ισοφθαλικού αιθυλεστέρα] (PEI). Το PET και τα συμπολυμερή του (PET, PET-

PEI, PET-PEN) λόγω του χαμηλού κόστους, της υψηλής αντοχής και επεξεργασιμότητάς 

τους, καθώς και των υψηλών ιδιοτήτων φραγής, είναι από τα πιο σημαντικά και 

διαδεδομένα πολυμερή στην βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Οι νέες απαιτήσεις 
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που έχουν εγερθεί τα τελευταία χρόνια για βελτιωμένα χαρακτηριστικά φραγής 

καθιστούν επιβεβλημένη την εφαρμογή προσομοιώσεων τέτοιων συστημάτων σε 

ιεραρχική κλίμακα, ώστε να δοθούν ασφαλείς προβλέψεις για τις ιδιότητες φραγής 

(διαπερατότητας) δεδομένης της χημικής σύστασης και της μορφολογίας. Επίσης, μέσω 

του μοντέλου δύο φάσεων (κεφάλαιο 7) επιχειρείται η ποιοτική μελέτη της επίδρασης 

κρυσταλλικής φάσης στην διαχυτότητα (και στην διαπερατότητα) του μέσου. 

Τέλος, το μοντέλο που αναλύεται στο κεφάλαιο 6 είναι γενικό και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα πολυμερικής μήτρας – αερίου διεισδυτή, αρκεί να 

υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από προσομοιώσεις TST σε ατομιστικό επίπεδο, όπως θα 

αναλυθεί στην συνέχεια.  
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Κεφάλαιο 1 

 

Μακρομοριακή Θεωρία και Προσομοιώσεις 

 
 

1.1 Δημιουργία αρχικών απεικονίσεων της πολυμερικής μήτρας 

(Άμορφο κελί – Amorphous Cell) 

 

Είναι προφανές ότι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανείς κατά τη μοριακή 

προσομοίωση πολυμερών είναι το πώς θα γίνει η αναπαράσταση των ατόμων (κέντρων 

αλληλεπίδρασης), καθώς επίσης και το πώς θα δημιουργηθεί η αρχική απεικόνιση κατά 

την οποία όλα τα σωματίδια που συνιστούν το σύστημα θα έχουν πλήρως ορισμένες τις 

θέσεις τους (και τις ταχύτητες τους στην περίπτωση Μοριακής Δυναμικής (MD)1), ενώ 

παράλληλα η δεσμική γεωμετρία (μήκη δεσμών, γωνίες κάμψης δεσμών, γωνίες στρέψης 

δεσμών) θα είναι ρεαλιστική, όπως επίσης και η ενέργεια αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ατόμων. Όσον αφορά στην αναπαράσταση, είτε αντιμετωπίζεται κάθε άτομο ως  

ανεξάρτητο, σφαιρικό κέντρο αλληλεπίδρασης, σύμφωνα με το μοντέλο διακριτών 

ατόμων (explicit atom model – EA model)2,3 είτε  υιοθετείται το μοντέλο ενοποιημένων 

ατόμων (united atom model – UA model)4,5 κατά το οποίο ένα σύνολο συνδεδεμένων 

ατόμων (πχ CH3, CH2, CH) εκλαμβάνεται ως ένα ενιαίο, σφαιρικό κέντρο 

αλληλεπίδρασης. Το κύριο πλεονέκτημα της δεύτερης θεώρησης (UΑ) είναι η απλότητα 

και ευκολία εφαρμογής, καθώς επίσης και οι σημαντικά λιγότεροι βαθμοί ελευθερίας που 
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απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή του συστήματος, με συνέπεια το μοντέλο UA να 

έχει μικρότερες υπολογιστικές απαιτήσεις και να απαιτείται μικρότερος χρόνος για τον 

υπολογισμό των δυναμικών αλληλεπιδράσεων. Από την άλλη μεριά, το μοντέλο ΕΑ, αν 

και υστερεί σημαντικά σε υπολογιστική ταχύτητα και έχει μεγάλες απαιτήσεις ειδικά για 

πολυμερή μεγάλου μοριακού βάρους, δίνει ιδιαίτερα ακριβείς προβλέψεις σε όλο το 

εύρος των στατικών και δυναμικών ιδιοτήτων του συστήματος. Μία ενδιάμεση λύση 

αποτελεί το ανισότροπο μοντέλο ενοποιημένων ατόμων (anisotropic united atom model - 

AUA)6,7 το οποίο υιοθετεί την περιγραφή ενοποιημένων ατόμων (UA) αλλά παράλληλα 

εισάγει ανισοτροπία στις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ενοποιημένων 

κέντρων. Η επιλογή της κατάλληλης περιγραφής και αναπαράστασης των ατόμων 

εξαρτάται αποκλειστικά από το σύστημα που εξετάζεται και τη μέθοδο προσομοίωσης 

που υιοθετείται. Μακρομόρια απλής χημικής σύστασης και δομής (πολυολεφίνες όπως 

πολυαιθυλένιο (PE), πολυβουταδιένιο (PB), πολυισοπρένιο (PI) κ.α.) μπορούν να 

αναπαρασταθούν χωρίς προβλήματα με το μοντέλο UA, ενώ για πολυμερή πολύπλοκης 

χημικής σύστασης (πολυεστέρες όπως PET, PEI, PEN κ.α.) πρέπει να υιοθετηθεί το 

μοντέλο ΕΑ. Γενικά, το μοντέλο ΕΑ, αν και προσφέρει μεγάλη ακρίβεια στην πρόβλεψη 

των ιδιοτήτων, δεν επιτρέπει τη μοντελοποίηση συστημάτων μεγάλου βαθμού 

πολυμερισμού εξαιτίας των μεγάλων υπολογιστικών απαιτήσεων, που το καθιστούν 

ακατάλληλο για προσομοιώσεις σε μεγάλες κλίμακες χρόνου (δεκάδες ns) συστημάτων 

με πολύ μεγάλο πλήθος ατόμων. Πρόσφατα προτάθηκε μια εναλλακτική λύση για το 

παραπάνω πρόβλημα, σύμφωνα με την οποία κατ’ αρχήν δημιουργούνται μεγάλες 

τροχιές (trajectories) από προσομοιώσεις ΜD με την περιγραφή ενοποιημένων ατόμων 
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και στη συνέχεια δημιουργούνται ξεχωριστές τροχιές (με βάση τις προηγούμενες) στις 

οποίες λαμβάνεται υπόψη η κίνηση όλων των ατόμων εκ των υστέρων (a posteriori).8 

Τα άτομα των πολυμερικών αλυσίδων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (καθώς και με 

οποιαδήποτε άλλα μόρια υπάρχουν στο σύστημα) με δεσμικές (bonded) και μη δεσμικές 

(non-bonded) δυνάμεις. H δεσμική ενέργεια προέρχεται από παραμορφώσεις των μηκών 

των δεσμών (bond lengths), των γωνιών κάμψης δεσμών (bond bending angles) και των 

γωνιών στρέψης (torsional angles). Οι δεσμικές αλληλεπιδράσεις μηκών και γωνιών 

κάμψης συχνά περιγράφονται μέσω μηχανικών ελατηρίων. Οι μη δεσμικές 

αλληλεπιδράσεις ασκούνται μεταξύ ατόμων που είτε βρίσκονται στο ίδιο μόριο αλλά δεν 

είναι συνδεδεμένα με δεσμούς (ενδομοριακές – intramolecular), είτε ανήκουν σε 

διαφορετικά μόρια (διαμοριακές – intermolecular). Οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις 

περιγράφονται συνήθως μέσω δυναμικών ζεύγους τύπου Lennard – Jones (LJ) και 

ηλεκτροστατικών δυναμικών Coulomb. Το άθροισμα όλων των ενεργειακών, διατομικών 

αλληλεπιδράσεων αποτελεί τη δυναμική ενέργεια του συστήματος ( )NrrrV rrr ,...,, 21  που 

αποτελείται από N άτομα, όπου η θέση του ατόμου i προσδιορίζεται από το διάνυσμα  ir
r   

σε Καρτεσιανές συντεταγμένες. Στην ορολογία των προσομοιώσεων η δυναμική 

ενέργεια έχει καθιερωθεί να ονομάζεται και ως πεδίο δυναμικού (force field) και στις πιο 

απλές περιπτώσεις εκφράζεται από την ακόλουθη μαθηματική σχέση: 

1 2 N
ί

ί ά

ί έ

V(r , r ,..., r )          ώ ύ

                            ώ ί ύ

                            ώ ί έ ύ

    

δεσμο

γων ες κ μψης

γων ες στρ ψης

= παραμορφ σεις δεσμο

+ παραμορφ σεις γων ας δεσμο

+ παραμορφ σεις γων ας στρ ψης δεσμο

∑

∑

∑

r rv

ά ύ ό

bond bend tor nonbond

                   έ ά

                       V V V V
μη δεσμικ ζε γη ατ μων

+ μη δεσμικ ς αλληλεπιδρ σεις

= + + +

∑

   (1.1) 
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Η ενέργεια δεσμού (Vbond) που ενώνει δύο άτομα περιγράφεται συνήθως σύμφωνα 

με την εξίσωση αρμονικού δυναμικού: 

2)(
2
1

obondbond kV ll −⋅=         (1.2) 

όπου l  το μήκος δεσμού και ol  το μήκος ισορροπίας. Το δυναμικό κάμψης δεσμού  

(Vbend) σε μία συνεχόμενη τριάδα ατόμων δίνεται συνήθως από ανάλογης μορφής 

έκφραση: 

                    2)(
2
1

obend kV θ−θ⋅= θ       (1.3) 

όπου θ η γωνία κάμψης δεσμού και θo η τιμή ισορροπίας της. Το δυναμικό στρέψης 

δεσμού (Vtor) δίνεται ως άθροισμα της μορφής: 

   ∑
=

φ⋅=
n

i

i
itor cV

0

)cos(                  (1.4) 

όπου φ η γωνία στρέψης δεσμού και n μπορεί να πάρει τις τιμές 3,5 ή και 8 ανάλογα με 

ποίο είδος δυναμικού χρησιμοποιείται. Τέλος οι μη δεσμικές ενέργειες ζεύγους Lennard-

Jones (VL-J) και Coulomb (VC) δίνονται από τις σχέσεις: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σ−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σ⋅ε=−

612

4
rr

V JL       (1.5) 

r
qq

V
m

C ⋅ε
⋅

= 21         (1.6) 

όπου οι παράμετροι Lennard-Jones ε και σ είναι το βάθος πηγαδιού και η διάμετρος 

κρούσης, αντίστοιχα, r είναι η απόσταση μεταξύ των δύο ατόμων, q1, q2 είναι τα φορτία 

των δύο ατόμων και εm η διηλεκτρική σταθερά του μέσου που παρεμβάλλεται μεταξύ 

των ατόμων. Για ζεύγη ανόμοιων κέντρων (i και j) αλληλεπίδρασης τα ε και σ 

υπολογίζονται συνήθως από τον κανόνα συνδυασμού Lorentz-Berthelot: 
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ji ε⋅ε=ε  και 
2

ji σ+σ
=σ     (1.7) 

Η παραμετροποίηση της δυναμικής ενέργειας (δηλαδή η απόδοση τιμών στις σταθερές 

kbond, kθ, ε, σ κτλ) βασίζεται κυρίως σε βέλτιστες προσαρμογές σε πειραματικά δεδομένα 

για τις δομικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες ολιγομερών αναλόγων υπό διάφορες 

συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας9,10,11 είτε σε φασματοσκοπικά δεδομένα και ab initio 

υπολογισμούς.12,13  

Η ανάπτυξη νέων εξελιγμένων αλγορίθμων προσομοίωσης έχει οδηγήσει σε 

επιτακτική ανάγκη υλοποίησης και εφαρμογής έγκυρων μοντέλων δυναμικού που θα 

παρέχουν ακριβείς προβλέψεις για ένα μεγάλο εύρος πολυμερών. Πρόσφατα έχει 

αναπτυχθεί μία μεγάλη ποικιλία από νέα δυναμικά, τα περισσότερα από τα οποία όμως 

είναι περιορισμένα σε συγκεκριμένες ομάδες μορίων και παρέχουν ικανοποιητική 

περιγραφή των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων μόνο στην κατάσταση στην οποία 

βελτιστοποιήθηκαν οι παράμετροι τους. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα 

δυναμικά δεύτερης γενιάς PCFF (Polymer Consistent Force Field)14,15 και COMPASS 

(Condensed-phase Optimized Molecular Potentials for Atomistic Simulation Studies)16,17 

(με το δεύτερο να αποτελεί μετεξέλιξη του πρώτου) για τα οποία έχει αποδειχτεί ότι 

παρέχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη συμπεριφορά PVT για μεγάλη ποικιλία 

οργανικών ενώσεων και πολυμερών σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και πιέσεων. Η 

γενική έκφραση της συνολικής δυναμικής ενέργειας του συστήματος για τα δυναμικά 

δεύτερης γενιάς συνοψίζεται στην εξίσωση 1.8.18 Οι όροι 1,2,3 της εξίσωσης 1.8 

αντιστοιχούν στα δυναμικά έκτασης δεσμών (Vbond), κάμψης γωνιών δεσμών (Vbend) και 

στρέψης δεσμών (Vtor), αντίστοιχα, και μπορούν να συγκριθούν με τους ανάλογους των 

εξισώσεων 1.2-1.4. Ο 4ος όρος αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του δυναμικού 
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παραμόρφωσης εκτός επιπέδου (out-of-plane) όπου χ η γωνία εκτός επιπέδου κατά 

Wilson, ενώ οι όροι 5-11 είναι συνδυαστικοί και έχει βρεθεί ότι είναι σημαντικοί για την 

ακριβή πρόβλεψη ιδιοτήτων που εξαρτώνται ισχυρά από τους δονητικούς βαθμούς 

ελευθερίας (δονητικά φάσματα, θερμοχωρητικότητες). Ο 12ος όρος εκφράζει τις 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb και τέλος  καθορίζονται οι δυνάμεις van der Waals 

(της μορφής 9-6 και όχι 12-6 όπως στην εξίσωση 1.5).  

( ) ( ) ( )

2 3 4
pot 2 0 3 0 4 0

2 3 4
2 0 3 0 4 0

0 0 0
1 1 2 2 3 3

2
χ 0 0 0 0

V [K ( ) K ( ) K ( )

H ( ) ( ) ( )

V 1 cos V 1 cos 2 V 1 cos 3

Κ F ( ) ( ) F ( ) ( )′ ′θθ
′ ′θ θ

= − + − + −

+ θ − θ + Η θ − θ + Η θ − θ

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ − φ − φ + − φ − φ + − φ − φ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

′ ′ ′ ′+ χ + − − + θ − θ θ − θ

∑

∑

∑

∑ ∑∑ ∑∑
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l
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0 1 2 3
φ

0 1 2 3
θ

i
0 0 9
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( - )[V cos V cos 2 V cos 3 ]
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9

>

⎡ ⎤
⎢ ⎥
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∑

(11) (12) (13)
i j j

 (1.8) 

Είναι προφανές ότι η ακρίβεια που παρέχει ο φορμαλισμός 1.8 είναι μεγάλη και 

δεν μπορεί να συγκριθεί με την αντίστοιχη των εξισώσεων 1.2-1.4 που χρησιμοποιούνται 

στα περισσότερα μοντέλα, είναι όμως επίσης φανερό ότι ο αναλυτικός υπολογισμός τόσο 
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μεγάλου πλήθους δυναμικών αλληλεπιδράσεων (και μάλιστα σε μοντέλα  ΕΑ) έχει 

τεράστιες υπολογιστικές απαιτήσεις και δεν ενδείκνυται για συστήματα πολυμερικών 

αλυσίδων μεγάλου μήκους. Τα πεδία δυναμικού αποτελούν την καρδιά όλων των 

σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων προσομοίωσης και η ακρίβεια τους είναι αναγκαία 

(αλλά όχι ικανή) προϋπόθεση για την σωστή πρόβλεψη όλων των ιδιοτήτων των 

πολυμερικών συστημάτων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το κύριο τμήμα του υπολογιστικού 

χρόνου κάθε είδους προσομοίωσης δαπανάται στον υπολογισμό των δυναμικών 

αλληλεπιδράσεων και κυρίως των μη δεσμικών (γιατί αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν 

συνεισφορές από κάθε ζεύγος ατόμων στο σύστημα). Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό 

να γίνει σωστή επιλογή του μοριακού μοντέλου, καθώς χρήση αδρού μοντέλου μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτελέσματα που θα στερούνται ακρίβειας και θα είναι μη ρεαλιστικά,  ή 

χρήση πολύπλοκων δυναμικών όπως το COMPASS - χωρίς όμως να απαιτείται και να 

επιβάλλεται από τα δεδομένα και τις συνθήκες του προβλήματος - μπορεί να 

καταναλώσει τεράστιο υπολογιστικό χρόνο και ισχύ, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο 

την προσομοίωση μη πρακτική και μη αξιοποιήσιμη.   

Στην παρούσα διατριβή, ανάλογα με το σύστημα που μελετάται, χρησιμοποιούνται, 

διαφορετικού τύπου δυναμικά: 

♦ Κατά την εξισορρόπηση ατομιστικών απεικονίσεων τηγμάτων γραμμικού και 

διακλαδωμένου πολυαιθυλενίου (PΕ) με την μέθοδο MC υιοθετείται η 

αναπαράσταση ενοποιημένων ατόμων (UΑ) και οι ενεργειακές αλληλεπιδράσεις 

περιγράφονται από ένα σχετικά απλό δυναμικό η μορφή του οποίου 

περιγράφεται  πλήρως από τις εξισώσεις 1.2-1.4 (η περιγραφή του μοριακού 

μοντέλου για γραμμικά και διακλαδωμένα συστήματα δίνεται στα κεφάλαια 2.2 
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και 4.2, αντίστοιχα). Η χρήση του μοντέλου δυναμικού παρέχει ακριβή 

αποτελέσματα, γεγονός που απορρέει αφ’ ενός  από την κατάλληλη επιλογή των 

παραμέτρων των δυναμικών αλληλεπίδρασης που το αποτελούν, αφ’ ετέρου από 

την απλή χημική δομή των ατόμων που αποτελούν το πολυαιθυλένιο. 

♦ Στην περίπτωση των ατομιστικών προσομοιώσεων της δυναμικής συστημάτων 

πολυμερών PET και PEI, λόγω της πολύπλοκης χημικής και αρχιτεκτονικής 

δομής των μακρομορίων είναι επιβεβλημένη η χρήση εξελιγμένου δυναμικού 

δεύτερης γενιάς (PCFF ή COMPASS) και πλήρους αναπαράστασης διακριτών 

ατόμων (ΕΑ). Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται τα κριτήρια επιλογής του δυναμικού 

(PCFF) και καταδεικνύεται ότι η χρήση πολύπλοκων δυναμικών οδηγεί 

αναγκαστικά σε παρακολούθηση του συστήματος για πολύ μικρές κλίμακες 

χρόνου (1-2ns).    

   Έχοντας επιλέξει τον τρόπο αναπαράστασης των ατόμων και το είδος των ενεργειακών 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα τους, στη συνέχεια αλυσίδες του πολυμερούς γεμίζουν ένα 

κυβικό (συνήθως) κουτί  που καλείται κελί (cell) στην ορολογία των προσομοιώσεων. Ο 

αριθμός των κέντρων αλληλεπίδρασης που βρίσκονται στο κελί δεν μπορεί να ξεπεράσει 

τις 10000-12000 για τυπικές μοριακές προσομοιώσεις σε σύγχρονους υπολογιστές, ενώ 

μπορεί να αυξηθεί κατά μία τάξη για ειδικές προσομοιώσεις που πραγματοποιούνται σε 

υπερσύγχρονα συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών. Δεδομένου του περιορισμένου 

πλήθους ατόμων που περιέχει το κουτί, οι διαστάσεις του δεν μπορούν συνήθως να 

ξεπερνούν τα 90-100Å (δηλαδή λίγα nm). Για να αποφευχθούν οι επιδράσεις επιφάνειας 

είναι αναγκαίο να εισαχθούν περιοδικές οριακές συνθήκες (periodic boundary 

conditions), δηλαδή το κελί αναφοράς να περιστοιχίζεται από όμοια κελιά-είδωλα με 
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πανομοιότυπο περιεχόμενο. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε το κουτί 

να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να μην επηρεάζονται τα αποτελέσματα από το 

πεπερασμένο μέγεθος του συστήματος (finite system-size effects). Το πόσο μεγάλο 

πρέπει να είναι το κουτί ώστε να μην εμφανίζονται μη πραγματικές (artificial) 

αλληλεπιδράσεις καθορίζεται από τις διαστάσεις των πολυμερικών  αλυσίδων μέσα σε 

αυτό.  

 Δύο χαρακτηριστικά μεγέθη που προσδιορίζουν τις διαστάσεις των μακρομορίων 

είναι η μέση τετραγωνική απ’ άκρου εις άκρο απόσταση (end-to-end distance) <R2> και 

η μέση τετραγωνική γυροσκοπική ακτίνα (radius of gyration) < 2
gR > της αλυσίδας. Η 

μέση τετραγωνική γυροσκοπική ακτίνα ορίζεται μαθηματικά από την σχέση: 

∑
=

−>=<
N

i
cmig rr

N
R

1

22 )(1 rr      (1.9) 

όπου Ν ο αριθμός των ατόμων (ίσης μάζας) και cmrr  το διάνυσμα που προσδιορίζει τις 

συντεταγμένες του κέντρου μάζας της αλυσίδας σύμφωνα με την σχέση: 

∑
=

=
N

i
icm r

N
r

1

1 rr                    (1.10) 

Όταν ένα μακρομόριο βρεθεί σε καλό διαλύτη τότε τα τμήματα του αρέσκονται 

στο να περιβάλλονται από μόρια του διαλύτη με συνέπεια να παρουσιάζει διογκωμένο 

μέγεθος ενώ αντίθετα σε περίπτωση κακού διαλύτη τα άτομα του πολυμερούς 

μαζεύονται γύρω από  μονομερή ίδιου τύπου και μακριά από τα μόρια του διαλύτη με 

αποτέλεσμα να μειώνονται οι διαστάσεις των μακρομορίων. Υπό κατάλληλο διαλύτη (Θ 

διαλύτη που είναι διαφορετικός για κάθε πολυμερές) και συνθήκες (Θ-θερμοκρασία) οι 

δυνάμεις έλξης και άπωσης αλληλοαναιρούνται και το πολυμερές αποκτά – σε αυτές τις 

συνθήκες – αδιατάρακτες διαστάσεις (unperturbed dimensions), οι αλυσίδες ονομάζονται 
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αδιατάρακτες (unperturbed chains) και οι διαμορφώσεις τους διέπονται αποκλειστικά 

από τοπικές (local) αλληλεπιδράσεις.19 Για τις αδιατάρακτες αλυσίδες ισχύει η σχέση: 

22 )1( l−>=< ∞ NCR     (1.11) 

όπου το μέγεθος ∞C ονομάζεται χαρακτηριστικός λόγος (characteristic ratio) εξαρτάται 

από τη φύση των τοπικών αλληλεπιδράσεων και αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο της 

ακαμψίας του πολυμερούς και l το μέσο μήκος των σκελετικών δεσμών (ο αριθμός των 

δεσμών είναι Ν-1). Στην περίπτωση αδιατάρακτων αλυσίδων ισχύει επίσης και η σχέση: 

><>=< 22

6
1 RRg     (1.12) 

που συνδέει τη γυροσκοπική ακτίνα με την απόσταση των άκρων της αλυσίδας. 

Σύμφωνα με τον Flory19 όταν ένα πολυμερές βρεθεί σε ένα τήγμα σε δεδομένες 

συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας υπάρχουν δύο αντίρροπες τάσεις που καθορίζουν το 

μέγεθος των αλυσίδων  του: κατ’ αρχήν υπάρχει το φαινόμενο του αποκλειόμενου όγκου 

(excluded volume) κατά το οποίο διαφορετικά τμήματα του πολυμερούς δεν μπορούν να 

έρθουν πολύ κοντά μεταξύ τους λόγω των μεγάλων απωστικών, μη δεσμικών 

αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων που γειτνιάζουν. Αυτό το 

φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση των διαστάσεων του πολυμερούς. Κατά 

δεύτερο λόγο, υπάρχουν διαμοριακές αλληλεπιδράσεις αποκλειόμενου όγκου με τα 

τμήματα των περιβαλλουσών αλυσίδων, που αποτρέπουν το πολυμερές από το να 

προσλάβει εκτεταμένες διαστάσεις. Σύμφωνα με την υπόθεση των αδιατάρακτων 

αλυσίδων του Flory (random coil hypothesis) στην άμορφη φάση οι δύο αυτές τάσεις 

αλληλοαναιρούνται και οι αλυσίδες λαμβάνουν αδιατάρακτες διαμορφώσεις. 
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 Με βάση την παραπάνω ανάλυση για την φυσική έννοια των χαρακτηριστικών 

μεγεθών <R2>και < 2
gR > που ποσοτικοποιούν τις διαστάσεις και το μέγεθος των 

αλυσίδων, επιστρέφουμε στην περιγραφή της διαδικασίας δημιουργίας του άμορφου 

κελιού της προσομοίωσης. Η κάθε διάσταση του κελιού προσομοίωσης Lx, Ly και Lz θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή το πολύ ίση με την ρίζα της μέσης τετραγωνικής απ’ άκρου 

εις άκρο απόστασης  <R2> δηλαδή: 

><≥ 2,, RLLL zyx     (1.13) 

Σε περίπτωση που δεν ισχύει η συνθήκη 1.13 είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ισχυρές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών ειδώλων της ίδιας αλυσίδας και να  επηρεαστούν 

τα χαρακτηριστικά και οι διαμορφώσεις μακράς κλίμακας (long-range characteristics). 

 

  

1.2 Ελαχιστοποίηση της ενέργειας του συστήματος  

(Μοριακή Μηχανική – Molecular Mechanics) 

 

H αρχική απεικόνιση του συστήματος δημιουργείται έτσι ώστε οι διαστάσεις του 

κελιού προσομοίωσης να αντιστοιχούν σε πυκνότητα συστήματος κοντά στην 

πειραματική τιμή. Εξαίρεση αποτελούν τα πολυμερή πολύπλοκης αρχιτεκτονικής δομής 

(αρωματικοί ή αλειφατικοί δακτύλιοι)  για τα οποία η αρχική διαδικασία πλήρωσης 

(packing) είναι καλύτερο να γίνει σε συνθήκες χαμηλής πυκνότητας, ώστε να 

αποφευχθούν περιπτώσεις κατά τις οποίες τμήματα αλυσίδας διαπερνούν τους 

δακτυλίους δημιουργώντας έτσι μη ρεαλιστικές απεικονίσεις, τόσο ενεργειακά όσο και 

τοπολογικά. Σε αυτή την κατηγορία των πολύπλοκων χημικά πολυμερών ανήκουν και οι 
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πολυεστέρες PET και PEI που μελετώνται στο κεφάλαιο 5, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή κατά την υλοποίηση του  αρχικού μακρομοριακού συστήματος που αποτελεί 

την βάση για όλες τις μετέπειτα μεθόδους προσομοίωσης. Η μέθοδος που κυριαρχεί στη 

δημιουργία αρχικών απεικονίσεων για άμορφα πολυμερή είναι η μέθοδος Μοριακής 

Μηχανικής (Molecular Mechanics – MM) τριών σταδίων των Theodorou και Suter.20 

Σύμφωνα με αυτή δημιουργείται μία αρχική απεικόνιση υπό προκαθορισμένη πυκνότητα 

που αντιστοιχεί σε ένα τοπικό ελάχιστο της δυναμικής ενέργειας του συστήματος 

(εξίσωση 1.1). Αρχικά δημιουργούνται οι αλυσίδες αναπτυσσόμενες δεσμό-προς-δεσμό 

σύμφωνα με το μοντέλο Περιστροφικών Ισομερικών Καταστάσεων του Flory 

(Rotational Isomeric State model)19 για αδιατάρακτες αλυσίδες, κατάλληλα 

τροποποιημένο ώστε να λαμβάνονται υπόψη φαινόμενα αποκλειόμενου όγκου και με 

σεβασμό στις περιοδικές οριακές συνθήκες. Στη συνέχεια η αρχική απεικόνιση υπόκειται 

σε βαθμιαία ελαχιστοποίηση της ενέργειας ως προς όλους τους μικροσκοπικούς βαθμούς 

ελευθερίας.20 Η μέθοδος δίνει έμφαση στη σωστή δειγματοληψία της ολικής πυκνότητας 

και της δεσμικής γεωμετρίας (μήκη δεσμών, κατανομή γωνιών κάμψης  και στρέψης) με 

αρνητική πλευρά την (πιθανά) ανομοιόμορφη κατανομή ελεύθερου όγκου, καθώς μπορεί 

να  δημιουργηθούν περιοχές στο κουτί με υψηλή πυκνότητα και άλλες πολύ χαμηλής. 

Προς το τέλος της διαδικασίας πλήρωσης του κελιού μπορεί να ληφθούν μη ρεαλιστικές 

διαμορφώσεις, καθώς τα προστιθέμενα άτομα τείνουν να καταλάβουν θέσεις όπου έχει 

απομείνει ελεύθερος όγκος. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ταχύτητά της 

σε σχέση με μεθόδους που εμπεριέχουν θερμική κίνηση (Μοριακή Δυναμική). H 

μέθοδος ΜΜ των Theodorou και Suter έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην διερεύνηση 

της δομής και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων άμορφων και υαλωδών πολυμερών.21,22 Η 
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παραπάνω μέθοδος παρέχει ικανοποιητικές απεικονίσεις ρεαλιστικής ενέργειας που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως  αρχικές απεικονίσεις για προσομοιώσεις Μοριακής 

Δυναμικής (MD) και Monte Carlo (MC). Η εφαρμογή ΜΜ είναι συνεπώς απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη λήψη ρεαλιστικών αρχικών απεικονίσεων τόσο κατά τις 

προσομοιώσεις MC τηγμάτων γραμμικού (κεφάλαια 2,3) και διακλαδωμένου (κεφάλαιο 

4) πολυαιθυλενίου, όσο και κατά τη μοριακή μοντελοποίηση με την μέθοδο MD 

άμορφων τηγμάτων και  υαλωδών πολυεστέρων PET και PEI (κεφάλαιο 5).   

  

1.3 Εξέλιξη της δυναμικής του συστήματος σε πραγματικό χρόνο 

 (Μοριακή δυναμική – Molecular Dynamics) 

 

Η καταλληλότερη και αμεσότερη μέθοδος για την υπολογιστική μελέτη και 

παρακολούθηση της κίνησης ατόμων και μορίων είναι η Μοριακή Δυναμική (Molecular 

Dynamics - MD),1 καθώς ο χρόνος εισέρχεται αναλυτικά στον φορμαλισμό της. Στην 

απλούστερη μορφή της, η καρδιά της MD είναι η κλασική εξίσωση της κίνησης του 

Newton  εφαρμοσμένη σε κάθε άτομο i του συστήματος Ν ατόμων:   

),...,,(1d
212

2

Ni
i

i rrrV
mdt

r rrr
r

∇−=     (1.14) 

με αρχικές συνθήκες: 

)0(ii rr rr
=  και  )0(ii vv =             (1.15) 

στις παραπάνω εξισώσεις ir
v , mi και vi είναι το διάνυσμα θέσης, η μάζα και η ταχύτητα, 

αντίστοιχα, του ατόμου i. Όσον αφορά στις αρχικές συνθήκες της εξίσωσης 1.15, οι 

αρχικές θέσεις των ατόμων είναι πλήρως προσδιορισμένες από προηγούμενες 
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προσομοιώσεις ΜΜ ή Monte Carlo (MC) (όπως θα δούμε στην συνέχεια), ενώ οι αρχικές 

ταχύτητες διαλέγονται τυχαία από κατανομή Maxwell-Boltzmann στην επιθυμητή 

θερμοκρασία.  

Η μέθοδος MD είναι η πιο δημοφιλής τεχνική προσομοίωσης, αποτελώντας στην 

ουσία ένα «υπολογιστικό πείραμα», καθώς η μόνη παραδοχή της εστιάζεται στην 

απλοποίηση της συνάρτησης δυναμικής ενέργειας V (εξισώσεις 1.1 και 1.8) του πεδίου 

δυναμικού και στην αναπαράσταση των ατόμων του συστήματος που χρησιμοποιεί. 

Καθώς έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην βιβλιογραφία στην τεχνική MD1,23-25 στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν περιληπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, οι 

δυνατότητες και οι περιορισμοί της. 

Δεδομένης της εύρεσης των αρχικών συνθηκών (εξίσωση 1.15) το επόμενο 

πρόβλημα αφορά την ολοκλήρωση των πεπλεγμένων εξισώσεων της μορφής 1.14 στο 

χρόνο. Έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές ολοκλήρωσης, που χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: α) τις αριθμητικές μεθόδους υψηλής τάξης  που επιλύουν διαφορικές 

εξισώσεις και β) τους αλγόριθμους Verlet1 σε διάφορες εκδοχές (leap-frog, velocity-

Verlet). Ο αλγόριθμος που θα επιλεγεί πρέπει να έχει χαμηλές απαιτήσεις σε 

υπολογιστική μνήμη (λίγες αποθηκεύσεις μεταβλητών), να εκτελεί όσο το δυνατόν 

λιγότερους υπολογισμούς (ώστε να είναι γρήγορος), να υπακούει το νόμο διατήρησης 

της ενέργειας και τέλος να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση μεγάλου βήματος ολοκλήρωσης 

dt.25 Όσον αφορά στο βήμα ολοκλήρωσης dt είναι προφανές ότι, όσο μεγαλύτερο είναι, 

τόσο γρηγορότερα θα εκταθεί η προσομοίωση σε μεγάλες κλίμακες χρόνου. Θα πρέπει 

όμως να τονιστεί ότι η τιμή του dt δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ένα δέκατο του χρόνου 

ταλάντωσης της ταχύτερης δόνησης, αλλιώς θα σημειωθούν αριθμητικές αστάθειες και 
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θα οδηγηθεί σε αστοχία η αριθμητική ολοκλήρωση. Η ταχύτερη δόνηση είναι των 

δεσμών (της τάξης των 10-14s δηλαδή 10fs) συνεπώς διαλέγεται ένα βήμα ολοκλήρωσης 

της τάξης του 1fs (ή ακόμα μικρότερο). Είναι πολύ συχνό να χρησιμοποιούνται 

περιορισμοί άκαμπτων δεσμών (rigid-bond constrains)26-29 αντί των εύκαμπτων 

αρμονικών δεσμών30,31 (εξίσωση 1.2) ώστε να διατηρούνται τα μήκη δεσμών σταθερά, 

αφ’ ενός μεν για πρακτικούς λόγους, ώστε να ξεπερνιούνται προβλήματα αριθμητικών 

ασταθειών, αφ’ ετέρου δε γιατί το μοντέλο σταθερών δεσμών είναι συνεπέστερο προς 

την πραγματική κβαντική φύση των δονήσεων (για μικρές σχετικά θερμοκρασίες η 

μεγάλη πλειοψηφία πληθυσμού θα έχει συγκεντρωθεί στο μηδενικό επίπεδο δόνησης, 

δηλαδή τα μήκη δεσμών παραμένουν πρακτικά σταθερά). Στην περίπτωση της χρήσης 

άκαμπτων δεσμών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας εκ των αλγορίθμων Edberg-Evans-

Moriss32, SHAKE27 ή  RATTLE33. 

Οι σύγχρονοι αλγόριθμοι MD περιλαμβάνουν νέες εξελιγμένες τεχνικές (reversible 

REference System Propagator Algorithm - rRESPA) που επιταχύνουν την χρονική 

ολοκλήρωση των εξισώσεων 1.14 κάνοντας χρήση πολλαπλού βήματος χρόνου (Multiple 

Time Step).34,35 Σύμφωνα με τις μεθόδους αυτές οι δυνάμεις χωρίζονται σε αργές  (που 

είναι οι μη δεσμικές) και γρήγορες (δεσμικές), με τις τελευταίες να ολοκληρώνονται με 

ένα μικρό βήμα dt ενώ οι πρώτες με ένα μεγαλύτερο Δt = ndt όπου n θετικός ακέραιος 

αριθμός (συνήθως παίρνει τιμές 2-5). 

Κλείνοντας την αναφορά στη μέθοδο ΜD θα πρέπει να αναφερθούν και οι 

μεθοδολογίες που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της σε συνθήκες σταθερής 

θερμοκρασίας (T) ή/και πίεσης (P) συνήθως στα στατιστικά σύνολα NVT (κανονικό, 

canonical) και ΝPT (ισόθερμο-ισοβαρές, isothermal-isobaric). Γι’ αυτό το σκοπό 
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τροποποιούνται οι εξισώσεις του Newton έτσι ώστε να συζεύξουν τη θερμοκρασία (ή την 

πίεση) του συστήματος με τη θερμοκρασία (ή την πίεση) δεξαμενής θερμότητας (ή 

πίεσης) (heat or pressure bath) της οποίας ο ρόλος είναι να απορρίπτει αποκλίσεις από 

την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας (ή πίεσης).  Ως θερμοστάτες χρησιμοποιούνται 

συνήθως των Nose-Hoover36 και Berendsen (ή loose-coupling)37 ενώ ως βαροστάτες οι 

Andersen33 (για ισότροπες παραμορφώσεις του κουτιού προσομοίωσης) και Parrinello-

Rahman38 (όπου επιτρέπονται αλλαγές και στο μέγεθος και στο σχήμα του κελιού). 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή η μέθοδος MD χρησιμοποιήθηκε για τη 

μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των πολυεστέρων PET και PEI (σε ισόθερμες και 

ισοβαρείς-ισόθερμες συνθήκες) μέσω του υπολογιστικού προγράμματος μοριακής 

προσομοίωσης Cerius2 της Accelrys Inc. Η πλήρης περιγραφή της μεθοδολογίας δίνεται 

στο κεφάλαιο 5.  

H μέθοδος MD είναι πολύτιμη, καθώς μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες 

για στατικές ιδιότητες αλλά και δυναμικές όπως χρόνοι χαλάρωσης, συντελεστές 

αυτοδιάχυσης, ιξώδες κτλ. Το μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου MD είναι ότι έχει 

τεράστιες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

πεπλεγμένων εξισώσεων κίνησης που επιλύονται, δεν είναι δυνατή η προσομοίωση 

ατομιστικών συστημάτων για περισσότερες από μερικές εκατοντάδες ns (διάρκειας 

μηνών σε πραγματικό χρόνο ακόμα και με χρήση σύγχρονων τεχνικών πολλαπλών 

βημάτων). Μέσα σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα των λίγων ns είναι φυσικό 

το πολυμερές να υπόκειται μόνο σε τοπικές ανακατατάξεις  και η συνολική διαμόρφωση 

της  μακρομοριακής αλυσίδας να παραμένει σχεδόν όπως ξεκίνησε. Κατά συνέπεια δεν 

μπορεί – κατά τον χρόνο της προσομοίωσης MD- να χαλαρώσει το σύστημα σε άλλη 
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διαμόρφωση και η αρχική δομή πρέπει να είναι πολύ καλή (ενεργειακά και δομικά) γιατί 

το σύστημα πρακτικά μένει παγιδευμένο σε αυτή. Το παραπάνω πρόβλημα 

αντιμετωπίζεται εν μέρει με τη δημιουργία και εφαρμογή αδροποιημένων μοντέλων 

(coarse-grained models)39-41 εγκαταλείπoντας ένα μέρος της πλήρους ατομιστικής 

λεπτομέρειας. [Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αυστηρά μιλώντας, οι αναπαραστάσεις 

ενοποιημένων ατόμων (UA) αποτελούν μορφή αδροποίησης, άρα τυπικά τα συστήματα 

τους δεν είναι πλήρως ατομιστικά]. Εναλλακτικά, στα πλαίσια της ιεραρχικής θεώρησης 

του προβλήματος όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, μπορεί να γίνει χρήση νέων 

εξελιγμένων αλγορίθμων Monte Carlo (MC) για την ταχεία εξισορρόπηση και εύρωστη 

δειγματοληψία μεγάλου πλήθους πλήρως χαλαρωμένων και ασυσχέτιστων μεταξύ τους 

απεικονίσεων πολυμερικών συστημάτων μεγάλου μοριακού βάρους. 

 

1.4 Εύρωστη δειγματοληψία πλήρως χαλαρωμένων ατομιστικών 

απεικονίσεων του πολυμερικού συστήματος  

(Monte Carlo) 

 

Η τεχνική Monte Carlo εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε προσομοιώσεις την 

δεκαετία του 50 από τους Metropolis et al.42 Το MC προβαίνει σε δειγματοληψία του 

χώρου απεικονίσεων ενός μοριακού συστήματος σύμφωνα με τη συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας ενός στατιστικού συνόλου ισορροπίας.1 Έχει εφαρμοστεί (όπως και η 

μέθοδος MD) με απόλυτη επιτυχία σε απλά υγρά και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην 

κατανόηση της φυσικοχημικής συμπεριφοράς τους, στα πολυμερή όμως  η κατάσταση 

είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τα πολυμερικά συστήματα είναι 

το ευρύτατο φάσμα κλιμάκων χρόνου και μήκους που χαρακτηρίζει τη μοριακή τους 
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δομή και κίνηση,43 ειδικά όταν το μοριακό βάρος των αλυσίδων που απαρτίζουν το 

σύστημα υπερβαίνει τη χαρακτηριστική τιμή για το σχηματισμό τοπολογικών διαπλοκών 

(entanglements). Στα πολυμερικά συστήματα η θερμοδυναμική ισορροπία, απουσία 

μηχανικής παραμόρφωσης, αποκαθίσταται σε συνήθεις κλίμακες χρόνου (της τάξης των 

λεπτών). Οι περιορισμοί αυτοί καθιστούν απαγορευτική την πλήρη χαλάρωση 

πραγματικών πολυμερικών συστημάτων με απ’ ευθείας χρήση MD όπως παρουσιάστηκε 

στην ενότητα 1.3. Έτσι, μέχρι σήμερα, οι μελέτες με προσομοιώσεις MD έχουν 

περιοριστεί σε σχετικά μικρές αλυσίδες (βαθμού πολυμερισμού C120
44-46 και πρόσφατα 

μέχρι C250
25) και μικρούς χρόνους παρατήρησης. 

Μία πολύτιμη εναλλακτική προσέγγιση προσφέρεται με χρήση της μεθόδου MC 

μέσω του σχεδιασμού ικανών κινήσεων ειδικά καταστρωμένων και εφαρμοσμένων για 

τη δραστική και αποδοτική δειγματοληψία όλων των μικροκαταστάσεων που 

συμβάλλουν σημαντικά στις ιδιότητες που μελετώνται. Ακόμα όμως και με τους 

αλγορίθμους ΜC, η πλήρης χαλάρωση πυκνών φάσεων πολυμερικών τηγμάτων 

αποτελούμενων από πραγματικά μεγάλες αλυσίδες σε όλες τις κλίμακες μήκους σε 

ατομιστική λεπτομέρεια παρέμεινε αξεπέραστα δύσκολο πρόβλημα για πολλές δεκαετίες. 

Αρχικά, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την ανάπτυξη αλγορίθμων βασισμένων 

σε κινήσεις όπως ο ερπυσμός (reptation),47 η περιστροφή άκρου (end rotation), η 

περιστροφή εσωτερικού ατόμου (flip), η μεροληπτική ανακατασκευή ακραίου τμήματος 

(configurational bias),48,49 και η συντονισμένη περιστροφή εσωτερικών δεσμών (concerted 

rotation)50,51. Στο σχήμα 1.1 παρουσιάζονται οι προαναφερθείσες στοιχειώδεις κινήσεις 

MC. Με τις κινήσεις αυτές αντιμετωπίστηκε με επιτυχία το πρόβλημα της 

εξισορρόπησης πολυμερικών συστημάτων μετρίων μοριακών μηκών. Όμως ακόμα και οι 
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παραπάνω αλγόριθμοι είναι ανίκανοι να παράσχουν εξισορρόπηση όταν εφαρμόζονται 

σε πολυμερικά τήγματα μοριακού μήκους που υπερβαίνει το C100.  

 

Σχήμα 1.1 Στοιχειώδεις κινήσεις Monte Carlo: (α) περιστροφή άκρου (end-mer rotation), (β) 

εσωτερική στρέψη (flip), (γ) ερπυσμός (reptation), (δ) μεροληπτική ανακατασκευή ακραίου τμήματος 

(configuration bias) και (ε) συντονισμένη περιστροφή δεσμών (concerted rotation). 

 

Η λύση στο πρόβλημα της δραστικής δειγματοληψίας των χαρακτηριστικών 

μεγάλης κλίμακας των πολυμερικών αλυσίδων (γυροσκοπική ακτίνα, χαρακτηριστικός 

λόγος, αριθμός διαπλοκών) επετεύχθη σχετικά πρόσφατα με την ανάπτυξη51 και την 

αποδοτική αριθμητική εφαρμογή52 της κίνησης «γεφύρωσης μέσω άκρου» (End-Bridging 

– EB) καθώς και της πιο πρόσφατης κατευθυνόμενης έκδοσής της53 (Directed End-

Bridging – DEB). H κίνηση της γεφύρωσης μέσω άκρου (ΕΒ) είναι ο πρώτος αλγόριθμος 

αλλαγής συνδετικότητας αλυσίδων που εφαρμόστηκε σε ατομιστικά μοντέλα 

πολυμερικών συστημάτων. Κατά τον τρόπο που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από τους 
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Mavrantzas et al.52 για συστήματα μακρομοριακών αλυσίδων, παρέχει δραστική και 

αποτελεσματική δειγματοληψία του χώρου απεικονίσεων για διάφορα πολυμερικά 

συστήματα. Μέχρι σήμερα  με τη χρήση της κίνησης  ΕΒ καθώς και των παραλλαγών 

της έχουν προσομοιωθεί με επιτυχία τήγματα πολυαιθυλενίου (PE) πραγματικά μακρών 

αλυσίδων,52-55, τήγματα cis-1,4 πολυισοπρενίου56,57 και τήγματα πολυπροπυλενίου 

διαφόρων τακτικοτήτων, σε ατομιστική λεπτομέρεια 58. 

Ο τρόπος κατά τον οποίο εκτελείται μια κίνηση ΕΒ απεικονίζεται στο σχήμα 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.2.  Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης γεφύρωσης μέσω άκρου (End-Bridging EB). 
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Κατά την κίνηση ΕΒ, δύο αλυσίδες (1 και 2 στο σχήμα 1.2) σε κατάσταση 

τήγματος επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο (p) στο άκρο της μίας να είναι 

εντός προκαθορισμένης απόστασης γεφύρωσης από ένα εσωτερικό άτομο (j) στο 

σκελετικό κορμό της άλλης. Ένα τριμερές (k, l, m) δίπλα από το εσωτερικό άτομο (j) της 

δεύτερης αλυσίδας αποκόπτεται, ορίζοντας έτσι δύο νέες υποαλυσίδες. Στη συνέχεια και 

για να ολοκληρωθεί η κίνηση, τo νέο ελεύθερο άκρο (j) της μίας εκ των δύο 

υποαλυσίδων ενώνεται με το άκρο (p) της αλυσίδας 1 μέσω μιας τριμερούς γέφυρας 

(bridging trimer) (k', l', m') με δεδομένη γεωμετρία σύνδεσης (προκαθορισμένα μήκη  και 

γωνίες δεσμών). Η ολοκλήρωση της κίνησης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο 

νέων αλυσίδων 1' και 2' με εντελώς διαφορετική δομή από τις αρχικές αλυσίδες 1 και 2. 

Η επιλογή των αλυσίδων, η κατασκευή της τριμερούς γέφυρας και τα κριτήρια αποδοχής 

έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί κατάλληλα ώστε να ικανοποιούν την απαίτηση της 

μικροσκοπικής αντιστρεπτότητας για  σωστή δειγματοληψία.51,52  

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.2 η κίνηση EB αλλάζει τα μοριακά μήκη των δύο 

αλυσίδων που συμμετέχουν στην κίνηση. Σύμφωνα με το σχήμα 1.2, οι αρχικές αλυσίδες 

1 και 2 έχουν μοριακά μήκη x1 και x2 αντίστοιχα,  ενώ με το πέρας της κίνησης η 

αλυσίδα 1', που επιτίθεται, έχει αυξήσει το μήκος της κατά bx2  καταλήγοντας σε μοριακό 

μήκος ίσο με bxx 21 + , ενώ η αλυσίδα 2' έχει χάσει bx2  άτομα με τελικό μοριακό μήκος 

ίσο με bxx 21 − . Προφανώς, σα συνέπεια της εφαρμογής του αλγορίθμου ΕΒ εισάγεται 

πολυδιασπορά στο σύστημα. Για τον έλεγχο της κατανομής των μοριακών μηκών σε 

ισορροπία οι Pant και Theodorou έκαναν χρήση φορμαλισμού στο ημιμέγα κανονικό 

στατιστικό σύνολο. Σε αυτό το νέο στατιστικό σύνολο, διατηρούνται σταθερές οι 

παρακάτω παράμετροι: η πίεση P, η θερμοκρασία T, ο συνολικός αριθμός αλυσίδων Nch, 
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ο συνολικός αριθμός των ατόμων n, και το φάσμα των σχετικών χημικών δυναμικών μ* 

για όλα τα είδη αλυσίδων που μπορεί να υπάρξουν στο σύστημα εκτός από δύο, τα οποία 

λαμβάνονται ως συστατικά αναφοράς. Στο στατιστικό σύνολο [NchnPTμ*], η κατανομή 

μοριακών βαρών (ΜW) ελέγχεται πλήρως μέσω ορισμού ενός κατάλληλου προφίλ των 

σχετικών χημικών δυναμικών. Εκφράσεις για το φάσμα των σχετικών δυναμικών που 

αναπαράγουν πιστά τις πιο ευρεία χρησιμοποιούμενες κατανομές ΜW εξήχθησαν και 

δοκιμάστηκαν από τους Pant και Theodorou.51 

 Ένα μοναδικό και ιδιαίτερα ισχυρό χαρακτηριστικό  του αλγόριθμου end-bridging 

Monte Carlo (EBMC), όπως δείχθηκε από τους Mavrantzas et al.,52 είναι ότι, για 

δεδομένη μορφή κατανομής μοριακών βαρών, η υπολογιστική απόδοση στην 

εξισορρόπηση των δομικών χαρακτηριστικών μακράς κλίμακας αυξάνει αναλογικά με το 

μέσο μήκος των αλυσίδων. Αυτό το χαρακτηριστικό φέρνει τον αλγόριθμο Monte Carlo 

σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση σε σχέση με όλες τις υπάρχουσες τεχνικές MC και ΜD, 

των οποίων η απόδοση πέφτει δραματικά όσο αυξάνει το μοριακό μήκος. Αυτή η 

εντυπωσιακή συμπεριφορά έχει κάνει εφικτή την προσομοίωση, με τη βοήθεια του 

αλγορίθμου EBMC, πολυμερικών συστημάτων με αριθμούς σκελετικών δεσμών ανά 

αλυσίδα που κυμαίνονται από 1000 έως 6000, εμφανίζοντας πραγματική πολυμερική 

συμπεριφορά.52-54 

 Παρά την εντυπωσιακή ικανότητα στην εξισορρόπηση μακρών πολυμερικών 

συστημάτων, η μέθοδος EB πάσχει από μερικά μειονεκτήματα: (α) Δεν μπορεί να 

εξισορροπήσει αυστηρά μονοδιάσπαρτα τήγματα, καθώς ένας πεπερασμένος βαθμός 

πολυδιασποράς είναι απολύτως αναγκαίος για να λειτουργήσει η κίνηση. Αν και αυτό το 

χαρακτηριστικό δεν αποτελεί οπωσδήποτε μειονέκτημα στη μοντελοποίηση 
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βιομηχανικών πολυμερών, τα οποία είναι συνήθως πολυδιάσπαρτα, είναι εξόχως 

επιθυμητή η ικανότητα εξισορρόπησης αυστηρά μονοδιάσπαρτων πολυμερών για 

σύγκριση με τη θεωρία ή με πειράματα σε πρότυπα συστήματα που έχουν προκύψει από 

ανιονική σύνθεση. Για τον έλεγχο των διακυμάνσεων στην κατανομή των μοριακών 

βαρών του συστήματος, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα φάσμα μ* σχετικών χημικών 

δυναμικών των αλυσίδων. Η αποτύπωση της κατανομής των μοριακών βαρών στο 

φάσμα μ* δεν είναι εύκολη υπόθεση σε ανισότροπα συστήματα.59 (β) Βασίζεται στην 

παρουσία ελεύθερων άκρων, συνεπώς δεν ενδείκνυται για την προσομοίωση 

μακρομοριακών αλυσίδων με μη γραμμική αρχιτεκτονική, όπως είναι τα διακλαδωμένα 

πολυμερή με μεγάλους τερματικούς βραχίονες. Τέτοια είναι τα πολυμερή τύπου Η (H-

shaped), τα κυκλικά πολυμερή και τα πολυμερικά συστήματα άπειρου μοριακού μήκους. 

(γ) Η απόδοση του αλγορίθμου ΕΒ πέφτει καθώς αυξάνει η ακαμψία των αλυσίδων, ή 

παρουσία προσανατολισμού των αλυσίδων. 

Ένα τυπικό παράδειγμα όπου η εφαρμογή του ΕΒ είναι προβληματική είναι τα 

τήγματα μακρομοριακών αλυσίδων PE, τερματικά εμφυτευμένων σε στερεό υπόστρωμα. 

Η απόδοση του ΕΒ πέφτει δραματικά σε υψηλές πυκνότητες εμφύτευσης, τόσο για 

συστήματα με μικρές όσο και για συστήματα με μεσαίες αλυσίδες PE.60 Προκειμένου να 

επέλθει η επιθυμητή θερμική ισορροπία στην ισχυρά εκτεταμένη πολυμερική ψήκτρα 

(brush) που σχηματίζεται σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά το 

πλάτος της επιβαλλόμενης κατανομής μοριακών βαρών ώστε να επωφεληθεί κανείς από 

την αυξημένη απόδοση του αλγορίθμου σε μεγάλους βαθμούς πολυδιασποράς.52 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για μελέτη των στατικών και δυναμικών 

ιδιοτήτων πολυμερών μεγάλου βαθμού πολυμερισμού μέσω της μοριακής 
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μοντελοποίησης απαιτούν  τη δημιουργία και εφαρμογή νέων εξελιγμένων αλγορίθμων 

MC. Ένα μεγάλο μέρος της διδακτορικής διατριβής αυτής εστιάζεται στην ανάπτυξη, 

παρουσίαση και ανάλυση νέων αλγορίθμων MC. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται δύο 

νέες κινήσεις MC για την ταχεία και αποτελεσματική εξισορρόπηση  αυστηρά 

μονοδιάσπαρτων τηγμάτων PE μεγάλου βαθμού πολυμερισμού (εφαρμογή για ΡΕ 

μήκους έως C1000) κάτι που δεν ήταν εφικτό μέχρι σήμερα. Στο κεφάλαιο 3 επιχειρείται 

μία ενδελεχής ανάλυση και σύγκριση των κυριοτέρων κινήσεων MC και εφαρμόζονται 

νέα μίγματα κινήσεων σε συστήματα διαφόρων πολυδιασπορών. Κλείνοντας την 

παρουσίαση του ατομιστικού MC, στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα πρώτα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός νέου πρωτοκόλλου σε μη γραμμικό PE  σχήματος 

Η (H-shaped). 

 

 

1.5 Μελέτη των ιδιοτήτων φραγής του πολυμερούς σε αέρια μόρια- 

(Θεωρία Μεταβατικών Καταστάσεων – Transition State Theory) 

 

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν οι κυριότερες μέθοδοι για την 

μοριακή προσομοίωση πολυμερικών συστημάτων σε ατομιστική λεπτομέρεια. Μέσω της 

ιεραρχικής θεώρησης γίνεται δυνατή η δημιουργία πλήρως εξισορροπημένων δομών 

(MC) και η μελέτη της δυναμικής του συστήματος (MD). Στο παρούσα ενότητα θα 

παρουσιαστεί μία μεθοδολογία για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα 

των προσομοιώσεων MC και MD για τον υπολογισμό των ιδιοτήτων φραγής του 

πολυμερούς σε αέρια μόρια-διεισδυτές.  
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Η διαπερατότητα (permeability) ατομικών και μοριακών ειδών μέσα σε πολυμερή 

έχει τύχει μεγάλης προσοχής από επιστήμονες και μηχανικούς για ένα μεγάλο διάστημα 

με τις πρώτες πειραματικές μελέτες πάνω στις ιδιότητες φραγής (barrier properties) 

διαφόρων υλικών να χρονολογούνται από το 1831. Το γεγονός αυτό είναι προφανές και 

λογικό, αν κανείς λάβει υπόψη του  το πόσο σημαντικές είναι οι ιδιότητες φραγής των 

πολυμερών σε πολλές περιοχές της σύγχρονης τεχνολογίας. Πολλές, βιομηχανικά 

σημαντικές διεργασίες βασίζονται στο σχεδιασμό και την χρήση πολυμερών που 

παρουσιάζουν βέλτιστα χαρακτηριστικά ως προς την διαπερατότητα και εκλεκτικότητα 

(selectivity) σε διάφορα μόρια. Τέτοια παραδείγματα είναι ο διαχωρισμός αερίων με 

πολυμερικές μεμβράνες λόγω της εκλεκτικότητας, η χρήση πλαστικών υμενίων για 

παραγωγή υλικών συσκευασίας χαμηλής διαπερατότητας ώστε να αποφεύγεται η 

διείσδυση αεριών ή/και υγρασίας στα συσκευαζόμενα προϊόντα, η λειτουργία ανιχνευτών 

αερίων (biosensors) με πολύ υψηλή εκλεκτικότητα ως προς συγκεκριμένα είδη 

βιομορίων, η αφαίρεση εναπομεινάντων (μη αντιδρώντων) μονομερών από πολυμερικά 

προϊόντα μέσω μεμβρανών με χαμηλές ιδιότητες φραγής κ.α.61,62 Για να αντιμετωπιστεί 

το πρόβλημα της δημιουργίας πολυμερών με βέλτιστα χαρακτηριστικά φραγής θα πρέπει 

να συσχετιστούν η χημική σύσταση και μορφολογία του υλικού με τις ιδιότητες φραγής 

(διαχυτότητα, διαλυτότητα, διαπερατότητα). Όσον αφορά τις ιδιότητες μεταφοράς και 

ρόφησης μικρών μορίων- διεισδυτών  (penetrants) στην πολυμερική μήτρα, είναι φανερό 

ότι αυτές θα καθορίζονται από την μορφολογία του πολυμερούς καθώς και από τις 

αλληλεπιδράσεις πολυμερούς-διεισδυτή.  
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1.5.1 Ιδιότητες Φραγής 

 

Σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχει πολύ συχνά ενδιαφέρον στο να 

υπολογιστεί ο ρυθμός διαπέρασης ενός αερίου μέσω πολυμερικής μεμβράνης υπό 

συνθήκες ισορροπίας.  Το μέγεθος που χρησιμοποιείται πρακτικά για να χαρακτηρίσει 

ποσοτικά τις ιδιότητες φραγής μίας πολυμερικής μεμβράνης είναι η διαπερατότητα P που 

ορίζεται ως: 

)()()(
)()(

εσηςπσηπτ×νοςχρ×νειαεπιφ
νηςμεμβρχοςπ×ουαερτηταποσ

=
ίώόά
άάίόP     (1.16) 

όπου ο παραπάνω φορμαλισμός ισχύει για την περίπτωση αερίου διεισδυτή που 

βρίσκεται υπό διαφορετικές μερικές πιέσεις στις δύο πλευρές της μεμβράνης. Η 

διαδικασία της μεταφοράς (ρόφηση- διάχυση- εκρόφηση) ενός αερίου σε πολυμερική 

μεμβράνη παρουσιάζεται στο σκαρίφημα 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.3. Αδρή αναπαράσταση του μακροσκοπικού φαινομένου της μεταφοράς ενός μορίου 

διεισδυτή μέσω πολυμερικής μεμβράνης. 
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Όπως φαίνεται η μεταφορά του αερίου αποτελείται από τα εξής στάδια: 

 Ρόφηση του αερίου στην επιφάνεια της μεμβράνης 

 Διάχυση του αερίου εντός της πολυμερικής μεμβράνης 

 Εκρόφηση από την επιφάνεια της αντίθετης πλευράς της μεμβράνης 

Το να προσομοιωθεί ατομιστικά, το ενιαίο φαινόμενο της ροής αερίου σε πολυμερική 

μεμβράνη είναι αδύνατο, ακόμα και με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, καθώς έχει πολύ 

αργή χρονική εξέλιξη σε σχέση με τους επιτεύξιμους χρόνους προσομοίωσης MD. 

Επίσης, η διαδικασία ρόφησης/ εκρόφησης απαιτεί πληροφορίες για την επιφάνεια του 

πολυμερούς που δεν είναι διαθέσιμες. 

Η διαλυτότητα (solubility) ενός αερίου –διεισδυτή σε ένα πολυμερές εξαρτάται 

από την φύση και την ένταση των αλληλεπιδράσεων πολυμερούς-διεισδυτή σε σχέση με 

τις αντίστοιχες πολυμερούς-πολυμερούς και διεισδυτή-διεισδυτή καθώς επίσης και από 

το πλήθος, το μέγεθος και την κατανομή των προσβάσιμων κοιλοτήτων που 

σχηματίζονται κατά μήκος των αλυσίδων και στις οποίες μπορεί να παραμείνει το αέριο 

μόριο. Το μοντέλο διπλού τρόπου ρόφησης (dual-mode sorption model) είναι αυτό που 

δίνει μια ικανοποιητική περιγραφή για την εξάρτηση της διαλυτότητας από τη 

συγκέντρωση ή την πίεση σε ένα υαλώδες πολυμερές.61 Σύμφωνα με το μοντέλο διπλού 

τρόπου ρόφησης υπάρχουν δύο διακριτοί μοριακοί πληθυσμοί που αποτελούν το αέριο 

εντός του πολυμερούς: α) μόρια που είναι διαλελυμένα στο πολυμερές με την συνήθη 

διαδικασία κατά Henry και η συγκέντρωση τους CD είναι γραμμικά ανάλογη της πίεσης 

και β) μόρια αερίου συγκέντρωσης CH που είναι διαλελυμένα σε ένα περιορισμένο 

αριθμό από δεδομένες, προϋπάρχουσες κοιλότητες εντός της πολυμερικής μήτρας. Η 

συγκέντρωση CD εξαρτάται από την πίεση p μέσω της σχέσης: 
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pHCD =      (1.17) 

όπου Η είναι η σταθερά Henry. H συγκέντρωση CH δίνεται από την σχέση:  

pb
pbCCH +

= ∞ 1
     (1.18) 

δηλαδή σχέση τύπου Langmuir όπου ∞C η σταθερά κορεσμού και b η σταθερά 

συνάφειας. Η ολική συγκέντρωση C του διαλελυμένου αερίου σε δεδομένη πίεση p 

δίνεται από το άθροισμα των εξισώσεων 1.17 και 1.18: 

pb
pbCpHCCC HD +

+=+= ∞ 1
   (1.19) 

To μοντέλο διπλού μηχανισμού ρόφησης ισχύει για ένα μεγάλο πλήθος αερίων και 

πολυμερών, στην περίπτωση όμως μεγάλων διεισδυτών σε υψηλές συγκεντρώσεις 

εισάγονται δομικές και δυναμικές αλλαγές στην πολυμερική μήτρα εξαιτίας της ύπαρξης 

του αερίου και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μοντέλα. Για τη ρόφηση 

αερίων σε ελαστικά πολυμερή έχει αποδειχτεί πειραματικά ότι μπορεί να αφαιρεθεί το 

κομμάτι κατά Langmuir της σχέσης 1.19 και ο νόμος του Henry ισχύει ακόμα και για 

πιέσεις εκατοντάδων ατμοσφαιρών.61,63 Η διαλυτότητα S σχετίζεται με την  περίσσεια 

ελεύθερη ενέργεια ενός αερίου διαλελυμένου στο πολυμερές μέσω της ακόλουθης 

σχέσης: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ−
=

Tk
GS

B

exp      (1.20) 

Η διάχυση ενός αερίου διεισδυτή στην άμορφη πολυμερική μήτρα διέπεται από το 

μέγεθος του διεισδυτή και τις αλληλεπιδράσεις με το πολυμερές καθώς επίσης και από το 

σχήμα, μέγεθος, κατανομή και συνδετικότητα των διάσπαρτων τμημάτων του 

προσβάσιμου όγκου του συστήματος. Σε υψηλές θερμοκρασίες (αρκετά πάνω από την 
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θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης Tg) η πολυμερική μήτρα εκτελεί τοπικές θερμικές 

κινήσεις που ανακατανέμουν τον προσβάσιμο όγκο και τη συνδετικότητά του 

δημιουργώντας ή/και καταργώντας ελεύθερες κοιλότητες. Σε αυτές τις θερμικές κινήσεις 

των πολυμερικών αλυσίδων συμπαρασύρεται το μόριο-δυεισδύτής και μεταβαίνει 

(σχετικά) συχνά σε νέες θέσεις. Συνεπώς, η διάχυση αποτελείται από ένα μεγάλο σύνολο 

μικρών, τοπικών και τυχαίων κινήσεων του μορίου. Στην περίπτωση όμως χαμηλών 

θερμοκρασιών ο μηχανισμός διάχυσης σε υαλώδη πολυμερή είναι αρκετά πιο σύνθετος. 

Σε αυτή την περίπτωση η πολυμερική μήτρα είναι λίγο ως πολύ καθηλωμένη και η 

κατανομή των ελεύθερων κοιλοτήτων της είναι μόνιμη. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

διάχυσης στα υαλώδη πολυμερή είναι ότι το αέριο μόριο περνά τον περισσότερο χρόνο 

του εγκλωβισμένο σε μία συστάδα ελεύθερου όγκου και σπάνια μεταβαίνει σε μία 

γειτονική συστάδα μέσω ενός καναλιού που ανοίγει στιγμιαία λόγω θερμικών 

διαταραχών σε περιοχές χαμηλής πυκνότητας ή ενισχυμένης μοριακής κινητικότητας. Η 

διαχυτότητα στα υαλώδη πολυμερή είναι τάξεις μεγέθους μικρότερη από την αντίστοιχη 

τηγμάτων και εξαρτάται από το πλήθος, τη συνδετικότητα των κοιλοτήτων ελεύθερου 

όγκου καθώς επίσης και από την κατανομή σταθερών ρυθμού που καθορίζουν τις 

μεταβάσεις μεταξύ αυτών.62,63    

Επιστρέφοντας στο σχήμα 1.3 η διαχυτική μεταφορά κατά μήκος της μεμβράνης 

που ποσοτικοποιείται μέσω του μεγέθους της ροής (flux) J, περιγράφεται από τον 

συντελεστή διάχυσης (διαχυτότητα - diffusivity) D, σύμφωνα με τον πρώτο νόμο κατά 

Fick:  

d CJ D
d x

= −              (1.21)  

ενώ σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο κατά Fick ισχύει: 
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2

2

C CD
t x

∂ ∂
=

∂ ∂
                (1.22) 

σε συνθήκες μόνιμης κατάστασης η σχέση 1.22 μπορεί να γραφεί ως: 

 0
d
d

2

2

=
x
C  και  .

d
d const

x
C
=              (1.23) 

συνδυάζοντας τις σχέσεις 1.21 και 1.23 προκύπτει: 

out ind C C C CJ D D D
d x x

Δ −
= − = − = −

Δ l
        (1.24) 

θεωρώντας ότι από την εξίσωση 1.19 μπορούμε να διατηρήσουμε ως καλή προσέγγιση 

(για χαμηλές συγκεντρώσεις και μικρά μόρια) μόνο το γραμμικό όρο(κατά Henry) του 

δεξιού μέρους, ισχύει:   

out outC Sp=    και  in inC Sp=           (1.25) 

συνδυάζοντας τις 1.24 και 1.25: 

in outp pJ DS −
=

l
      (1.26) 

στην σχέση 1.26 το γινόμενο της διαχυτότητας (D) επί την διαλυτότητα (S) ορίζει την 

διαπερατότητα (P) και ισχύουν οι σχέσεις: 

pJ P Δ
=

l
      (1.27) 

SDP =       (1.28) 

Καταλήγοντας, μπορεί να αποφευχθεί ο άμεσος υπολογισμός της διαπερατότητας 

από την σχέση 1.16 και η διαπερατότητα μπορεί να περιγραφεί μέσω του μηχανισμού 

«ρόφησης – διάχυσης» χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα της σχέσης 1.28.63 Συνεπώς η 

πρόβλεψη των ιδιοτήτων φραγής ενός πολυμερούς σε ένα αέριο μπορεί να αναχθεί στον 

υπολογισμό της διαχυτότητας και διαλυτότητας του μορίου στο πολυμερές. Στη συνέχεια 
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θα παρουσιαστούν όλες οι διαθέσιμες τεχνικές προσομοίωσης που επιτρέπουν τους 

υπολογισμούς των D και S (και έμμεσα του P).  

Ο πιο άμεσος τρόπος υπολογισμού της διαχυτότητας χαμηλής συγκέντρωσης 

ουσίας μικρού μοριακού βάρους σε μέσο με άτακτη ή τακτική δομή είναι η εφαρμογή 

της μεθόδου προσομοίωσης MD με επίκληση της σχέσης Einstein (Εκτενείς 

επισκοπήσεις και αναφορές στις προσομοιώσεις MD για ρόφηση και διάχυση σε 

πολυμερή έχουν παρουσιαστεί από τους Gusev et al.64 και Theodorou62). Σύμφωνα με τη 

σχέση Einstein, ο συντελεστής διάχυσης εξάγεται από την κλίση της μέσης τετραγωνικής 

μετατόπισης (mean square displacement- msd) του μορίου-διεισδυτή δια του χρόνου 

στην περιοχή των μεγάλων χρόνων, όπου έχει προσεγγιστεί το υδροδυναμικό όριο. 

Η επιτυχία της μεθόδου ΜD βασίζεται στο γεγονός ότι το σύστημα οδηγείται στη 

διαχυτική (τερματική) περιοχή αρκετά σύντομα. Για συστήματα με πολύπλοκη και 

άκαμπτη εσωτερική μικροδομή όπως είναι τα πολυμερικά γυαλιά, ωστόσο, η 

διαχυτότητα του μορίου-διεισδυτή είναι πολύ αργή, περίπου δύο με τρεις τάξεις μεγέθους 

πιο αργή από τη διαχυτότητα στο ίδιο πολυμερές υπό συνθήκες τήγματος. Συνεπώς, 

λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα διαθέσιμα υπολογιστικά μέσα, σε θερμοκρασίες κοντά 

και κάτω από την θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, Τg, η διάχυση του μορίου είναι 

πολύ αργή για να εντοπιστεί και να παρακολουθηθεί με απ’ ευθείας χρήση της μεθόδου 

Μοριακής Δυναμικής. 

Σε ένα υαλώδες πολυμερές ο μηχανισμός της διάχυσης είναι αισθητά διαφορετικός 

από ότι σε πολυμερικό τήγμα. Η εργασία του Takeuchi65 φανέρωσε ότι, σε ένα 

πολυμερικό γυαλί, το μόριο-διεισδυτής περνά τον περισσότερο χρόνο του 

«εγκλωβισμένο» μέσα σε κοιλότητες προσβάσιμου όγκου που σχηματίζονται ανάμεσα 
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στις πολυμερικές αλυσίδες και μόνο σε αραιά χρονικά διαστήματα μεταπηδά από μία 

κοιλότητα σε άλλη γειτονική. Η μετάβαση/άλμα λαμβάνει χώρα μέσω ενός καναλιού που 

σχηματίζεται στιγμίαια λόγω διαταραχών σε περιοχές χαμηλής πυκνότητας ή 

ενισχυμένης μοριακής κινητικότητας. Στο σχήμα 1.4 αναπαρίσταται η διαδικασία 

μετάβασης του διεισδυτή μεταξύ κοιλοτήτων προσβάσιμου όγκου. 

 

Σχήμα 1.4 Δισδιάστατη σχηματική αναπαράσταση ενός άλματος του διεισδυτή σε άμορφη 

πολυμερική μήτρα χαμηλής θερμοκρασίας. Οι σκιασμένες περιοχές αναπαριστούν περιοχές κατειλημμένες 

από τις πολυμερικές αλυσίδες. Αρχικά το σύστημα πολυμερές/δυεισδυτής βρίσκεται στην κοιλότητα 

ελεύθερου όγκου i και στη συνέχεια μεταβαίνει στην κοιλότητα j διασχίζοντας το κανάλι που ανοίγει 

στιγμιαία,  ενώνοντας τις δύο περιοχές. 

 

Ένα στοιχειώδες διαχυτικό άλμα μεταξύ κοιλοτήτων προσβάσιμου όγκου μπορεί 

να περιγραφεί από μία χαρακτηριστική σταθερά ρυθμού.62,64 Αυτή η θεώρηση 

υποδεικνύει ότι η διαχυτότητα του αέριου μορίου εξαρτάται κυρίως από τις τιμές των 

σταθερών ρυθμού μετάβασης (δηλαδή την κατανομή τους) των στοιχειωδών αλμάτων, 

την κατανομή των μηκών που διανύονται κατά τα στοιχειώδη άλματα, αλλά και από τη 

χωρική κατανομή των συστάδων προσβάσιμου όγκου καθώς και τη συνδετικότητά τους. 

Ποσοτικοποιώντας τις παραπάνω θεωρήσεις, οι Greenfield και Theodorou 

εισήγαγαν  τις έννοιες της «κατάστασης» (state) και «μακροκατάστασης» (macrostate).66 

Κατάσταση είναι μία περιοχή (σύνολο θέσεων) γύρω από ένα τοπικό ελάχιστο της 
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δυναμικής ενέργειας του συστήματος (μέσο+διεισδυτής), ενώ μακροκατάσταση είναι μία 

συλλογή από γειτονικές καταστάσεις οι οποίες διαχωρίζονται από ενεργειακά φράγματα 

που είναι μικρά σε σχέση με τη θερμική ενέργεια  kBT. Για να μεταβεί ένας διεισδυτής 

από μία μακροκατάσταση σε μία γειτονική, μεγάλα ενεργειακά φράγματα θα πρέπει να 

ξεπεραστούν. Μαθηματικά, η σταθερά ρυθμού για κάθε άλμα μεταξύ 

μακροκαταστάσεων εκφράζεται ως το γινόμενο ενός παράγοντα συχνότητας επί τον 

συντελεστή Boltzmann της ενέργειας ενεργοποίησης. Ο παράγοντας συχνότητας μπορεί 

να εξαχθεί από την καμπυλότητα της δυναμικής ενέργειας του συστήματος 

(πολυμερές+διεισδυτής) στην αρχική κατάσταση (τοπικό ενεργειακό ελάχιστο) και στην 

κατάσταση μετάβασης (ενεργειακό σαγματικό σημείο) μέσα από την οποία το σύστημα 

πρέπει να διέλθει για να ολοκληρωθεί το άλμα.  Η ενέργεια ενεργοποίησης ισούται με τη 

διαφορά στις δυναμικές ενέργειες ανάμεσα στο σαγματικό σημείο και στην αρχική 

κατάσταση.66  

 

1.5.2 Θεωρία Μεταβατικών Καταστάσεων 

 

Η κατανομή των σταθερών ρυθμού που χαρακτηρίζει τα στοιχειώδη διαχυτικά 

άλματα ουσίας μικρού μοριακού βάρους σε ένα πολυμερικό γυαλί μπορεί να υπολογιστεί 

από μοντέλα ατομιστικής λεπτομέρειας με χρήση  Θεωρίας Μεταβατικών Καταστάσεων 

(Transition State Theory- TST).67 Η TST επιτρέπει την υπέρβαση των περιορισμών 

χρόνου που θέτει το MD σε συστήματα που εξελίσσονται με διαδοχή ασυνηθών 

μεταβάσεων, στις οποίες συχνά μετέχει σχετικά μικρός αριθμός βαθμών ελευθερίας. Για 

κάθε μετάβαση εντοπίζεται η «τροχιά αντίδρασης», που οδηγεί από ένα τοπικό ελάχιστο 
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ενέργειας σε ένα άλλο μέσω ενός σαγματικού σημείου στο χώρο των απεικονίσεων και 

εκτιμάται η σταθερά ρυθμού μετάβασης (transition rate constant). Για πολυμερικά 

γυαλιά, η Θεωρία Μεταβατικών Καταστάσεων εισήχθη αρχικά από τους Gusev et al.68-70 

Σύμφωνα με την μέθοδο TST των Gusev και Suter στη δομή του άμορφου πολυμερούς 

που έχει δημιουργηθεί (με τις μεθόδους Amorphous Cell και ΜΜ που περιγράφονται 

στις ενότητες 1.1 και 1.2, αντίστοιχα) και πλήρως εξισορροπηθεί (με τεχνικές MD και 

ΜC που αναλύονται στις ενότητες 1.3 και 1.4, αντίστοιχα)  απλώνεται ένα τρισδιάστατο 

πλέγμα (grid) υψηλής ανάλυσης και με πάχος πλέγματος (grid spacing) μικρότερo από 

0.03nm και καταλαμβάνει όλη την έκταση του κελιού προσομοίωσης. Κατόπιν, ένα 

μικρό δοκιμαστικό μόριο σε αναπαράσταση ενοποιημένου ατόμου με διαστάσεις που 

αντιπροσωπεύουν αυτές του μορίου-διεισδυτή εισάγεται στην πολυμερική μήτρα και 

εναποτίθεται σε κάθε σημείο του πλέγματος. Υπολογίζεται η  προκύπτουσα μη δεσμική 

ενέργεια αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο μόριο και ολόκληρο το πολυμερές για κάθε θέση. 

Ο ενεργειακός υπολογισμός έχει ως συνέπεια να χωριστεί το πολυμερές σε περιοχές 

προσβάσιμου όγκου (accessible volume) (που αποτελεί μέρος του ελεύθερου όγκου – 

free volume) χαμηλής ενέργειας αλληλεπίδρασης και σε περιοχές αποκλειόμενου όγκου 

με υψηλές τιμές όπως ενέργειας αλληλεπίδρασης. Τα όρια ανάμεσα σε περιοχές 

(κοιλότητες) ενεργειακά προσβάσιμου όγκου ορίζονται σαν επιφάνειες υψηλής ενέργειας 

που δρουν ως φράγματα μέγιστης τοπικής ενέργειας, διαχωρίζοντας τα τοπικά 

ενεργειακά ελάχιστα. Η διάχυση του μορίου–διεισδυτή αποτελείται από ασυνήθεις 

μεταβάσεις μεταξύ των προσβάσιμων κοιλοτήτων. Σε κάθε μετάβαση από την θέση i στη 

γειτονική j αποδίδεται μία σταθερά ρυθμού jik → . Στην απλούστερη περίπτωση χαμηλών 
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θερμοκρασιών κατά τις οποίες η πολυμερική μήτρα μπορεί να θεωρηθεί ως παγωμένη η 

σταθερά ρυθμού δίνεται από την σχέση: 

i

ijB
ji Q

Q
h
Tk

k =→      (1.29) 

όπου h  είναι η σταθερά του Plank και Qi, Qij είναι οι συναρτήσεις μερισμού (partition 

functions) του μορίου στην θέση i και στο σαγματικό σημείο όπως μετάβασης ji → , 

αντίστοιχα. Τα μεγέθη Qi, Qij ορίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις: 
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= dSzyx
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όπου dS είναι η στοιχειώδης επιφάνεια του φράγματος, dV ο στοιχειώδης όγκος της 

κοιλότητας I και ρ(x, y, z) η πυκνότητα πιθανότητας κατά Boltzmann να βρεθεί το μόριο 

στο σημείο (x, y, z) δηλαδή: 
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⎞
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⎝
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Tk
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B
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exp),,(     (1.32) 

όπου Εins(x, y, z) η ενέργεια μη δεσμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο μόριο στην θέση 

(x, y, z) και την πολυμερική μήτρα.  

Σύμφωνα με αποτελέσματα των Gusev et al.68 από εφαρμογή της TST σε άκαμπτες 

(παγωμένες) πολυμερικές δομές έγινε σαφές ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μικρή 

θερμική δόνηση της πολυμερικής μήτρας. Στην βελτιωμένη εκδοχή της μεθόδου  TST 

των Gusev και Suter69 συνυπολογίζεται και η θερμική κίνηση των ατόμων που 

αποτελούν το πολυμερές, γίνεται όμως η παραδοχή ότι το πολυμερές (και κατά συνέπεια 

η θερμική κίνηση των ατόμων του) δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη του μορίου-
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διεισδυτή. Η παραδοχή αυτή  περιορίζει τη μελέτη στις ιδιότητες μεταφοράς μορίων 

μικρού μεγέθους (O2, N2, CH4) και δεν μπορεί να λειτουργήσει για μεγαλύτερα μόρια 

(CO2), η παρουσία των οποίων οδηγεί την πολυμερική μήτρα σε τοπική χαλάρωση ώστε 

να προσαρμοστεί στην ύπαρξη του διεισδυτή. Στη μέθοδο Gusev-Suter οι θερμικές 

δονήσεις των ατόμων θεωρούνται ως ελαστικές, δηλαδή κάθε άτομο i του πολυμερούς 

κινείται γύρω από μια θέση ισορροπίας < ir
v >, με μικρές αποκλίσεις ><−=Δ iii rrr rrr

. Οι 

αποκλίσεις υπακούουν τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ),...,,( 21 NrrrW ΔΔΔ
rrr

, η 

οποία έχει την ακόλουθη μορφή: 
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όπου >Δ< 2
ir

r
η μέση τετραγωνική απόκλιση από τη θέση ισορροπίας πάνω σε όλα τα 

άτομα.. Στην περίπτωση θεώρησης ελαστικής κίνησης των ατόμων της πολυμερικής 

μήτρας η πυκνότητα πιθανότητας ρ(x, y, z) δίνεται από τη σχέση:  
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όπου το W(Δ) δίνεται από την σχέση 1.33. Στη συνέχεια η τιμή ρ(x, y, z) χρησιμοποιείται 

στις εξισώσεις 1.30 και 1.31 και τέλος υπολογίζονται οι σταθερές ρυθμού σύμφωνα με τη 

σχέση 1.29. 

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ατομιστικής λεπτομέρειας, οι Greenfield και 

Theodorou υπολόγισαν την κατανομή των σταθερών ρυθμού μετάβασης και των μηκών 

που διανύονται σε κάθε στοιχειώδες άλμα κατά τη διάχυση μορίων μεθανίου σε ατακτικό 

πολυπροπυλένιο, με χρήση πολυδιάστατης Θεωρίας Μεταβατικών Καταστάσεων 

(multidimensional Transition State Theory –TST). H κατανομή των μηκών μεταβάσεων 
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ανάμεσα σε μακροκαταστάσεις βρέθηκε να είναι αρκετά στενή, με μέση τιμή γύρω στα 

5Å, ενώ η κατανομή των σταθερών ρυθμού βρέθηκε να είναι ιδιαίτερα ευρεία, 

καλύπτοντας 18 τάξεις μεγέθους, από 10-12 έως 106 μs-1.66 Στο σχήμα 1.5 απεικονίζεται 

μια τυπική κατανομή των σταθερών ρυθμού μετάβασης ενώ στο σχήμα 1.6 

παρουσιάζεται μια τυπική κατανομή των μηκών μετάβασης. 

 

Σχήμα 1.5. Κατανομή σταθερών ρυθμού για στοιχειώδη διαχυτικά άλματα μεταξύ 

μακροκαταστάσεων σε σύστημα μεθανίου/ υαλώδους πολυπροπυλενίου, όπως υπολογίστηκε από 

ατομιστικές προσομοιώσεις των Greenfield και Theodorou.66 
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Σχήμα 1.6. Κατανομή των μηκών που διανύονται από τον διεισδυτή κατά την μετάβαση του μεταξύ 

μακροκαταστάσεων σε σύστημα μεθανίου/ υαλώδους πολυπροπυλενίου, όπως υπολογίστηκε από 

ατομιστικές προσομοιώσεις των Greenfield και Theodorou.66 

 
 

1.5.3 Υπολογισμός διαχυτότητας μικρών μορίων σε άμορφα πολυμερή- 

(Κινητική Monte Carlo) 

 

Αποτελέσματα από εφαρμογή της μεθόδου TST μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη δημιουργία αδροποιημένου μοντέλου πλέγματος όπου οι μακροκαταστάσεις 

αναπαρίστανται ως κόμβοι (sites) ενωμένοι μέσω δεσμών (bonds), για κάθε έναν από 

τους οποίους ορίζονται δύο σταθερές ρυθμού: μία στην πρόσω και μία στην αντίθετη 

κατεύθυνση. 

Με βάση την παραπάνω αδροποιημένη αναπαράσταση, μπορεί να πραγματοποιηθεί 

κινητική προσομοίωση Monte Carlo (Kinetic Monte Carlo –KMC) για τη δημιουργία 

μακριών τροχιών, αποτελούμενων από μία μεγάλη διαδοχή από διαχυτικά άλματα 
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βαδιστών που κινούνται μεταξύ των κόμβων του πλέγματος. Από τις διαχυτικές τροχιές 

μπορεί να υπολογιστεί η μέση τετραγωνική μετατόπιση των διεισδυτών στο χρόνο και 

στη συνέχεια, μέσω της εξίσωσης Einstein, να εξαχθεί ο συντελεστής διάχυσης. 

Αποτελέσματα από τέτοιου είδους προσομοιώσεις KMC έδειξαν ότι για μικρές κλίμακες 

χρόνου η κίνηση του μορίου/διεισδυτή δεν είναι διαχυτική.69 Αντίθετα παρατηρείται μια 

συμπεριφορά «ανώμαλης διάχυσης», σύμφωνα με την οποία  η μέση τετραγωνική 

μετατόπιση, >< 2r , δεν αυξάνει γραμμικά με το χρόνο, t, αλλά παρουσιάζει μία μη 

γραμμική εξάρτηση της μορφής  2 ntr >∝< με τον εκθέτη n να είναι μικρότερος από την 

μονάδα (n<1).  Η σχέση μεταξύ >< 2r και t γίνεται γραμμική, αντιστοιχώντας σε 

διάχυση κατά Fick, μόνο σε μεγάλες κλίμακες χρόνου. Τα παραπάνω ευρήματα έχουν 

επίσης επιβεβαιωθεί από προσομοιώσεις MD σε ίδια ή παρόμοια συστήματα από τους 

-lleruM && Plathe et al.,71 Pant και Boyd,72 Chassapis et al.73 Στην τελευταία εργασία 

εντοπίστηκε ανώμαλη συμπεριφορά για μόρια όπως το οξυγόνο σε χρόνους της τάξης 

των 150ps ακόμα και σε υλικά όπως το πολυαιθυλένιο σε θερμοκρασία δωματίου.  Για 

τη μεταφορά οξυγόνου σε πολυ(ισοβουτυλένιο) σε θερμοκρασία δωματίου, η περιοχή 

της ανώμαλης διάχυσης βρέθηκε να είναι ακόμα μεγαλύτερη, αγγίζοντας τη τάξη 

μεγέθους των δεκάδων μικροδευτερολέπτων,69 ενώ ακόμα και για διεισδυτή τόσο μικρό 

όσο το Ήλιο σε υαλώδη πολυανθρακικά συστήματα στους 123Κ, εντοπίστηκε περιοχή 

ανώμαλης διάχυσης μεγαλύτερη από 10μs.64 Η ακριβής γνώση της περιοχής ανώμαλης 

διάχυσης είναι πολύ σημαντική, καθώς αποτυχία στην αναγνώριση της έκτασης της 

μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση του συντελεστή διάχυσης κατά αρκετές τάξεις 

μεγέθους. 
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Πειραματικά, παρατηρήθηκε ανώμαλη συμπεριφορά κατά την διάχυση σε πορώδες 

σύστημα ζεόλιθου ή κατά τη διάχυση μικρών μορίων σε άμορφα υλικά από μετρήσεις 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού παλμικής βαθμίδας πεδίου (PFG NMR) από τους 

rgeraK &&  et al.74 Επιπρόσθετες πειραματικές παρατηρήσεις NMR  της περιοχής ανώμαλης 

διάχυσης έχουν παρουσιαστεί από τους Ylihautala et al. κατά τη μεταφορά μεθανίου 

μέσω μοριακών ηθμών (molecular sieves).75 

Σαν συνέπεια της δομικής αταξίας και της εξαιρετικά περιορισμένης μοριακής 

κινητικότητας που κυριαρχούν στα πολυμερικά γυαλιά, η κίνηση μικρών διεισδυτών σε 

αυτά χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό ετερογένειας. Η ετερογένεια αυτή μπορεί να 

είναι δύο ειδών: Κατ’ αρχήν μπορεί να είναι κινητική, δηλαδή οι χαρακτηριστικοί χρόνοι 

ή οι σταθερές ρυθμών των στοιχειωδών διαχυτικών αλμάτων να είναι ευρέως 

κατανεμημένα. Δεύτερον, μπορεί να είναι χωρική, δηλαδή διαφορετικές περιοχές μέσα 

στο ίδιο υλικό να διέπονται από πολύ διαφορετικές τιμές σταθερών ρυθμού μετάβασης. 

Σε άμορφα πολυμερικά γυαλιά, η ετερογένεια μπορεί να επηρεάζει τόσο τη μορφή 

(ανώμαλη ή ομαλή, κατά Fick, διάχυση) όσο και το ρυθμό της συνολικής διαδικασίας 

μεταφοράς. 

Από στατιστικής άποψης, ο κύριος λόγος για την εμφάνιση της ανώμαλης 

συμπεριφοράς είναι ότι το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem – CLT) 

της πιθανότητας, το οποίο καθορίζει την κίνηση κατά Fick, δεν ισχύει στην συνηθισμένη 

του μορφή. Σύμφωνα με τους Bouchaud και Georges οι δύο κύριες πηγές για την 

απόκλιση της συνάρτησης >< 2r (t) από τη γραμμικότητα είναι: α) η πολύ ευρεία 

κατανομή των τυχαίων μεταβλητών που σχετίζονται και διέπουν τη μεταφορά και β) οι 

συσχετίσεις μακράς εμβέλειας ανάμεσα στις τυχαίες μεταβλητές.76 
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Στην ουσία, ανώμαλη διάχυση προκαλείται από συγκεκριμένα δομικά ή δυναμικά 

χαρακτηριστικά στο περιβάλλον του διεισδυτή που τον αποτρέπουν από το να εκτελέσει 

κίνηση τυχαίου περιπάτου (random walk).61 Για μικρές κλίμακες χρόνου, η ετερογένεια 

του συστήματος αποτρέπει το μόριο-διεισδυτή από το να κινηθεί τυχαία, κυρίως επειδή η 

κίνηση λαμβάνει χώρα σε μικρές απομονωμένες συστάδες, όπου εκτελούνται κυρίως 

μικρές, τοπικές κινήσεις. Το δίκτυο των κόμβων που επισκέπτεται το μόριο-βαδιστής 

είναι καλά συνδεδεμένο μόνο σε μεγάλες κλίμακες χρόνου, οπότε η κίνηση του βαδιστή 

μπορεί να περιγραφεί ως τυχαίος περίπατος στο πλήρες περιβάλλον και τότε η διάχυση 

ακολουθεί το νόμο Fick.62 Από την ανάλυση τροχιών διεισδυτών σε πολυμερική μήτρα 

τύπου πολυαιθυλενίου το φαινόμενο της ανώμαλης διάχυσης αποδόθηκε στη γρήγορη, 

παλινδρομική κίνηση μέσα σε κοιλότητες ή σε συστοιχίες από κοιλότητες στην 

πολυμερική μήτρα, κατά διευθύνσεις του τείνουν να είναι παράλληλες προς τους 

σκελετούς (backbones) των πολυμερικών αλυσίδων. Η κίνηση του διεισδυτή μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ομαλή διάχυση μόνο για μεγάλες κλίμακες χρόνου κατά τις οποίες οι 

μετατοπίσεις μεταξύ διαδοχικών χρονικών στιγμών είναι ασυσχέτιστες.73 

Επιστρέφοντας στις προσομοιώσεις των ιδιοτήτων φραγής πολυμερικών 

συστημάτων θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κατανομές των σχημάτων 1.5 και 1.6, που 

προέκυψαν από εφαρμογή πολυδιάστατης μεθόδου TST στην προσομοίωση συστημάτων 

μεθανίου/ατακτικού πολυπροπυλενίου, χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία 

αδροποιημένου, μεσοσκοπικού μοντέλου πλέγματος μέσω αλγορίθμου αντίστροφου 

Monte Carlo (Reverse Monte Carlo - RMC)77 και στη συνέχεια υπολογίστηκε ο 

συντελεστής διάχυσης μέσω KMC. Η τιμή της διαχυτότητας βρέθηκε σε σχετικά καλή 

συμφωνία με προσεγγιστικούς υπολογισμούς βασισμένες σε πειραματικές μετρήσεις υπό 
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θερμοκρασία δωματίου για τη διάχυση Αργού και Αζώτου σε συμπολυμερές 

αιθυλενίου/προπυλενίου.78 

Η διάχυση διεισδυτή σε παγωμένες πολυμερικές μήτρες έχει μελετηθεί και από 

τους Weber και Paul μέσω ενός αδροποιημένου μοντέλου διακύμανσης δεσμών (bond 

fluctuation).79 Τα περισσότερα θεωρητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την μελέτη 

της διάχυσης δωματιδίων σε πλέγματα περιγράφονται σε πρόσφατη ανάλυση των Kehr et 

al.80  

 

1.5.4 Θεωρητική πρόβλεψη της διαχυτότητας και του φαινομένου της 

ανώμαλης διάχυσης - 

Θεωρία Ισοδύναμου Μέσου (Effective Medium Theory) 
 

Εκτός από την εκτέλεση στοχαστικών προσομοιώσων, η μεταφορική συμπεριφορά 

του διεισδυτή στο πλέγμα μπορεί να διερευνηθεί ημιαναλυτικά εφαρμόζοντας τη Θεωρία 

(ή προσέγγιση) Ισοδύναμου Μέσου (Effective Medium Τheory (Approximation) – 

EMT). Όπως εξηγείται στο κεφάλαιο 6.3, όπου και παρουσιάζεται αναλυτικά ο 

μαθηματικός φορμαλισμός,  το μοντέλο πλέγματος με τις σταθερές ρυθμού να 

αποδίδονται στους δεσμούς έχει ένα ηλεκτρικό ανάλογο στα δίκτυα αντιστάσεων. Ο 

Kirkpatrick ήταν ο πρώτος που γενίκευσε τη Θεωρία Ισοδύναμου Μέσου από την 

εφαρμογή της για αγωγή ηλεκτρισμού σε σύνθετα μέσα στη χρήση σε δίκτυα 

αντιστάσεων81 και τα αριθμητικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν έδειξαν την EMT 

να είναι εντυπωσιακά ακριβής.82 Η θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση της 

αγωγιμότητας συνεχούς ρεύματος ενός δικτύου τυχαίων δεσμών (random-bond lattice) 

με χρήση της ΕΜΤ από τον Kirkpatrick γενικεύτηκε από τους Summerfield83 και 



Κεφάλαιο 1                                                                                                                                                    51 

Webman84 για τον υπολογισμό της αγωγιμότητας εναλλασσόμενου ρεύματος. Τα 

αποτελέσματα της EMT βρέθηκαν σε καλή συμφωνία με την αναλυτική λύση για το 

πρόβλημα   διαγωγιμότητας δεσμού (bond percolation) σε μία διάσταση.83 Οι Sahimi et 

al. επικαλέστηκαν χαμηλής-τάξης ΕΜΤ για τον υπολογισμό, σε μεγάλες κλίμακες 

χρόνου, της συμπεριφοράς της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης (mean square 

displacement – msd) βαδιστών  σε διαφορετικά συστήματα πλέγματος σε μία, δύο και 

τρεις διαστάσεις για ένα πλήθος συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας των σταθερών 

ρυθμού.85 Για τυχαία δίκτυα, η ακρίβεια της ΕΜΤ έχει αναλυθεί από τον Luck και 

αποτελέσματα για μία μεγάλη κλάση κατανομών σταθερών ρυθμού μετάβασης έδειξαν 

ότι η ΕΜΤ είναι μια εύρωστη και ακριβής προσέγγιση.86 Πιο πρόσφατες εφαρμογές της 

ΕΜΤ έχουν αναφερθεί από τους Argyrakis et al.87 και rneroH &&  et al.88 για τυχαία δίκτυα, 

χαρακτηριζόμενα από διάφορες συνεχείς κατανομές των ρυθμών μεταφοράς. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ΕΜΤ για την περιοχή της 

ανώμαλης διάχυσης συγκρίνονται πολύ καλά με αποτελέσματα προσομοιώσεων MC για 

τα ίδια συστήματα.  

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ένα αδροποιημένο μοντέλο πλέγματος το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη μελέτη της επίδρασης της κατανομής των σταθερών ρυθμού στην 

τιμή της διαχυτότητας και στο φαινόμενο της ανώμαλης διάχυσης μέσω κινητικών 

προσομοιώσεων MC και εφαρμογής της θεωρίας ΕΜΤ. Το μοντέλο είναι γενικό για 

οποιοδήποτε σύστημα πολυμερούς-διευσδυτή και δανείζεται τα δεδομένα για την 

κατανομή των σταθερών ρυθμού μετάβασης από προσομοιώσεις με την μέθοδο TST σε 

χαλαρωμένες απεικονίσεις πολυμερικών μητρών. 
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1.6 Διάχυση σε ημικρυσταλλικά πολυμερή 

 

Το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην διαπερατότητα σε άμορφα 

ή ημικρυσταλλικά πολυμερή. Είναι αποδεκτό ό,τι η διάχυση και η ρόφηση είναι πολλές 

τάξεις μεγαλύτερες στα άμορφα πολυμερή από ότι στα κρυσταλλικά. Η πολύ πυκνή και 

συμπαγής δομή των τελευταίων δυσχεραίνει σημαντικά  την είσοδο των μορίων στις 

κρυσταλλικές περιοχές και όσα μόρια μπορέσουν και εισέλθουν παγιδεύονται σε 

ατέλειες του κρυστάλλου χωρίς να είναι δυνατόν να κινηθούν. Λόγω της τρομερά αργής 

διαδικασίας μεταφοράς στα κρυσταλλικά πολυμερή, σύγχρονες μέθοδοι Μοριακής 

Δυναμικής (Molecular Dynamics – MD) δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το 

φαινόμενο, καθώς κατά τη μέγιστη χρονική διάρκεια που μπορεί να προσομοιωθεί 

(μερικές δεκάδες ns) το μόριο-διεισδυτής δεν θα κινείται καθόλου. Η μοριακή 

προσομοίωση, λοιπόν, για τεχνικούς αλλά και για πρακτικούς λόγους εφαρμόζεται σε 

άμορφα ή ημικρυσταλλικά πολυμερή όπου η ύπαρξη κρυστάλλων ακόμα και σε μικρό 

ποσοστό επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες φραγής του συστήματος.  

Η εφαρμογή MD σε ημικρυσταλλικά πολυμερή είναι εκτός σκέψης καθώς το 

μήκος των κρυσταλλιτών κυμαίνεται από 10nm έως και κάποια μm. Η κατάσταση είναι 

ακόμα χειρότερη όταν οι κρυσταλλίτες συσσωματώνονται σε σφαιρουλίθους, 

αποκτώντας μακροσκοπικές διαστάσεις. Οι σύγχρονες μέθοδοι MD χρησιμοποιούν κελιά 

προσομοίωσης της τάξης των λίγων nm συνεπώς δεν είναι εφικτό να μελετηθεί η δομή 

στην πλήρη έκταση της. 
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Για τη μελέτη αυτών των συστημάτων είναι απαραίτητη η κατάστρωση 

αδροποιημένων, μακροσκοπικών μοντέλων δύο φάσεων (κρυσταλλικής και άμορφης) 

που δανείζονται πληροφορίες από μοντελοποίηση σε ατομιστικό επίπεδο και από 

προσομοιώσεις KMC για την άμορφη φάση (όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1.5.3). Σε 

αυτά τα μοντέλα μπορεί να γίνει ένα πλήθος θεωρήσεων, απλουστεύσεων – παραδοχών 

για το μέγεθος, την κατανομή των κρυσταλλιτών, για την ύπαρξη ή μη τρίτης φάσης στα 

σύνορα κρύσταλλου/άμορφου κτλ.:61 

 Η κρυσταλλική φάση μπορεί να θεωρηθεί αδιαπέρατη στους διεισδυτές. Κατά 

μια απλούστευση μπορεί να θεωρεί ότι στην κρυσταλλική φάση δεν μπορούν 

ούτε να εισέλθουν (διαλυθούν - μηδενική διαλυτότητα) ούτε να διαχυθούν 

(μηδενική διαχυτότητα) διεισδυτές.  

 Η κρυσταλλική φάση μπορεί να θεωρηθεί προσβάσιμη στους διαλύτες (μικρή 

αλλά μη μηδενική διαλυτότητα) αλλά όταν αυτοί εισέλθουν δεν μπορούν να 

κινηθούν και παγιδεύονται σε τοπικές κρυσταλλικές ατέλειες (defects). Αν τα 

μόρια είναι αρκετά μικρά και οι ατέλειες σχετικά πυκνές είναι δυνατή μία μικρή 

μετακίνηση που σχετίζεται με τη μετανάστευση  ατελειών (defect migration). 

Αν και πιο λεπτομερής, η παραδοχή αυτή είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί 

πρακτικά σε μακροσκοπικές προσομοιώσεις, καθώς απαιτεί λεπτομερή 

περιγραφή της δομής των κρυσταλλιτών. 

 Οι μεταφορικές ιδιότητες της άμορφης περιοχής δεν επηρεάζονται από την 

ύπαρξη κρυστάλλων ακόμα και στη διεπιφάνεια άμορφης/κρυσταλλικής φάσης. 

Στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι η ύπαρξη κρυστάλλων διαταράσσει τις 

άμορφες αλυσίδες που βρίσκονται πλησίον αυτής χρησιμοποιείται το μοντέλο 3 
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φάσεων που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μίας ενδιάμεσης φάσης υψηλής 

κινητικότητας (εξαιτίας της τοπικής διαταραχής). Για λόγους απλότητας και 

ελλείψει πειραματικών δεδομένων,  παρόλο που το μοντελο τριών φάσεων δίνει 

καλύτερες προβλέψεις,89 συχνά χρησιμοποιείται το μοντέλο δύο φάσεων με 

εφαρμογή ανακλαστικών οριακών συνθηκών (reflective boundary conditions) 

όταν ένα μόριο συναντήσει κατά την τροχιά του κρυσταλλική περιοχή. 

 Η κατανομή των κρυσταλλιτών μπορεί είναι να  τυχαία μέσα στο άμορφο 

πολυμερές είτε να έχει κάποιον προσανατολισμό.90,91 Σύγχρονες μέθοδοι 

επιτρέπουν την σχεδόν πιστή ανακατασκευή των ιδιοτήτων δομής διφασικών 

μέσων από πειραματικά δεδομένα92 με τεχνικές όπως η fBm (fractional 

Brownian motion)93 και η παράλληλη ανόπτηση (Parallel Tempering)94.     

 Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται ένα απλό μοντέλο δύο φάσεων με τυχαία κατανομή 

κρυστάλλων, θεώρηση της κρυσταλλικής φάσης ως αδιαπέρατης, ενώ τα δεδομένα 

προέρχονται από αποτελέσματα προσομοιώσεων σε ατομιστικό επίπεδο (μέθοδοι 

MM,MC και MD), εφαρμογή της μεθόδου TST και ΚMC για τον υπολογισμό της 

διαλυτότητας και διαχυτότητας, αντίστοιχα της άμορφης φάσης. Σε αυτό το μοντέλο 

ολοκληρώνεται η ιεραρχική προσέγγιση μοντελοποίησης και προσομοίωσης ξεκινώντας 

από την μελέτη σε ατομιστικό επίπεδο της δυναμικής και στατικής συμπεριφοράς του 

πολυμερούς και καταλήγοντας στη μακροσκοπική ανάλυση των ιδιοτήτων φραγής του 

συστήματος πολυμερές-διεισδυτής.   
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Κεφάλαιο 2 

 

Ένας νέος αλγόριθμος Monte Carlo ατομιστικής λεπτομέρειας 

για την ταχεία εξισορρόπηση μοντέλων πολυμερικών 

συστημάτων επακριβώς ορισμένης μοριακής αρχιτεκτονικής 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο νέες κινήσεις Monte Carlo αλλαγής 

συνδετικότητας αλυσίδων που βελτιώνουν και ξεπερνούν τα μειονεκτήματα του 

αλγορίθμου ΕΒ (η κίνηση ΕΒ παρουσιάστηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.4). Η 

καινοτομία των νέων αλγορίθμων έγκειται στην κατασκευή δύο (και όχι μιας) τριμερών-

γεφυρών που ενώνουν τέσσερα, κατάλληλα επιλεγμένα άτομα είτε σε μια είτε σε δύο 

αλυσίδες.95,96 Οι κινήσεις αυτές αποτελούν επέκταση της κίνησης ΕΒ και παρακάμπτουν 

το σύνολο των προβλημάτων του ΕΒ. Όταν τα τέσσερα άτομα επιλέγονται στους 

σκελετούς δύο διαφορετικών αλυσίδων η κίνηση ονομάζεται «διπλή γεφύρωση» 

(Double Bridging – DB), ενώ όταν όλα ανήκουν στην ίδια αλυσίδα η κίνηση ονομάζεται 

«ενδομοριακή διπλή αναγεφύρωση» (Intramolecular Double Rebridging – IDR). 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν οι αλγόριθμοι και να 

αναλυθούν διεξοδικά διάφορα χαρακτηριστικά των δύο νέων κινήσεων από τον 

γεωμετρικό φορμαλισμό τους μέχρι την αριθμητική εφαρμογή τους, με τη βοήθεια της 



Κεφάλαιο 2                                                                                                                                                     56        

 

 

 

δημιουργίας και χρήσης ειδικών λιστών γειτόνων (neighbor lists). Ανάμεσα στους 

σκοπούς αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστεί και μία συστηματική ανάλυση της 

απόδοσης των δύο νέων κινήσεων ως συνάρτησης του μοριακού μήκους των αλυσίδων 

και να πιστοποιηθεί η ικανότητά τους να εξισορροπούν μακριά, αυστηρώς 

μονοδιάσπαρτα τήγματα PE.  Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα για τις θερμοδυναμικές 

και δομικές ιδιότητες μονοδιάσπαρτων τηγμάτων PE μοριακού βάρους που κυμαίνεται 

από  C78 έως C1000, όπως προέκυψαν από προσομοιώσεις Monte Carlo βασισμένες στις 

κινήσεις DB και IDR, και θα συγκριθούν με διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα. 

 

 

2.2 Μοριακό μοντέλο 

 

Οι περισσότερες προσομοιώσεις EBMC  για τη μελέτη της ελαστικότητας,97 

διπλοδιαθλαστικότητας (birefringence)98 και ιξώδους28,29 γραμμικών, πολυδιάσπαρτων 

τηγμάτων PE πραγματοποιήθηκαν με το ίδιο μοριακό μοντέλο, το οποίο στη συνέχεια 

του κεφαλαίου θα αναφέρεται ως το «παλιό μοντέλο». Στο παλιό μοντέλο έχει υιοθετηθεί 

η περιγραφή των ενοποιημένων ατόμων (united atom – UA), σύμφωνα με την οποία 

κάθε ομάδα μεθυλίου και μεθυλενίου στις πολυμερικές αλυσίδες θεωρείται ως ένα ενιαίο 

κέντρο αλληλεπίδρασης. Τα τελευταία χρόνια, αποτελέσματα λεπτομερών ατομιστικών 

προσομοιώσεων MC   με χρήση του αλγορίθμου EBMC52-55,99,100 έδειξαν ότι το παλιό 

μοντέλο έχει την τάση να υπερεκτιμά την πυκνότητα γραμμικού PE κατά περίπου 4% και 

το χαρακτηριστικό λόγο αλυσίδας άπειρου μοριακού μήκους, C∞ , κατά περισσότερο από 

15%. Σε κάποιες προσομοιώσεις έχουν επίσης δοκιμαστεί και χρησιμοποιηθεί και άλλα 



Κεφάλαιο 2                                                                                                                                                     57        

 

 

 

μοντέλα ενοποιημένων ατόμων,52,101 ευρέως χρησιμοποιημένα στην βιβλιογραφία, αλλά 

δεν βρέθηκαν να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην πρόβλεψη των ιδιοτήτων 

τηγμάτων PE. Για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων στην παρούσα 

μελέτη εισάγεται ένα νέο μοντέλο, το οποίο στην συνέχεια θα αναφέρεται ως το «νέο 

μοντέλο». 

Το νέο μοντέλο, που και αυτό υιοθετεί την αναπαράσταση ενοποιημένων ατόμων, 

συνδυάζει παραμέτρους από το μοντέλο TraPPE (Transferable Potentials for Phase 

Equilibria) των Martin και Siepmann102 και από το μοντέλο ανισότροπων ενοποιημένων 

ατόμων (Anisotropic United-Atom – AUA) του Toxvaerd.6,7 Οι  ενδομοριακές 

(intramolecular) αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε κέντρα (μεθυλένια ή μεθύλια) που 

χωρίζονται από περισσότερους από τρεις δεσμούς κατά μήκος της αλυσίδας, καθώς και 

όλες οι διαμοριακές (intermolecular) αλληλεπιδράσεις, περιγράφονται σε όρους 

δυναμικού ζεύγους τύπου Lennard-Jones (VL-J): 
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όπου r είναι η απόσταση ανάμεσα στα κέντρα αλληλεπίδρασης, με διάμετρο σύγκρουσης 

σ = 3.95 Å και βάθος πηγαδιού ε = 0.0914 kcal/mol.102 Τα μήκη δεσμών (bond lengths) 

διατηρούνται σταθερά στη μέση τιμή των 1.54 Å, ενώ οι γωνίες δεσμών (bond angles) 

διακυμαίνονται γύρω από μία μέση τιμή ίση με θ0 = 114o σύμφωνα με το δυναμικό 

κάμψης (bending potential) των Van der Ploeg και Berendsen (Vbend):103  
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όπου kb είναι η σταθερά Boltzmann και kθ = 62500K rad-2. Όλες οι δίεδρες γωνίες 

(dihedral angle) διέπονται από το δυναμικό στρέψης (torsional potential) κατά 

Toxvaerd,7 σύμφωνα με το οποίο: 

( ) ( )∑
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i
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b

tor c
k

V
φ

φ
          (2.3) 

Οι τιμές των παραμέτρων ci αναφέρονται στον πίνακα 2.1. Επίσης στον πίνακα 2.1 

γίνεται μια σύγκριση των όρων όλων των ειδών των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο 

παλιό και στο νέο μοντέλο.  Επιπλέον δεδομένα για τις κατανομές των γωνιών κάμψης 

και στρέψης, όπως προβλέπονται από τα δύο μοντέλα, παρουσιάζονται στα γραφήματα 

2.1 και 2.2, αντίστοιχα.  

 

 
Πίνακας 2.1.  Μοντέλα δυναμικού 

Είδος αλληλεπίδρασης Παλιό μοντέλο Νέο μοντέλο 

Μήκος δεσμών σταθερό: 1.54Å σταθερό: 1.54Å 

Μη δεσμικές 
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Στρέψη δεσμού 
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5=N  
K1116 0 =c    , K14621 =c  

K15782 −=c , K3683 −=c  

K31564 =c    , K37885 −=c  

8=N  
K10010 =c    , K21301 =c  

K3032 −=c    , K612.33 −=c  

K22274 =c    , K19665 =c  

K44896 −=c  , K17367 −=c  

K28178 =c  
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Σχήμα 2.1. Κατανομή των γωνιών δεσμού όπως προέκυψε από προσομοιώσεις Monte Carlo με 

χρήση των κινήσεων DB και IDR σε τήγμα γραμμικού, μονοδιάσπαρτου PE C78 (40 αλυσίδων) 

εφαρμόζοντας: (α) το παλιό και (β) το καινούργιο μοντέλο ενοποιημένων ατόμων (T = 450K, P = 1atm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2. Κατανομή των γωνιών στρέψης όπως προέκυψε από προσομοιώσεις Monte Carlo με 

χρήση των κινήσεων DB και IDR σε τήγμα γραμμικού, μονοδιάσπαρτου PE C78 (40 αλυσίδων) 

εφαρμόζοντας: (α) το παλιό και (β) το καινούργιο μοντέλο ενοποιημένων ατόμων (T = 450K, P = 1atm). 

Το μηδέν αντιστοιχεί στην trans διαμόρφωση.  
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Όλες οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν στο ισόθερμο-ισοβαρές στατιστικό 

σύνολο (NPT) με χρήση περιοδικού κουτιού. Για τις προσομοιώσεις σε πολυδιάσπαρτα 

συστήματα έγινε χρήση του στατιστικού συνόλου NchnPTμ* (όπως περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 1.4). Περιοδικές οριακές συνθήκες εφαρμόζονται και στις τρεις διαστάσεις. 

Κατά την παρούσα εργασία, το μέσο μήκος των κελιών προσομοίωσης κυμαίνεται από 

περίπου 45Å για τα μικρότερα συστήματα (C78 και C142) έως πάνω από 65Å για τα 

μεγαλύτερα συστήματα (C500 και C1000) που προσομοιώθηκαν. 
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2.3 Οι κινήσεις DB και IDR 

 

Η κίνηση διπλής γεφύρωσης (Double Bridging -DB) παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3.   

 

Σχήμα 2.3. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης διπλής γεφύρωσης (DB). (a) Τοπική 

διαμόρφωση των δύο αλυσίδων πριν την κίνηση. Η κίνηση ξεκινά με το άτομο i να επιτίθεται στο άτομο j. 

Το τριμερές (ja, jb, jc) πρόκειται να αποκοπεί από την αλυσίδα jch και το τριμερές (ia, ib, ic) από την ich. 
(b): Τοπική διαμόρφωση των αλυσίδων μετά την κίνηση DB. Το τριμερές (ja', jb', jc') ενώνει τα άτομα i και 

j στην αλυσίδα ich'. Το τριμερές (ia', ib', ic') συνδέει τα i2 και j2 στην jch'. 

 

 Το σχήμα 2.3a απεικονίζει τις αρχικές διαμορφώσεις των δύο αλυσίδων ich και jch 

που παίρνουν μέρος στην κίνηση. Η κίνηση αρχίζει με την επίθεση ενός εσωτερικού 

ατόμου i της αλυσίδας ich σε ένα εσωτερικό άτομο j της αλυσίδας jch. Ένα τριμερές  (ja, 

i
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jb, jc) δίπλα από το j αποκόπτεται από την jch και μία νέα γέφυρα, το τριμερές (ja', jb', jc'), 

σχηματίζεται ανάμεσα στα άτομα i και j (στη συνέχεια η κατασκευή αυτής της γέφηρας 

θα αναφέρεται ως πρωτεύουσα γεφύρωση). Για να ολοκληρωθεί η κίνηση, πρέπει να 

κατασκευαστεί ένα δεύτερο τριμερές-γέφυρα (trimer bridge) (το οποίο στη συνέχεια θα 

αναφέρεται ως δευτερεύουσα γεφύρωση). Η πραγματοποίηση της δευτερεύουσας 

γεφύρωσης γίνεται με την επίθεση ενός εσωτερικού ατόμου j2, που αρχικά βρίσκεται 

δίπλα από το αποκοπτόμενο τριμερές της jch, στο εσωτερικό άτομο i2 που βρίσκεται 

στην ich, τέσσερις δεσμούς μακριά από το i. Το τριμερές (ia, ib, ic) ανάμεσα στα άτομα i 

και i2 αφαιρείται από την ich, και τα άτομα i2 and j2 ενώνονται μέσω μιας νέας τριμερούς 

γέφυρας (ia', ib', ic'). Στη νέα απεικόνιση του συστήματος, μετά την αποδοχή της κίνησης, 

οι δύο αλυσίδες ich και jch έχουν γίνει ich' και jch', διαθέτοντας τελείως διαφορετικές 

δομές από εκείνες των αρχικών αλυσίδων ich και jch, όπως φαίνεται καθαρά στο σχήμα 

2.3b. 

Στην γενική περίπτωση, δεδομένων δύο αλυσίδων και δύο εσωτερικών ατόμων (i, 

j) επ’ αυτών, υπάρχουν το μέγιστο τέσσερις διαφορετικοί συνδυασμοί σύμφωνα με τους 

οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί το DB, ανάλογα με τις θέσεις των δύο τριμερών που 

αφαιρούνται. Δεδομένης της αρχικής δομής του σχήματος 2.3a όλες οι πιθανές τελικές 

διαμορφώσεις απεικονίζονται στα σχήματα 2.4a-d. Από αυτούς τους συνδυασμούς, μόνο 

ένας (σχήμα 2.4a) διατηρεί τη μονοδιασπορά, καθώς όλες οι αρχικές και τελικές 

αλυσίδες έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό ατόμων. Αυτός είναι και ο μόνος επιτρεπτός 

συνδυασμός που θα δοκιμαστεί για αποδοχή σε μία κίνηση DB για την προσομοίωση 

αυστηρά μονοδιάσπαρτων συστημάτων.   
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Σχήμα 2.4. Σχηματική αναπαράσταση όλων των πιθανών τελικών διαμορφώσεων για τους τέσσερις 

δυνατούς συνδιασμούς γεφυρώσεων κατά την κίνηση DB, δεδομένων των ατόμων i και j στις αλυσίδες ich 

και jch, αντίστοιχα (η αρχική δομή των αλυσίδων παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3a).  
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Η  σχηματική αναπαράσταση της κίνησης διπλής ενδομοριακής αναγεφύρωσης 

(Intramolecular Double Rebridging – IDR) παρουσιάζεται στο σχήμα 2.5. 

 

 

Σχήμα 2.5. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης διπλής ενδομοριακής αναγεφύρωσης (IDR). 

(Επάνω) Τοπική διαμόρφωση της αλυσίδας πριν την κίνηση IDR. Η πρωτεύουσα επίθεση παρουσιάζεται 

με το μώβ βέλος σε συνδυασμό με μια από τις δύο πιθανές δευτερεύουσες επιθέσεις (a, b). (Κάτω) Τελικές 

διαμορφώσεις της αλυσίδας μετά τις επιθέσεις a και b, αντίστοιχα. 
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Στο πάνω μέρος του σχήματος παρουσιάζεται η αρχική δομή της αλυσίδας. 

Δεδομένων δύο εσωτερικών ατόμων (i, j) της αλυσίδας, η κίνηση IDR μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με δύο δυνατούς συνδυασμούς (παραστάσεις a και b, αντίστοιχα) όπως 

φαίνεται στο σχήμα 2.5. Η κίνηση προχωρεί επιτρέποντας το εσωτερικό άτομο i να 

επιτεθεί σ’ ένα διαμοριακό του γείτονα, το άτομο j.  Στην περίπτωση a, το τριμερές (ja, 

jb, jc) δίπλα από το j αφαιρείται και τα άτομα i και j γεφυρώνονται μέσω της κατασκευής 

ενός νέου τριμερούς (ja', jb', jc'). Κατά την περίπτωση b, το τριμερές (jd, je, jf) 

αποκόπτεται και τα i και j ενώνονται μέσω της τριμερούς γέφυρας (jd', je', jf'). Για να 

διατηρηθεί η συνδετικότητα της αλυσίδας, την πρωτεύουσα γεφύρωση ακολουθεί μία 

δευτερεύουσα γεφύρωση. Κατά τον συνδυασμό a, η δευτερεύουσα γεφύρωση 

σχηματίζεται με την αποκοπή του τριμερούς (ia, ib, ic) δίπλα από το i και σύνδεση των 

ατόμων i2 και j2 (επιλεγμένων έτσι ώστε να κείνται 2 δεσμούς μακριά από τα άτομα 

αναφοράς i και j, αντίστοιχα) μέσω του τριμερούς (ia' ,ib', ic'). Στην περίπτωση b, η 

δευτερεύουσα γεφύρωση σχηματίζεται με την αφαίρεση του τριμερούς (id, ie, if) δίπλα 

από το i και τη σύνδεση των ατόμων i2 και j2 μέσου της τριμερούς γέφυρας (id', ie', if'). 
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2.4 Μέθοδος Προσομοίωσης 

 

Η εφαρμογή των κινήσεων DB και IDR για μοντέλα ατομιστικών συστημάτων, 

όπως και η αντίστοιχη της κίνησης ΕΒ, βασίζεται στην επίλυση του γεωμετρικού 

προβλήματος της γεφύρωσης μέσω τριμερούς: «Δεδομένων δύο διμερών στο χώρο, να 

ενωθούν με ένα τριμερές, έτσι ώστε το προκύπτον επταμερές να έχει προκαθορισμένα 

μήκη και γωνίες δεσμών».52 Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις περιπτώσεις των DB και IDR 

έναντι του ΕΒ είναι ότι το πρόβλημα της γεφύρωσης μέσω τριμερούς θα πρέπει να λυθεί 

δύο φορές, καθώς πρέπει να δημιουργηθούν δύο γέφυρες, έτσι ώστε να παραμείνει 

σταθερός ο συνολικός αριθμός των αλυσίδων και των ατόμων καθ’ όλην τη διάρκεια της 

προσομοίωσης. Στο παρελθόν, το γεωμετρικό πρόβλημα της τριμερούς γεφύρωσης έχει 

επιλυθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: αρχικά από τους Pant και Theodorou51 και 

μετέπειτα από τους Mavrantzas et al.52 μέσω  αναγωγής σε μία μη γραμμική συνάρτηση 

ως προς μία γωνιακή μεταβλητή, και πιο πρόσφατα από τους Wu και Deem,104 μέσω της 

επίλυσης ενός πολυωνύμου δεκάτου έκτου βαθμού. Στην παρούσα εργασία ακολουθείται 

η προσέγγιση των Mavrantzas et al. 

 Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κινήσεων DB και IDR, στον κώδικα της 

προσομοίωσης δημιουργούνται και αποθηκεύονται ειδικές λίστες με όλους τους 

υποψήφιους γείτονες για κάθε άτομο. Καθώς αυτές οι λίστες διαφέρουν ανάμεσα στο DB 

και το IDR, η στρατηγική που ακολουθείται περιγράφεται ξεχωριστά στα επόμενα 

υποκεφάλαια. Η περιγραφή είναι γενική και ισχύει τόσο για προσομοιώσεις 

πολυδιάσπαρτων όσο και μονοδιάσπαρτων συστημάτων. 
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2.4.1 Αλγόριθμος προσομοίωσης για την κίνηση DB 

 

 Όλα τα εσωτερικά άτομα κατά μήκος μίας αλυσίδας, που βρίσκονται τουλάχιστον 

δύο δεσμούς μακριά από τα άκρα των αλυσίδων, μπορούν να εκκινήσουν μία κίνηση DΒ 

επιτιθέμενα σε ένα διαμοριακό (intermolecular) γείτονα τους. Εξ’ αιτίας περιορισμών 

στις αποστάσεις, μόνο ένα (μικρό) κλάσμα  από αυτούς τους γείτονες είναι πραγματικοί 

υποψήφιοι για γεφύρωση. Για κάθε άτομο i, που μπορεί να ενεργοποιήσει μία κίνηση 

DB, δημιουργείται μία λίστα με τους δυνατούς διαμοριακούς, γεφυρώσιμους γείτονές  

του η οποία διατηρείται και ανανεώνεται καθ΄ όλην την προσομοίωση. Η λίστα 

περιλαμβάνει όλους τους διαμοριακούς γείτονες  j με τους οποίους το άτομο αναφοράς 

μπορεί να επιχειρήσει μία κίνηση DB με βάση τους συνδυασμούς που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα και την  ικανοποίηση των τριών, ακόλουθων κριτηρίων: (α) Ο 

υποψήφιος γείτονας πρέπει να απέχει από το άτομο αναφοράς απόσταση μικρότερη από 

την all-trans απόσταση γεφύρωσης ( )2/cos(4 maxθl ), όπου l είναι το μήκος δεσμού 

άνθρακα-άνθρακα (C-C) και θmax η μέγιστη τιμή στην κατανομή των παραπληρωματικών 

γωνιών δεσμού (C-C-C) (σχήμα 2.4). (β) Τα άτομα i2 και j2 της δευτερέουσας γεφύρωσης 

πρέπει να απέχουν επίσης απόσταση μικρότερη από την ίδια all-trans απόσταση 

γεφύρωσης. (γ) Οι προκύπτουσες αλυσίδες ich' και jch' πρέπει να έχουν μοριακά μήκη 

εντός των ορίων που καθορίζονται από το δείκτη πολυδιασποράς I.  

Αν το πρώτο κριτήριο δεν ικανοποιείται, τότε η κίνηση DB δεν μπορεί να εκτελεστεί 

ανάμεσα στα άτομα αναφοράς i και j. Το δεύτερο και τρίτο κριτήριο καθορίζουν ποιοι 

(αν υπάρχουν) από τους τέσσερις συνδυασμούς DB (όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 
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2.4) είναι επιτρεπτοί. Για αυστηρά μονοδιάσπαρτα συστήματα, η τρίτη συνθήκη 

εκφυλίζεται στον περιορισμό οι τελικές αλυσίδες να έχουν το ίδιο μοριακό μήκος με τις 

αρχικές. Σ’ αυτήν την περίπτωση, δεδομένου ενός ατόμου i στην αλυσίδα ich, για 

δεδομένο συνδυασμό DB, υπάρχει μόνο ένας διαμοριακός γείτονας j στην αλυσίδα jch με 

τον οποίο το άτομο i μπορεί να γεφυρωθεί χωρίς να υπάρξει απώλεια της μονοδιασποράς 

των αλυσίδων του συστήματος. Συνεπώς, η κύρια διαφορά ανάμεσα στις πολυ- και μονο- 

διάσπαρτες εκδόσεις της κίνησης DB είναι ο αριθμός των δυνατών διαμοριακών 

υποψήφιων γειτόνων. Καθώς ο δείκτης πολυδιασποράς μειώνεται και αποκτά τιμές 

κοντά στη μονάδα, το πλήθος των γειτόνων ελαττώνεται σημαντικά. Η λίστα DB για 

κάθε άτομο περιέχει όλους τους πιθανούς γείτονες καθώς επίσης και όλους τους 

δυνατούς συνδυασμούς DB με αυτούς. Οι λίστες ανανεώνονται συνεχώς σε όλη την 

διάρκεια της προσομοίωσης, καθώς ο συνολικός αριθμός των  γεφυρώσιμων γειτόνων, 

NDB, για κάθε άτομο αναφοράς εισέρχεται στο κριτήριο αποδοχής της κίνησης.  

Η κίνηση DB ξεκινά επιλέγοντας τυχαία ένα άτομο-θύτη (predator) i της αλυσίδας 

ich και ένα γεφυρώσιμο διαμοριακό γείτονα j που ανήκει στην αλυσίδα jch και 

επιλέγεται από την DB λίστα των πιθανών υποψηφίων γειτόνων ( που είναι NDB(i) το 

πλήθος)  του ατόμου-θύτη. Από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για DB ανάμεσα στα 

i και j, επιλέγεται ένας τυχαία. Στην περίπτωση μονοδιάσπαρτων συστημάτων, 

δεδομένων των i και j, ο επιτρεπτός συνδυασμός DB είναι μοναδικός και 

προκαθορισμένος. Ανάλογα με το συνδυασμό που επιλέχθηκε, αναγνωρίζονται τα άτομα 

i2 και j2, καθώς επίσης και τα δύο τριμερή που πρόκειται να αφαιρεθούν από τις 

αλυσίδες. Ακολουθεί η διαδικασία επίλυσης του γεωμετρικού προβλήματος γεφύρωσης  

για τον υπολογισμό όλων των υποψήφιων, γεωμετρικά αποδεκτών, τελικών 
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απεικονίσεων  για τις δύο τριμερείς γέφυρες (ja', jb', jc') και (ia', ib', ic'),  της πρωτεύουσας 

και δευτερεύουσας γεφύρωσης, αντίστοιχα. Έστω ότι s1 είναι ο αριθμός των λύσεων για 

την πρωτεύουσα γεφύρωση και s2 το αντίστοιχο πλήθος για τη δευτερεύουσα. Σύμφωνα 

με την εργασία των Wu και Deem,104 καθένα από τα s1 και s2 είναι ακέραιος, άρτιος 

αριθμός στο διάστημα [0,16]. Αν δεν βρεθεί γεωμετρική λύση για κάποιο από τα δύο 

γεωμετρικά προβλήματα (δηλαδή αν s1 ή/και s2 = 0 ) η κίνηση απορρίπτεται. 

Όλες οι υποψήφιες γεωμετρικές λύσεις για τις δυνατές απεικονίσεις των δύο 

τριμερών υπόκεινται σε τρεις διαδικασίες ενεργειακών διαλογών (screenings), έτσι ώστε 

να μειωθεί το πλήθος των λύσεων σε ένα μικρότερο σύνολο που θα περιέχει μόνο τις 

ενεργειακά εφικτές διαμορφώσεις.96  

•  Η πρώτη διαλογή βασίζεται στη μεταβολή της ενέργειας στρέψης (torsional 

energy) λόγω των νέων θέσεων των ατόμων που αποτελούν τα τριμερή. Αν μία 

γεωμετρική λύση έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή στην ενέργεια στρέψης μεγαλύτερη 

από μία προκαθορισμένη τιμή ΔUtor, τότε η λύση αυτή θεωρείται ενεργειακά μη 

προτιμητέα και αφαιρείται από το σύνολο των υποψήφιων λύσεων.  Αυτή η 

διαλογή μειώνει τον αριθμό των υποψήφιων λύσεων από s1 και s2 σε s1' και s2', 

αντίστοιχα. Η τιμή ΔUtor επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί την 

απόδοση του αλγόριθμου (στην παρούσα εργασία, ΔUtor = 3.5 kcal/mol). 

•  Η δεύτερη διαλογή βασίζεται στις επικαλύψεις σκληρών σφαιρών (hard-sphere 

overlap) των ατόμων του κάθε τριμερούς με όλα τα άτομα του συστήματος που 

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, εξαιρώντας τα άτομα του άλλου τριμερούς. Η 

διάμετρος σκληρής σφαίρας σHS επίσης επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

βελτιστοποιεί τον αλγόριθμο (στην παρούσα εργασία σHS = 3.2Å). Αν εντοπιστεί 
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μία αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στη νέα θέση ενός ατόμου ενός εκ των δύο 

τριμερών και στη θέση ενός ακίνητου ατόμου του συστήματος, τότε η υποψήφια 

λύση θεωρείται ενεργειακά μη αποδεκτή και απορρίπτεται Στο τέλος και της 

δεύτερης διαλογής, το πλήθος των υποψήφιων λύσεων έχει μειωθεί περαιτέρω σε  

s1'' και s2'' για την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα γεφύρωση, αντίστοιχα.  

• Η τρίτη διαλογή βασίζεται στις αλληλεπικαλύψεις σκληρών σφαιρών μεταξύ 

ατόμων των δύο τριμερών. Μέχρι αυτό το βήμα, η γεωμετρική επίλυση και οι δύο 

προηγούμενες διαλογές εφαρμόζονται ξεχωριστά σε κάθε γεφύρωση. Σε αυτό το 

στάδιο λαμβάνονται υπόψη οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο νέων 

τριμερών: οι s1'' και s2'' το πλήθος λύσεις των δύο τριμερών συνδυάζονται και 

σχηματίζουν ένα νέο σύνολο από 2'''' 21 ss ×  διακριτά ζεύγη λύσεων για το 

πρόβλημα της διπλής γεφύρωσης. Με βάση την τελευταία διαλογή, αυτός ο 

αριθμός μειώνεται καθώς όλα τα ζεύγη λύσεων υποβάλλονται σε δοκιμασία 

αλληλεπικάλυψης σκληρών σφαιρών (με σHS = 3.2Å) ανάμεσα στα άτομα που 

ανήκουν στο πρωτεύον και στο δευτερεύον τριμερές. Μέσω αυτής της δοκιμασίας, 

ο αριθμός των ζευγών λύσεων μειώνεται τελικά σε sp.  

Αν κάποια από αυτές τις δοκιμασίες διαλογής οδηγήσει σε αριθμό υποψήφιων 

λύσεων ίσο με μηδέν, τότε η επιχειρούμενη κίνηση DB απορρίπτεται. Με το πέρας των 

τριών δοκιμασιών, ένα ζεύγος λύσεων επιλέγεται από το μειωμένο σύνολο sp 

σταθμίζοντας τις λύσεις με τον παράγοντα Boltzmann του συνόλου της ενέργειας 

στρέψης (torsional energy- Vtor) και της μη δεσμικής (non-bonded) ενέργειας Lennard-

Jones (VL-J). [Εναλλακτικά, η επιλογή μίας λύσης μπορεί να γίνει είτε εντελώς τυχαία ή 

σταθμίζοντας με τον παράγοντα Boltzmann μόνο της ενέργειας στρέψης (Vtor).52] Η 
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διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι πιθανότητες επιχείρησης της ευθείας (forward) 

και αντίστροφης (reverse) κίνησης να δίνονται από τις σχέσεις:   
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όπου οι όροι “old” (παλιά) και “new” (νέα) υποδηλώνουν τις αρχικές και τελικές 

διαμορφώσεις του συστήματος και sp(old→new) και sp(new→old) είναι οι συνολικοί 

αριθμοί των ενεργειακά βιώσιμων λύσεων για ευθεία και αντίστροφη κίνηση, αντίστοιχα. 

Όπως έχει αποδειχτεί σε προηγούμενες μελέτες,50-52 ο μετασχηματισμός από τις 

Καρτεσιανές συντεταγμένες στις τοπικές μεταβλητές της περιοριστικής γεωμετρίας του 

προβλήματος πρέπει να περιληφθεί στην έκφραση της πιθανότητας αποδοχής της 

κίνησης διπλής γεφύρωσης. Ο μετασχηματισμός αυτός επικαλείται κατάλληλες 

Ιακωβιανές που σχετίζονται με το στοιχειώδη διαφορικό όγκο στα δύο συστήματα 

συντεταγμένων. Η έκφραση για την ορίζουσα της Ιακωβιανής (J) η οποία πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κατά τον μετασχηματισμό που εισέρχεται στην αριθμητική εφαρμογή 

των κινήσεων DB και IDR παρουσιάζεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2.Α. 

Τελικά, η πιθανότητα επιλογής του συγκεκριμένου ατόμου θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη στο φορμαλισμό του κριτηρίου αποδοχής. Οι κατάλληλοι συντελεστές στάθμισης 

για τη μετάβαση από την παλιά (old) στη νέα (new) κατάσταση (old→new) μέσω της 
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κίνησης DB καθώς και της αντίστροφης  (νέα→παλιά, new→old) δίνονται από τις 

σχέσεις:  

( ) ( )[ ]oldDB iN
newoldW 1

=→            (2.6) 

( ) ( )[ ]newDB jN
oldnewW

2

1
=→            (2.7) 

Με βάση όλα τα παραπάνω η έκφραση του κριτηρίου αποδοχής για την κίνηση DB 

είναι η ακόλουθη:  
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 (2.8) 

όπου J(new) και J(old) είναι τα γινόμενα των δύο οριζουσών των Ιακωβιανών του 

μετασχηματισμού συντεταγμένων για τα δύο τριμερή στην τελική και αρχική κατάσταση, 

αντίστοιχα, και V(new) και V(old) είναι το άθροισμα των ενεργειών στρέψης (Vtor) και 

Lennard-Jones (VL-J) της τελικής και αρχικής διαμόρφωσης, αντίστοιχα. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι για τον υπολογισμό του κριτηρίου αποδοχής 

είναι απαραίτητη και η επιχείρηση της αντίστροφης κίνησης ( oldnew → ), που αρχίζει 

επιλέγοντας για την (αντίστροφη) πρωτεύουσα γεφύρωση τα άτομα j2 και j ως θύτη και 

θύμα, αντίστοιχα. Η διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί με απολύτως ανάλογο τρόπο όπως 

αυτός της ευθείας κίνησης ( newold → ). Αρχικά, επιλύεται το γεωμετρικό πρόβλημα για 

τις δύο γεφυρώσεις, στη συνέχεια όλες οι πιθανές λύσεις υποβάλλονται στις τρεις 

διαδικασίες διαλογής που περιγράφτηκαν παραπάνω, και όλες οι ενεργειακά βιώσιμες 

λύσεις του αντίστροφου προβλήματος σταθμίζονται με βάση το συντελεστή Boltzmann 
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του αθροίσματος των ενεργειών στρέψης και Lennard–Jones. Είναι αυτή η συμμετρία 

στη χρήση των δοκιμών διαλογής (screening) και στις ενεργειακές σταθμίσεις που 

καθιστούν την κίνηση μικροσκοπικά αντιστρεπτή με αυθαίρετα επιλεγμένες τιμές των 

ΔUtor και σHS.   

 

 

2.4.2 Αλγόριθμος προσομοίωσης για την κίνηση IDR 

 

Η κύρια διαφορά ανάμεσα στις κινήσεις DB και IDR είναι ότι η τελευταία 

εφαρμόζεται σε μία μόνο αλυσίδα. εκτός αυτού, οι δύο κινήσεις είναι εντελώς ανάλογες. 

Η κίνηση IDR ξεκινά με την τυχαία επιλογή ενός εσωτερικού ατόμου i της ich (το οποίο 

πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 2 δεσμούς μακριά από τα άκρα της αλυσίδας) και ενός 

ατόμου j από τη λίστα των ενδομοριακών (intramolecular) γεφυρώσιμων γειτόνων, με τα 

άτομα αναφοράς να βρίσκονται εντός της all-trans απόστασης. Στη συνέχεια διαλέγεται 

ένας (το πολύ) από τους δύο δυνατούς συνδυασμούς και με βάση αυτόν επιλέγονται τα 

κατάλληλα άτομα i2 και j2 που συμμετέχουν στη δευτερεύουσα γεφύρωση, τα οποία 

επίσης θα πρέπει να είναι σε απόσταση μεταξύ τους μικρότερη από την all-trans 

απόσταση γεφύρωσης. Όπως και για την κίνηση DB, δημιουργούνται και εδώ ειδικές 

λίστες ενδομοριακών γειτόνων, οι οποίες αποθηκεύονται και ανανεώνονται για κάθε 

άτομο i του συστήματος. Οι λίστες αυτές παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

για τα υποψήφια θύματα για γεφύρωση τύπου IDR καθώς και τους επιτρεπτούς 

συνδυασμούς για τη διπλή κατασκευή των τριμερών. Η κίνηση ολοκληρώνεται με τρόπο 

εντελώς ανάλογο προς αυτόν της κίνησης DB: λύνεται το γεωμετρικό πρόβλημα για τις 
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δύο γεφυρώσεις και όλες οι πιθανές λύσεις υπόκεινται στις δοκιμασίες διαλογής, όπως 

αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.4.1. Από τις ενεργειακά βιώσιμες λύσεις, επιλέγεται 

τελικά μία, με βάση το άθροισμα της ενέργειας στρέψης (Vtor) και Lennard-Jones (VL-J). 

Στη συνέχεια, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η κίνηση και να είναι μικροσκοπικά 

αντιστρεπτή,επιχειρείται και το αντίστροφο πρόβλημα. Τελικά, υπολογίζεται το κριτήριο 

αποδοχής και με βάση αυτό η κίνηση IDR γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται. 

 

 

2.5 Συστήματα προσομοίωσης 

 

Στην παρούσα εργασία προσομοιώθηκαν τα ακόλουθα συστήματα γραμμικών, 

αυστηρά μονοδιάσπαρτων τηγμάτων PE:  

• 40 αλυσίδες C78 (συνολικά 3120 κέντρα αλληλεπίδρασης) 

• 22 αλυσίδες C142 (συνολικά 3124 κέντρα αλληλεπίδρασης) 

• 16 αλυσίδες C500 (συνολικά 8000 κέντρα αλληλεπίδρασης) και  

• 8 αλυσίδες C1000 (συνολικά 8000 κέντρα αλληλεπίδρασης). 

Για να ελεγχθεί η εξάρτηση της απόδοσης των δύο νέων κινήσεων από την 

πολυδιασπορά των συστημάτων, πραγματοποιήθηκαν κάποιες επιπλέον προσομοιώσεις 

σε τήγμα 16 αλυσίδων C500  μικρού βαθμού πολυδιασποράς (κεφάλαιο 2.6.2, σχήματα 

2.10-2.12). Σε όλες τις περιπτώσεις πολυδιάσπαρτων συστημάτων, υιοθετήθηκε το 

φάσμα μ* των σχετικών χημικών δυναμικών που οδηγεί σε ομοιόμορφη κατανομή των 

μοριακών μηκών.52 
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 Όπως και στις προηγούμενες προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο EBMC,52 αρχικές 

απεικονίσεις για όλα τα συστήματα δημιουργήθηκαν με την τεχνική ελαχιστοποίησης της 

ενέργειας των Theodorou και Suter όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.2.20 

Ακολουθεί θερμική εξισορρόπηση των τηγμάτων με χρήση του αλγόριθμου DB και IDR 

Monte Carlo στο στατιστικό σύνολο NPT σε θερμοκρασία  T = 450K και πίεση P = 1atm 

(ή αντίστοιχα στο στατιστικό σύνολο NchnPTμ* σε T = 550K και P = 1atm στην 

περίπτωση των πολυδιάσπαρτων συστημάτων). Το μίγμα κινήσεων MC περιλαμβάνει 

επίσης και πιο απλές κινήσεις όπως ερπυσμό (reptation),47 περιστροφή άκρου (rotation), 

περιστροφή εσωτερικού ατόμου (flip),97 συντονισμένη περιστροφή (conrot)50,51 και 

διακύμανση όγκου (vol fluc). Το ακριβές ποσοστό συμμετοχής κάθε κίνησης στο μίγμα 

MC αναφέρεται στον πίνακα 2.2  

 

Πίνακας 2.2 Μίγμα κινήσεων MC για τα συστήματα τηγμάτων PE που μελετήθηκαν. 

 

Κίνηση →  

Σύστημα 

↓  

 

Flip 

(%) 

 

Rotation 

(%) 

 

Reptation 

(%) 

 

ConRot 

(%) 

 

Vol Fluc 

(%) 

 

DB 

(%) 

 

IDR 

(%) 

C78 8 3 22 30 2 28 7 

C142 8 3 20 30 2 28 9 

C500 8 3 15 25 2 33 14 

C1000 8 3 12 25 2 33 17 

 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το ποσοστό των κινήσεων IDR που 

χρησιμοποιείται στις προσομοιώσεις MC αυξάνεται σταδιακά καθώς αυξάνει το μήκος 

των αλυσίδων. Αυτή η τάση αποφασίστηκε με βάση δοκιμαστικές προσομοιώσεις στις 
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οποίες επιδείχθηκε υψηλότερο ποσοστό αποδοχής για την κίνηση IDR καθώς και μία 

έντονη και συστηματική συνέργεια ανάμεσα στις κινήσεις IDR και DB η οποία ενισχύει 

την απόδοση και των δύο κινήσεων για συστήματα μακρομοριακών αλυσίδων 

μεγαλύτερου μήκους. Η αυξημένη απόδοση μίας κίνησης μπορεί να οφείλεται σε δύο 

λόγους: α) στο υψηλότερο ποσοστό αποδοχής της κίνησης και β) στο αισθητά μειωμένο 

φαινόμενο «παλινδρόμησης», δηλαδή της εμφάνισης διαδοχικών αποδεκτών κινήσεων οι 

οποίες αλληλοαναιρούνται εκτελώντας τις μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων εις 

διπλούν, κατά την ευθεία και αντίστροφη φορά (κατά την πρώτη κίνηση εκτελείται 

αποδεκτή μετάβαση από αρχική (old) κατάσταση σε τελική (new), ενώ κατά τη δεύτερη 

διαδοχική κίνηση που γίνεται αποδεκτή, εκτελείται η αντίστροφη πορεία (από τελική 

κατάσταση πίσω στην αρχική). δηλαδή εκτελείται ο κύκλος  old→new, new→  old - με 

τελική συνέπεια το σύστημα πρακτικά να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, παρόλο 

που δύο κινήσεις αλλαγής συνδετικότητας αλυσίδων έχουν γίνει αποδεκτές). Όσον 

αφορά σε όλες τις προηγμένες κινήσεις αλλαγής συνδετικότητας (EB, DB και IDR), ο 

πιο σημαντικός παράγοντας για την απόδοσή τους, εκτός από το ποσοστό αποδοχής τους, 

είναι οι δικές τους ειδικές λίστες. Για να μειωθεί το μη επιθυμητό φαινόμενο της 

παλινδρόμισης, οι λίστες της κίνησης πρέπει να περιέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα 

ζεύγη θυτών-θυμάτων και να ανανεώνονται  πολύ συχνά και δραστικά από αποδεκτές 

κινήσεις είτε του ίδιου είτε διαφορετικού τύπου. Το παραπάνω στοιχειοθετήθηκε και 

κατά τις προσομοιώσεις EB όταν η κίνηση του ερπυσμού εσκεμμένα αποκλείστηκε από 

το μίγμα των κινήσεων MC.52 Σ’ αυτήν την περίπτωση βρέθηκε ότι η απόδοση του ΕΒ 

μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της σπάνιας ανανέωσης των ειδικών λιστών της κίνησης 

ΕΒ. Το ίδιο ισχύει και για τις κινήσεις DB και IDR, γεγονός που καθιστά την κίνηση του 
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ερπυσμού, αν και ιδιαίτερα απλή και σχετικά «πρωτόγονη» σε σύγκριση με τις 

προηγμένες αλλαγής συνδετικότητας, εξόχως απαραίτητη σε όλες τις μεθοδολογίες MC. 

Όταν ο ερπυσμός δεν μπορεί να περιληφθεί σε κάποιο μίγμα κινήσεων MC εξαιτίας 

ιδιαίτερων φυσικών περιορισμών, για παράδειγμα σε συστήματα τερματικά 

εμφυτευμένων μακρομορίων60 ή  πολυμερών σχήματος Η (H-shaped polymers), θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες παραλλαγές του ερπυσμού. Όμως και η κίνηση του 

ερπυσμού εμφανίζει το φαινόμενο της παλινδρόμησης καθώς αυξάνει το μήκος των 

αλυσίδων ή/και μειώνεται ο αριθμός των αλυσίδων (και κατά συνέπεια των άκρων τους) 

με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της απόδοσης, παρόλο που το ποσοστό αποδοχής 

της κίνησης παραμένει ανεπηρέαστο από το μέγεθος του συστήματος. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι στην περίπτωση του νέου αλγόριθμου MC, μία αποδεκτή κίνηση, είτε DB 

είτε IDR, μεταβάλλει δραματικά την εσωτερική διαμόρφωση ενός ζεύγους αλυσίδων 

(DB) ή μίας αλυσίδας (IDR), και συνεπώς αλλάζει δραστικά τις ειδικές λίστες και των 

δύο κινήσεων. Η ίδια συμπεριφορά αναμένεται να ισχύει και όταν και οι τρεις κινήσεις 

(EB, DB and IDR) περιλαμβάνονται στο μίγμα των κινήσεων (στην περίπτωση βέβαια 

πολυδιάσπαρτων συστημάτων λόγω του ΕΒ) όπου η συνέργεια των κινήσεων αναμένεται 

να είναι πολύ πιο έντονη. 

Τα ποσοστά αποδοχής όλων των κινήσεων που συμμετέχουν στο μίγμα MC 

αναφέρονται στον πίνακα 2.3. Όπως είναι φανερό, και οι δύο νέες κινήσεις 

χαρακτηρίζονται από πολύ μικρό ποσοστό αποδοχής: κατά μέσο όρο, μία κίνηση DB (ή 

IDR) γίνεται αποδεκτή κάθε 50,000 απόπειρες κίνησης DB (ή IDR). Παρά το 

μειονέκτημα αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι: (α) παρατηρείται πολύ μικρό ποσοστό 

κινήσεων που εμφανίζουν φαινόμενο παλινδρόμησης, καθιστώντας αποτελεσματικές την 
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πλειοψηφία των αποδεκτών κινήσεων DB ή IDR και (β) οι δομικές αλλαγές που 

επιφέρουν αυτές οι κινήσεις είναι τόσο δραστικές που η απόδοση του αλγόριθμου 

παραμένει σε κάθε περίπτωση υψηλή. Μία ακόμη παρατήρηση είναι ότι τα ποσοστά 

αποδοχής των κινήσεων υπερβαίνουν το ποσοστό αποδοχής του EB στο τετράγωνο, που 

οδηγεί στο εύλογο συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες κατασκευής των τριμερών γεφυρών 

δεν είναι ανεξάρτητες, καθώς η «οπή» που σχηματίζεται από την αποκοπή των δύο 

αρχικών τριμερών βοηθάει στην εύρεση περισσότερων ενεργειακά βιώσιμων λύσεων.  

 
Πίνακας 2.3. Ποσοστά αποδοχής των κινήσεων 

 

Κίνηση →  

Σύστημα 

↓  

 

Flip 

(%) 

 

Rotation 

(%) 

 

Reptation 

(%) 

 

ConRot 

(%) 

 

Vol Fluc 

(%) 

 

DB 

(%) 

 

IDR 

(%) 

C78 78 19 9 10 12 0.0018 0.0012 

C142 78 19 9 10 12 0.0018 0.0012 

C500 78 19 9 10 11 0.0018 0.0018 

C1000 78 19 9 10 11 0.0018 0.0018 

 

 

Αναφορικά με τους υπολογιστικούς χρόνους (CPU time), μία κίνηση MC απαιτεί 

κατά μέσο όρο 2.9×10-3 s για τα μικρότερα C78 και C142 συστήματα (που αποτελούνται το 

καθένα από περίπου 3120 κέντρα αλληλεπίδρασης) και 7.1×10-3s για τα μεγαλύτερα 

συστήματα C500 και C1000 (που περιέχουν 8000 κέντρα αλληλεπίδρασης το καθένα) σε 

υπολογιστικό σύστημα απλού επεξεργαστή Alpha  DEC στα 667MHz. Στη συνέχεια, για 

να είναι έγκυρη η σύγκριση της απόδοσης των κινήσεων μεταξύ συστημάτων 
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διαφορετικού συνολικού αριθμού κέντρων αλληλεπίδρασης, οι απαιτούμενοι 

υπολογιστικοί χρόνοι έχουν αναχθεί έτσι ώστε να αντιστοιχούν στον ίδιο αριθμό ατόμων 

(8000) στο κελί της προσομοίωσης.  

 

 

2.6 Αποτελέσματα 

 

2.6.1 Επαλήθευση του κώδικα μέσω προσομοιώσεων συστημάτων με 

αλυσίδες-φαντάσματα 

 
Πριν εφαρμοστούν οι νέες κινήσεις MC  σε ρεαλιστικά μοντέλα πολυμερικών 

συστημάτων ατομιστικής λεπτομέρειας, είναι σημαντικό να ελεγχθεί η ορθότητά τους 

μέσα από την εφαρμογή τους σε υπερ-απλουστευμένα συστήματα. Αυτή η διαδικασία 

τεκμηριώνει την ορθότητα του κριτηρίου αποδοχής της κίνησης και πιστοποιεί την 

ικανοποίηση της συνθήκης μικροσκοπικής αντιστρεπτότητας κατά την προσομοίωση. 

Τέτοιο κατάλληλο δοκιμαστικό σύστημα είναι αυτό των αλυσίδων-φαντασμάτων 

(phantom chains) που αποτελείται από αλυσίδες που δεν αισθάνονται κανενός είδους δια- 

(inter)  ή ενδο- (intra) μοριακές αλληλεπιδράσεις παρά μόνο το δυναμικό κάμψης 

δεσμού. Καθώς τα μη-δεσμικά (non-bonded) δυναμικά και τα δυναμικά στρέψης δεν 

είναι ενεργοποιημένα, ένας έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή της κίνησης παρέχεται από 

την προκύπτουσα κατανομή των γωνιών στρέψης (torsion angles), η οποία θα πρέπει να 

είναι ομοιόμορφη στο πεδίο [-π, π). Αυτός ο έλεγχος επιτρέπει τον εντοπισμό λαθών  

στον αλγόριθμο της προσομοίωσης που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με ασυνέπειες 

ή/και αριθμητικά σφάλματα στον υπολογισμό των Ιακωβιανών του γεωμετρικού 
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μετασχηματισμού, στις διαδικασίες διαλογής (screenings) και στάθμισης με βάση τις 

ενέργειες των λύσεων στο ευθύ και αντίστροφο πρόβλημα κτλ. 

Οι προσομοιώσεις ΜC με αλυσίδες-φαντάσματα εκτλέστηκαν σε σύστημα 40 

μονοδιάσπαρτων αλυσίδων μοριακού μήκους C78, ξεκινώντας από την all-trans 

απεικόνιση, με το ακόλουθο μίγμα κινήσεων: ερπυσμός 33%, DB 33%, και IDR 33%. Η 

διάρκεια της προσομοίωσης ήταν συνολικά 10 εκατομμύρια βήματα MC, με όλες τις 

κινήσεις ερπυσμού να γίνονται αποδεκτές. Το ποσοστό αποδοχής των κινήσεων DB και 

IDR ήταν περίπου 6% σ’ αυτήν την περίπτωση (αλυσίδες-φαντάσματα). Παρόλο που το 

ποσοστό είναι χαμηλό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια επιτυχής κίνηση DB ή IDR 

αλλάζει δραστικά συνολικά 12 γωνίες στρέψης, που είναι ένα αρκετά μεγάλος αριθμός 

για την εξασφάλιση γρήγορης εξισορρόπησης της κατανομής των γωνιών στρέψης. Η 

προκύπτουσα κατανομή των γωνιών στρέψης παρουσιάζεται στο σχήμα 2.6. Μέσα στο 

στατιστικό σφάλμα των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης είναι φανερό ότι η κατανομή 

είναι ομοιόμορφη στο διάστημα [-π, π). Τα αποτελέσματα για την κατανομή των γωνιών 

στρέψης πιστοποιούν την ορθότητα των κριτηρίων αποδοχής των νέων πολύπλοκων 

κινήσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παρούσα εργασία. Η πλήρης πιστοποίηση της 

εγκυρότητας των κινήσεων DB και IDR θα γίνει μέσω της εφαρμογής τους σε 

ρεαλιστικά μοντέλα ατομιστικής λεπτομέρειας με εφαρμογή όλων των μορφών 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα άτομα του συστήματος. 
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Σχήμα 2.6. Κατανομή των γωνιών στρέψης όπως προέκυψε από δειγματοληψία μέσω του 

αλγορίθμου DB και IDR  αλυσίδων-φαντασμάτων (T = 450K, P = 1atm).  Στα πλαίσια του στατιστικού 

σφάλματος των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, η κατανομή είναι πρακτικά ομοιόμορφη στο διάστημα 

[-π, +π). 

 

2.6.2 Υπολογιστική απόδοση του αλγόριθμου DB και IDR 

 

Η ικανότητα του αλγόριθμου MC που προκύπτει απ’ το συνδυασμό των κινήσεων 

DB και IDR να οδηγεί σε πλήρη εξισορρόπηση μακριών, μονοδιάσπαρτων πολυμερικών 

συστημάτων επιδεικνύεται κατ’ αρχήν στο σχήμα 2.7. Σε αυτό το γράφημα 

παρουσιάζονται αποτελέσματα για την εξέλιξη της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης 

προσανατολισμού <u(t)·u(0)> ενός μοναδιαίου διανύσματος κατευθυνόμενου από άκρο 

σε άκρο της αλυσίδας ως συνάρτησης του υπολογιστικού χρόνου (CPU time) για τα 

διάφορα μονοδιάσπαρτα συστήματα που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Ο ρυθμός 

με τον οποίο το μέγεθος <u(t)·u(0)>  πέφτει στο μηδέν είναι ένα μέτρο του πόσο 
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γρήγορα το σύστημα ξεχνά την αρχική του διαμόρφωση (σε κλίμακα μήκους της 

απόστασης άκρων αλυσίδας) και, συνεπώς, παρέχει έναν έγκυρο και ασφαλή υπολογισμό 

της απόδοσης της μεθόδου προσομοίωσης. Φαίνεται πολύ πειστικά ότι οι κινήσεις DB 

και IDR έχουν την ικανότητα να εξισορροπήσουν πλήρως το σύστημα σε σχετικά 

σύντομο υπολογιστικό χρόνο: λιγότερα από 0.6×106 CPU s (περίπου 1 βδομάδα σε 

πραγματικό χρόνο) απαιτούνται για να πέσει το <u(t)·u(0)> στο μηδέν σε όλες τις 

περιπτώσεις. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.7. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού του διανύσματος από άκρο 

σε άκρο της αλυσίδας συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου όπως προέκυψε από προσομοιώσεις MC με 

τον αλγόριθμο DB και IDR για μονοδιάσπαρτα τήγματα PE διαφορετικού βαθμού πολυμερισμού. Στο 

σχήμα παρουσιάζεται και η αντίστοιχη καμπύλη όπως προέκυψε από προσομοίωση NVE MD για το 

σύστημα C1000. Οι υπολογιστικοί χρόνοι είναι ανηγμένοι έτσι ώστε να αντιστοιχούν στον ίδιο συνολικό 

αριθμό (= 8000) κέντρων αλληλεπιδράσεων στο περιοδικό κουτί για όλα τα συστήματα (T = 450K, P = 

1atm).  
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Αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι όσο πιο μακριά είναι η αλυσίδα, 

τόσο πιο γρήγορη είναι η πτώση του <u(t)·u(0)>. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.7, στο 

σύστημα με τις πιο μακρές αλυσίδες ( το C1000) το <u(t)·u(0)> πέφτει πιο γρήγορα από το 

αντίστοιχο για το σύστημα C500 που με τη σειρά του χαλαρώνει ταχύτερα από το 

μικρότερο σύστημα που είναι το C142. Αυτή η αξιοπρόσεκτη συμπεριφορά του 

αλγόριθμου DB και IDR θυμίζει έντονα την αντίστοιχη του αλγόριθμου ΕΒ, για τον 

οποίο έχει βρεθεί ότι ο υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται για την εξισορρόπηση του 

συστήματος είναι αντιστρόφως ανάλογος του μέσου μήκους των αλυσίδων.52  Φυσικά, 

αυτή η συμπεριφορά βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με την πραγματική δυναμική Rouse ή 

ερπυσμού, όπως αυτή παρακολουθείται από τη Μοριακή Δυναμική, ή με την απόδοση 

όλων των γνωστών, συμβατικών κινήσεων MC, που πέφτει δραματικά όσο αυξάνει το 

μήκος των αλυσίδων. Περαιτέρω απόδειξη των παραπάνω παρέχεται στο σχήμα 2.7, 

όπου παρουσιάζεται επίσης η πτώση του <u(t)·u(0)> κατά την προσομοίωση ΜD στο 

μικροκανονικό στατιστικό σύνολο (NVE) σε τήγμα PE 8 μονοδιάσπαρτων αλυσίδων 

C1000 χρησιμοποιώντας ακριβώς το ίδιο μοριακό μοντέλο και ενσωματώνοντας ένα 

δυναμικό τύπου Fixman, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πυκνότητα πιθανότητας του 

χώρου των απεικονίσεων  που δειγματοληπτείται είναι πανομοιότυπη με αυτήν της 

προσομοίωσης MC.28-29 Σύμφωνα με τις καμπύλες του σχήματος 2.7, η μέθοδος ΜD 

φαίνεται να υπολείπεται κατά δύο τάξεις μεγέθους του αλγόριθμου DB&IDR όσον 

αφορά στην εξισορρόπηση των σε μεγάλη κλίμακα χαρακτηριστικών  του συστήματος.  

Ένα παρόμοιο συμπέρασμα έχει αναφερθεί πρόσφατα σε δημοσίευση, κατά την 

οποία η απόδοση της μεθόδου NVE MD συγκρίνεται με αυτήν του αλγόριθμου MC  ΕΒ 

ή/και μεροληπτικής ανακατασκευής ακραίου τμήματος αλυσίδας (CB).52 Όλοι οι 
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αλγόριθμοι είχαν εφαρμοστεί στα ίδια συστήματα πολυδιάσπαρτων τηγμάτων PE. Ούτε 

η κίνηση CB ούτε η μέθοδος MD κατάφεραν να εξισορροπήσουν συστήματα PE 

μακρύτερα από περίπου C78 μέσα στα όρια του διαθέσιμου υπολογιστικού χρόνου. 

Απουσία της κίνησης ΕΒ, ο αλγόριθμος CB ήταν αδύνατον να εξισορροπήσει τις 

ιδιότητες μακριάς κλίμακας του τήγματος C78 PE.  Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και 

από την παρούσα εργασία για την απόδοση όλων των συμβατικών μεθόδων κατά την 

προσομοίωση μονοδιάσπαρτων τηγμάτων PE. Μόνο με τις νέες, ισχυρές κινήσεις DB και 

IDR μπορούν να εξισορροπηθούν αυστηρά μονοδιάσπαρτα συστήματα PE μεγάλου 

βαθμού πολυμερισμού (τάξεις μεγέθους μεγαλύτερου από το C78) εντός λογικού 

υπολογιστικού χρόνου. 

Επιπλέον απόδειξη για τη μοναδική ικανότητα των δύο νέων κινήσεων να 

εξισορροπούν τα χαρακτηριστικά μεγάλης κλίμακας μονοδιάσπαρτων τηγμάτων PE 

παρέχεται από το σχήμα 2.8, που παρουσιάζει τη μέση τετραγωνική μετατόπιση 

( )2)0()( cmcm rtr −  (mean square displacement- msd) των κέντρων μάζας των αλυσίδων 

συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου. Και πάλι είναι εμφανές ότι οι μακρύτερες 

αλυσίδες διαχέονται ταχύτερα, ακριβώς όπως είχε παρατηρηθεί και κατά την εκτέλεση 

του αλγορίθμου ΕΒ.52 Επίσης, κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, οι αλυσίδες για όλα 

τα συστήματα που μελετήθηκαν διαχέονται κατά αποστάσεις πολλαπλάσιες των 

διαστάσεων τους. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, για τους σκοπούς της ανάλυσης αυτής, η 

ταυτότητα της αλυσίδας που περιέχει τα άτομα i και j (θύτης και θύμα στην πρωτεύουσα 

γεφύρωση, αντίστοιχα) παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή ichhic =′ όπως φαίνεται και στο 

σχήμα 2.3. Η σύγκριση της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης των κέντρων μάζας των 

αλυσίδων ανάμεσα στον αλγόριθμο DB&IDR MC και τη μέθοδο MD για το ίδιο 
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σύστημα (C1000) είναι συντριπτικά υπέρ του αλγόριθμου DB&IDR MC: στον ίδιο 

υπολογιστικό χρόνο κατά τον οποίο η μέση  τετραγωνική μετατατόπιση των κέντρων 

μάζας των αλυσίδων στην προσομοίωση MC έχει αγγίξει τα 105Å2, η αντίστοιχη της 

μεθόδου MD δεν ξεπερνά τα 40Å2.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.8. Μέση τετραγωνική μετατόπιση των κέντρων μάζας των αλυσίδων ( )2)0()( cmcm rtr −  

συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου όπως προέκυψε από προσομοιώσεις MC με τον αλγόριθμο DB και 

IDR για μονοδιάσπαρτα τήγματα PE διαφορετικού βαθμού πολυμερισμού. Οι υπολογιστικοί χρόνοι είναι 

ανηγμένοι έτσι ώστε να αντιστοιχούν στον ίδιο συνολικό αριθμό ( = 8000) κέντρων αλληλεπίδρασης στο 

περιοδικό κουτί για όλα τα συστήματα (T = 450K, P = 1atm).  

 

 

Όσον αφορά στην αποδοτικότητα του αλγορίθμου DB&IDR να εξισορροπεί την 

τοπική δομή του πολυμερούς, αυτή αναλύεται μέσω της εξέλιξης της μέσης 

τετραγωνικής μετατόπισης των ατόμων <(Φ(t)> ως συνάρτησης του υπολογιστικού 

χρόνου. Κατά τον αθροιστικό υπολογισμό της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης των 
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ατόμων μετά από μία επιτυχημένη κίνηση DB ή IDR, τα άτομα ia, ib, ic, ja, jb, jc 

θεωρούνται ότι μετατοπίζονται στα ομόλογα άτομα ia', ib', ic', ja', jb', jc' ενώ όλα τα άλλα 

άτομα δεν συνεισφέρουν στη μετατόπιση και παραμένουν ακίνητα. Οι καμπύλες <(Φ(t)>  

που προκύπτουν δίνονται στο διάγραμμα 2.9 συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου και 

δείχνουν σημαντικές μετατοπίσεις μέσα σε λογικό υπολογιστικό χρόνο. Σε αντίθεση, 

πάντως, με τη μέση τετραγωνική μετατόπιση των κέντρων μάζας των αλυσίδων, οι μέσες 

τετραγωνικές μετατοπίσεις των ατόμων φαίνεται να μειώνονται όσο αυξάνει το μήκος 

των αλυσίδων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και για το μεγαλύτερο σύστημα (C1000), 

η μέση τετραγωνική μετατόπιση είναι αξιόλογη: μέσα σε 0.175×106 CPU s, τα άτομα 

έχουν μετακινηθεί, κατά μέσο όρο, απόσταση μεγαλύτερη από 10Å. Δεδομένου ότι η 

συνολική διάρκεια μιας τυπικής προσομοίωσης DB&IDR MC είναι της τάξης των 106 s, 

η μέση τετραγωνική μετατόπιση ατόμου στο τέλος της προσομοίωσης για το τήγμα C1000 

PE είναι της τάξης των 100Å. Στον παρόντα αλγόριθμο MC, η εξισορρόπηση των 

χαρακτηριστικών τοπικής δομής αναλαμβάνεται κατά το κύριο μέρος της από τις 

συμβατικές κινήσεις του ερπυσμού, της εσωτερικής στρέψης και της συντονισμένης 

περιστροφής, με την εξισορρόπηση των χαρακτηριστικών μακράς κλίμακας να 

αναλαμβάνεται (σχεδόν αποκλειστικά) από τις κινήσεις αλλαγής συνδετικότητας DB και 

IDR. Στο σχήμα 2.9 παρουσιάζεται και η μέση τετραγωνική μετατόπιση των ατόμων 

όπως προέκυψε από προσομοίωση MD στο μικροκανονικό στατιστικό σύνολο (NVE) για 

το τήγμα C1000 PE. Αξιοσημείωτο είναι ότι η καμπύλη από τη μέθοδο MD φαίνεται να 

είναι λίγο πιο πάνω από την αντίστοιχη  της προσομοίωσης DB&IDR MC, για το ίδιο 

σύστημα. Συνεπώς, μπορεί κανείς αμέσως να συνειδητοποιήσει ότι παρά την ιδιαίτερα 

πενιχρή απόδοση της μεθόδου MD στην εξισορρόπηση των χαρακτηριστικών μακράς 
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κλίμακας του συστήματος, η απόδοσή της στην εξισορρόπηση της τοπικής δυναμικής 

είναι εντυπωσιακή και δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η μοριακή δυναμική MD 

παραμένει μία από τις πιο ισχυρές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους 

προσομοίωσης μέχρι σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.9. Μέση τετραγωνική μετατόπιση των ατόμων )(tΦ  συναρτήσει του υπολογιστικού 

χρόνου όπως προέκυψε από προσομοιώσεις MC με τον αλγόριθμο DB και IDR για μονοδιάσπαρτα 

τήγματα PE διαφορετικού βαθμού πολυμερισμού. Επίσης παρουσιάζεται στο σχήμα και η αντίστοιχη 

καμπύλη όπως προέκυψε από προσομοίωση NVE MD για το σύστημα C1000. Οι υπολογιστικοί χρόνοι είναι 

ανηγμένοι έτσι ώστε να αντιστοιχούν στον ίδιο συνολικό αριθμό ( = 8000) κέντρων αλληλεπίδρασης στο 

περιοδικό κουτί για όλα τα συστήματα (T = 450K, P = 1atm).  

  

 

Αποτελέσματα για την επίδραση της πολυδιασποράς στην απόδοση των νέων 

παρουσιάζονται στα σχήματα 2.10-2.12. Τα αποτελέσματα έχουν συλλεχθεί από 

προσομοιώσεις DB&IDR MC σε πολυδιάσπαρτα τήγματα PE που χαρακτηρίζονται από 

ομοιόμορφη κατανομή μοριακών μηκών στο κλειστό διάστημα [ N (1–Δ), N (1+Δ)], 
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όπου N  δηλώνει το μέσο κατ’ αριθμό μήκος των αλυσίδων και Δ το μισό πλάτος της 

κατανομής των μηκών των αλυσίδων ανηγμένο με το μέσο κατ’ αριθμό των μηκών των 

αλυσίδων. Τα αποτελέσματα των σχημάτων 2.10-2.12 έχουν προκύψει από 

προσομοιώσεις με χρήση του «παλιού μοντέλου» σε τήγμα PE που χαρακτηρίζεται 

απόN = 500 και Δ ίσο με 0.1, 0.25 and 0.80 (δείκτης πολυδιασποράς I ίσος με 1.003, 

1.021 και 1.213, αντίστοιχα), σε T = 550K και P = 1atm. Στο σχήμα 2.10 παρουσιάζεται 

η επίδραση της πολυδιασποράς στην πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης 

προσανατολισμού  του από άκρο σε άκρο διανύσματος <u(t)·u(0)> για το σύστημα C500 

PE  είναι φανερό ότι το μονοδιάσπαρτο σύστημα εξισορροπεί πιο αργά από το 

αντίστοιχο πολυδιάσπαρτο. Καθώς τα ποσοστά αποδοχής των κινήσεων δεν 

επηρεάζονται πολύ από την πολυδιασπορά, ο πιο γρήγορος ρυθμός εξισορρόπησης που 

παρατηρείται στα πολυδιάσπαρτα δείγματα οφείλεται στον αυξημένο αριθμό διακριτών 

συνδυασμών ζευγών ατόμων (θυτών και θυμάτων) που μπορούν να εκκινήσουν με 

επιτυχία μία κίνηση DB ή IDR. Σ’ αυτήν την περίπτωση το φαινόμενο παλινδρόμησης 

ελαχιστοποιείται, με άμεση συνέπεια την επιτάχυνση της χαλάρωσης των 

χαρακτηριστικών μακριάς κλίμακας του συστήματος, εξαιτίας της υψηλής  απόδοσης 

των κινήσεων αλλαγής συνδετικότητας. 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2                                                                                                                                                     89        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.10. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού του διανύσματος από άκρο 

σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό 

δείκτη πολυδιασποράς. Οι προσομοιώσεις MC με τον αλγόριθμο DB και IDR εφαρμόστηκαν σε τήγματα 

PE μέσου βαθμού πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων με εφαρμογή του «παλιού μοντέλου» δυναμικού (T = 

550Κ, P = 1atm). 
 

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν και από το σχήμα 2.11, όπου 

παρουσιάζεται η επίδραση της πολυδιασποράς στη μέση τετραγωνική μετατόπιση των 

κέντρων μάζας των αλυσίδων συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου για προσομοίωση 

DB&IDR MC. Σε έντονη αντίθεση, η πολυδιασπορά δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εξισορρόπηση των χαρακτηριστικών μικρής κλίμακας του συστήματος, η 

οποία ελέγχεται κυρίως από τις απλούστερες κινήσεις του ερπυσμού και της 

συντονισμένης περιστροφής, των οποίων η απόδοση είναι πρακτικά η ίδια και 

ανεξάρτητη από το βαθμό πολυδιασποράς. Σ’ αυτόν τον παράγοντα, συνεπώς, μπορούν 

να αποδοθούν και οι μικρές διαφορές που παρατηρούνται στις καμπύλες του σχήματος 

2.12 που δείχνουν την εξέλιξη της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης των ατόμων 

συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου για συστήματα διαφορετικής πολυδιασποράς. 
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Σχήμα 2.11. Εξέλιξη της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης των κέντρων μάζας των αλυσίδων 

<(rcm(t)-rcm(0))2> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό δείκτη 

πολυδιασποράς. Οι προσομοιώσεις MC με τον αλγόριθμο DB και IDR εφαρμόστηκαν σε τήγματα PE 

μέσου βαθμού πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων με εφαρμογή του «παλιού μοντέλου» δυναμικού (T = 

550Κ, P = 1atm). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.12. Όμοια με το σχήμα 2.11 αλλά για τη μέση τετραγωνική μετατόπιση των ατόμων )(tΦ . 
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2.6.3 Ιδιότητες διαμόρφωσης τηγμάτων PE 

 
Το σχήμα 2.13 παρουσιάζει τη χαλάρωση της στιγμιαίας τιμής της μέσης 

τετραγωνικής απόστασης των άκρων των αλυσίδων <R2> συναρτήσει του υπολογιστικού 

χρόνου, για τα δύο μακρύτερα  συστήματα (C500 και C1000) που μελετώνται στην παρούσα 

εργασία. Μετά από μία αρχική περίοδο χαλάρωσης, η οποία είναι παρόμοια και για τα 

δύο συστήματα (γύρω στα 0.8×106 s), η τιμή του <R2> προσεγγίζει σταθερές τιμές, των 

οποίων το μέγεθος εξαρτάται από το βαθμό πολυμερισμού του συστήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.13. Στιγμιαίες τιμές της μέσης τετραγωνικής απ΄ άκρον εις άκρο απόστασης των αλυσίδων 

<R2> από προσομοιώσεις με το «νέο μοντέλο» σε μονοδιάσπαρτα τήγματα PE C500 και C1000. Επίσης 

παρουσιάζονται μέσες, χρονικά αθροιζόμενες τιμές των <R2> από δειγματοληψία συνεχών αδιατάρακτων 

αλυσίδων (CUC) για τα δύο συστήματα. Οι καμπύλες από τις προσομοιώσεις στα πλήρη συστήματα 

πρακτικά συγκλίνουν στις τιμές των αντίστοιχων συστημάτων αλυσίδων CUC (T = 450K, P = 1atm). 
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Για το σύστημα C500, η τιμή της μέσης τετραγωνικής απόστασης των άκρων είναι 

<R2> = (9700± 200)Å2, ενώ για το μεγαλύτερο σύστημα C1000, η αντίστοιχη τιμή είναι 

<R2> = (19500± 1000)Å2. Στο σχήμα 2.13 παρουσιάζονται επίσης και οι τιμές που 

προκύπτουν από δειγματοληψία συνεχών αδιατάρακτων αλυσίδων (Continuous 

Unperturbed Chains- CUC)52 με εφαρμογή του νέου μοντέλου δυναμικών που εισήχθη 

στην παρούσα εργασία. Για δεδομένη τιμή θερμοκρασίας T, τα συστήματα CUC 

προσομοιώθηκαν με χρήση της ίδιας αρχικής απεικόνισης και του ίδιου μίγματος 

κινήσεων MC (εκτός από την διακύμανση όγκου) όπως και τα αντίστοιχα συστήματα 

που χαρακτηρίζονται από πλήρες δυναμικό (bulk systems). Από τις καμπύλες είναι 

φανερό ότι τα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης μακράς κλίμακας των αλυσίδων τόσο σε 

καλά εξισορροπημένα τήγματα όσο σε CUC είναι πρακτικά απαράλλακτα. Το παραπάνω 

συμπέρασμα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με  αντίστοιχο πόρισμα από προσομοιώσεις 

ΕΒMC σε πολυδιάσπαρτα τήγματα PE.52 Όμως θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 

συμπέρασμα δεν έχει γενική ισχύ για όλα τα πολυμερή και χρειάζεται προσεκτικός 

έλεγχος κατά τον ορισμό των τοπικών αλληλεπιδράσεων στις προσομοιώσεις με 

αλυσίδες CUC για συστήματα με πιο περίπλοκες χημικές δομές.58 Από τις 

προβλεπόμενες τιμές <R2>, μπορεί να υπολογιστεί η αντίστοιχη τιμή του 

χαρακτηριστικού λόγου CN, που ορίζεται από την σχέση: 

2

2

 )1( lN

R
C N

N −
=           (2.9) 

όπου l είναι το μήκος δεσμού (=1.54Å) και (Ν-1) ο αριθμός των δεσμών C-C κατά μήκος 

της αλυσίδας. Η εξάρτηση του χαρακτηριστικού λόγου CN από τον αντίστροφο του 

αριθμού των δεσμών ανθράκων κατά μήκος της αλυσίδας, 1/(N - 1), όπως έχει προκύψει 
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από προσομοιώσεις είτε αλυσίδων με πλήρεις αλληλεπιδράσεις είτε από αλυσίδες CUC, 

παρουσιάζεται στο σχήμα 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.14. Εξάρτηση του χαρακτηριστικού λόγου CN από τον αντίστροφο αριθμό των δεσμών 

1/(N - 1) για αδιατάρακτες αλυσίδες PE. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει από προσομοιώσεις με 

εφαρμογή του «νέου μοντέλου» δυναμικού σε συνθήκες T = 450K and P = 1atm. 

 

Τα δεδομένα του σχήματος 2.14 για τους χαρακτηριστικούς λόγους συναρτήσει του 

αντίστροφου αριθμού των δεσμών κατά μήκος της αλυσίδας, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του χαρακτηριστικού λόγου αλυσίδας άπειρου 

μήκους C∞ προεκτείνοντας την καμπύλη έτσι ώστε να τμήσει τον άξονα  y. Για το 

μοντέλο που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία ο χαρακτηριστικός λόγος C∞ 

ισούται με  8.27± 0.15. Η τιμή αυτή είναι σημαντικά μικρότερη από την τιμή 9.1 που 

προέκυψε από την εφαρμογή του παλιού μοντέλου σε προσομοιώσεις αντίστοιχων 

πολυδιάσπαρτων τηγμάτων PE και βρίσκεται σε καλή συμφωνία με πρόσφατες 

πειραματικές μετρήσεις για τήγμα PE σύμφωνα με τις οποίες C∞ = 7.8.105,106 Η σημαντική 



Κεφάλαιο 2                                                                                                                                                     94        

 

 

 

αυτή βελτίωση σε σχέση με την τιμή από προηγούμενες προσομοιώσεις επιτυγχάνεται 

χάρη στις παραμέτρους του δυναμικού στρέψης (κατά Toxvaerd)7 που εφαρμόζεται στις 

τρέχουσες προσομοιώσεις και οδηγεί σε σωστό πληθυσμό διαμορφώσεων trans για τις 

γωνίες στρέψης κατά μήκος μιας αλυσίδας PE. Σε αντίθεση, οι προσομοιώσεις με το 

παλιό μοντέλο χρησιμοποιούσαν το δυναμικό στρέψης κατά Ryckaert–Bellemans,107 

(στον πίνακα 2.1 γίνεται σύγκριση μεταξύ των παραμέτρων των δύο δυναμικών 

στρέψης) τo οποίο υπερεκτιμά τον πληθυσμό των διαμορφώσεων trans  στο σύστημα, με 

αποτέλεσμα πολύ υψηλότερες τιμές των <R2> για όλα τα μοριακά μήκη. Το δυναμικό 

στρέψης κατά Toxvaerd, που εφαρμόζεται εδώ, αίρει αυτό το μειονέκτημα και παρέχει 

μια πιο ακριβή αναπαράσταση των πραγματικών διαστάσεων των αλυσίδων τηγμάτων 

PE. Τα αποτελέσματα του σχήματος 2.14 μπορούν επίσης να  προσαρμοστούν (fit) ώστε 

να προκύψει μία αναλυτική έκφραση για την συνάρτηση CN  = CN (1/(N-1)). Το 

αποτέλεσμα της προσαρμογής είναι:  

31 2
2 3( 1) ( 1) ( 1)N

aa a
C C

N N N∞= + + +
− − −      (2.10) 

όπου ∞C = 8.27, 1a = -43.59, 2a = -246.02, 3a = 3182.6. 

 

 

2.6.4 Ογκομετρικές και δομικές ιδιότητες τηγμάτων PE 

 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται και αναλύεται η ικανότητα των κινήσεων DB και 

IDR και του νέου μοριακού μοντέλου ενεργειακών αλληλεπιδράσεων που εφαρμόζονται 

στην παρούσα εργασία για την έγκυρη πρόβλεψη των ογκομετρικών και δομικών 

ιδιοτήτων μονοδιάσπαρτων τηγμάτων PE διαφόρων μοριακών βαρών. 
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Στο σχήμα 2.15 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ειδικού όγκου γραμμικών 

μονοδιάσπαρτων τηγμάτων PE από το μοριακό μήκος, καθώς και σύγκριση των 

προσομοιώσεων με τα πειραματικά δεδομένα108 υπό τις ίδιες συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας. 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.15. Εξάρτηση του ειδικού όγκου από το μοριακό μήκος της αλυσίδας, όπως προέκυψε από 

προσομοιώσεις MC με τον αλγόριθμο DB και IDR για μονοδιάσπαρτα τήγματα PE. Επίσης 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα δεδομένα από πειραματικές μετρήσεις στις ίδιες συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας (T = 450K and P = 1atm).  

 

Για όλα τα συστήματα γραμμικών, μονοδιάσπαρτων τηγμάτων που μελετήθηκαν 

με το νέο μοριακό μοντέλο ενοποιημένων ατόμων, η πυκνότητα, όπως προέκυψε από τις 

προσομοιώσεις, διαφέρει λιγότερο από 1% από την αντίστοιχη πειραματική τιμή. Αυτή η 

προσέγγιση αποτελεί πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με όλες τις προηγούμενες 

εργασίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους υπερεκτιμούσαν την πυκνότητα κατά περίπου 

4%.  
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Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της ικανότητας του νέου αλγορίθμου DB&IDR MC 

για την ασφαλή και έγκυρη πρόβλεψη των ιδιοτήτων τηγμάτων PE, υπολογίζεται και ο 

στατικός παράγοντας δομής (static structure factor) S(k), ο οποίος είναι ο 

μετασχηματισμός Fourier της ολικής συνάρτησης συσχέτισης ζευγών και ο οποίος 

μπορεί να μετρηθεί πειραματικά άμεσα μέσω διάθλασης ακτίνων x (x-ray diffraction). Σε 

όλα τα συστήματα που μελετήθηκαν ο στατικός παράγοντας δομής βρέθηκε να είναι 

σχεδόν ο ίδιος και στο σχήμα 2.16 αναφέρεται μόνο η καμπύλη S(k) για το μεγαλύτερο 

σύστημα C1000. Στο ίδιο διάγραμμα επίσης παρουσιάζονται και τα πειραματικά σημεία 

από μετρήσεις διάθλασης ακτινών x σε συνθήκες  T = 430K και P = 1atm.110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.16. Στατικός παράγοντας δομής S(k) όπως προέκυψε από προσομοιώσεις MC με τον 

αλγόριθμο DB και IDR για μονοδιάσπαρτο τήγμα PE C1000 (T = 450K and P = 1atm). Επίσης 

παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα από περίθλαση ακτινών Χ σε τήγμα PE  (T = 430K and P = 

1atm). 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο καμπύλες είναι άριστη, 

ακόμα και για την πρώτη κορυφή της καμπύλης S(k) – η οποία αντανακλά κυρίως τις 

διαμοριακές αλληλεπιδράσεις - τόσο όσον αφορά στη θέση της ( περίπου στα 1.35 Å-1) 

όσο και στην έντασή της (την οποία υπερεκτιμούσαν σημαντικά προηγούμενες 

προσομοιώσεις με εφαρμογή του παλιού μοντέλου σε πολυδιάσπαρτα τήγματα PE)52.  

 

 

2.7 Συμπεράσματα – Μελλοντικές Εφαρμογές 

 

Στο παρόν κεφάλαιο δόθηκε μια αναλυτική παρουσίαση δύο νέων κινήσεων Monte 

Carlo αλλαγής συνδετικότητας αλυσίδων, της διπλής γεφύρωσης (double bridging –DB) 

και της διπλής ενδομοριακής αναγεφύρωσης (intramolecular double rebridging - IDR). 

Παρουσιάστηκε εκτενώς η αριθμητική εφαρμογή του νέου αλγόριθμου σε 

προσομοιώσεις ατομιστικής λεπτομέρειας. Πιστοποιήθηκε η μοναδική ικανότητα των 

δύο νέων κινήσεων να εξισορροπήσουν αυστηρά μονοδιάσπαρτα τήγματα 

πολυαιθυλενίου (PE) μακρών μοριακών αλυσίδων και αναλύθηκε η απόδοση τους σε 

διαφορετικά τήγματα PE μοριακών μηκών που κυμαίνονται από C78 έως C1000. Τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων, με εφαρμογή ενός νέου μοριακού μοντέλου 

ενοποιημένων ατόμων, για τις ογκομετρικές και δομικές ιδιότητες αυτών των τηγμάτων 

επιδεικνύουν πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα και 

βρίσκονται σε τέλεια συμφωνία με τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα.  

Οι δύο νέες κινήσεις είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τη μοντελοποίηση 

μακρομοριακών συστημάτων που χαρακτηρίζονται από πολύπλοκη αρχιτεκτονική, η 
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μεγάλη πλειοψηφία των οποίων δεν μπορεί να εξισορροπήσει με τις  υπάρχουσες 

κινήσεις MC. Ο κύριος λόγος είναι η αδυναμία των συμβατικών κινήσεων 

(συμπεριλαμβανομένης συχνά και της κίνησης ΕΒ) να ανακατανείμουν  όλες τις πιθανές 

διαμορφώσεις των συστημάτων με δραστικό και αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη την περίπλοκη χημική αρχιτεκτονική τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι δύο 

νέες κινήσεις προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία: αμφότερες είναι άμεσα εφαρμόσιμες 

σε όλα τα πολύπλοκα πολυμερικά συστήματα με κατάλληλη βέβαια επιλογή των ατόμων 

και των τριμερών που συμμετέχουν στην κίνηση.   

Οι νέες κινήσεις επιλύουν το πρόβλημα της ταχείας εξισορρόπησης μοντέλων 

συστημάτων ατομιστικής λεπτομέρειας και επακριβώς ορισμένης αρχιτεκτονικής και 

ανοίγουν το δρόμο για την μοντελοποίηση μακρομοριακών συστημάτων όπως είναι τα 

διακλαδωμένα πολυμερή (είτε με μακρούς τερματικούς βραχίονες είτε με κοντά κλαδιά 

κατά μήκος της σκελετικής αλυσίδας), τα κυκλικά πεπτίδια, τα τερματικά εμφυτευμένα 

μακρομοριακά τήγματα και τήγματα που αποτελούνται από μόρια άπειρου μήκους.  Στο 

σκαρίφημα του σχήματος 2.17 απεικονίζονται πιθανοί τρόποι εφαρμογής των νέων 

κινήσεων σε (α) διακλαδωμένα μακρομόρια σχήματος Η (Η-shaped polymers) (β) 

κυκλικά πολυμερή και (γ) τερματικά εμφυτευμένες πολυμερικές ψήκτρες. Οι τρέχουσες 

προσπάθειες για την προσομοίωση αυστηρώς διδιάσπαρτων τηγμάτων και μη γραμμικών 

πολυμερών σχήματος Η (με περαιτέρω στάδιο την μελέτη της ελαστικότητας και της 

δυναμικής τους) θα παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

Οι νέες κινήσεις είναι επίσης πολύ χρήσιμες για την προσομοίωση 

μονοδιάσπαρτων πολυμερικών συστημάτων με: (α) περισσότερο πολύπλοκη χημική 

δομή, όπως το πολυπροπυλένιο, το cis-1,4 πολυισοπρένιο και το πολυβουταδιένιο 
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(πολυδιάσπαρτα μοντέλα των οποίων έχουν προσομοιωθεί με επιτυχία με τον αλγόριθμο 

ΕΒ) και (β) αδροποιημένα μοντέλα ακόμα πιο πολύπλοκων συστημάτων, όπως ο 

πολυ(τερεφθαλικός αιθυλεστέρας) (PET)  και το πολυστυρένιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.17. Εφαρμογές των κινήσεων DB ή/και IDR σε μοντέλα πολυμερικών συστημάτων 

περίπλοκης αρχιτεκτονικής. (α) μόρια σχήματος  Η (H-shaped polymers) (β) κυκλικά μόρια και (γ) 

μονοδιάσπαρτες, τερματικά εμφυτευμένες πολυμερικές ψήκτρες.  
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Κεφάλαιο 3 
 

Αναλυτική μελέτη των κινήσεων Monte Carlo αλλαγής 

συνδετικότητας αλυσίδων: κανόνες ανάμιξης για τη βέλτιστη 

απόδοση κατά την εξισορρόπηση ατομιστικών συστημάτων 

μονο-, δι- και πολυ-διάσπαρτων τηγμάτων γραμμικού 

πολυαιθυλενίου  
 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο (2) παρουσιάστηκε και αναλύθηκε ένας νέος 

αλγόριθμος Monte Carlo (MC) που αποτελείται από δύο νέες εξελιγμένες κινήσεις 

αλλαγής συνδετικότητας αλυσίδων που αποτελούν γενικεύσεις της κίνησης γεφύρωσης 

μέσω άκρου (EB). Οι κινήσεις αυτές βασίζονται στην κατασκευή δύο τριμερών γεφυρών 

ανάμεσα σε δύο κατάλληλα επιλεγμένα ζεύγη ατόμων που βρίσκονται είτε κατά μήκος 

δύο διαφορετικών αλυσίδων (διπλή γεφύρωση – DB) είτε κατά μήκος της ίδιας αλυσίδας 

(διπλή ενδομοριακή αναγεφύρωση – IDR). Με χρήση της νέας μεθόδου έγινε εφικτή η 

γρήγορη και δραστική εξισορρόπηση αυστηρά μονοδιάσπαρτων τηγμάτων 

πολυαιθυλενίου (PE) μεγάλου μοριακού μήκος (βαθμού πολυμερισμού έως C1000). Τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων , με χρήση ενός νέου μοριακού μοντέλου (κεφάλαιο 

2.2), βρέθηκαν σε άριστη συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα και η απόδοση του 
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νέου αλγορίθμου στην χαλάρωση όλων των στατικών ιδιοτήτων των συστημάτων 

βρέθηκε δραματικά καλύτερη από όλες τις αντίστοιχες από τις διαθέσιμες μεθόδους 

Μοριακής Δυναμικής (MD) ή MC. Στο κεφάλαιο 2.6.2 επιχειρήθηκε, επίσης, μία πρώτη 

μελέτη της επίδρασης της πολυδιασποράς του -υπό μελέτη- συστήματος στην απόδοση 

του αλγόριθμου DB+ΙDR ΜC. Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε δοκιμαστικές 

προσομοιώσεις σχετικά σύντομης διάρκειας και σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία (Τ = 

550Κ)  με χρήση του παλιού μοντέλου δυναμικού (κεφάλαιο 2.2). Στο παρόν κεφάλαιο η 

μελέτη αυτή επεκτείνεται και παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από τη σύγκριση 

ανάμεσα στις μεθόδους ΕΒΜC (η αναπαράσταση της κίνησης ΕΒ δίνεται στο σχήμα 1.2)  

και DB+IDR MC (οι αναπαραστάσεις των DB και IDR δίνονται στα σχήματα 2.3 και 

2.5, αντίστοιχα), βασισμένα σε μακροχρόνιες προσομοιώσεις με χρήση και των δύο 

αλγορίθμων. Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκριτική δοκιμή 

προτείνονται νέοι αλγόριθμοι που συνδυάζουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά των δύο 

αλγορίθμων και ξεπερνούν τις όποιες επιμέρους αδυναμίες.  Το κεφάλαιο είναι δομημένο 

ως εξής: στο τμήμα 3.2 παρουσιάζονται και αναλύονται τα συγκριτικά αποτελέσματα 

από προσομοιώσεις των ίδιων συστημάτων με χρήση των μεθόδων ΕΒ και DB+IDR ΜC. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, στο τμήμα 3.3 παρουσιάζεται μία νέα κίνηση 

(ενδομοριακή γεφύρωση μέσω άκρου- intramolecular end-bridging, IEB) που δρά ως 

καταλύτης και για τους δύο αλγορίθμους. Στο τμήμα 3.4 παρουσιάζονται συγκριτικά 

αποτελέσματα από όλους τους δυνατούς αλγόριθμους και προτείνεται ο ταχύτερος και 

πιο δραστικός. Τέλος, στο τμήμα 3.5 παρουσιάζεται μία μέθοδος MC, που αποτελείται 

από τις ήδη υπάρχουσες κινήσεις και τροποποιήσεις τους, ικανή για την πλήρη 
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εξισορρόπηση συστημάτων γραμμικού πολυαιθυλενίου με διδιάσπαρτη (bidisperse) 

κατανομή μηκών αλυσίδων.  

 

3.2 Σύγκριση αλγορίθμων ΕΒΜC και DB+IDR MC 

 

Σε προηγούμενη εργασία από τους Mavrantzas et al.,52 έχει δοθεί -μέσα από 

προσομοιώσεις- μια αντιπροσωπευτική εικόνα για τις δυνατότητες και την απόδοση του 

αλγορίθμου που περιλαμβάνει την κίνηση ΕΒ. Όσο αφορά στον αλγόριθμο με τις 

κινήσεις DB+IDR, μία αδρή περιγραφή της απόδοσης ως συνάρτησης της 

πολυδιασποράς έχει δοθεί στο κεφάλαιο 2.6.2.  

Στο παρόν κεφάλαιο η ανάλυση της απόδοσης και των δύο αλγορίθμων 

επεκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερο εύρος τιμών για το δείκτη πολυδιασποράς, σε 

συστήματα με μεγάλο μοριακό μήκος και υιοθετείται το νέο μοριακό μοντέλο που 

περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.2. Όλες οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν 

σε ένα σύστημα 16 αλυσίδων PE βαθμού πολυμερισμού C500 (υπό συνθήκες Τ = 450Κ, P 

= 1atm). Η κατανομή των μηκών αλυσίδων, σε όλες τις περιπτώσεις, ακολουθεί την 

ομοιόμορφη κατανομή στο κλειστό διάστημα από X (1 – Δ) έως X  ( 1 + Δ) όπου η 

παράμετρος Δ δηλώνει το ήμισυ του πλάτους της κατανομής μοριακών μηκών ανηγμένο 

με το μέσο κατ’ αριθμό μοριακό μήκος. Η τιμή Δ σχετίζεται με το δείκτη πολυδιασποράς  

Ι με την ακόλουθη σχέση, η οποία γίνεται ακριβής στο όριο των μακριών αλυσίδων, 

όπου η κατανομή των μηκών των αλυσίδων μπορεί να θεωρηθεί ως συνεχής: 

Ι = 1 + Δ2 / 3           (3.1) 
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Για να διερευνηθεί η επίδραση της συνάρτησης κατανομής μοριακών μηκών στην 

απόδοση των δύο αλγορίθμων (ΕΒMC και DB+IDR MC), δοκιμάστηκαν διαφορετικές 

τιμές Δ (και κατά συνέπεια διαφορετικοί δείκτες πολυδιασποράς) που κυμαίνονται από 

σχετικά μεγάλες (και αποτελούν τις «εύκολες» προσομοιώσεις) έως πολύ μικρές που 

τείνουν σε μοναδιαίο δείκτη πολυδιασποράς («δύσκολα» συστήματα). Η αρχική 

απεικόνιση που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις προσομοιώσεις (για τους δύο αλγόριθμους 

και για διαφορετικές πολυδιασπορές) ήταν η ίδια- αυτή που δημιουργήθηκε για τα 

μονοδιάσπαρτα συστήματα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.5. Επίσης, με σκοπό η 

σύγκριση της απόδοσης των μεθόδων να είναι συνεπής, σε όλο το εύρος των υπό μελέτη 

πολυδιασπορών, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ακριβώς μείγμα κινήσεων για κάθε αλγόριθμο, 

ανεξάρτητα από τον βαθμό πολυδιασποράς. Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται το μίγμα των 

κινήσεων που χρησιμοποιήθηκε στους δύο αλγόριθμους.  

 

Πίνακας 3.1 Μίγματα κινήσεων MC που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις προσομοιώσεις με τους δύο 

αλγόριθμους (EBMC και DB+IDR) για την εξισορρόπηση τηγμάτων γραμμικού PE βαθμού πολυμερισμού 

C500 (T = 450K, P = 1atm). 

 

Κίνηση →  

αλγόριθμος 

↓  

 

Flip 

(%) 

 

Rotation 

(%) 

 

Reptation 

(%) 

 

ConRot 

(%) 

 

Vol Fluc 

(%) 

 

ΕΒ 

(%) 

 

DB 

(%) 

 

IDR 

(%) 

EBMC 8 10 15 25 2 40 0 0 

DB+IDR MC 8 3 15 25 2 0 33 14 

 

Όσον αφορά στις τιμές της παραμέτρου Δ που μελετήθηκαν,  αυτές ήταν: 0.8, 0.4, 

0.3, 0.2 και 0.1 για τον αλγόριθμο EBMC (που αντιστοιχούν σε βαθμούς πολυδιασποράς 
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Ι = 1.213, 1.053, 1.030, 1.013 και 1.003), ενώ για τον αλγόριθμο DB+IDR MC 

χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές Δ = 0.8, 0.4, 0.2, 0.1 και 0.0 (Ι = 1.213, 1.053, 

1.013, 1.003 και 1.000, αντίστοιχα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μέσος υπολογιστικός 

χρόνος (CPU time) που απαιτείται για την εκτέλεση ενός βήματος ΜC είναι σχεδόν 

ανεξάρτητος από την πολυδιασπορά στην περίπτωση του ΕΒΜC και ίσος με 7.9×10-3s, 

ενώ στην περίπτωση του αλγορίθμου DB+IDR ο χρόνος κυμαίνεται από 7.4×10-3s (στην 

περίπτωση της μικρότερης πολυδιασποράς, Ι = 1.003) έως 8.1×10-3s (για το σύστημα με 

τον μεγαλύτερο δείκτη πολυδιασποράς, Ι = 1.213). Οι μετρήσεις έγιναν σε υπολογιστικό 

σύστημα απλού επεξεργαστή Alpha  DEC στα 667MHz. Οι προαναφερθείσες διαφορές 

χρόνου για ένα βήμα ΜC εξηγούνται ως εξής: Για την περίπτωση του ΕΒ, η μείωση του 

εύρους της κατανομής μοριακών μηκών επιδρά αρνητικά (μειώνει ελαφρά) το ποσοστό 

αποδοχής της κίνησης ΕΒ ενώ δεν επηρεάζει καθόλου τα ποσοστά αποδοχής όλων των 

υπολοίπων «απλών» κινήσεων. Αυτή η σχετικά μειωμένη αποδοχή της κίνησης ΕΒ για 

μικρές πολυδιασπορές έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται κάπως το πλήθος των 

ανανεώσεων που γίνονται στις πολύπλοκες λίστες που διατηρούνται καθ’ όλη την 

διάρκεια της προσομοίωσης, με φυσικό επακόλουθο τη μικρή εξοικονόμηση 

υπολογιστικού χρόνου. Στην περίπτωση του αλγόριθμου DB+IDR η κατάσταση είναι 

κάπως πιο πολύπλοκη: κατ’ αρχήν η κίνηση IDR είναι ενδομοριακή (εφαρμόζεται σε μία 

μόνο αλυσίδα) όποτε η απόδοση και ο υπολογιστικός χρόνος που καταλαμβάνει μια 

τέτοια κίνηση δεν εξαρτάται από την παράμετρο Δ (όπως ακριβώς ισχύει και με τις 

«απλές» κινήσεις που συμπληρώνουν το μίγμα). Στην περίπτωση του DB, όπως έχει 

αναλυθεί εκτενώς στα κεφάλαια 2.3 και 2.4.1, κάθε εσωτερικό άτομο μπορεί, υπό τις 

κατάλληλες συνθήκες, να αποτελέσει θύτη (και ταυτόχρονα θύμα) για μία κίνηση DΒ. 
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Μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι το πλήθος των θυτών-θυμάτων που μπορούν να 

προκαλέσουν μια κίνηση DB (δηλαδή πρακτικά το μέγεθος των ειδικών λιστών DB) 

αυξάνεται σημαντικά όσο «ανοίγει» (αυξάνει) ο βαθμός πολυδιασποράς. Συνεπώς, 

παρόλο που το ποσοστό αποδοχής της κίνησης DB είναι ανεξάρτητο από το βαθμό 

πολυδιασποράς, το αυξημένο μέγεθος των ειδικών λιστών της κίνησης αυτής είναι ο 

βασικός παράγοντας που επιβαρύνει κάπως τον υπολογιστικό χρόνο που απαιτεί ο 

αλγόριθμος όσο αυξάνει η πολυδιασπορά. Βέβαια, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, αυτή 

ακριβώς η ιδιότητα (του μεγάλου πλήθους διαφορετικών θυτών-θυμάτων) είναι που 

καθιστά την μέθοδο DB δραστική και αποτελεσματική, σε οποιαδήποτε κατανομή 

μοριακών μηκών και αν εφαρμοστεί.  

Για να ποσοτικοποιηθούν οι αποδόσεις των δύο αλγορίθμων στην πλήρη 

εξισορρόπηση των χαρακτηριστικών μακράς κλίμακας μήκους, υπολογίστηκε η χρονική 

εξέλιξη της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού <u(t)·u(0)> ενός μοναδιαίου 

διανύσματος κατευθυνόμενου από άκρο σε άκρο των αλυσίδων. Η συνάρτηση 

<u(t)·u(0)> αποτελεί, όπως έχει περιγραφεί και στο κεφάλαιο 2.6.2, ένα βασικό μέτρο 

για το πόσο γρήγορα ξεχνά το σύστημα την αρχική του διαμόρφωση: όσο πιο γρήγορα 

πέφτει το μέγεθος <u(t)·u(0)>  στο μηδέν, τόσο πιο γρήγορα χαλαρώνει το σύστημα σε 

μεγάλες κλίμακες μήκους. Στα διαγράμματα 3.1 και 3.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του 

μέτρου <u(t)·u(0)> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου (CPU time) σε συστήματα PE 

C500 που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς Ι για τους 

αλγόριθμους EBMC και DB+IDR MC, αντίστοιχα. 

 

 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                                    106

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.1. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού του διανύσματος από άκρο 

σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό 

δείκτη πολυδιασποράς Ι. Οι προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο ΕΒMC εφαρμόστηκαν σε τήγματα PE μέσου 

βαθμού πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων (T = 450Κ, P = 1atm). 

 

Όπως γίνεται φανερό από το γράφημα 3.1 στην περίπτωση του EBMC η απόδοση 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον δείκτη πολυδιασποράς: όσο πιο μεγάλο είναι το 

εύρος της κατανομής των μοριακών μηκών, τόσο πιο αποδοτικό είναι το ΕΒ. Στην 

περίπτωση της πιο ευρείας κατανομής (Ι = 1.231) το ΕΒ είναι τόσο δραστικό που 

πρακτικά απαιτούνται μόλις λίγες ώρες (!) υπολογιστικού χρόνου ώστε το σύστημα 16 

αλυσίδων βαθμού πολυμερισμού C500 με 8000 ενεργά κέντρα αλληλεπίδρασης να 

χαλαρώσει σε κλίμακα μήκους αλυσίδας. Συγκριτικά, αν το ίδιο σύστημα 

προσομοιωνόταν με την μέθοδο Μοριακής Δυναμικής (ΜD) ή με χρήση των απλών 

κινήσεων ΜC θα απαιτούνταν μήνες υπολογιστικού χρόνου για να μπορέσει το σύστημα 

να ξεχάσει την αρχική του διαμόρφωση. Αντίθετα, στην περίπτωση που η πολυδιασπορά 
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τείνει στην μονάδα, η απόδοση του ΕΒ πέφτει δραματικά, με αποτέλεσμα πρακτικά να 

απαιτείται πολλαπλάσιος χρόνος για να εξισορροπήσει το σύστημα  σε μεγάλες κλίμακες 

μήκους.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2.  Όμοια με σχήμα 3.1 αλλά για προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο DB+IDR MC.    

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από το σχήμα 3.2, ο αλγόριθμος DB+IDR MC 

παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με το EBMC: πιο 

συγκεκριμένα, σε όλες τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ακόμα και ένας μικρός βαθμός 

πολυδιασποράς στο σύστημα, η απόδοση του αλγορίθμου DB+IDR φαίνεται να μην 

επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μεγάλο είναι το εύρος της κατανομής των μοριακών 

βαρών. Στο σχήμα 3.3 παρουσιάζεται η πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του 

διανύσματος από άκρο σε άκρο των αλυσίδων <u(t)·u(0)> για διάφορους δείκτες 

πολυδιασποράς και για τις δύο μεθόδους ώστε μέσω του συγκριτικού διαγράμματος να 

φανεί καθαρά σε πιο εύρος κατανομής μηκών αλυσίδων κυριαρχεί η κάθε κίνηση.  
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Σχήμα 3.3. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού του διανύσματος από άκρο 

σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό 

δείκτη πολυδιασποράς Ι από προσομοιώσεις με τους αλγόριθμους ΕΒMC και DBMC σε τήγματα PE 

μέσου βαθμού πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων (T = 450Κ, P = 1atm). 

 

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις των δύο αλγορίθμων σε σχέση με το 

εύρος της κατανομής των μοριακών μηκών οφείλεται αποκλειστικά στον τρόπο που 

εκτελούνται οι δύο κινήσεις ΕΒ και DB. Όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά και στο 

κεφάλαιο 2.5 η απόδοση μίας εξελιγμένης κίνησης MC (όπως είναι οι κινήσεις EB και 

DB) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δύο παράγοντες: α) το ποσοστό αποδοχής της 

κίνησης β)  το πόσο μεγάλο είναι το σύνολο των θυτών-θυμάτων και το πόσο εύκολα 

αλλάζουν οι ειδικές λίστες που περιέχουν τα παραπάνω ζεύγη (ώστε να αποφεύγεται το 

φαινόμενο της παλινδρόμησης).  Υπό το πρίσμα των παραπάνω, μπορούν να γίνουν οι 

ακόλουθες παρατηρήσεις που δικαιολογούν πλήρως την συμπεριφορά που παρατηρείται 

στα διαγράμματα 3.1, 3.2 και 3.3: 
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 Το ΕΒ υπερτερεί σημαντικά του DB όσον αφορά στο ποσοστό αποδοχής 

(κατά μέσο όρο 1:1000 για το ΕΒ και 1:50000 για το DB), γεγονός 

αναμενόμενο λόγω του ότι στην περίπτωση του ΕΒ επιλύεται μία φορά το 

γεωμετρικό πρόβλημα της τριμερούς γεφύρωσης και μετακινούνται 

λιγότερα άτομα (3), ενώ κατά την κίνηση DB εκτελούνται δύο γεφυρώσεις 

και μετακινείται διπλάσιος αριθμός ατόμων (6). Δεδομένου, λοιπόν, 

ικανοποιητικού πλήθους ατόμων στις ειδικές λίστες και των δύο κινήσεων 

(κάτι που συμβαίνει για μεγάλους βαθμούς πολυδιασποράς) η μέθοδος που 

αναμένεται να είναι ταχύτερη και αποδοτικότερη είναι το ΕΒ. 

 Αναλογικά με τις ειδικές λίστες κάθε κίνησης είναι φανερό ότι, εξαιτίας του 

ότι το DB δεν περιορίζεται μόνο στα άκρα αλλά μπορεί να ξεκινήσει από 

οποιοδήποτε εσωτερικό άτομο κάποιας αλυσίδας, το φαινόμενο της 

παλινδρόμησης είναι σαφώς ασθενέστερο σε σχέση με το ΕΒ. Ακόμα και 

για πολύ μικρά εύρη στην κατανομή των μοριακών μηκών υπάρχει πάντα 

ικανοποιητικό πλήθος θυτών-θυμάτων, ώστε η απόδοση του DB 

περιορίζεται μόνο από το χαμηλό ποσοστό αποδοχής της κίνησης. Για το 

ΕΒ δεν ισχύει όμως το ίδιο: λόγω του ότι είναι περιορισμένο στα άκρα των 

αλυσίδων η μείωση της πολυδιασποράς έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την 

ένταση του φαινομένου της παλινδρόμησης οπότε – αν και το ποσοστό 

αποδοχής παραμένει υψηλό – είναι λίγες οι αποδεκτές κινήσεις ΕΒ που 

δρουν αποδοτικά και δεν αναιρούν η μία την άλλη.  

 Τέλος, υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που είναι εξίσου σημαντικός για 

την απόδοση των κινήσεων και έχει να κάνει με τον τρόπο κατασκευής των 
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τριμερών γεφύρων. Στο ΕΒ η γεφύρωση γίνεται πάντα ανάμεσα σε ένα 

εσωτερικό άτομο μιας αλυσίδας και στο άκρο μίας άλλης αλυσίδας, με 

αποτέλεσμα για μικρούς δείκτες πολυδιασποράς – όπου το μοριακό βάρος 

των αλυσίδων δεν μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό – το άτομο/άκρο 

που επιτίθεται να περιορίζεται στο να επιτίθεται σε άτομα/θύματα που 

βρίσκονται πολύ κοντά σε κάποιο από τα άκρα άλλης αλυσίδας. Κατά 

συνέπεια, η αλλαγή στις διαμορφώσεις που επιφέρει μία επιτυχής κίνηση 

ΕΒ είναι μικρή και τοπολογικά περιορισμένη σε μία μικρή ακτίνα  γύρω 

από τα τερματικά άτομα κάθε αλυσίδας.  

Η συμπεριφορά των αλγορίθμων ΕΒMC και DB+IDR MC, όπως φαίνεται στο 

γράφημα 3.3 και αναλύεται πιο πάνω, πιστοποιείται και από το σχήμα 3.4, στο οποίο 

παρουσιάζονται οι μέσες τετραγωνικές μετατοπίσεις των κέντρων μάζας των αλυσίδων 

συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου. Όπως ακριβώς και στην περίπτωση της 

χαλάρωσης του διανύσματος από άκρου εις άκρο των αλυσίδων, έτσι και εδώ το ΕΒ 

παρουσιάζεται ταχύτατο και εξόχως αποδοτικό για μεγάλες τιμές πολυδιασποράς 

μοριακών μηκών, ενώ σε στενές κατανομές οι επιδόσεις του πέφτουν δραματικά. Σε 

αντίθεση, το DB επιδεικνύει μια πιο σταθερή συμπεριφορά, μετακινώντας λιγότερο τα 

κέντρα μάζας των αλυσίδων σε σύγκριση με το ΕΒ για μεγάλες πολυδιασπορές,  όμως 

ακόμα και σε πολύ στενές κατανομές μοριακών μηκών η απόδοσή του παραμένει 

ιδιαίτερα μεγάλη, με τα κέντρα μάζας των αλυσίδων να κινούνται μια τάξη μεγέθους 

περισσότερο από ό,τι με το ΕΒ για τη μικρότερη πολυδιασπορά (Ι = 1.003). 
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Σχήμα 3.4. Εξέλιξη της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης των κέντρων μάζας των αλυσίδων 

<(rcm(t)-rcm(0))2> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό δείκτη 

πολυδιασποράς από προσομοιώσεις με τους αλγόριθμους ΕΒMC και DBMC σε τήγματα PE μέσου βαθμού 

πολυμερισμού C500, 16 αλυσίδων (T = 450Κ, P = 1atm). 
 

Κλείνοντας την σύγκριση των επιδόσεων των δύο αλγορίθμων, στο διάγραμμα 3.5 

παρουσιάζονται οι επιδόσεις τους στην εξισορρόπηση της τοπικής δομής του 

πολυμερούς μέσω του ρυθμού με τον οποίο εξελίσσεται η μέση τετραγωνική μετατόπιση 

των ατόμων στον υπολογιστικό χρόνο. Το ΕΒMC μετακινεί σημαντικά τα άτομα ακόμα 

και στη χαμηλή τιμή πολυδιασποράς (Ι = 1.003), ενώ, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε 

μεγάλες κλίμακες μήκους, το DB ωθεί τα άτομα του συστήματος σε μικρότερες 

μετατοπίσεις. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι το ΕΒ έχει σημαντικά 

μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής από το DΒ. Για παράδειγμα αν γίνουν 50.000 κινήσεις 

DB είναι πολύ πιθανόν να έχουν μετατοπιστεί από τις θέσεις τους μόλις 6 άτομα (αφού 

το ποσοστό αποδοχής είναι 1:50000 και σε κάθε επιτυχή κίνηση DB μετακινούνται 6 

άτομα) ενώ για τον ίδιο αριθμό κινήσεων ΕΒ το αντίστοιχο πιθανό πλήθος είναι 150 
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άτομα (καθώς η πιθανότητα αποδοχής είναι 1:1000 και 3 άτομα μετατοπίζονται σε κάθε 

αποδεκτό ΕΒ). Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το ΕΒ επιφέρει δραστικές αλλαγές στις 

διαμορφώσεις των αλυσίδων μέσω συνεχών εναλλαγών εσωτερικών ατόμων που 

γίνονται τερματικά άτομα (και αντίστροφα). Αυτή η συνεχής εναλλαγή ακραίων  ατόμων 

στις αλυσίδες λόγω του ΕΒ έχει σημαντική επίδραση και στην απόδοση του ερπυσμού, 

κίνησης που συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό στην μετακίνηση των ατόμων, καθώς 

σε μία αποδεκτή τέτοια κίνηση μπορεί να θεωρηθεί ότι όλα τα άτομα της αλυσίδας 

«έρπουν» προς νέες θέσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 3.5. Εξέλιξη της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης των ατόμων )(tΦ  συναρτήσει του 

υπολογιστικού χρόνου, για συστήματα με διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς Ι από προσομοιώσεις DBMC 

και ΕΒΜC σε τήγματα PE 16 αλυσίδων μέσου βαθμού πολυμερισμού C500 (T = 450Κ, P = 1atm). Στο ίδιο 

γράφημα παρουσιάζεται συγκριτικά και το )(tΦ  όπως προέκυψε από προσομοιώση Moριακής Δυναμικής 

( NVE MD) για σύστημα PE C1000 ίδιου συνολικού αριθμού ατόμων (8000) στις ίδιες συνθήκες.  
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Όσον αφορά τις δομικές και ογκομετρικές ιδιότητες των συστημάτων που 

προσομοιώθηκαν με τις δύο μεθόδους DB+IDR MC και EBMC, τα αποτελέσματα είναι 

ανεξάρτητα από τον αλγόριθμο προσομοίωσης (αναμενόμενο) καθώς επίσης και από το 

βαθμό πολυδιασποράς που διέπει το σύστημα. Σε όλες τις περιπτώσεις των συστημάτων-

τουλάχιστον για τα εύρη κατανομών μηκών αλυσίδων που εφαρμόστηκαν- δεν 

παρουσιάστηκε καμία διαφορά στις ιδιότητες μέσα στα όρια του στατιστικού σφάλματος 

της προσομοίωσης. Απόδειξη για τα παραπάνω αποτελούν τα δεδομένα των γραφικών 

παραστάσεων 3.6 και 3.7. Στην πρώτη (3.6), παρουσιάζεται η χαλάρωση της μέσης 

τετραγωνικής απόστασης της απόστασης απ΄ άκρου εις άκρο των αλυσίδων <R2> για τα 

συστήματα με τους μεγαλύτερους δείκτες πολυδιασποράς (Ι = 1.213, 1.053 και 1.013) 

από προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο DBMC. Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζονται και οι 

τρέχουσες μέσες τιμές του μεγέθους <R2> από προσομοιώσεις με τη μέθοδο EBMC. 

Όπως είναι φανερό, μέσα στον στατιστικό «θόρυβο» που προκαλείται από την 

δειγματοληψία της μεθόδου, όλα τα αποτελέσματα ταυτίζονται μεταξύ τους, 

ανεξαρτήτως μεθόδου και βαθμού πολυδιασποράς. Στο δεύτερο γράφημα (3.7) 

καταγράφεται η μέση τετραγωνική απόσταση απ’ άκρου εις άκρο των αλυσίδων <R2>  

συναρτήσει του μοριακού μήκους Χ για δύο διαφορετικές πολυδιασπορές (Ι = 1.213 και 

1.053) όπως προέκυψε από προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο DB+IDR MC. Στο ίδιο 

σχήμα αναφέρονται και οι βέλτιστες γραμμικές προσεγγίσεις για τις συναρτήσεις <R2> = 

<R2>(X) από προσομοιώσεις των ίδιων συστημάτων με το EBMC.  
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Σχήμα 3.6. Στιγμιαίες τιμές της μέσης τετραγωνικής απόστασης των άκρων των αλυσίδων <R2> 

από προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο DB+IDR MC σε τήγματα PE μέσου βαθμού πολυμερισμού C500 με 

διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς I. Επίσης παρουσιάζονται μέσες, χρονικά αθροιζόμενες τιμές των <R2> 

από δειγματοληψία με τον αλγόριθμο ΕΒMC για τα ίδια συστήματα. Οι καμπύλες από τις προσομοιώσεις  

με τους δύο διαφορετικούς αλγορίθμους πρακτικά συγκλίνουν στην ίδια τιμή ανεξάρτητα από την 

πολυδιασπορά (T = 450K, P = 1atm). 

 

 

Από την τιμή της κλίσης των ευθειών βέλτιστης γραμμικής προσαρμογής του 

σχήματος 3.7 μπορεί να υπολογιστεί ο χαρακτηριστικός λόγος του τήγματος PE άπειρου 

μοριακού μήκους C∞ (εναλλακτικός υπολογισμός του C∞  δίνεται στο κεφάλαιο 2.6.3 

μέσω του σχήματος  2.14). Η τιμή C∞ βρέθηκε να είναι ίση με 8.2± 0.2 και είναι σε 

πλήρη συμφωνία με την τιμή 8.27± 0.15 που αναφέρεται στο κεφάλαιο 2.6.3 για 
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γραμμικά μονοδιάσπαρτα συστήματα PE διαφόρων μοριακών μηκών από προσομοιώσεις 

με την μέθοδο DBMC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.7. Γραφική παράσταση της απόστασης μεταξύ των δύο άκρων των αλυσίδων ως 

συνάρτησης του μήκους αλυσίδας από προσομοιώσεις με τον αλγόριθμο DB+IDR MC σε τήγματα PE 

μέσου βαθμού πολυμερισμού C500 με διαφορετικό δείκτη πολυδιασποράς I. Επίσης παρουσιάζονται οι 

ευθείες βέλτιστης γραμμικής προσαρμογής από προσομοιώσεις των ίδιων συστημάτων με την μέθοδο 

EBMC (T = 450K, P = 1atm). 

 

 

3.3 Κίνηση ενδομοριακής γεφύρωσης μέσω άκρου (Intramolecular 

End-Bridging - IEB) 

 
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο για τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των δύο ισχυρότερων κινήσεων MC, της γεφύρωσης μέσω άκρου (ΕΒ) 

και της διπλής γεφύρωσης (DΒ), κρίθηκε αναγκαίο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 
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νέες κινήσεις ικανές να δράσουν συνεργατικά με τις παραπάνω μεθόδους με τελικό 

σκοπό την βέλτιστη απόδοση και την άρση των επιμέρους αδυναμιών. Οι κινήσεις αυτές 

δεν προκύπτουν από επινοήσεις εκ του μηδενός, όπως οι αλγόριθμοι EB και DB για το 

πεδίο των ατομιστικών προσομοιώσεων, αλλά από «έξυπνες» μετατροπές ήδη 

υπαρχουσών κινήσεων. Γίνεται, λοιπόν, προσπάθεια να εκμεταλλευτεί κανείς όλες τις 

πιθανές τροποποιήσεις που μπορεί να λάβει μία εξελιγμένη (ή μη) κίνηση, όπως ακριβώς 

συνέβη με την κίνηση διπλής ενδομοριακής αναγεφύρωσης (IDR), που αποτελεί έκδοση, 

εφαρμοζόμενη σε μία μόνο αλυσίδα, της διπλής γεφύρωσης. Η πρώτη κίνηση που 

προτείνεται είναι αυτή του γενικευμένου ερπυσμού (generalized reptation, Χ-rep) η οποία 

προφανώς αποτελεί γενίκευση της κίνηση του ερπυσμού (σχήμα 1.1(γ)) και 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Pant και Theodorou κατά την δειγματοληψία 

συνεχών αδιατάρακτων αλυσίδων (CUC). Η κίνηση αυτή αποτελεί έξοχη εναλλακτική 

λύση στην περίπτωση προσομοιώσεων σε συστήματα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο 

ερπυσμός λόγω γεωμετρικών και τοπολογικών περιορισμών όπως για παράδειγμα είναι 

τα πολυμερή σχήματος Η (περισσότερα για την εφαρμογή του γενικευμένου ερπυσμού 

στα πολυμερή Η αναφέρονται στο κεφάλαιο 4) και τα τερματικά εμφυτευμένα πολυμερή. 

Κατά τον αλγόριθμο του γενικευμένου ερπυσμού, το τερματικό άτομο μίας αλυσίδας 

αποκόπτεται και επανασυνδέεται στο άκρο κάποιας άλλης. Το κύριο πλεονέκτημα του 

γενικευμένου ερπυσμού σε σχέση με τον απλό είναι ότι εμφανίζει σε πολύ μικρότερο 

βαθμό το φαινόμενο της παλινδρόμησης, ειδικά σε συστήματα που αποτελούνται από 

λίγες μακρομοριακές αλυσίδες. Μία αρκετά απλοϊκή εξήγηση των παραπάνω μπορεί να 

δοθεί ως εξής: έστω ένα σύστημα Νch πολυμερικών αλυσίδων που υπόκειται σε  

προσομοίωση MC που αποτελείται αποκλειστικά από κινήσεις ερπυσμού. Αν έχει γίνει 
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ένας επιτυχημένος ερπυσμός, η πιθανότητα να εμφανιστεί το φαινόμενο της 

παλινδρόμησης, δηλαδή να γυρίσει το άτομο στην αρχική του θέση (με αποτέλεσμα 

ουσιαστικά την αναίρεση και των δύο κινήσεων που έγιναν αποδεκτές) είναι ίση με 

ch1/(2N ) . Αν στο ίδιο σύστημα η προσομοίωση MC αποτελείτο από κινήσεις 

γενικευμένου ερπυσμού, η αντίστοιχη πιθανότητα να γυρίσει πίσω το άτομο θα ήταν ίση 

με  ch ch1/[2N (N 1)]−  δηλαδή κατά μία τάξη του Nch μικρότερη,  χαρακτηριστικό 

ιδιαίτερα σημαντικό για τα συστήματα μεγάλου μοριακού βάρους όπου υποχρεωτικά 

υπάρχει περιορισμένος αριθμός αλυσίδων. Αυξημένη αποτελεσματικότητα κατά τον 

ερπυσμό προκαλεί αύξηση των επιδόσεων όλων των εξελιγμένων κινήσεων αλλαγής 

συνδετικότητας αλυσίδων (και κυρίως του ΕΒ) όπως έχει αποδειχτεί σε προηγούμενη 

εργασία52 και θα φανεί στη συνέχεια. 

Η κύρια κίνηση που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο ονομάζεται  ενδομοριακή 

γεφύρωση μέσω άκρου (intramolecular end bridging – IEB) και, όπως φανερώνει και ο 

τίτλος της αποτελεί την ενδομοριακή έκδοση της κίνησης του ΕΒ (πρακτικά η κίνηση 

IEB είναι για το ΕΒ ό,τι η κίνηση IDR για το DB). Χρονολογικά, η IEB αναπτύχθηκε 

παράλληλα τόσο για προσομοιώσεις σε συστήματα PE τερματικά εμφυτευμένα σε 

στέρεο υπόστρωμα,110 όσο και σε προσομοιώσεις διακλαδωμένων πολυμερικών 

συστημάτων για την δραστική μετατόπιση των σημείων τριπλής σύνδεσης (branch 

points) (κεφάλαιο 3). Καθώς η κίνηση IΕΒ ομοιάζει με την ΕΒ, που έχει περιγραφεί 

εκτενώς στην βιβλιογραφία, στη συνέχεια θα δοθεί μόνο μία γραφική απεικόνιση της 

εφαρμογής της κίνησης ΙΕΒ και μία σύντομη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της. Για 

να γίνει αντιληπτή η συγγενής φύση των κινήσεων ΕΒ και ΙΕΒ το σχήμα 3.8, που 
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αναπαριστά την κίνηση ΙΕΒ, έχει προκύψει με μικρή επέμβαση στο σχήμα 1.2, που 

απεικονίζει το ΕΒ.   

Η ΙΕΒ ξεκινά με την επίθεση ενός άκρου (p) σε ένα εσωτερικό άτομο της ίδιας 

αλυσίδας (ι) που βρίσκεται εντός της κατάλληλης απόστασης για τριμερή γεφύρωση 

(κεφάλαιο 2.4.1). Το τριμερές {k, l, m} που βρίσκεται δίπλα από το άτομο (Ι) που δέχεται 

την επίθεση αποκόπτεται από την αλυσίδα και στη συνέχεια τα άτομα (p) και (Ι) 

ενώνονται μέσω του τριμερούς {k’, l’, m’} με τη γνωστή διαδικασία επίλυσης της 

γεφύρωσης δύο διμερών μέσω ενός τριμερούς με δεδομένη γεωμετρία σύνδεσης. Όπως 

φαίνεται και στο σχήμα 3.8, η κίνηση ΙΕΒ επιφέρει δραστική αλλαγή στην εσωτερική 

δομή μιας αλυσίδας με το να μεταβάλλει τη συνδετικότητα των εσωτερικών της ατόμων. 

Στην περίπτωση του ΙΕΒ δεδομένου του ζεύγους θύτης(άκρο)-θύμα(εσωτερικό άτομο) 

υπάρχει μόνο ένας επιτρεπτός συνδυασμός που επιτρέπει την αλλαγή της εσωτερικής 

διαμόρφωσης χωρίς να επιφέρει καταστροφή της συνδετικότητας της αλυσίδας με 

ταυτόχρονη  διάλυση της σε δύο τμήματα. Ο αλγόριθμος του ΙΕΒ ακολουθεί πιστά αυτόν 

του ΕΒ (με τις κατάλληλες βέβαια τροποποιήσεις) και ειδικές λίστες της κίνησης 

δημιουργούνται αρχικά, διατηρούνται και ανανεώνονται συνεχώς κατά την διάρκεια της 

προσομοίωσης.  
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            Σχήμα 3.8.  Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης ενδομοριακής γεφύρωσης μέσω άκρου 

(Intramolecular end bridging - IEB). 

 

3.4 Αποτελέσματα 

 

Πριν ενσωματωθεί η κίνηση ΙΕΒ στο συνολικό μίγμα MC θα πρέπει να δοκιμαστεί 

στα πλέον απλά συστήματα των αλυσίδων-φαντασμάτων (η πλήρης περιγραφή των 

οποίων δίνεται στο κεφάλαιο 2.6.1). Καθώς δεν υφίσταται καμία αλληλεπίδραση μεταξύ 

των ατόμων, εκτός του δυναμικού κάμψης δεσμού, στα συστήματα αυτά, η κατανομή 

των γωνιών στρέψης θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη στο διάστημα [-π, π). Οποιαδήποτε 
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απόκλιση πιστοποιεί την ύπαρξη λαθών στην κατάστρωση ή/και εφαρμογή της κίνησης. 

Στο σχήμα 3.9 παρουσιάζεται η κατανομή των γωνιών στρέψης, όπως προέκυψε από 

προσομοιώσεις σε μονοδιάσπαρτα συστήματα PE C78 40 αλυσίδων με χρήση μίγματος 

ΜC που περιείχε 80% ΙΕΒ και 20% reptation (ερπυσμό) για 10 εκατομμύρια βήματα. 

Όπως φαίνεται η κατανομή είναι πραγματικά ομοιόμορφη μέσα στο στατιστικό σφάλμα 

της δειγματοληψίας κατά την προσομοίωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.9. Κατανομή γωνιών στρέψης όπως προέκυψε από δειγματοληψία μέσω του αλγόριθμου  

ΙΕΒ-MC αλυσίδων-φαντασμάτων (T = 450K, P = 1atm). Μέσα στο στατιστικό σφάλμα των 

αποτελεσμάτων της προσομοίωσης η κατανομή είναι πρακτικά ομοιόμορφη στο διάστημα [-π, +π). 

 

Δεδομένης της ισχυρής ένδειξης ορθότητας της ΙΕΒ που προκύπτει από τα 

αποτελέσματα του σχήματος 3.9, το ΙΕΒ ενσωματώθηκε στο γενικό αλγόριθμο MC και 

δοκιμάστηκαν διάφορα  μίγματα κινήσεων με σκοπό να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός 

που θα εξισορροπεί το σύστημα σε όλες τις κλίμακες μήκους στον ελάχιστο δυνατό 

υπολογιστικό χρόνο (CPU time). Με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3.2 

είναι φανερό ότι για μεγάλες τιμές του δείκτη πολυδιασποράς το ΕΒMC εμφανίζει 
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εξαιρετικές επιδόσεις στην εξισορρόπηση των χαρακτηριστικών του πολυμερούς σε όλες 

τις κλίμακες μήκους, συνεπώς δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να δοκιμαστούν οι νέοι 

συνδυασμοί σε τέτοια συστήματα. Αντίθετα, τα συστήματα με χαμηλό δείκτη 

πολυδιασποράς, όπου η απόδοση του ΕΒ πέφτει δραματικά, κρίθηκαν πρόσφορα για 

τέτοιου είδους δοκιμές. Συνεπώς, όλες οι προσομοιώσεις με διάφορα μίγματα κινήσεων 

MC εφαρμόστηκαν σε τήγμα PE μέσου βαθμού πολυμερισμού C500 αποτελούμενο από 

16 αλυσίδες με δείκτη πολυδιασποράς Ι = 1.003 (ή αντίστοιχα Δ = 0.1). Στην παρούσα 

εργασία, εξαιτίας του υπολογιστικού χρόνου που απαιτείται για κάθε προσομοίωση, 

λόγω του μεγάλου συστήματος (8000 ενεργά κέντρα αλληλεπίδρασης), υπήρξε 

αναγκαστικά κάποιος περιορισμός στο είδος και στο πλήθος των δοκιμών που 

εφαρμόσθηκαν. Κυρίως, αξιολογούνται αλγόριθμοι με κεντρική κίνηση το ΕΒ (το οποίο 

και παρουσιάζει σημαντική αδυναμία σε τόσο χαμηλές πολυδιασπορές) ενώ στο άμεσο 

μέλλον θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα για περισσότερα μίγματα κινήσεων ΜC 

εστιασμένα γύρω από την κίνηση DB και τις παραλλαγές της. Στον πίνακα 3.2 

παρουσιάζονται όλα τα μίγματα κινήσεων MC που εφαρμόστηκαν και αναφέρονται τα 

ποσοστά συμμετοχής (συχνότητες απόπειρας %) για κάθε κίνηση.  
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Πίνακας 3.2. Μίγματα κινήσεων MC που εφαρμόστηκαν κατά τις προσομοιώσεις για την εξισορρόπηση 

τηγμάτων γραμμικού PE μέσου βαθμού πολυμερισμού C500 και δείκτη πολυδιασποράς Ι = 1.003 (T = 

450K, P = 1atm). 

 

     Κίνηση →  

αλγόριθμος  

↓  

 

Flip 

(%) 

 

Rot. 

(%) 

 

Rep. 

(%) 

 

X-rep. 

(%) 

 

ConRot 

(%) 

 

Vol Fluc 

(%) 

 

ΙΕΒ 

(%) 

 

ΕΒ 

(%) 

 

DB 

(%) 

 

IDR 

(%) 

No CCA moves 15 10 25 0 48 2 0 0 0 0 

IEB+X-rep 7 3 10 20 35 2 23 0 0 0 

EB 8 10 15 0 25 2 0 40 0 0 

EB+X-rep 5 9 0 20 24 2 0 40 0 0 

EB+IEB 6 2 10 0 24 2 16 40 0 0 

EB+IEB+X-rep 4 3 0 18 17 2 16 40 0 0 

DB+IDR MC 8 3 15 0 25 2 0 0 33 14 

 

Όσον αφορά την εξισορρόπηση του συστήματος σε χαρακτηριστικά κλίμακας 

μήκους διάστασης αλυσίδας, αυτή διαπιστώνεται, για ακόμα μία φορά, μέσω της 

χρονικής εξέλιξης της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του διανύσματος από άκρου εις άκρο 

των αλυσίδων <u(t)·u(0)>,  που παρουσιάζεται στο σχήμα  3.10. Όπως γίνεται άμεσα 

αντιληπτό, το μίγμα κινήσεων που δεν περιέχει καμία κίνηση αλλαγής συνδετικότητας 

(παρουσιάζεται με τον τίτλο: «no CCA moves» στο σχήμα 3.10) δεν μπορεί να 

χαλαρώσει τα μακρομόρια του συστήματος σε λογικό υπολογιστικό χρόνο. Όσον αφορά 

στους υπόλοιπους συνδυασμούς, είναι έκδηλο ότι οι κινήσεις ΕΒ και ΙΕΒ όταν δρουν 

μόνες τους στο μίγμα κινήσεων παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, καθώς  σε αυτές 

τις περιπτώσεις απαιτείται πολλαπλάσιος χρόνος ώστε το μέγεθος <u(t)·u(0)>  να πέσει 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                                                    123

στο μηδέν, δηλαδή το σύστημα να χάσει πλήρως τη μνήμη της αρχικής του απεικόνισης. 

Συγκρίνοντας τους υπόλοιπους συνδυασμούς μπορεί κανείς να καταλήξει τα εξής:  

1. Η εισαγωγή του γενικευμένου ερπυσμού στο μίγμα των κινήσεων φαίνεται να 

βοηθάει αρκετά τις κινήσεις αλλαγής συνδετικότητας αλυσίδων, εύρημα που 

είναι σε πλήρη συμφωνία με τις προβλέψεις του κεφαλαίου 3.3. 

2.  Υπάρχει μία δραματική αύξηση στην απόδοση του αλγορίθμου όταν στο 

σύνολο των κινήσεων συμμετέχουν ταυτόχρονα οι ΕΒ και ΙΕΒ.  Συγκρίνοντας 

τις καμπύλες <u(t)·u(0)> του σχήματος 3.10 από προσομοιώσεις  με το ΕΒ και 

από το ΕΒ+ΙΕΒ η πτώση στην δεύτερη περίπτωση είναι τρεις φορές ταχύτερη 

από την πρώτη. Προφανώς οι δύο αυτές κινήσεις παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό 

συνέργιας, καθώς κάθε επιτυχημένη κίνηση του ενός είδους αλλάζει δραστικά 

όχι μόνο τις δικές του ειδικές λίστες αλλά και του άλλου είδους (όπως έχει 

τονιστεί και στο κεφάλαιο 2.5 για την ανάλογη περίπτωση των DB και IDR). 

Δεν είναι όμως μόνο η συχνή και αποτελεσματική ανανέωση των ειδικών 

λιστών αλλά και  το ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το πλήθος των ζευγών θυτών-

θυμάτων που αυτές περιέχουν: πλέον, κάθε άκρο (υποψήφιος θύτης) μπορεί να 

«ψάξει» το θύμα του, όχι μόνο στο περιορισμένο (λόγω της μικρής 

πολυδιασποράς) σύνολο των διαμοριακών γειτόνων, αλλά και ανάμεσα στους 

ενδομοριακούς γείτονες του (το σύνολο των οποίων είναι προφανώς ανεξάρτητο 

της πολυδιασποράς). 

3. Από όλους τους συνδυασμούς του σχήματος 3.10 ο ταχύτερος φαίνεται να είναι 

αυτός που περιέχει τις κινήσεις DB+IDR.  Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται  

οι δύο κινήσεις, παρόλο που συντελεί στο μειωμένο ποσοστό αποδοχής τους, 
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προσφέρει σταθερά υψηλή απόδοση, ακόμα και στις περιπτώσεις συστημάτων 

με πολύ μικρή πολυδιασπορά. Είναι όμως ενδιαφέρον να μελετηθεί η 

συμπεριφορά ενός αλγόριθμου που να περιέχει και άλλες κινήσεις (ΕΒ, ΙΕΒ) 

εκτός των DB και IDR. Τέτοιες προσομοιώσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.10. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού του διανύσματος από άκρο 

σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, από προσομοιώσεις με 

διαφορετικά μίγματα κινήσεων (όπως αναφέρονται στον πίνακα 2.2) σε τήγματα 16 αλυσίδων PE μέσου 

βαθμού πολυμερισμού C500 και δείκτη πολυδιασποράς Ι = 1.003 (T = 450Κ, P = 1atm). 

 

Μία εύλογη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς από μία μελέτη του σχήματος 

3.10 είναι ότι, με βάση τα αποτελέσματα, ο αλγόριθμος DB+IDR παραμένει ο πιο 

ισχυρός οπότε η χρησιμότητα νέων αλγορίθμων που να περιέχουν και άλλες κινήσεις 

όπως η ΙΕΒ και ο γενικευμένος ερπυσμός είναι περιορισμένη και εφαρμογή τους 

καθίσταται μάλλον περιττή. Μία πιο βαθιά ανάλυση, όμως, απορρίπτει αυτόν τον αρχικό 

ισχυρισμό: όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν σε γραμμικά συστήματα 

τηγμάτων PE. Όμως υπάρχουν πολλά άλλα συστήματα, όπου η εφαρμογή του ΕΒMC 
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(αλλά και του DBMC) παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Τέτοια παραδείγματα, όπως 

έχει αναφερθεί και παραπάνω, είναι πολυμερή μη γραμμικής αρχιτεκτονικής χωρίς 

καθόλου ελεύθερα άκρα κατά μήκος της κύριας αλυσίδας (Η-shaped, Combs, Stars) ή 

μακρομόρια με το ένα άκρο εμφυτευμένο σε στέρεο υπόστρωμα (grafted) είτε ακόμα και 

πολυμερή με πιο πολύπλοκη χημική σύνθεση από το PE (όπως για παράδειγμα 

πολυπροπυλένιο (PP) διαφόρων τακτικοτήτων, cis-1,4 πολυισοπρένιο κ.α.). Ειδικά στις 

περιπτώσεις πολυμερικών αλυσίδων διαφορετικού τύπου έχει αποδειχτεί ότι παρόλο που 

τα συστήματα αυτά μπορούν να εξισορροπηθούν μέσω του αλγόριθμου ΕΒMC 

εγείρονται κάποια προβλήματα που μειώνουν την απόδοση του ΕΒ σε σχέση με την 

αντίστοιχη για τα «απλά» συστήματα PE. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται είτε στο 

χαμηλό ποσοστό αποδοχής του ΕΒ, είτε στο ότι, λόγω της σχετικά πολύπλοκης χημικής 

δομής αυτών των συστημάτων, οι ειδικές λίστες της κίνησης εμφανίζονται αρκετά 

περιορισμένες (ως προς το πλήθος των ατόμων που περιέχουν) καθώς και ως προς τη 

συχνότητα και αποτελεσματικότητα της ανανέωσης τους. Σε όλες τις παραπάνω 

δυσκολίες ο νέος αλγόριθμος, με όλες τις εξελιγμένες κινήσεις MC, αναμένεται να δώσει 

την απαραίτητη ώθηση ώστε να αρθούν τα προβλήματα και να επιτραπεί η ταχεία 

εξισορρόπηση συστημάτων πολύ μεγάλου μοριακού βάρους. Επίσης μία πολύ σημαντική 

παράμετρος, που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη, είναι η προγραμματιστική ευκολία 

ενσωμάτωσης των νέων κινήσεων (ΙΕΒ και γενικευμένου ερπυσμού) στους ήδη 

υπάρχοντες υπολογιστικούς κώδικες, καθώς το ΙΕΒ δεν αποτελεί παρά την ενδομοριακή 

παραλλαγή του ΕΒ και ο γενικευμένος ερπυσμός τη διαμοριακή έκδοση του απλού 

ερπυσμού. 
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3.5 Εξισορρόπηση συστημάτων που διέπονται από διδιάσπαρτη 

κατανομή μηκών αλυσίδων 

 
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκε ένας νέος αλγόριθμος MC βασισμένος στις 

κινήσεις αλλαγής συνδετικότητας αλυσίδων DB και IDR με τον οποίο επετεύχθη η 

εξισορρόπηση αυστηρά μονοδιάσπαρτων τηγμάτων PE μεγάλου μοριακού βάρους, 

αποτέλεσμα που δεν μπορεί να προκύψει με την χρήση των συμβατικών κινήσεων ΜC. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκαν διάφορες μορφές αλγορίθμων ΜC που αποτελούνται 

από ένα μεγάλο αριθμό εξελιγμένων κινήσεων (EB, IEB, DB, IDR) ικανών να 

χαλαρώσουν πολυδιάσπαρτα συστήματα μακρομοριακών αλυσίδων σε ελάχιστο 

υπολογιστικό χρόνο. Στο παρόν κεφάλαιο, και πριν επιχειρηθεί – για πρώτη φορά σε 

ατομιστικό επίπεδο- η εξισορρόπηση μη γραμμικών πολυμερικών συστημάτων, 

επεκτείνονται και τροποποιούνται οι παραπάνω μέθοδοι για την προσομοίωση αυστηρά 

διδιάσπαρτων συστημάτων, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο το κεφάλαιο της εφαρμογής 

των αλγορίθμων MC σε γραμμικά συστήματα.  

Ο αλγόριθμος MC, που χρησιμοποιήθηκε για τις προσομοιώσεις δισδιάσπαρτων 

τηγμάτων PE μεγάλου βαθμού πολυμερισμού, αποτελείται από τις κινήσεις που 

περιγράφονται στον πίνακα 3.3. Τα διδιάσπαρτα συστήματα Cm – Cn που μελετήθηκαν 

αποτελούνται από ίσο αριθμό μακρομοριακών αλυσίδων PE με βαθμό πολυμερισμού m 

και n αντίστοιχα. Η κίνηση Bi-DB αποτελεί ειδική μετατροπή του DB και μπορεί να 

εφαρμοστεί (μέσω της διπλής γεφύρωσης) σε αλυσίδες με διαφορετικά μήκη, ώστε να 

προκύψουν δύο νέες αλυσίδες που θα διατηρούν τα ίδια μοριακά βάρη αλλά θα 

παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές διαμορφώσεις από τις αρχικές.   
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Τα διδιάσπαρτα συστήματα που μελετήθηκαν ήταν δύο: 1) PE C100 – C900 που 

αποτελείται από16 αλυσίδες C100 και 16 αλυσίδες C900 και 2) PE C250 – C750 με 16 

αλυσίδες C250 και 16 αλυσίδες C750.  Για να προκύψουν οι αρχικές απεικονίσεις των 

συγκεκριμένων συστημάτων αρχικά  δημιουργήθηκαν 16 αλυσίδες PE βαθμού 

πολυμερισμού C1004 βάσει του πρώτου σταδίου της μεθόδου ελαχιστοποίησης της 

ενέργειας των Theodorou και Suter.20 Στη συνέχεια αφαιρέθηκε ένα, κατάλληλα 

επιλεγμένο, τετραμερές από κάθε αλυσίδα, έτσι ώστε να προκύψουν  δύο υποαλυσίδες με 

τα επιθυμητά μήκη.  Τέλος, το προκύπτον διδιάσπαρτο σύστημα υπεβλήθη σε 

ελαχιστοποίηση της ενέργειας, ώστε να αποφευχθούν πιθανές μη ρεαλιστικές 

διαμορφώσεις υψηλής ενέργειας.   

 

Πίνακας 3.3. Συχνότητες απόπειρας και ποσοστά αποδοχής των κινήσεων που χρησιμοποιούνται στον 

αλγόριθμο MC για την προσομοίωση δισδιάσπαρτων συστημάτων τηγμάτων PE. 

Κίνηση →  Flip Rot. Rept. ConRot Vol Fluc ΙΕΒ DB Bi-DB IDR 

Συχνότητα 
Απόπειρας 

(%) 

5 3 10 20 2 10 25 15 10 

Ποσοστό 
Αποδοχής 

(%) 

78 19 10 10 11 0.15 0.0018 0.0016 0.0016 

 

Ο ρυθμός  εξισορρόπησης  των διδιάσπαρτων συστημάτων PE σε συνθήκες Τ = 

450Κ και P = 1 atm παρουσιάζεται στο σχήμα 3.11 μέσω της χρονικής εξέλιξης της 

συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του διανύσματος από άκρο σε άκρο των αλυσίδων 

<u(t)·u(0)> ξεχωριστά για κάθε βαθμό πολυμερισμού. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, 

οι μικρές αλυσίδες των συστημάτων χαλαρώνουν λίγο πιο αργά σε σχέση με τις αλυσίδες 

που έχουν μεγάλα μήκη, κάτι που οφείλεται στην κίνηση Βi-DB. Αν από το μίγμα των 

κινήσεων αφαιρούσαμε την παραπάνω κίνηση, τότε η συμπεριφορά του συστήματος θα 
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ήταν όπως αυτή του σχήματος 2.7 δηλαδή οι μικρές αλυσίδες  του τήγματος (C100 και 

C250) θα χαλάρωναν μετά από σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, επειδή η di-DB μπορεί και αλλάζει την συνδετικότητα αλυσίδων 

διαφορετικών μηκών, οι «γρήγορες»-μεγάλες αλυσίδες φαίνεται να συμπαρασύρουν και 

τις μικρότερες στο δικό τους ρυθμό εξισορρόπησης. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.11. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης προσανατολισμού του διανύσματος από άκρο 

σε άκρο της αλυσίδας <u(t)·u(0)> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, από προσομοιώσεις σε τήγματα 

PE διδιάσπαρτων κατανομών με βαθμούς πολυμερισμού C100 - C900 και C250 - C750 (T = 450Κ, P = 1atm). 

 

Στο σχήμα 3.12 παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη της μέσης τετραγωνικής 

απόστασης μεταξύ των δύο άκρων των αλυσίδων <R2> ως συνάρτηση του υπολογιστικού 

χρόνου (CPU Time). Στο ίδιο διάγραμμα αναφέρονται και οι τρέχουσες μέσες τιμές <R2> 

πάνω σε όλες τις αλυσίδες, ανεξαρτήτως βαθμού πολυμερισμού, για κάθε σύστημα. Από 

μια σύγκριση των γραφικών παραστάσεων 3.12, 3.6 και 2.13 προκύπτει ότι οι διαστάσεις 

της αλυσίδας από άκρο σε άκρο (άρα και ο χαρακτηριστικός λόγος CN) για συστήματα 
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που αποτελούνται από μακρομοριακές αλυσίδες ίδιου βαθμού πολυμερισμού (στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα C500) δεν επηρεάζονται από το βαθμό πολυδιασποράς Ι 

(τουλάχιστον για τα εύρη κατανομών που μελετήθηκαν) καθώς και από τον τύπο του 

(πολύ-, δι- μόνο- διάσπαρτη κατανομή). 

Ο αλγόριθμος που παρουσιάστηκε για την εξισορρόπηση διδιάσπαρτων 

πολυμερικών συστημάτων είναι προφανές ότι μπορεί εύκολα να γενικευτεί, ώστε να 

καλύπτει και άλλες διακριτές κατανομές, ενώ μπορεί η χρήση του  να επεκταθεί και στην 

μελέτη της διαλυτότητας και της ισορροπίας μικρών (ή και μεγαλύτερων) ολιγομερών σε 

μεγάλες πολυμερικές αλυσίδες υπό συνθήκες τήγματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.12. Στιγμιαίες τιμές της μέσης τετραγωνικής απ’ άκρον εις άκρο απόστασης των αλυσίδων 

<R2> συναρτήσει του υπολογιστικού χρόνου, από προσομοιώσεις σε τήγματα PE διδιάσπαρτων κατανομών 

με βαθμούς πολυμερισμού C100 - C900 και C250 - C750 (T = 450Κ, P = 1atm). Επίσης παρουσιάζονται οι 

μέσες, χρονικά αθροιζόμενες τιμές των <R2> από το σύνολο των αλυσίδων του κάθε συστήματος. 
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Κεφάλαιο 4 

 

Μία προηγμένη μέθοδος Monte Carlo για την προσομοίωση 

μοντέλων διακλαδωμένων πολυμερών μεγάλου μοριακού 

βάρους και καλώς ορισμένης αρχιτεκτονικής: Λεπτομερής 

ατομιστική προσομοίωση ενός τήγματος πολυαιθυλενίου 

σχήματος Η 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Τα διακλαδωμένα πολυμερή με μακριές αλυσίδες και βραχίονες (long branched, 

LCB polymers) είναι ομοπολυμερή και συμπολυμερή με ταχέως αυξανόμενη σημασία 

στη βιομηχανία των πολυμερών, εξαιτίας των βελτιωμένων ιδιοτήτων επεξεργασίας τους 

σε σχέση με τα αντίστοιχα γραμμικά μακρομόρια. Τέτοια, καλώς ορισμένα, πρότυπα 

πολυμερή όπου η διαμόρφωση των διακλαδώσεων είναι πλήρως ελεγχόμενη, 

συνθέτονται χρησιμοποιώντας καταλύτες μεταλλοκαινίου (metallocene) και άλλους 

καταλύτες μέσω τεχνικών ανιονικού πολυμερισμού και εφαρμογή ιχνών οργανολιθικών 

ενώσεων.111-113 Η ενεργότητα του οργανολιθικού προσθέτου στο άκρο της πολυμερικής 

αλυσίδας επιτρέπει τη σύζευξη αλυσίδων με ελεγχόμενο τρόπο, έτσι ώστε να 
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σχηματιστούν LCB πολυμερή όπως αστεροειδή, σχήματος Η (H-shaped),  επακριβώς 

ορισμένης αρχιτεκτονικής.  

Πλήθος ρεολογικών μετρήσεων έχει αποδείξει ότι η παρουσία διακλαδώσεων 

μεγάλου μήκους (Long Chain Branching, LCB) οδηγεί σε ανώτερες ιδιότητες 

επεξεργασίας των νέων αυτών μακρομοριακών δομών, που υπερτερούν σημαντικά από 

αυτές των γραμμικών αλυσίδων, όπως υψηλότερος βαθμός λεπτοποίησης της ροής (shear 

thinning), μεγαλύτερες τιμές ιξώδους σε ροές μικρής διατμητικής τάσης, μεγαλύτερη 

μηχανική αντοχή τήγματος (melt strength) και έντονα φαινόμενα θιξοτροπίας στην 

επιβολή εκτατικής ροής (extensional thickening).112 Στα νέα αυτά υλικά έντονη είναι και 

η παρουσία μηχανισμών χαλάρωσης μεγάλης διάρκειας (long-lived relaxation processes) 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ελέγχου των ρεολογικών τους ιδοτήτων μέσω 

κατάλληλης προ-επεξεργασίας (pre-processing) είτε με διάτμηση είτε με τανυσμό. 

Τέτοια προ-επεξεργασία οδηγεί σε καμπύλες ροής (flow curves) σημαντικά μικρότερου 

ιξώδους απ’ ότι οι αντίστοιχες του μη τανυσμένου τήγματος, οι οποίες μπορούν εύκολα 

να επανακτηθούν με θερμοκρασιακή ανόπτηση. 

Οι πειραματικές εργασίες έχουν συνοδευτεί από μοντέλα και θεωρίες μοριακής 

δυναμικής που βασίζονται στην προσέγγιση «σωλήνα» (tube model) των deGennes και 

Doi-Edwards και έχουν εξηγήσει ποιοτικά την ειδική ρεολογική συμπεριφορά που 

εμφανίζουν τα αστεροειδή πολυμερή και τα μακρομόρια σχήματος Η.114,115 Τέτοιες 

θεωρίες εστιάζουν κυρίως στις κινήσεις των σημείων διακλάδωσης (branch points) στο 

τήγμα, οι οποίες φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δυναμική των LCB 

πολυολεφίνων. 
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Σε αντίθεση με τις σχετικά εκτενείς πειραματικές και θεωρητικές μελέτες των LCB 

πολυμερών, η εκτέλεση λεπτομερών μοριακών προσομοιώσεων με αυτές τις δομές, έχει 

παραμείνει μέχρι σήμερα ένα άλυτο ζήτημα, εξ αιτίας των ευρέων φασμάτων κλιμάκων 

χρόνου και μήκους που χαρακτηρίζουν τη μοριακή δομή και κίνησή τους. Στο σύνολό 

τους, οι υπάρχουσες κινήσεις Monte Carlo δραστικής δειγματοληψίας διαφορετικών 

διαμορφώσεων για τα γραμμικά πολυμερή δεν μπορούν να τροποποιηθούν και να 

εφαρμοστούν για μη γραμμικά πολυμερή, καθώς η εφαρμογή τους οδηγεί σε άμεση 

καταστροφή της χημικής αρχιτεκτονικής κάθε μακρομοριακής αλυσίδας.  Η αδυναμία 

αυτή έχει ως άμεση συνέπεια όλες οι προσομοιώσεις Monte Carlo (MC) ή/και Μοριακής 

Δυναμικής (MD) των συστημάτων  LCB να έχουν περιοριστεί σε πολύ κοντά αλκάνια 

που φέρουν μικρό αριθμό κοντών κλαδιών κατά μήκος του σκελετού τους116,117 ή να 

εφαρμόζονται σε  αδροποιημένα μοντέλα πλέγματος, από τα οποία απουσιάζει η πλήρης 

ατομιστική λεπτομέρεια κατά την αναπαράσταση του πολυμερούς.118,119 

Στο παρόν κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής παρουσιάζεται η πρώτη επιτυχής 

προσομοίωση MC ατομιστικής λεπτομέρειας ενός επακριβώς ορισμένου LCB 

πολυμερούς, του τήγματος πολυαιθυλενίου (PE) σχήματος Η (H-shaped PE melt) με 

πλήρη έλεγχο του μοριακού μήκους και του αριθμού των βραχιόνων (branches) που 

αναδύονται από τα άκρα του κυρίως κορμού (backbone) της πολυμερικής αλυσίδας. 

Κλειδί για την επιτυχία της νέας μεθόδου προσομοίωσης αποτελεί η κατάλληλη 

εφαρμογή των δύο νέων κινήσεων Monte Carlo αλλαγής συνδετικότητας αλύσίδων: της 

κίνησης διπλής γεφύρωσης (DB) και της κίνησης ενδομοριακής διπλής αναγεφύρωσης 

(IDR).95,96 Η ανάλυση του αλγορίθμου, των νέων κινήσεων και τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή τους σε μονοδιάσπαρτα, διδιάσπαρτα και πολυδιάσπαρτα τήγματα PE μακρών 
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αλυσίδων, καθώς και η σύγκριση της απόδοσης τους συναγωνιστικά ή/και 

ανταγωνιστικά προς άλλες μεθόδους MC έχουν παρουσιαστεί  αναλυτικά στα κεφάλαια 

2 και 3 της διδακτορικής διατριβής.  

Στο παρόν κεφάλαιο, οι δύο νέες αυτές κινήσεις επανασχεδιάζονται ώστε να 

μπορούν να εφαρμοστούν και σε συστήματα που αποτελούνται από μακρομόρια μη 

γραμμικής αρχιτεκτονικής. Στην υποενότητα 4.2 παρουσιάζεται το μοριακό μοντέλο που 

χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση του τήγματος PE σχήματος Η, στο τμήμα 4.3 

αναλύονται οι κινήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εξισορρόπηση του συστήματος 

και στην ενότητα 4.4 παρουσιάζεται το σύστημα PE H-shaped που μελετήθηκε, καθώς 

επίσης και το μίγμα των κινήσεων MC που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξισορρόπησή 

του. Τέλος, στο τμήμα 4.5 παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα για τις δομικές 

ιδιότητες του τήγματος που αποτελείται από μακρομοριακές αλυσίδες τύπου Η. 

 

4.2 Μοριακό Μοντέλο 

 
Στο σκαρίφημα του σχήματος 4.1 αναπαρίσταται ένα τυπικό μη γραμμικό 

μακρομόριο PE σχήματος Η (H-shaped).   

 

 

 

Σχήμα 4.1. Τυπική εικόνα πολυμερικής αλυσίδας σχήματος Η.  Με μπλε χρωματίζεται η 

ραχοκοκαλιά (backbone) του μακρομορίου, ενώ με πράσινο χρώμα εικονίζονται οι τέσσερις βραχίονες 

(branches) του. Με κόκκινο αναπαρίστανται τα σημεία διακλάδωσης (τερματικά άτομα της ραχοκοκαλιάς) 

από τα οποία ξεπηδούν (ανά ζεύγη) οι βραχίονες. 
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Η προσομοίωση των τηγμάτων PE σχήματος Η πραγματοποιήθηκε με το μοριακό 

μοντέλο που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.2. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο 

υιοθετείται η αναπαράσταση ενοποιημένων ατόμων, κατά την οποία όλες οι ομάδες CH 

(άτομα-σημεία διακλάδωσης), CH2 και CH3 (τερματικά άτομα στους βραχίονες) 

θεωρούνται ως ισοδύναμα, σφαιρικά ενιαία κέντρα αλληλεπίδρασης. Αυτά είναι ενωμένα 

με σταθερούς δεσμούς μήκους 1.54Å και αλληλεπιδρούν με μη δεσμικό δυναμικό τύπου 

12-6 Lennard-Jones με σ = 3.95 Å και ε = 0.0914 kcal/mol.12 Οι αλληλεπιδράσεις τριών 

και τεσσάρων ατόμων  διέπονται από το δυναμικό κάμψης κατά Van der Ploeg και 

Berendsen13 και Toxvaerd,14 αντίστοιχα. Οι παράμετροι των εκφράσεων των δυναμικών 

που χρησιμοποιήθηκαν δίνονται αναλυτικά στον πίνακα 2.1 (υπό τον χαρακτηρισμό «νέο 

μοντέλο»). Όπως γίνεται φανερό από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα 

κεφάλαια 2.6.3 και 2.6.4, η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου στα μονοδιάσπαρτα 

γραμμικά τήγματα PE παρείχε άριστες προβλέψεις για τις δομικές και ογκομετρικές 

ιδιότητες για όλα τα μοριακά μήκη που μελετήθηκαν. Θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω 

η γενίκευση και εφαρμογή του μοριακού μοντέλου για τα μακρομόρια Η-shaped (και 

γενικότερα για διακλαδωμένα πολυμερή) όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις κάμψης και 

στρέψης γύρω από το σημείο διακλάδωσης. Στο σχήμα 4.2 παρουσιάζεται ένα άτομο- 

σημείο διακλάδωσης (i) καθώς και τα άτομα που γειτνιάζουν σε αυτό (1-2 και 1-3). 

Σύμφωνα με το σχήμα 4.2 οι ενδομοριακές δεσμικές αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται 

με: 

• τις τρεις γωνίες κάμψης που ορίζονται από τα τριμερή που αποτελούνται 

από τα άτομα {j1, i, k1}, {j1, i, i1} και {k1, i, i1}, 
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• τις έξι γωνίες στρέψης που ορίζονται από τα τετραμερή που αποτελούνται 

από τα άτομα {k2, k1, i, i1}, {k1, i, i1, i2}, {k2, k1, i, j1}, {k1, i, j1, j2}, {j2, 

j1, i, i1} και {j1, i, i1, i2} 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της ολικής δυναμικής ενέργειας.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2. Τοπική διαμόρφωση της μακρομοριακής αλυσίδας σχήματος Η και ονοματολογία 

ατόμων γύρω από το σημείο διακλάδωσης. 

 

Στα σχήματα 4.3 και 4.4 παρουσιάζονται οι κατανομές των γωνιών κάμψης και 

στρέψης, αντίστοιχα, όπως προέκυψαν από προσομοιώσεις με  το δυναμικό μοντέλο για 

τις αλληλεπιδράσεις σε διακλαδωμένα τήγματα PE σχήματος Η, καθώς επίσης και οι 

αντίστοιχες κατανομές από προσομοιώσεις σε γραμμικά τήγματα PE. Το νέο μοριακό 

μοντέλο εφαρμόστηκε στην προσομοίωση ενός τήγματος H-shaped PE 4 αλυσίδων, με 

κάθε αλυσίδα να αποτελείται κατά μέσο όρο από 400 άτομα άνθρακα κατά μήκος της 

ραχοκοκαλιάς και 70 άτομα άνθρακα κατά μήκος κάθε βραχίονα. Ακολουθώντας την 

ορολογία των Lohse et al.113 υποδηλώνουμε το παραπάνω σύστημα (ορολογία που θα 

ακολουθηθεί σε όλο το κεφαλαίο) ως PEH(70)2(400)(70)2.      
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Σχήμα 4.3. Κατανομή γωνιών κάμψης όπως προέκυψε από προσομοιώσεις Monte Carlo (Τ = 450Κ, 

P = 1atm) σε (α) τήγμα γραμμικού PE βαθμού πολυμερισμού C680 και (β) τήγμα PE H-shaped 

[PEH(70)2(400)(70)2].       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 4.4. Όμοια με σχήμα 4.3 αλλά για την κατανομή των γωνιών στρέψης. Το μηδέν αντιστοιχεί 

στην διαμόρφωση trans. 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4                                                                                                                                                           137

 

4.3 Περιγραφή των κινήσεων που αποτελούν το νέο πρωτόκολλο 

προσομοίωσης πολυαιθυλενίου σχήματος Η 

 
Στη συνέχεια δίνεται η περιγραφή των κινήσεων που χρησιμοποιούνται στο νέο 

αλγόριθμο MC. Κάποιες από τις κινήσεις (flip, X-reptation, ConRot) έχουν αναλυθεί σε 

λεπτομέρεια στα κεφάλαια 2 και 3, οπότε περιγράφεται σε συντομία η τροποποιημένη 

εφαρμογή τους.  

 Γενικευμένος Ερπυσμός (Χ-reptation): H κίνηση αυτή ξεκινά με την τυχαία 

επιλογή μίας αλυσίδας, την τυχαία επιλογή ενός από τους τέσσερις βραχίονές 

της και την αποκοπή του τερματικού ατόμου του επιλεχθέντος βραχίονα. Το 

άτομο που αφαιρέθηκε επανακατασκευάζεται στο άκρο οποιουδήποτε 

βραχίονα άλλης (ή και της ίδιας) αλυσίδας, που επίσης επιλέγεται τυχαία. 

Όπως είναι φανερό η κίνηση του γενικευμένου ερπυσμού εισάγει 

πολυδιασπορά στην κατανομή των μοριακών βαρών των κλαδιών (και κατά 

συνέπεια και στην κατανομή των μοριακών βαρών των  αλυσίδων).    

 Εσωτερική στρέψη (flip): Κατά την κίνηση αυτή, ένα τυχαία επιλεγμένο, 

εσωτερικό άτομο (που ανήκει είτε στην ραχοκοκαλιά είτε σε κάποιον από 

τους τέσσερις βραχίονες μίας αλυσίδας) περιστρέφεται κατά μία γωνία που 

επιλέγεται ομοιόμορφα στο διάστημα [-20ο, +20ο] γύρω από τον άξονα που 

σχηματίζεται από τα δύο γειτονικά του άτομα. 

 Συντονισμένη περιστροφή δεσμών (ConRot): Η κίνηση αρχίζει με την τυχαία 

επιλογή ενός εσωτερικού επταμερούς από διαδοχικά άτομα  (που ανήκει είτε 

στην ραχοκοκαλιά είτε στα κλαδιά της αλυσίδας). Τα προτελευταία άτομα 
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και από τις δύο πλευρές περιστρέφονται (βλέπε Εσωτερική στρέψη) και το 

κεντρικό τριμερές ανακατασκευάζεται επιλύοντας το καλώς ορισμένο 

γεωμετρικό πρόβλημα της τριμερούς γεφύρωσης όπως περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 2.4. 

 Διπλή γεφύρωση (DB): Αυτή η προηγμένη κίνηση αλλαγής συνδετικότητας 

αλυσίδων έχει αναλυθεί σε βάθος στα κεφάλαια 2 και 3, όπου παρουσιάζεται 

σε πλήρη λεπτομέρεια ο αλγόριθμός της και η απόδοσή της κατά τη 

χαλάρωση μονοδιάσπαρτων, διδιάσπαρτων και πολυδιάσπαρτων τηγμάτων 

γραμμικού PE. Η κίνηση DB, όπως έχει μετεξελιχθεί για τις προσομοιώσεις 

μη γραμμικών μακρομορίων, περιλαμβάνει την κατασκευή δύο τριμερών 

γεφυρών μεταξύ δύο, κατάλληλα επιλεγμένων, ζευγών ατόμων που 

βρίσκονται είτε στις ραχοκοκαλιές (σχήματα 4.5a,b) είτε στους βραχίονες 

(σχήμα 4.5c) δύο διαφορετικών αλυσίδων PE τύπου H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.5. Σχηματική αναπαράσταση όλων των δυνατών συνδυασμών της κίνησης DB μεταξύ: 

(a)-(b) των ραχοκοκαλιών και (c) κλαδιών δύο διαφορετικών μακρομοριακών αλυσίδων τύπου H-shaped.   
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 Ενδομοριακή διπλή αναγεφύρωση (IDR): Η κίνηση αυτή αποτελεί ειδική 

περίπτωση της κίνησης διπλής γεφύρωσης όπου οι δύο τριμερείς γέφυρες 

σχηματίζονται ανάμεσα σε δύο ζεύγη ατόμων κατά μήκος της ραχοκοκαλιάς 

(ή ενός βραχίονα) της ίδιας αλυσίδας. Ο αλγόριθμος της κίνησης για 

προσομοιώσεις σε γραμμικά συστήματα έχει περιγραφεί σε λεπτομέρεια στο 

κεφάλαιο 2, ενώ στα κεφάλαια 2 και 3 αναλύεται η συνέργια και η αυξημένη 

αποδοτικότητα της κίνησης όταν αυτή συνδυάζεται με την κίνηση DB ή/και 

με άλλες κινήσεις αλλαγής συνδετικότητας αλυσίδων.  

 Ενδομοριακή αναγεφύρωση βραχιόνων (Intramolecular Rebridging between 

Branches, IRB): Η κίνηση IRB είναι κατά κάποιον τρόπο ένας συνδυασμός 

των κινήσεων DB και IDR και έχει σχεδιαστεί για την ταχεία χαλάρωση των 

μακριών βραχιόνων πολυμερικών αλυσίδων τύπου Η. Όπως φαίνεται και στο 

σχήμα 4.6, η κίνηση είναι ενδομοριακή  και παράλληλα διακλαδική (δηλαδή 

οι δύο τριμερείς γεφυρώσεις γίνονται ανάμεσα σε ζεύγη ατόμων που ανήκουν 

σε διαφορετικά κλαδιά της ίδιας αλυσίδας). 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.6. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης IRB: (επάνω) αρχική απεικόνιση, (κάτω) τελική 

απεικόνιση μετά την επιτυχή εφαρμογή της κίνησης στους δύο βραχίονες στα δεξιά της πολυμερικής 

αλυσίδας. 
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 Διπλή συντονισμένη περιστροφή δεσμών (Double Concerted Rotation, d-

ConRot): Η κίνηση διπλής συντονισμένης περιστροφής δεσμών εισάγεται 

για πρώτη φορά εδώ και αποτελεί γενίκευση της κίνησης ConRot, ώστε να 

λειτουργεί στο σημείο διακλάδωσης και στα γειτονικά του άτομα. Σκοπός 

της κίνησης d-ConRot είναι η όσο το δυνατόν πιο δραστική μετατόπιση των 

σημείων διακλάδωσης, καθώς από τις κινήσεις που ήδη περιγράφηκαν καμία 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο σημείο διακλάδωσης (και στα άτομα γύρω 

του). Η κίνηση d-Conrot δεν περιορίζεται μόνο στις προσομοιώσεις 

πολυμερικών συστημάτων σχήματος Η, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί με 

επιτυχία σε οποιοδήποτε σύστημα διαθέτει σημεία διακλάδωσης- ακόμα και 

στην πιο γενική περίπτωση που το κεντρικό μονομερές ενώνεται με 4 

γειτονικά άτομα. Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7,  δεδομένης της αρχικής 

απεικόνισης (σχήμα 4.7a), η κίνηση πραγματοποιείται ως εξής: Αρχικά, το 

άτομο i στο σημείο διακλάδωσης και τα άτομα i4 και j4 που απέχουν 4 

δεσμούς από το άτομο i περιστρέφονται, κατά γωνίες που επιλέγονται 

ομοιόμορφα στο διάστημα [-20ο, +20ο], και καταλαμβάνουν τις νέες θέσεις 

i’, i’4, j’4, αντίστοιχα (όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7b).  Στη συνέχεια, τα δύο 

τριμερή {j1, j2, j3} και {i1, i2, i3}που βρίσκονται ανάμεσα στα άτομα i – i4 

και i – j4, αντίστοιχα, αφαιρούνται από την αλυσίδα. Η κίνηση 

ολοκληρώνεται με τη γεφύρωση των ατόμων i’ και  i’4 μέσω του τριμερούς 

{i’1, i’2, i’3}και τη σύνδεση των ατόμων i’ και  j’4 μέσω του τριμερούς {j’1, 

j’2, j’3} (σχήμα 4.7c). Kατά την κίνηση d-ConRot συνολικά μετατοπίζονται 



Κεφάλαιο 4                                                                                                                                                           141

9 άτομα, μεταβάλλονται 15 γωνίες κάμψης και δειγματοληπτούνται 17 

γωνίες στρέψης (γύρω από το σημείο διακλάδωσης) γεγονός που την 

καθιστά ως την πλέον δραστική μέθοδο για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του προβλήματος της δυσκινησίας της περιοχής γύρω από το 

σημείο διακλάδωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.7. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης d-ConRot: (a) αρχική απεικόνιση, (b) ενδιάμεσο 

στάδιο κατά το οποίο περιστρέφεται το άτομο στο σημείο διακλάδωσης και 2 ακόμα άτομα που απέχουν 4 

δεσμούς από αυτό και (c) τελική κατάσταση μετά από επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου. 
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 Αναγεφύρωση διακλάδωσης στα πολυμερή τύπου Η (H-shaped Branch 

Rebridging, H-BR):  Η κίνηση Η-BR απεικονίζεται στο σχήμα 4.8 και 

αποτελεί παραλλαγή της κίνησης ενδομοριακής αναγεφύρωσης 

(intramolecular end bridging, IEB) που επίσης αναπτύχθηκε για πρώτη φορά 

εδώ για την προσομοίωση συστημάτων μη γραμμικής αρχιτεκτονικής με 

διακλαδώσεις κατά μήκος της κύριας ραχοκοκαλιάς του μακρομορίου.  Η 

κίνηση ξεκινά με την αποκοπή ενός τριμερούς που βρίσκεται κοντά σε 

κάποιο, τυχαία επιλεγμένο, σημείο διακλάδωσης. Στη συνέχεια το σημείο 

ένωσης των βραχιόνων με τη ραχοκοκαλιά μετατοπίζεται κατά μερικούς 

δεσμούς και δημιουργείται ένα νέο σημείο διακλάδωσης που βρίσκεται σε 

διαφορετική θέση από το αρχικό. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κίνηση H-BR 

μαζί με την κίνηση d-ConRot είναι οι μόνες κινήσεις του τρέχοντος 

αλγόριθμου MC που προκαλούν δραστικές μετατοπίσεις και σημαντικές 

ανακατατάξεις στη διαμόρφωση του κέντρου διακλάδωσης και της περιοχής 

γύρω από αυτό, ιδιότητα που σαφέστατα καθιστά εργοδικό το νέο 

πρωτόκολλο ΜC.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.8. Σχηματική αναπαράσταση της κίνησης Η-ΒR: (επάνω) αρχική απεικόνιση, (κάτω) 

τελική απεικόνιση μετά από επιτυχή εφαρμογή της κίνησης. 
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4.4 Στρατηγική προσομοίωσης με νέο πρωτόκολλο MC 

 
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4.2, το νέο πρωτόκολλο κινήσεων MC 

εφαρμόστηκε στην προσομοίωση ενός τήγματος PE τύπου Η που αποτελείται από 4 

αλυσίδες. Ο μέσος αριθμός ατόμων άνθρακα στη ραχοκοκαλιά κάθε μακρομοριακής 

αλυσίδας ήταν 400, ενώ ο αντίστοιχος ανά βραχίονα ήταν 70 (το σύστημα συμβολίζεται 

ως PEH(70)2(400)(70)2).  Όπως και για αντίστοιχα γραμμικά συστήματα τηγμάτων PE, 

οι προσομοιώσεις εκτελέστηκαν στο ημι-μέγα στατιστικό σύνολο (ΝchnTPμ*- βλέπε 

κεφάλαιο 2.1). Οι αρχικές απεικονίσεις ελήφθησαν μέσω του υπολογιστικού 

προγράμματος προσομοιώσεων Cerius2 της Accelrys Inc., το οποίο ακολουθεί την 

τεχνική ελαχιστοποίησης της ενέργειας (energy minimization) των Theodorou και 

Suter.20 Πιο συγκεκριμένα, καθώς το πρόγραμμα δεν επιτρέπει την απ’ ευθείας 

δημιουργία αρχικών απεικονίσεων μη γραμμικών PE, αρχικά (μέσω της λογισμικής 

μονάδας Polymer Builder του Cerius2) δημιουργήθηκε η βασική σκελετική αλυσίδα 

(ραχοκοκαλιά) του μακρομορίου  με βαθμό πολυμερισμού C400 και στη συνέχεια σε κάθε 

άκρο αυτής προσδέθηκε από ένα ζεύγος γραμμικών πολυαιθυλενίων βαθμού 

πολυμερισμού C70.  H πρότυπη πολυμερική αλυσίδα που δημιουργήθηκε αντιγράφηκε σε 

τέσσερις συνολικά μορφές και το σύστημα των αλυσίδων H-shaped εισήχθη σε κελί 

προσομοίωσης με περιοδικές οριακές συνθήκες σε κάθε του διάσταση (μέσω της 

λογισμικής μονάδας Amorphous Builder του Cerius2). Η πυκνότητα (η οποία παραμένει 

σταθερή σε όλη την διαδικασία της ελαχιστοποίησης της ενέργειας) ορίστηκε στην τιμή 

ρ = 0.77g/cm3 που αντιστοιχεί στην πυκνότητα γραμμικού PE αντίστοιχου μοριακού 

βάρους (C680)  υπό πίεση P = 1atm και θερμοκρασία T = 450K. Τέλος, το σύστημα 
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υποβλήθηκε σε εντατική διαδικασία ενεργειακής ελαχιστοποίησης (μέσω της λογισμικής 

μονάδας minimize του Cerius2) έως ότου η συνολική ενέργειά του  να πέσει κάτω από τα 

104kcal/mol. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, προκειμένου η τελική απεικόνιση, όπως 

προέκυψε από την ελαχιστοποίηση της ενέργειας μέσω του Cerius2 να είναι συμβατή με 

το νέο πρωτόκολλο MC, επιλέχθηκε και τροποποιήθηκε κατάλληλα το πεδίο δυναμικού 

που χρησιμοποιήθηκε κατά την ενεργειακή χαλάρωση. Πιο συγκεκριμένα, από όλα τα 

διαθέσιμα μοντέλα δυναμικού του Cerius2 επιλέχθηκε ένα που να κάνει χρήση ειδών 

ενεργειακών αλληλεπιδράσεων που μοιάζουν με αυτά που χρησιμοποιούνται στον 

αλγόριθμο MC (όπως περιγράφεται στα κεφάλαια 2.2 και 4.2). Το πλέον κατάλληλο 

δυναμικό ήταν το DREIDING120 (έκδοση 2.21) το οποίο διέφερε σημαντικά ως προς την 

ενέργεια έκτασης δεσμού (bond stretching energy) η οποία είχε την μορφή :  

( ) ( )2
2
1

ostretch kV lll l −=         (4.1) 

όπου 53.1=ol Å και lk  = 700 kcal/(mol Å2). Είναι προφανές ότι πιθανή εφαρμογή της 

παραπάνω αλληλεπίδρασης κατά τη διαδικασία της ελαχιστοποίησης της ενέργειας θα 

είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν μεταβλητά μήκη δεσμών που θα ακολουθούν στενή 

κατανομή (της μορφής του σχήματος 4.3) γύρω από την τιμή ισορροπίας 1.53Å. Σε αυτή 

την περίπτωση η τελική απεικόνιση θα είναι ακατάλληλη για περαιτέρω χρήση της ως 

αρχικής απεικόνισης για τον αλγόριθμο ΜC καθώς, στην παρούσα έκδοσή του, 

απαιτούνται σταθερά μήκη δεσμών (όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.1). Για το λόγο 

αυτό τροποποιήθηκαν οι παράμετροι ol και lk  της εξίσωσης 4.1 ως εξής:  54.1=ol Å 

και lk  = 105 kcal/(mol Å2) έτσι ώστε μετά την ελαχιστοποίηση της ενέργειας τα μήκη 

δεσμών να παραμείνουν σταθερά γύρω από την τιμή 1.54Å. Παρατηρήθηκε ότι με τις 
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παραπάνω παραμέτρους, όταν η ολική ενέργεια δεσμών του συστήματος γίνει μικρότερη 

από περίπου 30kcal/mol τα μήκη δεσμών διαφέρουν από την τιμή ισορροπίας λιγότερο 

από 10-4Å, απόκλιση η οποία μπορεί να διορθωθεί άμεσα από τον αλγόριθμο MC.  

Η διαδικασία ελαχιστοποίησης της ενέργειας ακολουθήθηκε από εκτεταμένη 

θερμική εξισορρόπηση του τήγματος υπό πίεση P = 1atm και θερμοκρασία T = 450K με 

το νέο πρωτόκολλο MC που περιέχει όλες τις προηγμένες κινήσεις που περιγράφονται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.3. Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζεται το ποσοστό επιχείρησης 

των κινήσεων όπως και το ποσοστό αποδοχής τους.  

 

Πίνακας 4.1. Μίγμα των κινήσεων Monte Carlo που περιλαμβάνονται στο νέο πρωτόκολλο H-shaped MC 

και οι πιθανότητες απόπειρας και αποδοχής για κάθε μία κίνηση . 
Κίνηση Πιθανότητα απόπειρας (%) Ποσοστό αποδοχής (%) 

X-reptation 12 10 

Flip 5 76 

CONROT 20 10 

DB 33 0.0015 

IDR 10 0.0012 

IRB 10 0.0018 

d-CONROT 4 0.0030 

H-BR 6 0.0033 

    

Όσον αφορά στον υπολογιστικό χρόνο (CPU time) που αναφέρεται στην συνέχεια, 

ένα βήμα Monte Carlo (κατά το οποίο εκτελείται μία κίνηση του πίνακα 4.1) διαρκεί 

κατά μέσο όρο 5.6×10-3s (για 2720 κέντρα αλληλεπίδρασης) σε ένα σύστημα απλού 

επεξεργαστή HP Itanium i2000 στα 800MHz. Όπως είναι ευνόητο, οι κινήσεις MC δεν 

απαιτούν όλες τον ίδιο υπολογιστικό χρόνο: οι «απλές κινήσεις» (flip, x-reptation, 

ConRot) απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο κατά την εκτέλεσή τους από τις πιο προηγμένες 
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κινήσεις αλλαγής συνδετικότητας αλυσίδων (DB, IDR, IRB, H-BR) οι οποίες μάλιστα 

απαιτούν και επιπλέον υπολογισμούς για την ανανέωση των ειδικών λιστών που η κάθε 

μία επικαλείται. Ο υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται για γραμμικά συστήματα PE 

στις ίδιες συνθήκες προσομοίωσης και για τον περίπου ίδιο αριθμό ενεργών κέντρων 

είναι λιγότερος από το ήμισυ αυτού που απαιτείται για συστήματα σχήματος Η (βλέπε 

κεφάλαιο 2.5). Αν και με μία πρώτη ματιά αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αδυναμία του 

νέου κώδικα MC, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι στην περίπτωση των 

προσομοιώσεων σε μη γραμμικά πολυμερή ο αλγόριθμος είναι υπολογιστικά πολύ πιο 

«απαιτητικός», γιατί λόγω της πολύπλοκης χημικής αρχιτεκτονικής γίνεται χρήση 

πολλών και διαφορετικών εξελιγμένων κινήσεων  που, όπως είναι φυσικό, είναι αρκετά 

δαπανηρές υπολογιστικά. Εξαιτίας αυτής της μεγάλης δυσκολίας που προκύπτει από την 

ιδιαίτερη φύση του υπό μελέτη συστήματος, έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο από 

«έξυπνους» αλγορίθμους για την ταχεία δημιουργία και ανανέωση όλων των λιστών που 

χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της προσομοίωσης, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 

δοκιμαστικές εφαρμογές διαφόρων μιγμάτων κινήσεων ΜC, ώστε να βρεθεί το πλέον 

κατάλληλο (βλέπε πίνακα 4.1), που θα συνδυάζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. 
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4.5 Αποτελέσματα 

 

4.5.1 Επαλήθευση του νέου πρωτόκολλου μέσω προσομοιώσεων 

συστημάτων με αλυσίδες-φαντάσματα 

 

Πριν εφαρμοστεί ο νέος αλγόριθμος σε ρεαλιστικά μοντέλα τηγμάτων PE τύπου Η 

είναι πολύ σημαντικό, όπως ακριβώς και στην περίπτωση των νέων  κινήσεων για 

γραμμικά συστήματα (βλέπε κεφάλαιο 2.6.1), να επαληθευτεί η εργοδικότητά του και ο 

σωστός τρόπος λειτουργίας του μέσω προσομοιώσεων απλών συστημάτων. Όπως και 

στην ανάλογη περίπτωση των γραμμικών μακρομορίων, τα συστήματα αλυσίδων-

φαντασμάτων είναι τα πλέον κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό. Οι αλυσίδες-φαντάσματα 

H-shaped δεν «αισθάνονται» κανενός είδους διαμοριακές ή ενδομοριακές 

αλληλεπιδράσεις (δεσμικές ή μη δεσμικές), εκτός από το δυναμικό κάμψης δεσμού. Με 

βάση το παραπάνω χαρακτηριστικό, σωστή κατάστρωση και εφαρμογή  του νέου 

αλγόριθμου MC για αλυσίδες φαντάσματα θα πρέπει να οδηγεί σε κατανομή γωνιών 

στρέψης που ακολουθούν την ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [-π, π).  Πιθανή 

απόκλιση πιστοποιεί την ύπαρξη λαθών είτε στην κατάστρωση, είτε στην αριθμητική 

εφαρμογή του κώδικα που χρησιμοποιείται. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των συστημάτων 

H-shaped δεν είναι δυνατός ο έλεγχος κάθε κίνησης MC ξεχωριστά, καθώς ο αλγόριθμος 

δεν θα ήταν εργοδικός (για παράδειγμα μερικές κινήσεις όπως οι H-BR και d-ConRot 

επιδρούν μόνο επάνω και γύρω από τα σημεία διακλάδωσης, κάποιες όπως οι IRB και X-

reptation μόνο στους βραχίονες και άλλες όπως οι ConRot, flip, DB και IDR σε 
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εσωτερικά άτομα). Για αυτό το λόγο, κατά τη δειγματοληψία των αλυσίδων-

φαντασμάτων χρησιμοποιήθηκε ο πλήρης αλγόριθμος MC, όπως ακριβώς 

χρησιμοποιείται και στη χαλάρωση των συστημάτων που διέπονται από πλήρεις 

δυναμικές αλληλεπιδράσεις. Η προσομοίωση επάνω στις αλυσίδες-φαντάσματα H-

shaped  είχε συνολική διάρκεια 50 εκατομμυρίων βημάτων MC και τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν για την κατανομή των γωνιών στρέψης παρουσιάζονται στο γράφημα 

4.9.  Όπως είναι φανερό η κατανομή των γωνιών στρέψης είναι, μέσα στο στατιστικό 

σφάλμα της προσομοίωσης, ομοιόμορφη στο διάστημα [-π, π), ένδειξη αρκετά ισχυρή ότι 

δεν υπάρχουν λάθη κατά τη σύλληψη και εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.9. Κατανομή γωνιών στρέψης όπως προκύπτει από δειγματοληψία αλυσίδων-

φαντασμάτων  σχήματος –Η με το μίγμα κινήσεων MC που περιγράφεται στον πίνακα 4.1 (Τ = 450Κ, P = 

1atm). Μέσα στο στατιστικό σφάλμα της προσομοίωσης, η κατανομή είναι πρακτικά ομοιόμορφη στο 

διάστημα [-π, π). 
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4.5.2 Υπολογιστική απόδοση του νέου αλγορίθμου και αποτελέσματα 

για τις ιδιότητες διαμόρφωσης 

 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από προσομοιώσεις 

τα οποία πιστοποιούν την ικανότητα της νέας μεθόδου να οδηγεί σε πλήρη 

εξισορρόπηση μη γραμμικών μοριακών αρχιτεκτονικών. Είναι η πρώτη φορά που η 

προτεινόμενη μέθοδος προσομοίωσης αποδεικνύεται ικανή για την εργοδική και 

αποδοτική δειγματοληψία απεικονίσεων καλώς ορισμένων ατομιστικών μοντέλων μη 

γραμμικών μακρομοριακών αρχιτεκτονικών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα 

που θα παρουσιαστούν παρακάτω δεν αποτελούν πλήρη και διεξοδική ανάλυση της 

δομικής διαμόρφωσης των συστημάτων σε όλες τις κλίμακες μήκους, αλλά περισσότερο 

μία πρώτη απόδειξη ότι η προτεινόμενη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά 

σε αυτά τα πολύπλοκα συστήματα πολυμερών.  Με βάση τα αρχικά αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται εδώ, έχει ξεκινήσει μια ενδελεχής προσπάθεια, μέσα από ένα μεγάλο 

σύνολο προσομοιώσεων σε διαφορετικά συστήματα μακρομορίων τύπου H, με τελικό 

σκοπό να αποσαφηνιστεί η φύση και η δομή αυτών των συστημάτων, η επίδραση του 

μεγέθους και πλήθους των βραχιόνων στις ιδιότητες τους και να εντοπιστούν όλες οι 

πιθανές διαφορές και ομοιότητες σε σύγκριση με αντίστοιχα γραμμικά συστήματα.   

Αρχικά, στο σχήμα 4.10 αποδεικνύεται η ικανότητα του προηγμένου αλγορίθμου 

για την πλήρη εξισορρόπηση του τήγματος PEH(70)2(400)(70)2, μέσω της εξέλιξης της 

συνάρτησης αυτοσυσχέτισης <u(t)·u(0)> του μοναδιαίου διανύσματος που 

προσανατολίζεται από το ένα σημείο διακλάδωσης της αλυσίδας στο άλλο, ως 

συνάρτησης του υπολογιστικού χρόνου (CPU time). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν 

ότι, μέσα σε σύντομο υπολογιστικό χρόνο, τα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης του 
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συστήματος σε μεγάλη κλίμακα είναι πλήρως εξισορροπημένα και όλα τα ίχνη της 

αρχικής απεικόνισης (σε κλίμακα μήκους ίση με την απόσταση μεταξύ σημείων 

διακλάδωσης) έχουν χαθεί. Επίσης, στο ίδιο σχήμα παρουσιάζονται αποτελέσματα από 

την αντίστοιχη καμπύλη (<u(t)·u(0)>  συναρτήσει  χρόνου) όπως έχουν προκύψει από 

δειγματοληψία συνεχών αδιατάρακτων αλυσίδων (CUC) με εφαρμογή του ίδιου 

μείγματος κινήσεων και υπό τις ίδιες συνθήκες (Τ = 450Κ, P = 1atm) για το σύστημα 

PEH(70)2(400)(70)2. Όπως ήταν αναμενόμενο οι αλυσίδες CUC χαλαρώνουν πιο 

γρήγορα, καθώς τα συστήματα αυτά δεν διέπονται από μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις 

παρα μόνο τοπικές (δεσμικές και αλληλεπιδράσεις 1-5, δηλαδή δύο μη δεσμικά άτομα 

αλληλεπιδρούν με δυναμικό Lennard-Jones μόνο αν βρίσκονται 4 δεσμούς μακριά στην 

ίδια αλυσίδα).      

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.10. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του μοναδιάιου διανύσματος που 

προσανατολίζεται από το ένα σημείο διακλάδωσης της αλυσίδας στο άλλο <u(t).u(0)> συναρτήσει του 

υπολογιστικού χρόνου (CPU time) για το τήγμα PEH(70)2(400)(70)2 (Τ = 450Κ, P = 1atm) από 

προσομοιώσεις με πλήρη (bulk) συστήματα (κόκκινη γραμμή) και συστήματα αλυσίδων CUC (μπλέ 

γραμμή). 
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Στο σχήμα 4.11 παρουσιάζεται η χαλάρωση της μέσης τετραγωνικής γυροσκοπικής 

ακτίνας <Rg
2> ως συνάρτηση του υπολογιστικού χρόνου για το τήγμα  

PEH(70)2(400)(70)2. Μετά από μια σύντομη χρονική περίοδο, η τιμή της γυροσκοπικής 

ακτίνας αποκτά σταθερή τιμή ίση με <Rg
2> = (1950± 150) Å2. Επίσης στο ίδιο σχήμα 

παρουσιάζεται και η αντίστοιχη καμπύλη όπως προέκυψε από δειγματοληψία γραμμικών 

αλυσίδων52,95 του ίδιου μοριακού βάρους (δηλαδή αλυσίδες τήγματος PE C680). Οι 

καμπύλες δείχνουν ότι το τήγμα PEH(70)2(400)(70) χαρακτηρίζεται από μικρότερη 

γυροσκοπική ακτίνα, γεγονός που φανερώνει ότι οι μακρομοριακές αλυσίδες H-shaped 

καταλαμβάνουν μια πιο συμπαγή διαμόρφωση από τις αντίστοιχες γραμμικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Σχήμα 4.11. Μέση χρονικά αθροιζόμενη τιμή της μέσης τετραγωνικής γυροσκοπικής ακτίνας 

<Rg
2> όπως προέκυψε από προσομοιώσεις με τον νέο αλγόριθμο MC για το τήγμα PEH(70)2(400)(70)2 (Τ 

= 450Κ, P = 1atm). Επίσης στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται η τρέχουσα μέση τιμή <Rg
2>, όπως προέκυψε 

από δειγματοληψία γραμμικών αλυσίδων PE ίδιου μοριακού βάρους (C680) υπό τις ίδιες συνθήκες.  
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Από την άλλη μεριά, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.12 η μέση τετραγωνική απόσταση 

μεταξύ σημείων διακλάδωσης  <R2> για το σύστημα PEH(70)2(400)(70)2 όπως 

προέκυψε από δειγματοληψία πλήρων (bulk) αλυσίδων (είτε CUC) είναι πανομοιότυπη 

με την αντίστοιχη τιμή <R2> όπως προέκυψε από προσομοιώσεις σε γραμμικές αλυσίδες 

που έχουν ίδιο βαθμό πολυμερισμού με τον αντίστοιχο μέσο αριθμό ανθράκων της 

ραχοκοκαλιάς της αλυσίδας Η-shaped (δηλαδή αλυσίδες τήγματος PE C400). Με βάση τα 

σχήματα 4.11 και 4.12 θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η πιο συμπαγής δομή των 

συστημάτων H-shaped προέρχεται από μια συμμετρική γεωμετρική διάταξη των 

τεσσάρων κλαδιών γύρω από το κέντρο μάζας της αλυσίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.12. Στιγμιαίες τιμές της μέσης τετραγωνικής απόστασης μεταξύ σημείων διακλάδωσης 

<R2>, όπως προέκυψαν από προσομοιώσεις σε πλήρη τήγματα PEH(70)2(400)(70)2 (Τ = 450Κ, P = 1atm) 

(κόκκινη γραμμή). Επίσης στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται η τρέχουσα μέση τιμή <R2>, όπως προέκυψε από 

δειγματοληψία: (α) συστημάτων  PEH(70)2(400)(70)2 CUCs (μπλε γραμμή) και (β)  γραμμικών αλυσίδων 

PE μοριακού βάρους ίσου με το μοριακό βάρος της ραχοκοκαλιάς της αλυσίδας H-shaped,  δηλαδή C400, 

υπό τις ίδιες συνθήκες.  
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Μία ατομιστική απεικόνιση του συστήματος PEH(70)2(400)(70)2, στο κουτί της 

προσομοίωσης υπό περιοδικές οριακές συνθήκες, πριν και μετά την εκτέλεση της 

προσομοίωσης με τη χρήση του καινούριου προηγμένου πρωτοκόλλου MC 

παρουσιάζεται στο σχήμα 4.13. Μέσα από τη σύγκριση των δύο απεικονίσεων είναι 

έκδηλη η ικανότητα του νέου αλγόριθμου να ανακατανέμει δραστικά τη δομική 

διαμόρφωση του συστήματος και κατά συνέπεια να οδηγεί σε πλήρη χαλάρωση όλων 

των χαρακτηριστικών του συστήματος σε εύλογο υπολογιστικό χρόνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα4.13. Τυπική ατομιστική απεικόνιση του συστήματος PEH(70)2(400)(70)2 (Τ = 450Κ, P = 

1atm) πρίν (αριστερά) και μετά (δεξιά) την εξισορρόπηση με το νέο αλόριθμο MC. Με μπλε και πράσινο 

απεικονίζονται τα άτομα που ανήκουν στη ραχοκοκαλιά και τα κλαδιά, αντίστοιχα, μίας τυχαία 

επιλεγμένης αλυσίδας. 
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Κεφάλαιο 5 

 

Μελέτη της τοπικής δυναμικής και των ιδιοτήτων φραγής των  

PET [πολυ(τερεφθαλικού αιθυλεστέρα)] και 

PEI [πολύ(ισοφθαλικού αιθυλεστέρα)] 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή και στο κεφάλαιο 1.5, οι ιδιότητες φραγής 

πολυμερικών υλικών σε αέρια μόρια όπως είναι τα Ο2, Ν2 και CO2 παρουσιάζουν 

τεράστιο τεχνολογικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον. Ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα 

πολυμερή για παραγωγή υλικών συσκευασίας τροφίμων, μπουκαλιών αναψυκτικών και 

δοχείων διαφύλαξης αερίων είναι και ο πολυ(τερεφθαλικός αιθυλεστέρας) ή PET 

[Poly(Ethylene Terephthalate)].  Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τεχνολογικά 

πολυμερές, καθώς διαθέτει ένα μεγάλο πλήθος από επιθυμητές ιδιότητες: μπορεί να είναι 

πλήρως άμορφο ή ημικρυσταλλικό  (με σχετικά μεγάλο βαθμό κρυσταλλικότητας), 

προσανατολισμένο ή τανυσμένο μοναξονικά ή διαξονικά (uniaxially or biaxially 

stretched), υποβαλλόμενο σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών επεξεργασίας.121 Εκτός από 

την πολύ μεγάλη επεξεργασιμότητα που παρουσιάζει, ελέγχεται εύκολα και η 

διαπερατότητα του σε αέρια μόρια, καθώς οι ιδιότητες φραγής του είναι μειωμένες στην 

άμορφη φάση (σχετικά υψηλή διαπερατότητα) και αλλάζουν δραστικά (μικρή 
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διαπερατότητα) καθώς αυξάνεται το ποσοστό της κρυσταλλικής φάσης.122 Ένα ακόμα 

σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι λόγω της ιδιαίτερης χημικής φύσης του, μπορεί να 

δεχτεί ένα μεγάλο πλήθος από δομικές-χημικές μετατροπές  καθώς οι ομάδες του 

τερεφθαλικού οξέος (Terephthalic Acid) και της αιθυλενογλυκόλης (Ethylene Glycol) 

που συνθέτουν τη δομή του μονομερούς του μπορούν να αντικατασταθούν πολύ εύκολα 

από άλλες χημικές οντότητες.123,124  

Με το πέρασμα των χρόνων και καθώς οι ανάγκες για δημιουργία και χρήση νέων 

υλικών με βέλτιστες ιδιότητες (μηχανικές, οπτικές, φραγής κ.α.) αυξάνονται συνεχώς, το 

ΡΕΤ εμφανίζει κάποια μειονεκτήματα, ειδικά όταν πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητικές 

εφαρμογές πολύ υψηλών ιδιοτήτων φραγής ή βέλτιστης θερμικής συμπεριφοράς. 

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν «καλύτερα» πολυμερή, όπως για παράδειγμα 

το PEN [Poly(Ethylene 2,6-Naphthalene)], η παραγωγή των οποίων όμως παρουσιάζει 

σημαντικά υψηλότερο κόστος.125 Συνεπώς, η καλύτερη εναλλακτική λύση για την 

αντιμετώπιση απαιτητικών εφαρμογών είναι η χρήση τυχαίων συμπολυμερών (random 

copolymers) ή μιγμάτων (blends) βασισμένων στο PET.126,127 Στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία τα συμπολυμερή που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό είναι τα ΡΕΤ-

ΡΕΙ (ή ΡΕΤΙ) και ΡΕΤ-ΡΕΝ όπου το δεύτερο συστατικό (PEN ή ΡΕΙ [Poly(Ethylene 

Isophthalate)]) βρίσκεται σε μικρή συνήθως συγκέντρωση.   

 

 

 

(α) ΡΕΤ       (β) ΡΕΙ        (γ) ΡΕΝ 

Σχήμα 5.1. Επαναλαμβανόμενες μονάδες των πολυεστέρων: (α) ΡΕΤ, (β) ΡΕΙ και (γ) ΡΕΝ. 
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Στο σχήμα 5.1 απεικονίζεται η χημική δομή των επαναλαμβανόμενων μονάδων 

στα πολυμερή ΡΕΤ, ΡΕΙ και ΡΕΝ. Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, με αντικατάσταση 

του ΤΑ (άκαμπτη παρα- διαμόρφωση) από ισοφθαλικό οξύ (ΙΑ) (εύκαμπτη όρθο-

διαμόρφωση) προκύπτει το ΡΕΙ, ενώ από 2,6-ναφθαλενοδικαρβοξυλικό οξύ (ΝΑ) το 

ΡΕΝ.128 H χρήση των συμπολυμερών ΡΕΤΙ και ΡΕΤ-ΡΕΝ έχει βρεθεί ότι αυξάνει 

δραστικά τις ιδιότητες φραγής ενώ παράλληλα η τυχαία ενσωμάτωση του 

συμμονομερούς στο ΡΕΤ οδηγεί σε σημαντική αλλαγή της συμπεριφοράς κρυστάλλωσης 

του συμπολυεστέρα καθώς αυξάνει η περιεκτικότητα στο συμμονομερές.121-127,129-134 Το 

παραπάνω φαινόμενο οφείλεται στο ότι η προσθήκη του συστατικού αυξάνει τις ατέλειες 

κατά μήκος της πολυμερικής αλυσίδας που δεν μπορούν να κρυσταλλωθούν, με άμεσο 

επακόλουθο την ελάττωση του σημείου τήξης (melting point) και την πιο αργή θερμική 

κρυστάλλωση.  Τα εμπορικά χρησιμοποιούμενα συμπολυμερή ΡΕΤΙ έχουν συνήθως 

χαμηλή περιεκτικότητα σε ΡΕΙ, της τάξης του 2-5% κατά mol,125,126,130-134 με το ανώτερο 

όριο να βρίσκεται περίπου στο 40%, καθώς μεγαλύτερες περιεκτικότητες οδηγούν σε 

πλήρως άμορφο συμπολυμερές με χαμηλές μηχανικές ιδιότητες.121,124,127 Όσον αφορά 

στα συμπολυμερή ΡΕΤ-ΡΕΝ, αυτά συνήθως δεν έχουν περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 

2% κατά mol σε ΡΕΝ λόγω υψηλού κόστους.125 

Με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, είναι πλέον 

φανερό το πόσο σημαντικό είναι να μελετηθούν και να αναλυθούν οι βασικές αρχές και 

οι διέποντες μηχανισμοί, ώστε να γίνει δυνατή η πρόβλεψη όλων των ιδιοτήτων, απ΄ 

ευθείας από τη χημική σύνθεση και μορφολογία του πολυμερικού υλικού και κατά 

συνέπεια ο σχεδιασμός υλικών με βέλτιστες ιδιότητες φραγής. Γι’ αυτό το λόγο έχουν 

γίνει πολλές πειραματικές μελέτες οι οποίες συνδέουν ως ένα βαθμό τη χημική σύσταση 
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και δομή των συμπολυμερών με τις ιδιότητες τους, όμως μένουν ακόμα παρά πολλά να 

αποκαλυφθούν για τη σύνδεση ανάμεσα στη μοριακή δομή (ατομιστικής λεπτομέρειας) 

και τις ιδιότητες. Η μοριακή προσομοίωση – αν και ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως 

ώστε να μπορεί να  συμπεριλάβει όλους τους ρυθμιστικούς παράγοντες-  μπορεί να 

συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό προς την κατεύθυνση της κατανόησης των μηχανισμών 

και να δώσει κάποιες ποιοτικές προβλέψεις για τις ιδιότητες των νέων υλικών.  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί αναλυτικά μια ιεραρχική προσέγγιση για την 

πρόβλεψη των ιδιοτήτων άμορφων πολυεστέρων ΡΕΤ και ΡΕΙ. Δυστυχώς, λόγω της 

πολύπλοκης χημικής σύστασης των πολυμερών αυτών δεν είναι δυνατή (μέχρι σήμερα) η 

απ’ ευθείας χρήση MC (όπως έχει παρουσιαστεί στα προηγούμενα κεφάλαια (2-4) για 

γραμμικές και μη πολυολεφίνες), έτσι ώστε να  μπορεί να ληφθεί ένα μεγάλο σύνολο από 

ασυσχέτιστες διαμορφώσεις και απεικονίσεις πάνω (τήγμα) ή κάτω (γυαλί) από τη 

θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης Τg. Αρκετά περιορισμένες είναι και οι 

προσομοιώσεις με χρήση MD σε συστήματα πολυεστέρων σε  σχετικά χαμηλές 

θερμοκρασίες. Ξεχωρίζει η μελέτη της τοπικής δυναμικής του ΡΕΤ από τους Hedenqvist 

et al135 και Boyd και Boyd136. Για τα άμορφα ΡΕΤ και ΡΕΙ οι θερμοκρασίες  Τg είναι 

περίπου 80 και 65οC αντίστοιχα, δηλαδή σε θερμοκρασία δωματίου και οι δύο 

πολυεστέρες είναι σε υαλώδη κατάσταση.121-125,131-134,137 
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5.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας διαφορετικών διομορφώσεων 

για τήγματα και γυαλιά ΡΕΤ και ΡΕΙ 

 
Για τη μοντελοποίηση των πολυεστέρων ΡΕΤ και ΡΕΙ χρησιμοποιήθηκαν 

αποκλειστικά τα προγράμματα προσομοίωσης Cerius2 (έκδοση 4.2) και Materials Studio 

(έκδοση 2.1) της Accelrys Inc. και μόνο κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

απαιτήθηκε η συμμετοχή του χρήστη μέσω της δημιουργίας  κατάλληλου υπολογιστικού 

κώδικα ανάλυσης των τροχιών (trajectories).  Μία πρώτη παρουσίαση των δυνατοτήτων 

και επιλογών του Cerius2  έχει ήδη γίνει στο κεφάλαιο 4 με τη δημιουργία αρχικών 

απεικονίσεων για τα μη γραμμικά πολυαιθυλένια σχήματος Η.   

Το πρώτο βήμα για τη μοντελοποίηση των συστημάτων είναι η επιλογή των 

κατάλληλων μονομερών των ΡΕΤ και ΡΕΙ μέσω της λογισμικής μονάδας Polymer 

Builder του Cerius2. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι - αντίθετα με τις προσομοιώσεις MC σε 

τήγματα ΡΕ, όπου χρησιμοποιείται αναπαράσταση ενοποιημένων ατόμων (UΑ)– στις 

προσομοιώσεις μέσω του Cerius2 υιοθετείται η πλήρης περιγραφή διακριτών ατόμων 

(EA). Στο σχήμα 5.2 απεικονίζονται τα μονομερή των ΡΕΤ και ΡΕΙ, όπως προκύπτουν 

από τη χρήση του Polymer Builder.   
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Σχήμα 5.2. Επαναληπτικές μονάδες των ΡΕΤ (αριστερά) και ΡΕΙ (δεξιά) όπως προκύπτουν από το 

Polymer Builder του Cerius2. Με μαύρο χρώμα εικονίζονται τα άτομα υδρογόνου Η, με κόκκινο τα άτομα 

οξυγόνου Ο και με γκρι τα άτομα άνθρακα C.  Με μωβ και γαλάζιο χρωματίζονται οι σύνδεσμοι με 

γειτονικά μονομερή. 

 

Αρχικά δημιουργήθηκε μία αλυσίδα από κάθε πολυεστέρα που αποτελείται από 80 

μονομερή (1762 άτομα μοριακoύ βάρους MW = 15362g/mol). Στη συνέχεια, μέσω της 

λογισμικής μονάδας Amorphous Builder, η πολυμερική αλυσίδα αναπτύσσεται δεσμό-

προς-δεσμό σε κυβικό κελί πολύ χαμηλής πυκνότητας (0.1g/cm3). Όπως έχει γραφεί και 

στο κεφάλαιο 1.1, ο λόγος που χρησιμοποιείται τόσο αραιό σύστημα αρχικά είναι ν’ 

αποφευχθούν φαινόμενα ανάπτυξης πολύ υψηλής δυναμικής ενέργειας που οφείλονται 

σε μη ρεαλιστικές απεικονίσεις των ατόμων των μακρομορίων (όπως, για παράδειγμα, 

συμβαίνει όταν περνούν άτομα μέσα από το φαινυλικό δακτύλιο ή όταν δύο δακτύλιοι  

είναι τοπολογικά διαπλεγμένοι). Προκειμένου η τελική δομή να είναι πραγματικά 

αντιπροσωπευτική του συστήματος υπό διάφορες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, 

εφαρμόζεται μία ενδελεχής διαδικασία που αποτελείται από προσομοιώσεις με μεθόδους 

ΜΜ και MD. Σύμφωνα μ’ αυτήν τη διαδικασία, μόλις δημιουργηθεί το αρχικό μοριακό 

μοντέλο, αυτό υπόκειται σε στατική δομική βελτιστοποίηση (static structure 



Κεφάλαιο 5                                                                                                                                                           160

optimization) έως ότου η μέγιστη της κλίσης της ενέργειας ως προς τις συντεταγμένες  

των ατόμων γίνει μικρότερη από 10kJ / (mol nm). Στη συνέχεια εκτελείται μία μεγάλη 

διαδοχή 12 σταδίων που αποτελούνται από προσομοιώσεις NVT και ΝPT, με σκοπό το 

σύστημα να αποκτήσει ρεαλιστική πυκνότητα και χαμηλή ενέργεια. Τα διαδοχικά στάδια 

εξισορρόπησης παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1. 

 
Πίνακας 5.1. Διαδοχικά στάδια εξισορρόπησης προσομοιώσεων NVT και NPT MD. 

Στάδιο  
εξισορρόπησης 

Συνθήκες 
προσομοίωσης 

 
Διάρκεια (ps) 

1 NVT 300 K 50 
2 NVT 300 K 50 
3 ΝΡΤ 1000 bar 300 K 50 
4 NVT 600 K 50 
5 NVT 300 K 100 
6 ΝΡΤ 30 000 bar 300 K   50 
7 NVT 600 K 50 
8 NVT 300 K 100 
9 NΡT 5000 bar 300 K 50 

10 NVT 600 K 50 
11 NVT 300 K 100 
12 NPT 1bar 300 K 1000 

 

Η παραπάνω μεθοδολογία, με τα πολλά και σχετικά σύντομα σε χρονική διάρκεια 

στάδια, βασίζεται σε σειρά εργασιών των Hofmann και συνεργατών63,138-144 για τη 

δημιουργία αντιπροσωπευτικών απεικονίσεων πολυϊμιδίων και άλλων πολύπλοκων 

υλικών πολυμερικών μεμβρανών. Μία σημαντική παρατήρηση στη μεθοδολογία που 

ακολουθείται και περιγράφεται στον πίνακα 5.1 είναι ότι τελικά, μετά την εκτέλεση όλων 

των σταδίων, προκύπτει μία χαλαρωμένη απεικόνιση του πολυεστέρα (ΡΕΤ ή ΡΕΙ) σε 

υαλώδη κατάσταση με πυκνότητα (που εξισορροπεί κατά το στάδιο 12) κοντά στην 

πειραματική τιμή. Επανάληψη των σταδίων 5-12 δεν μπορεί να οδηγήσει σε νέα 
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απεικόνιση ασυσχέτιστη της πρώτης, καθώς το γυαλί που δημιουργήθηκε έχει 

«παγιδευτεί» στο ενεργειακό ελάχιστο και στην πυκνότητα που οδηγήθηκε. Προκειμένου 

να δημιουργηθούν νέες ασυσχέτιστες υαλώδεις δομές θα πρέπει να επαναληφθεί από την 

αρχή ο κύκλος εξισορρόπησης με διαφορετικές αρχικές απεικονίσεις. εναλλακτικά 

μπορεί να  υιοθετηθεί η μεθοδολογία που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια και επιτρέπει 

και τη μελέτη της τοπικής δυναμικής του συστήματος.  

  Όσον αφορά στη μεθοδολογία MD, χρησιμοποιήθηκε ο θερμοστάτης των Nosé-

Hoover36 και ο βαροστάτης του Andersen33 (βλέπε κεφάλαιο 1.3), ενώ το βήμα της 

ολοκλήρωσης τέθηκε ίσο με dt = 1fs. Το μοντέλο δυναμικού που εφαρμόστηκε σε όλες 

τις προσομοιώσεις ήταν το PCFF,14,15 του οποίου η ακρίβεια ελέγχθηκε μετά από 

σύγκριση των αποτελεσμάτων για μερικά, επιλεγμένα στάδια χαλάρωσης με το δυναμικό 

COMPASS.16,17 Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές της πυκνότητας 

του συστήματος σε κατάσταση ισορροπίας. Το COMPASS  θεωρείται ως το πλέον 

ακριβές δυναμικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολυμερικά συστήματα. Πάσχει όμως 

από το σημαντικό μειονέκτημα της μεγάλης υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για 

τους πολύπλοκους υπολογισμούς της δυναμικής ενέργειας. Στα συστήματα που 

μελετήθηκαν  (80μερή ΡΕΤ και ΡΕΙ) βρέθηκε ότι ένας πλήρης κύκλος εξισορρόπησης 

(στάδια 1-12 του πίνακα 5.1) με χρήση του δυναμικού PCFF διαρκεί περίπου 1 μήνα σε 

πραγματικό χρόνο, ενώ ο αντίστοιχος με χρήση  του δυναμικού COMPASS βρίσκεται να 

είναι 6-7 φορές μεγαλύτερος (δηλαδή μισό έτος). Οι προσομοιώσεις με το πρόγραμμα 

μοριακής προσομοίωσης Cerius2 εκτελέστηκαν σε υπολογιστικό σύστημα Origin 

R10000 σε απλό επεξεργαστή στα 180MHz. Με βάση τα παραπάνω, και καθώς δεν 

παρατηρούνται εμφανείς διαφορές στα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δύο 
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δυναμικών, προκρίθηκε η χρήση του PCFF, με το οποίο μπορούν να δημιουργηθούν 

αρκετά διαφορετικά δείγματα και απεικονίσεις μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Παρατηρώντας τις χρονικές διάρκειες των επιμέρους σταδίων του κύκλου 

εξισορρόπησης (πίνακας 5.1)  γίνεται φανερό ότι είναι πολύ μικρές (της τάξης 0.1ns) 

προκειμένου να επιτρέψουν τη μελέτη της δυναμικής του συστήματος (ειδικά σε 

κατάσταση τήγματος) στο χρόνο. Δεδομένου αυτού του προβλήματος, καθώς και της 

ανάγκης δημιουργίας πολλών - και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ασυσχέτιστων μεταξύ 

τους –απεικονίσεων, επεκτάθηκε ο κύκλος εξισορρόπησης περιλαμβάνοντας τα εξής νέα 

στάδια: 

13) Η τελική απεικόνιση που προκύπτει από τις διαδοχικές προσομοιώσεις που 

περιγράφονται στον πίνακα 5.1 υπόκειται σε αραίωση, έτσι ώστε το σύστημα 

να αποκτήσει πυκνότητα ίση με 0.7g/cm3, και σε στατική δομική 

βελτιστοποίηση ώστε η ενέργεια κάθε ατόμου να είναι μικρότερη από 5kJ / 

(mol nm). 

14)  Εκτελείται μακρά προσομοίωση NVT MD διάρκειας 2ns (2000ps) υπό 

θερμοκρασία  Τ = 2000Κ και οι τρέχουσες απεικονίσεις καταγράφονται ανά 

χρονικά διαστήματα ίσα με 0.4ns. 

15) Κάθε καταγεγραμμένη απεικόνιση (με προτεραιότητα σε αυτές που 

αντιστοιχούν σε μεγάλους χρόνους) υπόκειται σε προσομοίωση ΝΡΤ MD σε 

θερμοκρασία Τ = 600Κ υπό μεγάλη πίεση και πολύ μικρό βήμα ολοκλήρωσης, 

έτσι ώστε να αποκτήσει πυκνότητα ίση με την αντίστοιχη πειραματική (σε 

κατάσταση άμορφου τήγματος για Τ = 600Κ). 
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16) Σε κάθε νέα απεικόνιση εφαρμόζεται αρχικά διεξοδική στατική ενεργειακή 

ελαχιστοποίηση (ΜΜ), ακολουθούμενη από NVT MD υπό Τ = 600Κ, 

συνολικής διάρκειας 100ps.   

17) Για όλες τις διαφορετικές απεικονίσεις που προκύπτουν από το στάδιο 16 

εκτελούνται προσομοιώσεις NVT MD διάρκειας 2ns υπό θερμοκρασία Τ = 

600Κ. 

18) Τέλος ακολουθείται μεθοδολογία όμοιας με αυτής των σταδίων 16-17 με σκοπό 

τη δημιουργία υαλωδών δομών πυκνότητας ίσης με την πειραματική σε 

θερμοκρασία Τ = 300Κ. 

Εξηγώντας τα στάδια που περιλαμβάνει η επέκταση του κύκλου εξισορρόπησης, 

αναφέρεται κατ’ αρχήν ότι η χαμηλή πυκνότητα (0.7g/cm3) του σταδίου 13 και η 

υψηλή θερμοκρασία (2000Κ) επιλέγονται έτσι ώστε στο διαθέσιμο υπολογιστικό 

χρόνο των 2ns (που αντιστοιχούν σε περίπου 2 μήνες πραγματικού χρόνου) η 

μακρομοριακή απεικόνιση να μπορεί να μετακινηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 

από την αρχική κατάσταση. Αρχικές δοκιμαστικές προσομοιώσεις MD NVT (σε Τ = 

2000Κ) στη μεγάλη πυκνότητα (γύρω στο 1.3g/cm3) της απεικόνισης του σταδίου 12 

του αρχικού κύκλου εξισορρόπησης και διάρκειας 2ns δεν μπόρεσαν να 

δημιουργήσουν ασυσχέτιστες δομές. Οι κύριοι λόγοι είναι η υψηλή πυκνότητα του 

συστήματος, η πολύ περιορισμένη κινητικότητα του πολυμερούς και ο πολύ μικρός 

χρόνος παρακολούθησης λόγω της χρήσης του πολύπλοκου δυναμικού (PCFF) και 

της ύπαρξης ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μακράς εμβέλειας (σε αντίθεση με 

τις αλληλεπιδράσεις Lennard-Jones). Αντίθετα, στη μικρή πυκνότητα (0.7g/cm3) και 

σε μεγάλη θερμοκρασία (2000Κ), το σύστημα παρουσιάζει σημαντικά μεγαλύτερη 
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κινητικότητα, επιτρέποντας έτσι τη λήψη απεικονίσεων με έκδηλες τις τοπικές 

διαφορές στη δομή.  Για ακόμα μία φορά, όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι για τόσο 

μικρές κλίμακες χρόνου (της τάξης των λίγων ns) η μέθοδος MD δεν μπορεί να 

οδηγήσει σε ασυσχέτιστες μεταξύ τους δομικές απεικονίσεις (σε πλήρη αντίθεση με 

τη μέθοδο MC που, όμως, δεν είναι διαθέσιμη για το πρόβλημα της χαλάρωσης 

πολυεστέρων). Παρόλα αυτά, η -έστω και μικρή- ανομοιότητα των δομών που 

λαμβάνονται στο στάδιο 14, σε συνδυασμό με την προσομοίωση  ΝΡΤ του σταδίου 

15, οδηγεί τελικά σε αρκετά διαφορετικές απεικονίσεις στη θερμοκρασία 600Κ 

(κατάσταση τήγματος) που χαρακτηρίζονται από την ίδια (πειραματική) πυκνότητα. 

Προκειμένου να μελετηθεί η δυναμική συμπεριφορά των δύο πολυεστέρων (ΡΕΤ και 

ΡΕΙ) και να εντοπιστούν πιθανές διαφορές σους χρόνους χαλάρωσης, όλες οι 

διαφορετικές απεικονίσεις υπόκεινται κατά το στάδιο 17 σε προσομοιώσεις NVT MD 

διάρκειας 2ns στους 600Κ και τα τελικά αποτελέσματα υπολογίζονται ως μέσες τιμές 

επάνω σε όλες τις απεικονίσεις. Προκειμένου να δημιουργηθούν περαιτέρω 

ανεξάρτητες υαλώδεις δομές των ΡΕΤ και ΡΕΙ, για τις οποίες ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν κυρίως οι ιδιότητες φραγής σε αέρια μόρια και λιγότερο η δυναμική 

συμπεριφορά, ακολουθείται η ίδια στρατηγική, με τα τήγματα στους 600Κ να 

αποτελούν τις αρχικές απεικονίσεις για το στάδιο 18, από το οποίο τελικά 

προκύπτουν οι άμορφες υαλώδεις δομές. 

Συνοψίζοντας τη μεθοδολογία που ακολουθείται, μπορεί να ειπωθεί ότι μέσα από 

τον εκτενή κύκλο εξισορρόπησης των 18 σταδίων γίνεται προσπάθεια να 

δημιουργηθούν ασυσχέτιστες και χαλαρωμένες δομές τηγμάτων των πολυεστέρων 

και με βάση αυτές να προκύψουν διαφορετικά γυαλιά, γιατί οι πολύ αργοί χρόνοι 
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χαλάρωσης των τελευταίων (της τάξης των ετών) καθιστούν απαγορευτική την απ’ 

ευθείας χρήση MD για τη μελέτη του φαινομένου της ογκομετρικής και ενθαλπικής 

τους χαλάρωσης.  

 

5.3 Αποτελέσματα 

 

5.3.1 Στατικές ιδιότητες δομής  

 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5.2 προσομοιώθηκαν δύο συστήματα 

άμορφων πολυεστέρων ΡΕΤ και ΡΕΙ σχηματιζόμενα από μία μόνο «γονική» αλυσίδα 

βαθμού πολυμερισμού 80. Η εφαρμογή των διαδοχικών σταδίων του πίνακα 5.1 οδήγησε 

σε υαλώδεις δομές των δύο εστέρων που έχουν τις πυκνότητες που συνοψίζονται στον 

πίνακα 5.2. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες πειραματικές τιμές για 

τις καθαρά άμορφες φάσεις των πολυμερών στις ίδιες συνθήκες (T = 300Κ, P = 1atm). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι πυκνότητες και για τους δύο πολυεστέρες όπως προέκυψαν 

από τις προσομοιώσεις βρίσκονται σε πολύ καλή ποσοτική συμφωνία με τα πειραματικά 

δεδομένα καθώς σε όλες τις περιπτώσεις η απόκλιση είναι μικρότερη από 1%, αν και οι 

προσομοιώσεις τείνουν να υπερεκτιμήσουν την πυκνότητα του ΡΕΤ και να 

υποεκτιμήσουν την αντίστοιχη του ΡΕΙ, αλλοιώνοντας σε μικρό βαθμό την ποιοτική 

συμπεριφορά (από τα πειραματικά δεδομένα προκύπτει ότι το ΡΕΙ είναι κατά 0.5-1% πιο 

πυκνό από το ΡΕΤ).123 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τόσο μικρή αυτή διαφορά στις 

πυκνότητες ανάμεσα στα άμορφα υαλώδη ΡΕΤ και ΡΕΙ είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

εντοπιστεί από τη μοριακή προσομοίωση, καθώς βρίσκεται μέσα στο στατιστικό σφάλμα 

της μέσης τιμής.  
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Πίνακας 5.2. Πυκνότητες των άμορφων υαλωδών ΡΕΤ και ΡΕΙ όπως προέκυψαν από τις 

προσομοιώσεις που περιλαμβάνουν τον κύκλο εξισορρόπησης του πίνακα 5.1. Επίσης παρουσιάζονται 

οι αντίστοιχες πειραματικές τιμές πυκνότητας. 

Πολυεστέρας 

↓  

Πυκνότητα προσομοίωσης 

(g/cm3) 

Πειραματική Πυκνότητα 

(g/cm3) 

ΡΕΤ 1.34 07.0±  1.337* (1.333)+  

ΡΕI 1.33 07.0±  1.346* (1.356)+ 
*αναφορά 3, +I. Dairanieh, BP-Amoco (personal communication).  

 

Στο σχήμα 5.3 παρουσιάζονται τυπικές απεικονίσεις των άμορφων κελιών των 

πλήρως εξισορροπημένων μοντέλων ΡΕΤ (αριστερά) και ΡΕΙ (δεξιά) υπό περιοδικές 

οριακές συνθήκες και στο σχήμα 5.4 οι αλυσίδες πλήρως ανεπτυγμένες στο χώρο μετά 

την εφαρμογή όλων των σταδίων προσομοίωσης του πίνακα 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.3. Τυπικές απεικονίσεις των άμορφων κελιών πλήρως εξισορροπημένων πολυεστέρων 

ΡΕΤ (αριστερά) και ΡΕΙ (δεξιά) μίας αλυσίδας βαθμού πολυμερισμού 80 (Τ = 300Κ, Ρ = 1atm) υπό 

περιοδικές οριακές συνθήκες. Τα άτομα άνθρακα απεικονίζονται με γκρι χρώμα, του οξυγόνου με κόκκινο 

και τα υδρογόνα με μαύρο. 
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Σχήμα 5.4. Όμοια με σχήμα 5.3 αλλά με τις αλυσίδες  ΡΕΤ (αριστερά) και ΡΕΙ (δεξιά) πλήρως 

ανεπτυγμένες στο χώρο. 

 

Οι υαλώδεις δομές που παρουσιάζονται στα σχήματα 5.3 και 5.4 χρησιμοποιούνται 

ως αρχικές διαμορφώσεις για τη διαδοχική εφαρμογή των σταδίων εξισορρόπησης 13-18 

και προκύπτουν τελικά 3 διαφορετικά δείγματα των ΡΕΤ και ΡΕΙ αντίστοιχα, σε 

κατάσταση τήγματος (Τ = 600Κ, Ρ = 1atm) πυκνότητας ίσης με την αντίστοιχη 

πειραματική του ΡΕΤ (περίπου 1.135g/cm3)135 στις ίδιες συνθήκες. Όσον αφορά στις 

διαστάσεις των μακρομοριακών αλυσίδων ΡΕΤ και ΡΕΙ, αυτές (και κατά συνέπεια και η 

ακαμψία του μορίου) εκφράζονται μέσω της απόστασης απ’ άκρου εις άκρο των 

αλυσίδων και τον χαρακτηριστικό λόγο ( ∞C ), αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι ο 

χαρακτηριστικός λόγος δίνεται από τη σχέση: 

∑
><

=∞

i
ii lN

RC 2

2

          (5.1) 

όπου >< 2R  η μέση τετραγωνική απόσταση των άκρων, Νi το πλήθος και li το μήκος 

των  δεσμών του είδους i κατά μήκος της σκελετικής αλυσίδας. 
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Σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα υπάρχει σχετική αβεβαιότητα όσον αφορά 

στις διαστάσεις και στην ακαμψία των δύο πολυεστέρων, με την τιμή του 

χαρακτηριστικού λόγου να κυμαίνεται από 3.50 έως 5.80 για το ΡΕΤ128,135 και από 4.30 

έως 7.75 για το ΡΕΙ128. Με βάση τα όσα έχουν ειπωθεί στο κεφάλαιο 1.1, για να είναι 

έγκυροι οι υπολογισμοί των >< 2R  και ∞C  θα πρέπει κάθε διάσταση του κουτιού (Lx, 

Ly, Lz) να είναι μεγαλύτερη ή τουλάχιστον ίση από την τετραγωνική ρίζα του >< 2R . Η 

κάθε διάσταση των κυβικών  κελιών προσομοίωσης και στις δύο περιπτώσεις (ΡΕΤ και 

ΡΕΙ) δεν ξεπερνά τα 27-28Å ενώ η τιμή του >< 2R 1/2 είναι αρκετά μεγαλύτερη των 

60Å, με συνέπεια να  μη μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις 

μακρομοριακές διαστάσεις των πολυεστέρων. Σε αυτό συμβάλει και η αδυναμία της 

μεθόδου MD να αλλάζει δραστικά τις διαστάσεις των πολυεστέρων κατά τον χρόνο της 

προσομοίωσης (2ns) σε έντονη αντίθεση με την μέθοδο MC. Στο σχήμα 5.5 

παρουσιάζεται η εξέλιξη της μέσης τετραγωνικής απόστασης από άκρου σε άκρο των 

αλυσίδων για τα τρία δείγματα τηγμάτων ΡΕΤ και ΡΕΙ σε θερμοκρασία Τ = 600Κ. 

Παρόλο που οι τιμές αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για τον υπολογισμό της 

ακαμψίας των πολυεστέρων, εντούτοις μπορούν να παράσχουν μία πολύ ισχυρή ένδειξη 

ότι τα δείγματα (όπως προέκυψαν από «ψύξη» ανά τακτά διαστήματα χαλαρωμένων 

απεικονίσεων στους 2000Κ) είναι διαφορετικά μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν 

μεγάλη διασπορά στις τιμές του >< 2R . Στο παρόν σχήμα (5.5) φαίνεται και η αδυναμία 

της μεθόδου MD να εξισορροπήσει το σύστημα σε μεγάλες κλίμακες μήκους καθώς μετά 

από 2ns (2 μήνες σε πραγματικό χρόνο) σε όλες τις περιπτώσεις δεν έχει αλλάξει παρά 

ελάχιστα η τιμή του >< 2R , παραμένοντας δέσμια της αρχικής τιμής, όπως αυτή 

προέκυψε από την «ψύξη» της αντίστοιχης διαμόρφωσης των 2000Κ. Η  μέση τιμή των 
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χαρακτηριστικών λόγων ∞C , που αντιστοιχούν στις τιμές του >< 2R που παρουσιάζονται 

στο σχήμα 5.5,  είναι 4.1 για το ΡΕΙ και 3.7 για το ΡΕΤ, θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι 

τιμές αναφέρονται ενδεικτικά καθώς δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 

για τις διαστάσεις μακράς κλίμακας των  αλυσίδων των δύο πολυεστέρων μέσω των 

προσομοιώσεων MD που εκτελέστηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.5. Χρονική εξέλιξη της μέσης απόστασης από άκρο σε άκρο της αλυσίδας <R2> όπως 

προέκυψε από προσομοιώσεις MD σε 3 διαφορετικές αρχικές διαμορφώσεις τηγμάτων ΡΕΤ και ΡΕΙ (Τ = 

600Κ, P = 1atm). 

  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατανομές των διαφορετικών ειδών γωνιών 

στρέψης που εμφανίζονται στις αλυσίδες των ΡΕΤ και ΡΕΙ. Προκειμένου να γίνει 

κατανοητή η ταυτότητα της γωνίας και να αναγνωριστούν τα άτομα που την αποτελούν, 

ο πίνακας 5.3 παρουσιάζει συνοπτικά το συμβολισμό των ατόμων που συνθέτουν τα 

μονομερή των ΡΕΤ και ΡΕΙ ακολουθώντας τη σύμβαση των Hedenqvist et al135 (η χημική 

δομή των PET και PEI παρουσιάζεται στο σχήμα 5.2). 
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Πίνακας 5.3. Συμβολισμός των ατόμων που συνθέτουν τα μονομερή των ΡΕΤ και ΡΕΙ. 

Ταυτότητα ατόμου Συμβολισμός 

Άνθρακας αρωματικού δακτυλίου →                     CP 

Άνθρακας καρβονυλίου (sp2 υβριδισμός) →               CD 

Άνθρακας γλυκόλης (sp3 υβριδισμός) →               C 

Υδρογόνο →                     Η 

Οξυγόνο καρβονυλίου →                     ΟD 

Οξυγόνο γλυκόλης →                     Ο 

 

Στο σχήμα 5.6 απεικονίζεται το μονομερές του ΡΕΤ και αναφέρεται ο συμβολισμός 

για κάθε άτομο σύμφωνα με τον πίνακα 5.3. όμοιος είναι και ο συμβολισμός που 

χρησιμοποιείται στην περίπτωση του μονομερούς του ΡΕΙ. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.6. Συμβολισμός των ατόμων που αποτελούν την επαναλαμβανόμενη μονάδα (μονομερές) 

του ΡΕΤ σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.   
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Στο σχήμα 5.7 παρουσιάζεται η κατονομή των γωνιών στρέψης των ατόμων CP - 

CP - CP - CD για τα τήγματα των ΡΕΤ και ΡΕΙ όπως προέκυψε από τις προσομοιώσεις 

ΝVT MD των τριών διαφορετικών απεικονίσεων υπό Τ = 600Κ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.7. Κατανομή των γωνιών στρέψης CP - CP - CP - CD για τήγματα μίας αλυσίδας των ΡΕΤ 

και ΡΕΙ όπως προέκυψε από τις προσομοιώσεις ΝVT MD των τριών διαφορετικών απεικονίσεων υπό 

θερμοκρασία Τ = 600Κ. Οι μηδέν μοίρες αντιστοιχούν στην trans διαμόρφωση. 

 

Στα  σχήματα 5.8 και 5.9 παρουσιάζονται οι κατανομές των γωνιών στρέψης των 

ατόμων  CP – CP – CD – OD και OD – CD – O – C, αντίστοιχα. Τέλος στα σχήματα 5.10 

και 5.11 απεικονίζονται οι κατανομές των γωνιών στρέψης των ατόμων CD – O – C – C 

και O – C – C – O, αντίστοιχα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι κατανομές έχουν προκύψει 

από δειγματοληψία και των τριών δειγμάτων για κάθε πολυεστέρα (ΡΕΤ και ΡΕΙ) σε 

κατάσταση τήγματος  (Τ = 600Κ). Όπως και στην κατανομή του σχήματος 5.7, οι μηδέν 

μοίρες αντιστοιχούν στην διαμόρφωση trans.  
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Σχήμα 5.8. Όμοια με σχήμα 5.7 για την κατανομή των γωνιών στρέψης CP - CP – CD - OD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.9. Όμοια με σχήμα 5.7 για την κατανομή των γωνιών στρέψης ΟD – CD – O - C. 
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Σχήμα 5.10. Όμοια με σχήμα 5.7 για την κατανομή των γωνιών στρέψης CD – O – C - C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.11. Όμοια με σχήμα 5.7 για την κατανομή των γωνιών στρέψης   O – C – C - Ο.  
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Ερμηνεύοντας τις κατανομές που παρουσιάζονται στα σχήματα 5.7-5.10, μπορούν 

να εξαχθούν συμπεράσματα και πληροφορίες για τις διατάξεις που μπορούν να 

προσλάβουν τα άτομα που αποτελούν τα μονομερή των ΡΕΤ και ΡΕΙ. Κατ’ αρχήν είναι 

έκδηλο ότι οι κατανομές των γωνιών στρέψης δεν παρουσιάζουν ποιοτικές διαφορές 

ανάμεσα σε ΡΕΤ και ΡΕΙ. Μέσα στα όρια του σφάλματος της στατιστικής 

δειγματοληψίας μπορεί να ειπωθεί ότι  στατικές διαμορφώσεις των δύο πολυεστέρων δεν 

διαφέρουν ουσιαστικά. Είναι επίσης προφανές ότι παρουσιάζονται κάποια προβλήματα 

στη δειγματοληψία, όπως διαπιστώνεται κυρίως στο σχήμα 5.11 για την κατανομή των 

γωνιών στρέψης των ατόμων της γλυκόλης O – C – C – O, όπου ο πληθυσμός γωνιών 

στη διαμόρφωση gauche- (-120o) είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο στη διαμόρφωση 

gauche+ (+120o), δίχως όμως να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος καθώς πρόκειται για 

ισοδύναμες καταστάσεις. Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται και στις υπόλοιπες κατανομές 

(σε ορισμένες σε πολύ μικρό βαθμό), όπου παρατηρείται μία μικρή απόκλιση από την 

αναμενόμενη συμμετρία. Το πρόβλημα αυτό έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη 

βιβλιογραφία κατά τις προσομοιώσεις MD, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε 

υαλώδη συστήματα, και οφείλεται στην κακή δειγματοληψία.126,145 Στα παρόντα 

συστήματα (τήγματα ΡΕΤ και ΡΕΙ) υπό τις παρούσες συνθήκες (Τ = 600Κ), η μη 

εργοδική δειγματοληψία οφείλεται: α) στους μικρούς σχετικά χρόνους παρακολούθησης 

των συστημάτων (2ns) β) στο μικρό πληθυσμό για κάθε κατανομή γωνιών στρέψης και 

γ) στους σχετικά μεγάλους χρόνους παραμονής σε κάποια διαμόρφωση –λόγω δυσκολίας 

στην κινητικότητα που παρατηρείται σε τόσο πυκνά συστήματα- με αποτέλεσμα να 

μπορούν να παρατηρηθούν μεταβάσεις ανάμεσα σε θέσεις που βρίσκονται μακριά από 

ελάχιστα της ενέργειας στρέψης δεσμού. Επίσης το φαινόμενο εντείνεται και από το ότι 
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κάποιοι πληθυσμοί εναλλάσσονται ανάμεσα σε θέσεις (πχ από gauche- σε gauche+ και 

αντίστροφα) δίχως όμως να παραμένουν τον ίδιο χρόνο και στις δύο καταστάσεις, με 

αποτέλεσμα η πιο συχνή κατάσταση να ευνοείται στατιστικά. Η κατάσταση επιβαρύνεται 

και από τη χρήση πολύπλοκου δυναμικού (PCFF), στο οποίο λαμβάνονται υπόψη πολλοί 

ενεργειακοί όροι αλληλεπίδρασης (εξίσωση 1.8) και είναι πιο δύσκολο- σε σύγκριση με 

ένα απλούστερο δυναμικό όπως αυτό του πίνακα 2.1- να ταιριάξει το ισοδύναμο 

δυναμικό στρέψης όπως αυτό προκύπτει από τις κατανομές 2.7-2.11 με το αναλυτικό 

δυναμικό στρέψης δεσμού (όρος 3 της εξίσωσης 1.8) που χρησιμοποιείται στους 

υπολογισμούς της δυναμικής ενέργειας. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

της μη εργοδικότητας, που οδηγεί σε φαινόμενα μη ικανοποιητικής δειγματοληψίας, 

εκτελέστηκαν -όπως έχει αναφερθεί και πρωτύτερα-  από τρεις προσομοιώσεις MD για 

κάθε πολυεστέρα με διαφορετικές αρχικές απεικονίσεις υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες 

(NVT MD για 2ns υπό θερμοκρασία T = 600K). Στο σχήμα 5.12 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της δειγματοληψίας από τις τρεις ανεξάρτητες τροχιές MD για την 

κατανομή των γωνιών στρέψης O – C – C – O για το ΡΕΙ. Παρατηρώντας την κατανομή 

των πληθυσμών και για τα τρία διαφορετικά δείγματα, είναι έκδηλο ότι στα δύο δείγματα 

(2 και 3) υπερεκτιμάται ο πληθυσμός της διαμόρφωσης gauche- ενώ αντίθετα στο 

τελευταίο δείγμα (1) υπερεκτιμάται η πιθανότητα κατάληψης  της gauche+ κατάστασης. 

Η κατανομή που προκύπτει από τη μέση τιμή των τριών αυτών κατανομών 

παρουσιάζεται στο σχήμα 5.11 (μπλε γραμμή) και είναι φανερό ότι έχει σημαντικά 

καλύτερη στατιστική σε σύγκριση με την κάθε μία κατανομή του σχήματος 5.12 

ξεχωριστά. Μπορούμε, λοιπόν να ισχυριστούμε με ασφάλεια ότι χρήση ακόμα 

περισσότερων τροχιών αναμένεται να άρει το πρόβλημα της κακής δειγματοληψίας που 
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προέρχεται από τη μη εργοδικότητα  της μεθόδου, τη μεγάλη πυκνότητα του 

συστήματος, και τις επιβαλλόμενες συνθήκες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.12. Κατανομές των γωνιών στρέψης Ο - C - C - Ο όπως προέκυψαν από προσομοιώσεις 

ΝVT MD των τριών διαφορετικών απεικονίσεων ΡΕΙ υπό θερμοκρασία Τ = 600Κ. Οι μηδέν μοίρες 

αντιστοιχούν στη trans διαμόρφωση. 

 

Όπως είναι φανερό από το σχήμα 5.7 ο πληθυσμός των γωνιών CP - CP - CP - CD 

και στους δύο πολυεστέρες προτιμά τη διαμόρφωση trans (που αντιστοιχεί στις μηδέν 

μοίρες), δηλαδή, πρακτικά, ο άνθρακας του καρβονυλίου είναι συνεπίπεδος (με 

αποκλίσεις της τάξης των ± 20ο) του αρωματικού δακτυλίου. Σύμφωνα με την κατανομή 

των γωνιών στρέψης του σχήματος 5.8, ολόκληρη η ομάδα του καρβονυλίου  φαίνεται να 

είναι συνεπίπεδη του φαινυλικού δακτυλίου, χωρίς όμως να αποκλείονται και κάποιοι 

πληθυσμοί σε μη επίπεδες διαμορφώσεις χαμηλής όμως πιθανότητας εμφάνισης. Όσον 
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αφορά στα άτομα της γλυκόλης, σύμφωνα με το σχήμα 5.10 για την κατανομή γωνιών 

στρέψης των ατόμων CD – O – C – C, η πιθανότητα κατάληψης trans και gauche 

διαμόρφωσης είναι περίπου η ίδια. Οι κορυφές στις διαμορφώσεις gauche- και gauche+ 

φαίνονται να είναι κάπως μετατοπισμένες από τις –120ο και +120ο, αντίστοιχα, πιθανόν 

λόγω στερικών επιδράσεων, ενώ σχετικά μεγάλη πιθανότητα κατάληψης παρουσιάζουν 

οι γωνίες σε όλο το φάσμα από το gauche- έως το gauche+. Τέλος όσον αφορά στον 

εσωτερικό δεσμό άνθρακα-άνθρακα των ατόμων της γλυκόλης (σχήμα 5.11), οι 

πληθυσμοί των γωνιών στρέψης είναι συγκεντρωμένοι στις καταστάσεις trans και 

gauche. Τέλος, σύμφωνα με το σχήμα 5.9 οι γωνίες στρέψεις OD – CD – O – C 

καταλαμβάνουν την cis διαμόρφωση (-180ο και +180ο). Αν απομονωθεί η συγκεκριμένη 

γωνία στρέψης, είναι φανερό ότι η διαμόρφωση cis δεν είναι η προτιμητέα ενεργειακά 

από την trans καθώς στην πρώτη τα άτομα έρχονται πιο κοντά και είναι έντονες οι 

απωστικές δεσμικές αλληλεπιδράσεις. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η στρέψη 

δεσμού CD – O επιδρά και στις γωνίες της σειράς CP – CD – O – C, ο πληθυσμός των 

οποίων είναι συγκεντρωμένος αποκλειστικά στην trans διαμόρφωση. H συνολική 

διευθέτηση των ατομών είναι τέτοια που οδηγεί σε χαμηλή δεσμική ενέργεια.      

H δομή σε ατομικό επίπεδο των ΡΕΤ και ΡΕΙ ερευνάται διεξοδικότερα μέσω της 

ανάλυσης της ακτινικής συνάρτησης κατανομής g(r) (RDF - Radial Distribution 

Function) όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 5.13 για γυαλιά ΡΕΤ και ΡΕΙ σε 

συνθήκες Τ = 300Κ και P = 1atm. 
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Σχήμα 5.13. Ακτινική συνάρτηση κατανομής g(r) όπως προέκυψε από προσομοιώσεις NVT MD σε 

γυαλιά ΡΕΤ και ΡΕΙ (Τ = 300Κ).  

 

Οι πρώτες κορυφές που παρουσιάζει η ακτινική συνάρτηση κατανομής 

αντανακλούν την ενδομοριακή διάταξη των πολυμερών. Η πρώτη κορυφή που 

εμφανίζεται γύρω στα 1.1Å αντιστοιχεί στη δεσμική απόσταση ανάμεσα στους άνθρακες 

και τα υδρογόνα (Cp – H, C - H) περιλαμβάνοντας επίσης την απόσταση 1.2Å ανάμεσα 

στο οξυγόνο και τον άνθρακα του καρβονυλίου (CD - OD). Η δεύτερη ενδομοριακή 

κορυφή οφείλεται στις απόστασεις δεσμών CD – O (περί τα 1.37Å), CP – CP (περίπου 

1.41Å), C – O (1.43Å) και C – C (1.53Å). Περνώντας στις αποστάσεις των ατόμων που 

απέχουν δύο δεσμούς, αρχικά προβάλει η κορυφή στα 1.77Å που αντιστοιχεί στην 

απόσταση των υδρογόνων του δεσμού Η – C – H, ενώ οι κορυφές στα 2.16Å και στα 

2.44Å αποδίδονται στις αποστάσεις υδρογόνου – άνθρακα και άνθρακα – άνθρακα των  

δεσμικών ομάδων Η – CP – CP και CP – CP - CP, αντίστοιχα. Οι δομικές διαμορφώσεις 

ενδομοριακής φύσης  (υπόλοιπες αποστάσεις ατόμων που απέχουν δύο δεσμούς, τρεις 
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δεσμούς σε cis και trans καταστάσεις και ακόμα περισσότερους δεσμούς) προκαλούν τις 

κορυφές μέχρι τα 4Å, ενώ στη συνέχεια οι κορυφές αντανακλούν τις διαμορφώσεις και 

σχετικές θέσεις μεταξύ διαμοριακών γειτόνων. Κάποιες διαφορές που παρουσιάζονται 

στα 5.5 και 6Å μπορούν να αποδοθούν στις διαφορετικές απεικονίσεις των μονομερών 

(ορθο- και παρα- για ΡΕΙ και ΡΕΤ, αντίστοιχα). 

Από την ακτινική συνάρτηση κατανομής g(r) για όλα τα ζεύγη ατόμων μπορεί να 

προκύψει ο στατικός παράγοντας δομής S(k) μέσω  μετασχηματισμού Fourier. Στο 

σχήμα 5.14 παρουσιάζεται ο στατικός παράγοντας δομής για άμορφους πολυεστέρες 

ΡΕΤ και ΡΕΙ σε Τ = 600Κ (κατάσταση τήγματος) και Τ = 300Κ (κατάσταση γυαλιού).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.14. Στατικός παράγοντας δομής όπως προέκυψε από προσομοιώσεις MD σε πολυεστέρες 

ΡΕΤ και ΡΕΙ σε κατάσταση τήγματος (Τ = 600Κ) και γυαλιού (Τ = 300Κ). 

 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τον στατικό παράγοντα δομής 

επιβεβαιώνονται από πειραματικά δεδομένα περίθλασης ακτινών x (x-ray diffraction)146 

σύμφωνα με τα οποία εμφανίζονται τρεις διακριτές κορυφές στην ένταση της  



Κεφάλαιο 5                                                                                                                                                           180

σκεδαζόμενης ακτινοβολίας στα 1.5Å-1, 3Å-1 και  5.6Å-1 (βλέπε αναφορά 146) που 

συμφωνούν με τις κορυφές στο στατικό παράγοντα δομής που αναφέρονται στο σχήμα  

5.14. Η πρώτη κορυφή έχει διαμοριακή προέλευση, ενώ οι επόμενες δύο οφείλονται 

στους εγγύτατους ενδομοριακούς γείτονες. 

 

5.3.2 Τοπική Δυναμική τηγμάτων ΡΕΤ και ΡΕΙ 

 

Όπως έγινε φανερό από τη μελέτη των κατανομών των γωνιών στρέψης, της 

ακτινικής συνάρτησης κατανομής καθώς και του στατικού παράγοντα δομής, οι 

πολυεστέρες ΡΕΤ και ΡΕΙ παρουσιάζουν σχεδόν τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά. Στην 

παρούσα ενότητα θα μελετηθεί η τοπική δυναμική των δύο συστημάτων, προκειμένου να 

εντοπιστούν πιθανές διαφορές στην κινητικότητα των επιμέρους τμημάτων που 

συνθέτουν τις επαναλαμβανόμενες μονάδες.  Όπως και για τις ιδιότητες διαμόρφωσης, 

έτσι και τα αποτελέσματα αυτά έχουν προκύψει ως μέσες τιμές από τις τρεις ανεξάρτητες 

προσομοιώσεις NVT MD διάρκειας 2ns για ΡΕΤ και ΡΕΙ σε συνθήκες τήγματος (Τ = 

600Κ). Αναφέρεται επίσης για ακόμα μια φορά πως εξ’ αιτίας των σχετικά μικρών 

χρόνων προσομοίωσης δεν είναι δυνατή η μελέτη της ολικής δυναμικής των 

μακρομοριακών συστημάτων και συνεπώς η ανάλυση περιορίζεται στην τοπική 

δυναμική. Η τοπική χαλάρωση των μακρομορίων μπορεί να εκφραστεί από τη 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης των γωνιών στρέψης, δηλαδή το ρυθμό με τον οποίο οι 

γωνίες στρέψης ξεχνούν τη μνήμη της αρχικής τους τιμής. Σύμφωνα με τους Takeuchi 

και Roe,147,148 αυτή η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης )(tPφ  της γωνίας στρέψης φ  

ποσοτικοποιείται μέσω της  πτώσης με το χρόνο της ποσότητας: 
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όπου οι μέσες τιμές λαμβάνονται επάνω σε όλες τις διαφορετικές γωνίες στρέψης του 

ίδιου είδους και σε όλες τις χρονικές αρχές κατά μήκος της τροχιάς προσομοίωσης. 

Εναλλακτικά, η τοπική κινητικότητα μπορεί να εκφραστεί μέσω της συνάρτησης 

αυτοσυσχέτισης κάθετων μοναδιαίων διανυσμάτων (που δείχνει πόσο γρήγορα ξεχνούν 

τα διανύσματα την αρχική τους κατεύθυνση) σε συγκεκριμένες οντότητες του 

μονομερούς όπως, για παράδειγμα, οι αρωματικού δακτύλιοι. Η συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης )(tM u  του κάθετου μοναδιαίου διανύσματος ur  δίνεται από τη σχέση:62 

      >⋅=< )0()()( ututM u
rr         (5.3) 

Στο σχήμα 5.15 παρουσιάζεται η εξέλιξη με το χρόνο της συνάρτησης 

αυτοσυσχέτισης )(tM u   του μοναδιαίου διανύσματος που είναι κάθετο στον αρωματικό 

δακτύλιο και του αντίστοιχου που είναι κάθετο στις εστερικές ομάδες που κείνται δεξιά 

και αριστερά του φαινυλίου και για τα δύο τήγματα ΡΕΤ και ΡΕΙ (Τ = 600Κ). Είναι 

φανερό ότι παρουσιάζεται μια πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στη χαλάρωση  των 

αρωματικών τμημάτων των δύο πολυεστέρων. Στην περίπτωση του ΡΕΤ (απεικόνιση 

παρα-), ο αρωματικός δακτύλιος φαίνεται να έχει έντονη κινητικότητα και να ακολουθεί 

αυτή των μονάδων Ο=C-O δίπλα του, αντίθετα στο ΡΕΙ (απεικόνιση ορθο-) είναι έκδηλο 

ότι ο δακτύλιος δεν μπορεί να ακολουθήσει την κίνηση των γειτονικών στερικών ομάδων 

και παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη κινητικότητα  γεγονός που μπορεί να αποδοθεί 

στον τρόπο με τον οποίο είναι προσδεμένος στις γειτονικές του οντότητες. Στην 

περίπτωση του ΡΕΤ (σχήμα 5.1(α)) είναι έκδηλη η ύπαρξη άξονα γύρω από τον οποίο 

μπορεί να γίνει πλήρης περιστροφή του φαινυλίου χωρίς μετατόπιση των συνδεδεμένων 
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μ’ αυτό ομάδων. Αντίθετα στο ΡΕΙ (σχήμα 5.1(β)) προκειμένου να συντελεστεί πλήρης 

περιστροφή του δακτυλίου θα πρέπει να υπάρξει και κατάλληλη μετατόπιση των 

γειτονικών καρβονυλίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.15. Πτώση της συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του κάθετου Μu(t) στον αρωματικό δακτύλιο  

μοναδιαίου διανύσματος και στην ομάδα Ο=C-O όπως προέκυψε από προσομοιώσεις NVT MD σε 

τήγματα ΡΕΤ και ΡΕΙ (Τ = 600Κ).  

 

Στα πυκνά τήγματα πολυμερών όπως είναι τα ΡΕΤ και ΡΕΙ, η τοπική κινητικότητα 

αναμένεται να εξαρτάται σημαντικά από τον τοπικό διαθέσιμο ελεύθερο όγκο, η ύπαρξη 

του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε δομικές μεταβάσεις, περιστροφές και άλλες τοπικές 

κινήσεις. Επίσης είναι λογικό οι μεταβάσεις μεταξύ διαφορετικών διαμορφώσεων των 

γωνιών στρέψης να  παρουσιάζουν μία έντονη συνεργατικότητα, καθώς απομονωμένα 

απλά άλματα μεταξύ διαμορφώσεων πρέπει να ξεπεράσουν το πρόβλημα του 

αποκλειόμενου όγκου από τα γειτονικά του μακρομορίου που δεν συμμετέχουν στη 
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μετάβαση. Με βάση τον παραπάνω συλλογισμό και τα αποτελέσματα του σχήματος 5.15, 

αναμένεται η μειωμένη κινητικότητα που παρουσιάζει ο αρωματικός δακτύλιος του ΡΕΙ 

να επιφέρει μια γενικότερη βραδύτητα σε όλους τους πληθυσμούς των γωνιών στρέψης. 

Επιβεβαίωση των παραπάνω έρχεται μέσα από τα σχήματα 5.16-5.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.16. Πτώση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης )(tPφ  της γωνίας στρέψης των ατόμων CP - 

CP – CD - OD  όπως προέκυψε από προσομοιώσεις NVT MD σε τήγματα ΡΕΤ και ΡΕΙ (Τ = 600Κ).  
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Σχήμα 5.17. Όμοια με σχήμα 5.16 αλλά για την γωνία OD-CD-O-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.18. Όμοια με σχήμα 5.16 αλλά για την γωνία CD-O-C-C. 
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Σχήμα 5.19. Όμοια με σχήμα 5.16 αλλά για την γωνία CD-O-C-C. 

 

Στα σχήματα 5.16-5.19 παρουσιάζονται οι πτώσεις των συναρτήσεων 

αυτοσυσχέτισης για όλα τα διαφορετικά είδη γωνιών στρέψης που ορίζονται κατά μήκος 

της αλυσίδας του επαναλαμβανόμενου μονομερούς. Κατ’ αρχήν, σε όλες τις περιπτώσεις 

η κινητικότητα του ΡΕΙ φαίνεται να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του ΡΕΤ γεγονός 

που οφείλεται κυρίως στη βραδύτητα που παρουσιάζει ο αρωματικός δακτύλιος, η οποία 

και μεταφέρεται και στα υπόλοιπα δομικά στοιχεία. Συγκρίνοντας τις καμπύλες των 

σχημάτων 5.15-5.19, τα συνεχόμενα τμήματα OD – CD – O – C και CD – O – C – C 

εμφανίζονται ως τα πλέον κινητικά, σε αντίθεση με τα τμήματα CP – CP – CD – OD και 

Ο – C – C – O τα οποία μεταβαίνουν λιγότερο συχνά ανάμεσα σε διαφορετικές 

διαμορφώσεις. Για το τμήμα της γλυκόλης (Ο – C – C – O), αν και αρχικά δεν είναι 

προφανής ο λόγος που παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα χαλάρωσης καθώς είναι το 

τμήμα εκείνο του πολυεστέρα που ομοιάζει περισσότερο σε αντίστοιχο ιδιαίτερα 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0
P(
φ(

t))

Time (ns)

 O-C-C-O (PEI)
 O-C-C-O (PET)



Κεφάλαιο 5                                                                                                                                                           186

εύκαμπτο τμήμα γραμμικού PE, μπορεί να θεωρηθεί  ότι επηρεάζεται σημαντικά από τα 

χαμηλής κινητικότητας γειτνιάζοντα τμήματα του μακρομορίου.  

Όλα τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τις προσομοιώσεις MD σχετικά με 

την τοπική δυναμική και χαλάρωση των πολυεστέρων ΡΕΤ και ΡΕΙ είναι πολύ σημαντικό 

να επαληθευθούν από πειράματα ΝΜR και διηλεκτρικής χαλάρωσης, κατά τα οποία 

μπορούν να μετρηθούν οι χρόνοι χαλάρωσης των δομικών στοιχείων των πολυμερών. 

 

5.3.3 Ιδιότητες φραγής των ΡΕΤ και ΡΕΙ 

 

Στις δομές των πολυεστέρων ΡΕΤ και ΡΕΙ που δημιουργήθηκαν με τις μεθόδους 

που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5.2 μπορεί να εφαρμοστεί η Θεωρία Μεταβατικών 

Καταστάσεων (Transition State Theory - TST),68-70 όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 

1.5, για τον υπολογισμό της διαχυτότητας μικρών αέριων μορίων (Ο2, Ν2, CO2). Όπως 

ήδη έχει αναφερθεί, η TST χρησιμοποιείται για τη μελέτη της διαχυτικής συμπεριφοράς 

μικρών αερίων μορίων-διεισδυτών σε άμορφα υαλώδη πολυμερή σε μεγάλες κλίμακες 

χρόνου, τις οποίες δεν μπορεί να παρακολουθήσει η μέθοδος MD. Αντίθετα, για τήγματα 

των ίδιων συστημάτων μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η ίδια η μέθοδος MD και 

να υπολογιστούν με σχετική ακρίβεια οι διαχυτότητες των μορίων. Στην παρούσα 

εργασία, όπου μελετώνται τόσο τήγματα όσο και υαλώδη δομές  ΡΕΤ και ΡΕΙ είναι 

λογικό να χρησιμοποιηθούν και οι δύο μέθοδοι ανάλογα με την περίπτωση. Λόγω όμως 

του ότι δεν προϋπήρχαν μόρια-διεισδυτές στο σύστημα αλλά μόνο η καθαρή μορφή του 

εκάστοτε πολυεστέρα, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου MD. Έτσι και στις δύο 

περιπτώσεις (τήγμα σε Τ = 600Κ και γυαλί σε Τ = 300Κ) χρησιμοποιήθηκε η TST.  



Κεφάλαιο 5                                                                                                                                                           187

Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, η διαχυτότητα του O2 σε  άμορφο ΡΕΙ είναι 

περίπου 2-2.5 φορές μικρότερη από την αντίστοιχη σε ΡΕΤ, ενώ η διαλυτότητα είναι και 

αυτή μειωμένη σε πολύ μικρό όμως βαθμό.123 Η διαχυτότητα μικρών μορίων όπως έχει 

αναφερθεί επηρεάζεται από τον ελεύθερο όγκο, την κατανομή του, τον τρόπο με τον 

οποίο συνδέονται οι προσβάσιμες κοιλότητες, καθώς επίσης και από το πόσο εύκολα 

δημιουργούνται νέα μονοπάτια- κανάλια ανάμεσα σε αυτές, που με τη σειρά του 

επηρεάζεται από το πόσο μεγάλη είναι η κινητικότητα της πολυμερικής μήτρας. Η 

διαχυτότητα λοιπόν επηρεάζεται τόσο από την στατικές ιδιότητες του πολυεστέρα 

(πυκνότητα, προσβάσιμος όγκος, συνδετικότητα) όσο και από τις δυναμικές 

(κινητικότητα, θερμική κίνηση).  

Στην περίπτωση των τηγμάτων, όπου τα συστήματα βρίσκονται υπό την ίδια 

πυκνότητα (ρ = 1.335g/cm3) είναι  αναμενόμενο η διαφορά διαχυτότητας ανάμεσα σε 

ΡΕΤ και ΡΕΙ να εξαρτάται κυρίως από την κινητικότητα της πολυεστερικής μήτρας. Από 

τα σχήματα 5.15-5.19 προκύπτει ότι το ΡΕΙ παρουσιάζει σημαντικά μικρότερη 

κινητικότητα, συνεπώς – με βάση όσα έχουν γραφεί παραπάνω- θα πρέπει το Ο2 να 

παρουσιάζει μειωμένη διαχυτότητα σε αυτό. Αν κατά τη χρήση της μεθόδου TST κατά 

Gusev-Suter68-70 θεωρηθεί ότι το πολυμερές (ΡΕΤ ή ΡΕΙ) είναι ακίνητο (σχέσεις 1.29 και 

1.32), η παραπάνω διαφοροποίηση δε λαμβάνεται υπόψη και δεν αναμένεται να 

παρατηρηθούν διαφορές ανάμεσα στα δύο συστήματα. Συνεπώς θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί η σχέση (1.34), που λαμβάνει υπόψη τις θερμικές κινήσεις της μήτρας. 

Προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής της σχέσης 1.34 έγιναν προσομοιώσεις  MD 

μικρής διάρκειας για κάθε σύστημα και υπολογίστηκε η μέση τετραγωνική μετατόπιση 

για κάθε διαφορετικό άτομο του συστήματος.  
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Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου TST κατά Gusev-Suter σε τήγματα 

και γυαλιά ΡΕΤ και ΡΕΙ συνοψίζονται στον πίνακα 5.4. στον ίδιο πίνακα παρατίθενται 

και τα πειραματικά δεδομένα, όπου αυτά είναι διαθέσιμα, με τα οποία και συγκρίνονται 

οι προβλέψεις της ΤST. 

 

Πίνακας 5.4. Αποτελέσματα προσομοίωσης για την πυκνότητα άμορφων πολυεστέρων ΡΕΤ και 

ΡΕΙ και τη διαχυτότητα O2 μέσα σε αυτούς. Παρουσιάζονται επίσης αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα 

όπου αυτά είναι διαθέσιμα. 

 

 

Πολυεστέρας 

 

     T 

(Κ) 

ρ 

(Προσομοίωση) 

(g/cm3) 

ρ 

(πειραματική) 

(g/cm3) 

D 

×108 

(cm2/sec) 

D (πειρ.)  

×108 

(cm2/sec) 

ΡΕΤ 300 1.340 1.336 (1.333) 5.30± 2.5 0.95* (0.65)+

ΡΕΤ 600 1.135 1.135 120± 50 - 

ΡΕΙ 300 1.332 1.346 (1.356) 7.1± 4.0 0.27+ 

ΡΕΙ 600 1.135 - 165± 80 - 

 * αναφορές 149-150, + αναφορά 3 

 

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του πίνακα 5.4 η δειγματοληψία της 

πυκνότητας και για τους δύο πολυεστέρες είναι πολύ ακριβής ενώ και η διαχυτότητα σε 

κατάσταση γυαλιού (Τ = 300Κ) είναι σε σχετικά καλή συμφωνία με τα πειραματικά 

δεδομένα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της διάχυσης μικρών μορίων σε 

υαλώδη πολυμερή είναι  πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα προσομοίωσης τα οποία 

βρίσκονται στην ίδια τάξη μεγέθους με τα αντίστοιχα πειραματικά. Είναι επίσης φανερό 

από τα αποτελέσματα του πίνακα 5.4 ότι τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με την 

μέθοδο TST κατά Gusev-Suter δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη διαφορά που υπάρχει 

ανάμεσα στις διαχυτότητες του Ο2 στα ΡΕΤ και ΡΕΙ και εμφανίζεται σαφώς στις 
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πειραματικές μετρήσεις. Ο κύριος λόγος είναι ότι η μέθοδος TST κατά Gusev-Suter 

θεωρεί ότι το πολυμερές λίγο ως πολύ είναι ακίνητο κατά την διάχυση των μικρών 

μορίων και η μόνη κίνηση που μπορεί να ληφθεί υπόψη είναι μέσω του συντελεστή της 

εξίσωσης 1.3. Για την περίπτωση όμως των συστημάτων ΡΕΤ και ΡΕΙ, όπου η 

διαφορετική συνδετικότητα (παρα- και ορθο-) προκαλεί τόσο μεγάλη διαφορά στην 

τοπική δυναμική και χαλάρωση, η μέθοδος TST κατά Gusev-Suter δεν μπορεί να δώσει 

αξιόπιστα αποτελέσματα που να αντανακλούν την διαφορετική ποιοτική συμπεριφορά 

των δύο συστημάτων. Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα μπορεί να δοθεί μέσω της 

εφαρμογής της πολυδιάστατης Θεωρίας Μεταβατικών Καταστάσεων των Greenfield και 

Theodorou66,77,78 (multidimensional Transition State Theory) στην οποία 

παρακολουθείται σε ρεαλιστικότερο βαθμό η δυναμική του συστήματος πολυμερές – 

διεισδυτής. Αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου TST των Greenfield και 

Theodorou από την μελέτη του συστήματος ατακτικό πολυπροπυλένιο – μεθάνιο 

χρησιμοποιούνται στο επόμενο κεφάλαιο (6) για την κατάστρωση ενός γενικού 

αδροποιημένου μοντέλου πλέγματος για την ποιοτική μελέτη του φαινομένου της 

διάχυσης μικρών μορίων χαμηλής συγκέντρωσης σε άμορφα υαλώδη πολυμερή. 
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Κεφάλαιο 6 
 

Διάχυση μικρών μορίων σε άτακτα δομημένα μέσα:  

Μελέτη της επίδρασης κινητικής και χωρικής ετερογένειας 
 

 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Σκοπός της εργασίας που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο είναι η εξερεύνηση 

και ανάλυση της επίδρασης της κινητικής και χωρικής ετερογένειας στη διάχυση 

μικρών μορίων-διεισδυτών μέσα σε άτακτα δομημένα μέσα. Γίνεται χρήση ενός 

απλοποιημένου κυβικού μοντέλου για το μέσο αυτό, με τις πιθανότητες κατάληψης 

κόμβου υπό ισορροπία (equilibrium site occupancy probabilities) και με τις σταθερές 

ρυθμού μετάβασης μεταξύ κόμβων να επιλέγονται από προκαθορισμένες κατανομές. 

Μέσω προσομοιώσεων ποσοτικοποιείται η εξάρτηση τόσο της διάρκειας  όσο και της 

έντασης της  περιοχής ανώμαλης διάχυσης, καθώς και της εξάρτησης της διαχυτότητας, 

για μεγάλες κλίμακες χρόνου, από την κινητική και δομική ετερογένεια της κίνησης του 

διεισδυτή  ως αποτέλεσμα της δομής του μέσου.  

Η μελέτη εφαρμόζει δύο ισχυρά εργαλεία προσομοίωσης: Κατ’ αρχήν, η μέση 

τετραγωνική μετατόπιση του διεισδυτή μέσα στο πλέγμα υπολογίζεται με χρήση 

αλγόριθμου προσομοίωσης KMC. Μελετώνται κατανομές σταθερών ρυθμού 

μετάβασης με διαφορετικές αποκλίσεις (διαφορετικό εύρος κινητικής ετερογένειας). 

Διερευνάται επίσης η επίδραση των χωρικών συσχετίσεων (δομική ετερογένεια) της 

δομής του πλέγματος στη διάχυση του διεισδυτή, δημιουργώντας τομείς στο δίκτυο 
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όπου οι σταθερές ρυθμού έχουν ίδια ή παρόμοια τιμή. Τέτοιου είδους ετερογένεια, αν 

και με μηδενική επιρροή στη διαχυτότητα για μεγάλους χρόνους, βρέθηκε να επιδρά 

ουσιαστικά στο χρόνο μετάβασης από την ανώμαλη διάχυση στη διάχυση κατά Fick. 

Κατά δεύτερον, γίνεται χρήση της Θεωρίας Ισοδύναμου Μέσου (EMT), η οποία είναι 

πολύ λιγότερη απαιτητική σε  υπολογιστικό χρόνο, για τη μελέτη της διαδικασίας της 

διάχυσης και της μετάβασης από την ανώμαλη στην ομαλή περιοχή. Αποτελέσματα από 

εφαρμογή της ΕΜΤ λαμβάνονται μέσω αριθμητικής επίλυσης της κατάλληλα 

τροποποιημένης κυβερνώσας εξίσωσης, και  συγκρίνονται άμεσα με τα «ακριβή» 

αποτελέσματα από προσομοιώσεις KMC. 

   

6.2 Μοντέλο προσομοίωσης 

6.2.1 Τυχαίο πλέγμα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 1.5.2, η κατανομή των σταθερών ρυθμού 

μετάβασης που διέπουν τα διαχυτικά άλματα μικρού αέριου μορίου σε υαλώδες 

πολυμερές μπορεί να εξαχθεί με χρήση TST. Για τη διάχυση μεθανίου σε ατακτικό 

πολυπροπυλένιο η κατανομή των σταθερών ρυθμού είναι ιδιαίτερα ευρεία (σχήμα 1.5). 

Σε έντονη αντίθεση, η αντίστοιχη κατανομή για τα μήκη των μεταβάσεων βρέθηκε να 

είναι στενή, με μέση τιμή γύρω στα 5Å  (σχήμα 1.6). Με βάση τη σχετικά στενή 

κατανομή των μηκών μετάβασης επιλέχθηκε η χρήση απλοποιημένου τρισδιάστατου 

κυβικού πλέγματος με περιοδικές οριακές συνθήκες για την προσομοίωση του άτακτα 

δομημένου μέσου. Το μοντέλο πλέγματος παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Το μήκος δεσμών, l, του πλέγματος είναι σταθερό, ίσο με το μέσο μήκος μετάβασης. 

• Το κουτί (πλέγμα) πσοσομοίωσης είναι αρκετά μεγάλο έτσι ώστε να αποφεύγονται 

πιθανές επιδράσεις μεγέθους συστήματος (finite system - size effects). 
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• To δίκτυο αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό κόμβων που συνδέονται με 

γειτονικούς μέσω δεσμών. Κάθε κόμβος i αναπαριστά μία μακροκατάσταση την 

οποία μπορεί να καταλάβει ένας διεισδυτής. Σε κάθε κόμβο αποδίδεται μία ενέργεια 

Ei, η οποία ακολουθεί κανονική (κατά Gauss) συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

(Probability Distribution Function- PDF).  

• Η πιθανότητα κατάληψης ενός κόμβου σε κατάσταση ισορροπίας εξαρτάται από την 

ενέργεια του κόμβου σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση: 

∑ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=

sites 
exp

exp

all b

i

b

i

eq
i

Tk
E

Tk
E

p       (6.1) 

   όπου Ei/(kbT) δηλώνει την αδιάσταση δυναμική ενέργεια του κόμβου. Οι πιθανότητες 

κατάληψης ανά πάσα στιγμή ακολουθούν τη συνθήκη κανονικοποίησης,  

∑ =
sitesall

ip
    

1       (6.2) 

Καθώς οι δυναμικές ενέργειες Ei των κόμβων ακολουθούν  PDF κατά Gauss, οι 

πιθανότητες pi ακολουθούν λογαριθμοκανονική (log-normal) PDF. 

• Σε κάθε δεσμό που ενώνει δύο γειτνιάζοντες κόμβους i και j, ορίζεται μία ενέργεια 

φράγματος Eij ( ijji EE ≡ ). Η ενέργεια φράγματος Eij επιλέγεται από μια κανονική 

κατανομή, υπό τον περιορισμό να είναι πάντα μεγαλύτερη από τις δυναμικές 

ενέργειες των κόμβων i και j που ενώνει (ή, ακριβέστερα, χωρίζει, εξ’ ού και ο όρος 

«φράγμα»). Σαν αποτέλεσμα της περιοριστικής συνθήκης οι ενέργειες φράγματος Eij 

ακολουθούν αποκομμένη κατά Gauss PDF.  

• H σταθερά ρυθμού, jik → , της μετάβασης από τον κόμβο i στο γειτονικό κόμβο j 

υπακούει το νόμο Arrhenius:   
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−=→ Tk

EE
vk

b

iij
oji exp      (6.3) 

όπου ο προεκθετικός παράγοντας (συχνότητας) vo λαμβάνεται σταθερός για όλες 

τις μεταβάσεις, Eij-Ei είναι η ενέργεια ενεργοποίησης της μετάβασης από τον κόμβο  

i στον  j και Eji-Ej είναι η ενέργεια ενεργοποίησης για την αντίθετη μετάβαση από 

τον κόμβο  j στον i.  

Στο σχήμα 6.1 απεικονίζεται μία σχηματική μονοδιάστατη αναπαράσταση της 

επιφάνειας της δυναμικής ενέργειας και παρουσιάζονται δύο μακροκαταστάσεις i και j,  

καθώς επίσης και το ενεργειακό φράγμα Eij που τις διαχωρίζει. Είναι φανερό ότι ο 

διεισδυτής θα πρέπει να υπερβεί υψηλά ενεργειακά φράγματα έτσι ώστε να 

μεταπηδήσει σε νέα μακροκατάσταση. 

EijEi

Ej

po
te

nt
ia

l e
ne

rg
y

 

penetrant position

 

Σχήμα 6.1. Μονοδιάστατη σχηματική αναπαράσταση της υπερεπιφάνειας της δυναμικής 

ενέργειας σε ένα κινητικά ετερογενές μέσο. Εi και Εj είναι οι δυναμικές ενέργειες στις μακροκαταστάσεις 

i και j, αντίστοιχα, και Εij υποδηλώνει την ενέργεια φράγματος που χωρίζει τις δύο μακροκαταστάσεις. 
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  Οι επιλογές  σταθερής τιμής του vo και  αποκομμένης κατά Gauss κατανομής για 

τις ενέργειες φράγματος Eij εμπνεύστηκαν από τα αποτελέσματα της ατομιστικής 

ανάλυσης των Greenfield και Theodorou για διάχυση μικρού αερίου μορίου σε υαλώδες 

πολυμερές. Για παράδειγμα, η κατανομή των σταθερών ρυθμού μετάβασης, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο σχήμα 1.5, μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα της αποκομμένης 

κατά Gauss κατανομής των ενεργειακών φραγμάτων. 

 Εφαρμόζοντας ένα απλό ισοζύγιο μάζας στον κόμβο i τη χρονική στιγμή t ισχύει 

η ακόλουθη  εξίσωση:  

  ∑ ∑ →→ +−=
j j

jijiji
i pkpk

dt
dp

    (6.4) 

όπου ο δείκτης  j κυλά πάνω σε όλους τους γειτονικούς κόμβους του i. 

Σε μεγάλους χρόνους, όταν το σύστημα έχει φτάσει σε ισορροπία, οι πιθανότητες 

κατάληψης υπό ισορροπία eq
ip  ακολουθούν τη συνθήκη μικροσκοπικής 

αντιστρεπτότητας: 

ij
eq
jij

eq
iji kpkpk == →→      (6.5) 

Σε ισορροπία, ο μέσος χρόνος παραμονής iτ  σε έναν κόμβο i δίνεται από τη σχέση: 

∑ →

=

j
ji

i k
1τ        (6.6) 

 

 

6.2.2 Πλέγμα με δομικές συσχετίσεις 

Για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο με δομικές συσχετίσεις εφαρμόστηκαν οι 

ακόλουθες μετατροπές: 

• Οι κόμβοι του πλέγματος χαρακτηρίζονται από την ίδια πιθανότητα κατάληψης σε 

ισορροπία: 
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m
peq

i
1

=        (6.7) 

όπου m είναι ο συνολικός αριθμός των κόμβων στο πλέγμα. 

• Οι σταθερές ρυθμού δεν ορίζονται τυχαία σε κάθε δεσμό αλλά με βάση την 

ακόλουθη διεργασία: Πρώτον, το δίκτυο χωρίζεται σε έναν αριθμό κυβικών 

περιοχών (domains), ίσων σε μέγεθος. Κατόπιν, οι σταθερές ρυθμού 

jik → ταξινομούνται κατά αύξουσα  σειρά. Ο συνολικός αριθμός των σταθερών 

ρυθμού είναι ίσος με m z , όπου z είναι ο αριθμός συνδετικότητας του πλέγματος 

(z=6 για το απλό, κυβικό δίκτυο). Πρέπει να τονιστεί ότι για το δίκτυο με δομικές 

συσχετίσεις για κάθε ζεύγος γειτονικών κόμβων i και j ισχύει ότι ijji kk →→ ≡ , όπως 

είναι προφανές και από τις εξισώσεις 6.5 και 6.7. Στη συνέχεια, ο πληθυσμός των 

καταταγμένων σταθερών ρυθμού χωρίζεται σε κλάσεις, το πλήθος των οποίων είναι 

ίσο με τον ορισμό των περιοχών του δικτύου. Κάθε κλάση περιέχει τον ίδιο ακριβώς 

αριθμό σταθερών ρυθμού (για παράδειγμα, η πρώτη κλάση περιέχει τις σταθερές 

ρυθμού με τις μικρότερες τιμές, ενώ η τελευταία κλάση περιέχει τις μεγαλύτερες). Σε 

κάθε τμήμα του δικτύου προσδίδεται τυχαία μία κλάση σταθερών ρυθμού. Από κάθε 

κλάση διαλέγεται τυχαία ένα στοιχείο και η τιμή του αποδίδεται σε ένα δεσμό που 

ανήκει στην αντίστοιχη με την κλάση, περιοχή του πλέγματος. Η διαδικασία 

προσδιορισμού  των σταθερών ρυθμού σε κάθε τμήμα του δικτύου συνεχίζεται, έως 

ότου καλυφθούν όλες οι περιοχές και έχουν καθοριστεί οι σταθερές ρυθμού για 

όλους τους δεσμούς. Κατά την παρούσα εργασία μελετήθηκαν τρία διαφορετικά 

δίκτυα με δομικές συσχετίσεις σε κουτί προσομοίωσης που περιέχει 30 κόμβους σε 

κάθε άξονα: 6×5, 3×10 και 2×15, όπου ο πρώτος αριθμός καταδεικνύει τον αριθμό 

των  περιοχών στις οποίες έχει χωριστεί το πλέγμα και ο δεύτερος τον αριθμό των 
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κόμβων κάθε πλέγματος. Ο ολικός αριθμός των τμημάτων είναι 216, 27 and 8, για τα 

τρία συσχετισμένα δίκτυα, αντίστοιχα. 

Η μέθοδος KMC που εφαρμόζεται για την κίνηση των διεισδυτών/βαδιστών 

στους κόμβους του πλέγματος είναι, όπως είναι φυσικό, ανεξάρτητη από το είδος του 

πλέγματος (τυχαίο ή με δομικές συσχετίσεις) στο οποίο λειτουργεί. Ο αλγόριθμος που 

εφαρμόζεται γι’ αυτόν τον σκοπό παρουσιάζεται λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

6.2.3 Αλγόριθμος μεθόδου κινητικής Monte Carlo 

Το είδος του αλγόριθμου KMC που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία 

ακολουθεί το μοτίβο της εργασίας των June et al., οι οποίοι χρησιμοποίησαν KMC για 

την μελέτη της διάχυσης ξένου και SF6 σε σιλικαλίτη151 και της εργασίας του 

Greenfield77 για τον υπολογισμό της διάχυσης μεθανίου σε υαλώδες ατακτικό 

πολυπροπυλένιο. Μία συνοπτική περιγραφή αυτού του, συνεχούς-χρόνου αλλά 

διακριτού-διαστήματος, αλγορίθμου προσομοίωσης έχει δοθεί από τον Theodorou.62 

Αρχικά, ένα πολύ μεγάλο πλήθος από βαδιστές κατανέμεται στο δίκτυο σύμφωνα με τις 

πιθανότητες κατάληψης θέσεων υπό ισορροπία (σχέση 6.1). Κατά τη διάρκεια της 

προσομοίωσης, περισσότεροι του ενός βαδιστές μπορούν να καταλάβουν έναν κόμβο, 

καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη αλληλεπιδράσεις μεταξύ των βαδιστών.  

• Για κάθε κατειλημμένο κόμβο του πλέγματος i, εντοπίζονται όλες οι σταθερές 

ρυθμού μετάβασης jik →  προς όλους τους γειτονικούς κόμβους  j και επιλέγεται μία 

από όλες τις δυνατές μεταβάσεις των βαδιστών με πιθανότητα ∑∑ →→
occ  i j

jiji kk . 

• Η εξέλιξη του συστήματος στο χρόνο θεωρείται ως μια διαδικασία Poisson, με τα 

χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ δύο διαδοχικών αλμάτων να δίνονται 

από τη σχέση:  
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∑∑ →

−
−=

occ  

)1ln(

i j
jik

RtΔ       (6.8) 

όπου R είναι ένας τυχαίος αριθμός επιλεγμένος  ομοιόμορφα στο διάστημα [0,1) και 

∑∑ →
occ j

jik
i

 είναι το άθροισμα όλων των σταθερών ρυθμού προς όλους τους 

γειτονικούς κόμβους πάνω σε όλους τους κατειλημμένους κόμβους.  

• Ο χρόνος αυξάνεται κατά  Δt, η μετάβαση ji → πραγματοποιείται και η διεργασία 

της κίνησης των βαδιστών στο πλέγμα επαναλαμβάνεται για ένα πολύ μεγάλο 

αριθμό χρονικών βημάτων. Από τις διαχυτικές τροχιές των βαδιστών υπολογίζεται η 

μέση τετραγωνική μετατόπιση (msd) >< 2r ως συνάρτηση του χρόνου t. Από τη 

συνάρτηση αυτή, ο συντελεστής διάχυσης μπορεί να υπολογιστεί με χρήση της 

εξίσωσης Einstein: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −=

∞→

2)]0()([
6
1 rtr
t

limD
t

      (6.9) 

 

Όλες οι προσομοιώσεις που παρουσιάζονται έχουν πραγματοποιηθεί σε κυβικό 

πλέγμα μεγέθους  m = 30×30×30 = 27000. Μερικές προσομοιώσεις εκτελέστηκαν και 

σε μεγαλύτερα πλέγματα μεγεθών 60×60×60 and 120×120×120, έτσι ώστε να 

επαληθευτεί ότι τα αποτελέσματα για τη μέση τετραγωνική μετατόπιση δεν είναι 

μολυσμένα από επιδράσεις συστήματος πεπερασμένου μεγέθους (finite system - size 

effects). Ο συνολικός αριθμός των τυχαίων βαδιστών που κατανεμήθηκαν στους 

κόμβους του πλέγματος ήταν ίσος με  5000. Σε όλες τις προσομοιώσεις, οι κατανομές 

των ενεργειών φραγμάτων επιλέχθηκαν έτσι ώστε η μέση σταθερά ρυθμού από έναν 

κόμβο (δηλαδή το μέγεθος mkm
i j

ji
i

i ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∑∑∑ →τ1 ) να είναι το ίδιο και ίσο με  
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vo, με σκοπό να υπάρχει συνέπεια κατά την σύγκριση των αποτελεσμάτων για 

διαφορετικές κατανομές σταθερών ρυθμού. 

 

 

6.3 Η Θεωρία Ισοδύναμου Μέσου (ΕΜΤ) 

 

Τα αποτελέσματα από προσομοιώσεις με τη μέθοδο KMC συγκρίθηκαν με τις 

προβλέψεις της Θεωρίας Ισοδύναμου Μέσου (ΕΜΤ). 

 Το εφαλτήριο της θεωρίας ΕΜΤ είναι η κυρίαρχη εξίσωση που διέπει το 

φαινόμενο της μεταφοράς (σχέση 6.4), η οποία σε ανηγμένη μορφή και σε συνδυασμό 

με την εξίσωση 6.5 μπορεί να γραφεί και ως: 

 ( )∑ −−= ∗
∗

j

*
jiij

ieq
i ppk

dt
dp

p      (6.10) 

όπου eq
iii ptptp )()( =∗  δηλώνει την ανηγμένη πιθανότητα κατάληψης κόμβου. Σ’ 

αυτήν τη μορφή (εξίσωση 6.10) η κυβερνώσα εξίσωση χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη 

της εξέλιξης του ηλεκτροστατικού δυναμικού σ’ ένα ηλεκτρικό δίκτυο: eq
ip  δηλώνει τη 

χωρητικότητα που συσχετίζεται με κάθε κόμβο i, ijk1  αντιπροσωπεύει την αντίσταση 

του δεσμού που συνδέει δύο γειτονικούς κόμβους i και j και η ανηγμένη πιθανότητα 

κατάληψης κόμβου )}({ tp*
i παίζει τον ρόλο του ηλεκτροστατικού δυναμικού στο 

ηλεκτρικό δίκτυο. Όταν η κυβερνώσα εξίσωση (σχέση 6.10) εφαρμοστεί στο παρόν 

πρόβλημα, παράγεται ένα σύστημα συνήθων διαφορικών εξισώσεων έντονα 

πεπλεγμένων μεταξύ τους μέσω των στοιχείων kij (που περιγράφουν την αταξία του 

μέσου), το οποίο καθιστά σχεδόν αδύνατη την  επίτευξη ακριβούς αριθμητικής 

επίλυσης του προβλήματος.  Σύμφωνα με την προσέγγιση του Ισοδύναμου Μέσου, το 
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ετερογενές υλικό με τις τυχαίες αγωγιμότητες kij αντικαθίσταται από ένα αντίστοιχο 

ομογενές υλικό, του οποίου όλοι οι δεσμοί διέπονται από την ίδια «ισοδύναμη» 

αγωγιμότητα. Εφαρμόζοντας ένα μετασχηματισμό Laplace στην εξίσωση 6.10 ισχύει: 

[ ] [ ]∑ −−=−
j

jiij,ii
eq
i spspkspsp )()()( 0δ     (6.11) 

όπου το μέγεθος )(spi ορίζεται από τη σχέση: 

dtetpsp st*
ii ∫

∞
−=

0

)()(       (6.12) 

Αντικαθιστώντας το ετερογενές με ένα ομογενές «ισοδύναμο» μέσο, όλες οι 

διαφορετικές αγωγιμότητες kij αντικαθίστανται από μία, ανεξάρτητη του χώρου αλλά 

εξαρτώμενη από τη συχνότητα s αγωγιμότητα )(skeff . Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με 

την εξίσωση 6.11, προκύπτει ότι:  

[ ] [ ]∑ −−=−
j

jieff,ii
eq
av spspskspsp )()()()( 0δ     (6.13) 

όπου eq
avp  δηλώνει τη μέση τιμή πάνω σε όλες τις eq

ip . 

Η μέση τετραγωνική μετατόπιση (msd) στο πεδίο Laplace υπολογίζεται με βάση την 

εξίσωση 6.13, μέσω της σχέσης: 

2

2
2 )(

)(
s
l

p
sk

sr eq
av

eff=        (6.14) 

όπου l είναι η σταθερά πλέγματος. Η ισοδύναμη αγωγιμότητα )(skeff  μπορεί να 

υπολογιστεί από τη συνθήκη αυτοσυνέπειας μέσω της ακόλουθης ισότητας:  

[ ]
0

)(
)(

1)0(21

)(
=

−
−−

−

sk
skk

s,Gs
z

skk

eff

effij

effij      (6.15) 
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Η προέλευση της συνθήκης αυτοσυνέπειας για την ΕΜΑ σε μία διάσταση δίνεται από 

τους Kehr et al.80  

Στην εξίσωση 6.15, οι αγκύλες υποδηλώνουν υπολογισμό μέσης τιμής επάνω στη 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας PDF των kij, όπου z είναι ο αριθμός 

συνδετικότητας του πλέγματος, και )0( s,G  είναι η πιθανότητα αρχικής κατάληψης 

κόμβου.152,153 Η εξίσωση 6.15 μπορεί να γραφεί και ως: 

[ ]
∫ =

−
−−

−max

min

k

k
ijij

eff

effij

effij dkk

sk
skk

s,Gs
z

skk
0)(

)(
)(

1)0(21

)(
ρ     (6.16) 

όπου )( ijkρ  είναι η PDF των  kij. 

To μέγεθος )0( s,G στις παραπάνω εξισώσεις δίνεται από τη σχέση:80 

∫ −+
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

)](1)[( 2
1)0(

wpskzs
wds,G

eff

dd

π
   (6.17) 

όπου d είναι η διάσταση του πλέγματος και p(w) είναι μία συνάρτηση που εξαρτάται 

από τον τύπο του πλέγματος. Για το απλό κυβικό πλέγμα που μελετάται στην παρούσα 

εργασία:88 

∫ ∫ ∫
− − − −−−+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

π

π

π

π

π

ππ )(2)(2)(26
(s)

)(
1

2
1)0(

321

321
3

wcoswcoswcos
k

s
dwdwdw

sk
s,G

eff

eff

 

 (6.18) 

Σε μεγάλους χρόνους ( ∞→t , ή ισοδύναμα 0→s ) ισχύει effeff ksk ≡)(  και η εξίσωση 

6.16 εκφυλίζεται στην: 

∫ =
+−

−max

min

k

k
ijij

ijeff

effij dkk
kkz

kk
0)(

2)2(
ρ      (6.19) 

η οποία αποτελεί τη γνωστή συνθήκη της Θεωρίας Ισοδύναμου Μέσου, όπως 

προτάθηκε αρχικά από τον Kirkpatrick.81 
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Η εξίσωση αυτοσυνέπειας 6.19 μπορεί να επιλυθεί ως προς το μέγεθος keff  και στη 

συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του συντελεστή διάχυσης σε μεγάλους 

χρόνους μέσω της εξίσωσης 6.14: 

2l
p
k

D eq
.av

eff=         (6.20) 

Οι εξισώσεις 6.19-6.20 επιτρέπουν τον υπολογισμό της διαχυτότητας σε μεγάλες 

κλίμακες χρόνου, όπου η σχέση ανάμεσα σε msd  και χρόνο είναι γραμμική. Για να 

επιτευχθεί η μελέτη της διάχυσης σε μικρότερες κλίμακες χρόνου, και  πιο 

συγκεκριμένα στην κλίμακα μικρών χρόνων, όπου λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της 

ανώμαλης διάχυσης και, υπό κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονο, 

πρέπει να επιλυθούν αριθμητικά, στην πλήρη τους μορφή, οι εξισώσεις 6.16 και 6.18 ως 

προς το μέγεθος )(skeff . Για την επίλυση γίνεται χρήση επαναληπτικής μεθόδου κατά 

Newton. Η διαδικασία αριθμητικής επίλυσης ξεκινά με μία αρχική υπόθεση για την 

τιμή του )(skeff , η οποία χρησιμοποιείται στην εξίσωση 6.18 για τον υπολογισμό της 

τιμής του )0( s,G . Η τιμή του )0( s,G που προκύπτει χρησιμοποιείται στην εξίσωση 6.16 

για την καλύτερη εκτίμηση της ποσότητας )(skeff  μέσω επαναληπτικής μεθόδου κατά 

Newton και με χρήση αναλυτικών παραγώγων.  Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να 

επιτευχθεί σύγκλιση. Από την τιμή )(skeff  που βρέθηκε υπολογίζεται η msd στο 

Laplace  πεδίο με χρήση της εξίσωσης 6.14. Η σχέση ανάμεσα σε msd και πραγματικό 

χρόνο μπορεί να προκύψει εύκολα μ’ έναν απλό μετασχηματισμό Laplace (αριθμητικά) 

της εξίσωσης 6.14. Μία σημαντική, από πρακτικής άποψης, παρατήρηση είναι ότι η 

επίλυση της εξίσωσης 6.19 είναι πολύ απλό έργο σε σύγκριση με την επίλυση της 

εξίσωσης 6.16, καθώς η ποσότητα  keff εξαρτάται μόνον από τον αριθμό συνδετικότητας 

και όχι από το είδος του πλέγματος που χρησιμοποιείται. Παρόλα αυτά, η εξ. 6.19  έχει 
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το μειονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη μόνο της γραμμικής 

συμπεριφοράς, όταν η διάχυση κατά Fick έχει ήδη εδραιωθεί.  

 

 

6.4 Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει από προσομοιώσεις ΚΜC και υπολογισμούς 

με βάση την ΕΜΤ για διάφορες κατανομές σταθερών ρυθμού μετάβασης και 

διαφορετικές αποκλίσεις τους. Η εξάρτηση της σταθεράς ρυθμού μετάβασης από την 

ενέργεια ενεργοποίησης (και κατά συνέπεια από τη δυναμική ενέργεια  θέσης και την 

ενέργεια φράγματος) δίνεται από την εξίσωση 6.3.  Σε  όλες τις προσομοιώσεις για 

δομικά ασυσχέτιστα δίκτυα, η κατανομή κατά Gauss της δυναμικής ενέργειας των 

κόμβων είχε σταθερή μέση τιμή ίση με <Ei> = 10.23 kbT  και σταθερή τυπική απόκλιση 

ίση με sd(Ei) = 0.250 kbT.  Αντίθετα, διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις επιβλήθηκαν 

στην κατανομή των ενεργειών φραγμάτων. Θα πρέπει και πάλι να τονιστεί ότι η μορφή 

της κατανομής των ενεργειών φραγμάτων τροποποιείται (αποκόπτεται) από την 

επίδραση της ενεργειακής συνθήκης όπως αυτή περιγράφεται στο τμήμα 6.3Α. Στη 

συνέχεια, αφού δημιουργηθούν οι κατανομές των δυναμικών ενεργειών και των 

ενεργειών φράγματος, η κατανομή των σταθερών ρυθμού μετάβασης υπολογίζεται 

μέσω της εξίσωσης 6.3. Οι διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις sd(Eij) που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία (πριν και μετά την εφαρμογή της αποκοπής 

στην κατανομή) καθώς επίσης και οι αντίστοιχες τιμές των τυπικών αποκλίσεων της 

κατανομής των sd( jik → ), παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

σε όλες τις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν, η μέση τιμή των σταθερών ρυθμού 
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μετάβασης από έναν κόμβο παρέμεινε ίση με  <∑ →
j

jik > = vo  , με άλλα λόγια, σε όλες 

τις περιπτώσεις κατανομών σταθερών ρυθμού μετάβασης jik → που εφαρμόστηκαν, 

ισχύει πάντα η συνθήκη  z/vk oji =→ . 

 

Πίνακας 6.1 Τυπικές αποκλίσεις της κατανομής των σταθερών ρυθμού jik →  (σε μονάδες vo) και 

της κατανομής των ενεργειών φράγματος Eij (σε μονάδες kbT ) (πριν και μετά την αποκοπή) που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Παρουσιάζονται επίσης οι αντίστοιχες τιμές για τις 

διαχυτότητες (σε μονάδες l2vo) όπως αυτές προέκυψαν από προσομοιώσεις KMC. 

Τυπική απόκλιση 
των oji v/k →  

Τυπική απόκλιση των 
Eij/(kbT) (πριν την 

αποκοπή) 

Τυπική απόκλιση των 
Eij/(kbT) (μετά την 

αποκοπή) 

Διαχυτότητα 
)( 2

ovl/D  
(KMC) 

0.0000 0.000 0.000 0.1666 
0.0611 0.250 0.250 0.1545 
0.0996 0.500 0.500 0.1439 
0.1373 0.750 0.741 0.1314 
0.1633 1.000 0.948 0.1222 
0.1925 1.500 1.304 0.1037 
0.2074 2.000 1.602 0.0931 
0.2156 2.500 1.849 0.0883 
0.2201 3.000 2.064 0.0836 
0.2243 3.500 2.261 0.0796 
0.2273 4.000 2.434 0.0773 
0.2284 4.500 2.574 0.0761 
0.2296 5.000 2.700 0.0745 
0.2315 6.000 2.919 0.0727 
 

 

Γραφικές παραστάσεις τυπικών κατανομών των ενεργειών φραγμάτων και 

κόμβων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στο σχήμα 6.2. 

Η μικρότερη τυπική απόκλιση στην κατανομή των ενεργειών φράγματος sd(Eij) = 0.250 

kbT αντιστοιχεί σε πολύ στενή κατανομή, η οποία έχει τυπικό σχήμα κατανομής κατά 

Gauss. Καθώς η απόκλιση sd(Eij) αυξάνει η κατανομή γίνεται ευρύτερη και η απόκλιση 

από τη συμμετρική μορφή κατά Gauss πιο έντονη (όπως περιγράφεται πιο πάνω, η 
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αποκοπή οφείλεται στην απαίτηση-συνθήκη οι ενέργειες φράγματος να είναι 

μεγαλύτερες από τις δυναμικές ενέργειες των κόμβων εκατέρωθεν του φράγματος). 
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Σχήμα 6.2. Κατανομές ρ(Ε) των δυναμικών ενεργειών Ei των κόμβων (μαύρη γραμμή) και των 

ενεργειών φραγμάτων Eij (κόκκινη, πράσινη και μπλέ γραμμές) που διαχωρίζουν  τους κόμβους. Οι 

κατανομές είναι κανονικοποιημένες έτσι ώστε ∫
∞

=
0

1(E)dEρ . 

 

Τυπικές γραφικές παραστάσεις της κατανομής του λογαρίθμου των σταθερών 

ρυθμού μετάβασης απεικονίζονται στο σχήμα 6.3. Η τυπική απόκλιση της κατανομής 

των σταθερών ρυθμού  sd( jik → ) αυξάνεται προοδευτικά στην πορεία των 

προσομοιώσεων με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης του εύρους της κατανομής των 

σταθερών ρυθμού μετάβασης (που αντανακλά την έκταση της κινητικής ετερογένειας 

του μέσου) στη διάχυση. 
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  Για μικρές διασπορές, η κατανομή είναι αρκετά στενή: για παράδειγμα, όταν 

ισχύει sd( jik → ) = 0.0611vo, το εύρος της κατανομής καλύπτει μόλις δύο τάξεις 

μεγέθους, ενώ στην περίπτωση όπου sd( jik → ) = 0.232vo, η κατανομή είναι ιδιαίτερα  

πλατειά, καλύπτοντας 15 τάξεις μεγέθους. Η ομοιότητα στο σχήμα και τη μορφή 

ανάμεσα στην ευρεία κατανομή του σχήματος 6.3 και στην κατανομή που προέκυψε 

από τα αποτελέσματα των Greenfield και Theodorou από ατομιστικές προσομοιώσεις 

(σχήμα 1.5) είναι έκδηλη.  
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     Σχήμα 6.3.. Κατανομές σταθερών ρυθμού (σε λογαριθμική μορφή). Όλες οι κατανομές έχουν την 

ίδια μέση τιμή (< jik → > = vo/6 ) αλλά διαφορετική τυπική απόκλιση. Οι κατανομές είναι 

κανονικοποιημένες έτσι ώστε 1)(
0

=→

∞

→∫ jiji dkkρ .  

 

Τα γραφήματα που παρουσιάζονται στο σχήμα 6.3 καταδεικνύουν ότι για μικρές 

τιμές των sd( jik → ), οι κατανομές των λογαρίθμων έχουν τυπική συμμετρική μορφή 
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κατά Gauss. Καθώς όμως η απόκλιση αυξάνει, το φαινόμενο αποκοπής μεταβάλει τη 

μορφή της κατανομής σε σημαντικό βαθμό. Για τη μέγιστη τυπική απόκλιση που 

εφαρμόστηκε (sd( jik → ) = 0.232vo), η καμπύλη της κατανομής περιλαμβάνει μόνο  την 

ουρά της καμπύλης της κατανομής κατά Gauss.  

Στο σχήμα 6.4 παρουσιάζονται αποτελέσματα για τη μέση τετραγωνική 

μετατόπιση (msd) των βαδιστών ως συνάρτηση του χρόνου από προσομοιώσεις KMC 

χρησιμοποιώντας τις σταθερές ρυθμού μετάβασης  που απεικονίζονται στο σχήμα 6.3. 

Η γραφική παράσταση 6.4 δείχνει ότι καθώς η απόκλιση sd( jik → ) αυξάνεται, η μέση 

τετραγωνική μετατόπιση των βαδιστών σε δεδομένο χρόνο μειώνεται, παρά το γεγονός 

ότι η μέση τιμή < jik → > παραμένει σταθερή για όλες τις κατανομές.  

 

10 100 1000

10

100

1000
 sd( k i-> j)  =  0 .1 0 0 vo
 sd( k i-> j)  =  0 .1 6 3 vo
 sd( k i-> j)  =  0 .2 2 0 vo
 sd( k i-> j)  =  0 .2 3 2 vo
 slope =  1

<
r2

>
/l

2

t  νo

      Σχήμα 6.4. Αποτελέσματα ΚΜC για τη μέση τετραγωνική μετατόπιση συναρτήσει του χρόνου 

για κατανομές σταθερών ρυθμού με διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις. Η λεπτή, μαύρη γραμμή έχει 

σχεδιαστεί με κλίση ίση με 1 και αντιστοιχεί στην κανονική (κατά Fick) διάχυση. 
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Γενικά, για δύο οποιεσδήποτε κατανομές σταθερών ρυθμού οι οποίες έχουν την 

ίδια μέση τιμή αλλά διαφορετικές διασπορές, η ευρύτερη κατανομή επιβάλλει 

μικρότερη τιμή της msd από την πιο στενή κατανομή για όλες τις χρονικές στιγμές. Η 

αιτία αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι, καθώς η απόκλιση αυξάνει, το πλήθος των 

κόμβων που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω σταθερών ρυθμού  jik →  με μικρές τιμές 

αυξάνεται σημαντικά με συνέπεια οι βαδιστές να περνούν τον περισσότερο χρόνο τους 

«εγκλωβισμένοι» σε κόμβους ή σε συστάδες κόμβων. 

Για τις στενότερες κατανομές σταθερών ρυθμού, η κινητική ετερογένεια μειώνει 

την τιμή του συντελεστή διάχυσης σε σύγκριση με ένα ομογενές σύστημα (το οποίο 

χαρακτηρίζεται από sd( jik → ) = 0). Αντίθετα, η σχέση ανάμεσα σε msd και χρόνο 

εμφανίζεται μάλλον ανεπηρέαστη από την αταξία, γεγονός που υποδηλώνει ότι το 

φαινόμενο της ανώμαλης διάχυσης είναι περιορισμένο σε πολύ μικρές κλίμακες 

χρόνου.  Καθώς όμως η  απόκλιση sd( jik → ) αυξάνει, παρατηρούνται σημαντικές και 

έντονες αποκλίσεις από την κανονική (κατά Fick) διαχυτική συμπεριφορά όχι μόνο σε 

μικρές αλλά και σε ενδιάμεσες κλίμακες  χρόνου, με άλλα λόγια η χρονική έκταση της 

ανώμαλης διάχυσης παρατείνεται. Οι συντελεστές διάχυσης μπορούν να υπολογιστούν 

εύκολα εφαρμόζοντας μία γραμμική παρεμβολή σε κάθε καμπύλη στην περιοχή των 

μεγάλων χρόνων, όπου έχει εδραιωθεί η διαχυτική συμπεριφορά κατά Fick.   

Οι παραπάνω παρατηρήσεις, βασισμένες στα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων, επιβεβαιώνουν το στατιστικό μηχανισμό της διαχυτικής διαδικασίας: 

για στενές κατανομές, το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα ισχύει και οι βαδιστές εκτελούν 

τυχαίους περιπάτους. Καθώς η κατανομή πλαταίνει, εμφανίζεται απόκλιση από τη 

συμπεριφορά κατά Gauss και η προσέγγιση του μέσου πεδίου επάνω στην οποία 

τεκμηριώνεται το  Κεντρικό Οριακό Θεώρημα δεν είναι πλέον έγκυρη. 



Κεφάλαιο 6                                   

 

208

 

Για να επαληθευτεί η εγκυρότητα των παραπάνω παρατηρήσεων και να 

επιβεβαιωθεί ότι δεν αποτελούν πλασματική συμπεριφορά της προσομοίωσης λόγω 

εκτέλεσής της σε πεπερασμένου μεγέθους σύστημα πραγματοποιήθηκαν 

προσομοιώσεις και σε μεγαλύτερα κυβικά πλέγματα, αποτελούμενα από συνολικό 

αριθμό 60×60×60 και 120×120×120 κόμβων. Τα αποτελέσματα της εξάρτησης της 

msd στο χρόνο για όλα τα μεγέθη πλέγματος παρουσιάζονται στο γράφημα 6.5. Είναι 

προφανές πως για όλα τα συστήματα η μετάβαση από ανώμαλη σε ομαλή διάχυση 

παρατηρείται κατά την ίδια χρονική στιγμή. επιπλέον υπολογίζεται ακριβώς η ίδια 

διαχυτότητα για μεγάλους χρόνους, γεγονός που καταδεικνύει τη μη ύπαρξη επίδρασης 

πεπερασμένου μεγέθους συστήματος για τις προσομοιώσεις που εκτελέστηκαν στο 

δίκτυο που αποτελείται από 30×30×30 κόμβους. 
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100
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2 >/
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 30 x 30 x 30
 60 x 60 x 60
 120 x 120 x 120
 slope = 1

 

Σχήμα 6.5. Αποτελέσματα από προσομειώσεις ΚΜC για τη μέση τετραγωνική μετατόπιση 

συναρτήσει του χρόνου για διαφορετικά μεγέθη πλέγματος αλλά ίδιας κατανομής σταθερών ρυθμού 

(sd( jik → ) = 0.220vo). Η λεπτή, μαύρη γραμμή έχει σχεδιαστεί με κλίση ίση με 1 και αντιστοιχεί στην 

κανονική (κατά Fick) διάχυση. 
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Τα αποτελέσματα των συντελεστών διάχυσης για τα συστήματα που αναφέρονται 

στον πίνακα 6.1 έχουν προκύψει επίσης και με εφαρμογή της στατικής ΕΜΤ, όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.1, με τις διαχυτότητες να  υπολογίζονται αριθμητικά με 

χρήση των εξισώσεων 6.19 - 6.20.  Στο διάγραμμα 6.6 παρουσιάζονται οι τιμές των 

συντελεστών διάχυσης συναρτήσει της τυπικής απόκλισης της κατανομής των 

σταθερών ρυθμού sd( jik → ), όπως προέκυψαν αριθμητικά μέσω της ΕΜΤ, καθώς και η 

σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες διαχυτότητες, όπως προέκυψαν από προσομοιώσεις 

KMC. 
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Σχήμα 6.6. Συντελεστές διάχυσης σε δομικά ασυσχέτιστο πλέγμα συναρτήσει της τυπικής 

απόκλισης της κατανομής των σταθερών ρυθμού μετάβασης όπως προκύπτουν από: (α)  προσομοιώσεις 

KMC και (β) αριθμητική ανάλυση μέσω της θεωρίας Ισοδύναμου Μέσου (EMT). 

 

Στο όριο μηδενικής απόκλισης της κατανομής των σταθερών ρυθμού (μηδενική 

κινητική ετερογένεια) ανακτάται η τιμή της διαχυτότητας που αντιστοιχεί σε τυχαίο 
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περίπατο ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = 2

6
1 lvD o  ενώ η τιμή της διαχυτότητας πέφτει αυξανομένης της απόκλισης 

της κατανομής των σταθερών μετάβασης. Η σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων (KMC) και τα θεωρητικά (ΕΜΤ) για τις διαχυτότητες είναι άριστη. 

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι η μέθοδος ΕΜΤ δίνει ιδιαίτερα ακριβή 

αποτελέσματα για το συντελεστή διάχυσης ακόμα και στην περίπτωση πλεγμάτων 

ιδιαίτερα ευρείας κατανομής σταθερών ρυθμού. Για παράδειγμα, για την κατανομή που 

χαρακτηρίζεται από  sd( jik → )=0.220vo, η τιμή της διαχυτότητας, όπως αυτή προέκυψε 

από εφαρμογή της ΕΜΤ, διαφέρει από την τιμή που προβλέπεται από προσομοιώσεις  

KMC κατά λιγότερο από 1%. Ταυτόχρονα, η μέθοδος ΕΜΤ είναι πολύ λιγότερο 

απαιτητική σε υπολογιστικό χρόνο από την προσομοίωση KMC. 

Μελέτη της εξέλιξης όλων των συστημάτων στο χρόνο με χρήση της ΕΜΤ 

επετεύχθη με αριθμητική επίλυση των εξισώσεων 6.16-6.18 και 6.14. Αντίθετα με την 

εξίσωση 6.19, το σύνολο των παραπάνω εξισώσεων δεν είναι περιορισμένο στην 

μελέτη της διαχυτικής συμπεριφοράς για μεγάλες κλίμακες χρόνου. Το σχήμα 6.7 

δείχνει ότι η σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα από ΕΜΤ και ΚΜC είναι 

εντυπωσιακά καλή, τόσο για μεγάλες κλίμακες χρόνου όσο και για ενδιάμεσες. 

Ουσιαστικά, η σύγκριση είναι άριστη ακόμα και για πολύ μικρές κλίμακες χρόνου που 

διέπονται από το φαινόμενο της ανώμαλης διάχυσης, ειδικά για κατανομές σταθερών 

ρυθμού σχετικά μικρής απόκλισης. Καθώς η απόκλιση sd( jik → ) αυξάνει, οι 

υπολογισμοί που βασίζονται στην ΕΜΤ παρουσιάζουν μικρές, αλλά συστηματικές 

αποκλίσεις από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων KMC:  υπερεκτιμούν ελαφρά τη 

μέση τετραγωνική μετατόπιση σε μικρές κλίμακες χρόνου και, κατά συνέπεια, τη 

διάρκεια του χρόνου κατά την οποία επικρατεί η ανώμαλη διάχυση.    
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 KMC  sd(ki->j) = 0.100
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 KMC  sd(ki->j) = 0.163
  EMA sd(ki->j) = 0.163
 KMC  sd(ki->j) = 0.220
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  slope = 1

 

Σχήμα 6.7. Μέση τετραγωνική μετατόπιση συναρτήσει του χρόνου για κατανομές σταθερών 

ρυθμού με ίδιες μέσες τιμές αλλά διαφορετικές αποκλίσεις. Οι γραμμές αντιστοιχούν σε αποτελέσματα 

από προσομοιώσεις KMC ενώ τα σημεία σε αποτελέσματα από ΕΜΤ. Η λεπτή, μαύρη γραμμή έχει 

σχεδιαστεί με κλίση ίση με 1 και αντιστοιχεί στην κανονική (κατά Fick) διάχυση.   

 

Η σχέση ανάμεσα στο χρόνο για τη μετάβαση από την ανώμαλη διάχυση στην 

ομαλή (κατά Fick) και στην τυπική απόκλιση της κατανομής των σταθερών ρυθμού 

sd( jik → ), παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση 6.8, τόσο για αποτελέσματα από 

προσομοιώσεις KMC, όσο και για αποτελέσματα από εφαρμογή της ΕΜΤ . η συμφωνία 

ανάμεσα στις δύο μεθόδους εμφανίζεται να είναι άριστη.154 

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση στο γράφημα 6.8 είναι ότι, για τις τρεις 

μεγαλύτερες τυπικές αποκλίσεις που μελετήθηκαν, η χρονική διάρκεια της ανώμαλης 

διάχυσης αυξάνει δραματικά, κατά έναν τρόπο που ομοιάζει με το φαινόμενο 

διαγωγιμότητας (percolation). Φαίνεται να υπάρχει μια κρίσιμη τιμή του εύρους της 
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κατανομής των σταθερών ρυθμού, πέρα από το οποίο η μετάβαση από την ανώμαλη 

διάχυση στη διάχυση κατά Fick λαμβάνει χώρα σε πολύ μεγαλύτερες κλίμακες χρόνου. 
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Σχήμα 6.8. Χρόνος μετάβασης από την ανώμαλη στην ομαλή (κατά Fick) διάχυση συναρτήσει 

της τυπικής απόκλισης της κατανομής των σταθερών ρυθμού. 

  

Στην περίπτωση μίας πολύ ευρείας κατανομής σταθερών ρυθμού, το σύστημα 

συμπεριφέρεται ουσιαστικά σαν ένα σύστημα διαγωγιμότητας (percolation system):  

ενώ για στενές κατανομές πρακτικά όλοι οι κόμβοι του πλέγματος είναι προσβάσιμοι 

στους βαδιστές, για τις πολύ ευρείες κατανομές υπάρχουν περιοχές από κόμβους με 

πολύ μικρές τιμές σταθερών ρυθμού στις οποίες οι βαδιστές παραμένουν 

εγκλωβισμένοι και η διάχυση λαμβάνει χώρα μέσω καναλιών (μονοπατιών) 

διαγωγιμότητας (percolation paths).155 
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Για μια πιο πειστική, ποσοτική τεκμηρίωση της συμπεριφοράς που περιγράφηκε, 

υπολογίστηκε ο αριθμός των κόμβων που δέχονται επίσκεψη από τους βαδιστές για 

ευρείες και στενές κατανομές.  

Σχήμα 6.9. Δισδιάστατες τομές  (x–y) διαμέσου δύο κυβικών πλεγμάτων με κατανομές σταθερών 

ρυθμού που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις. Οι κόμβοι σκιαγραφούνται σύμφωνα 

με τον αριθμό των βαδιστών που τους επισκέφτηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ίσο με 350vo
-1 , 

που αντιστοιχεί στο χρόνο μετάβασης σε ομαλή διάχυση για την κατανομή με sd(
jik →
) = 0.231vo.  

Σκοτεινές αποχρώσεις υποδηλώνουν περιοχές επισκεπτόμενες από λίγους βαδιστές, ενώ ανοιχτόχρωμες 

κλίμακες δείχνουν περιοχές επισκεπτόμενες από πολλούς. Άσπρο και μαύρο αντιστοιχούν σε κόμβους 

που κατελήφθησαν από περ/ρους από 20 βαδιστές και από λιγότερους από 8, αντίστοιχα. Αριστερά: 

δίκτυο που χαρακτηρίζεται από κατανομή σταθερών ρυθμού με sd( jik → ) = 0.231vo . Δεξιά: δίκτυο που 

χαρακτηρίζεται από κατανομή σταθερών ρυθμού με  sd( jik → ) = 0.061vo. 

 

Στο γράφημα 6.9 (αριστερά) παρουσιάζεται μία δισδιάστατη τομή πλέγματος που 

χαρακτηρίζεται από sd( jik → ) = 0.231vo, στην οποία κάθε κόμβος σκιαγραφείται 

ανάλογα με τον αριθμό των βαδιστών που τον επισκέφτηκαν κατά χρονικό διάστημα 

ίσο με 350 vo
-1. Αυτό το χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στην περιοχή της ανώμαλης 

διάχυσης για τη δεδομένη κατανομή με την παραπάνω τυπική απόκλιση. Οι βαδιστές 

ήταν αρχικά κατανεμημένοι ομοιόμορφα. Ανοιχτές σκιάσεις υποδηλώνουν κόμβους 

που τους έχουν επισκεφτεί  πολλοί βαδιστές, ενώ σκοτεινές αποχρώσεις απεικονίζουν 

κόμβους που τους έχουν επισκεφτεί  λίγοι. Στο σχήμα 6.9 (δεξιά) παρουσιάζεται η ίδια 
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τομή για δίκτυο που χαρακτηρίζεται από sd( jik → ) = 0.061vo, για την ίδια χρονική 

περίοδο παρατήρησης (350vo
-1). 

Παρόλο που δεν μπορεί να εξαχθεί καποιο αυστηρό συμπέρασμα από τις 

παραπάνω απεικονίσεις  τομών στα δύο πλέγματα (καθώς δεν παρέχουν πληροφορία 

για το τι συμβαίνει στην κίνηση των βαδιστών στην z διάσταση) υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις ότι το σύστημα συμπεριφέρεται διαφορετικά στις δύο περιπτώσεις. Στην 

περίπτωση του δικτύου που χαρακτηρίζεται από κατανομή σταθερών ρυθμού με μεγάλο 

εύρος παρατηρείται ένας τεράστιος αριθμός απομονωμένων κόμβων και η μεταφορά 

τείνει να λάβει χώρα μέσω καναλιών που σχηματίζονται από συγκριτικά μικρό πλήθος 

κόμβων με μορφοκλασματική (fractal) δομή. Σε αντίθεση, για τη στενή κατανομή, οι 

βαδιστές εμφανίζονται να διαχέονται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση η οποία εμφανίζεται 

να καταλαμβάνει σχεδόν όλη την τομή. 

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση των δομικών συσχετίσεων του 

πλέγματος στη μέση τετραγωνική μετατόπιση,  εκτελέστηκαν προσομοιώσεις KMC και 

σε τρία πλέγματα με δομικές συσχετίσεις που δημιουργήθηκαν με τον αλγόριθμο που 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.3Β. Στο σχήμα 6.10Α απεικονίζονται ισοϋψείς καμπύλες 

του αντίστροφου του μέσου χρόνου παραμονής στους κόμβους για μια διδιάστατη τομή 

(x-y) ενός δικτύου με δομικές συσχετίσεις. Ανάλογες ισοϋψείς καμπύλες για τυχαίο 

δίκτυο (χωρίς δομικές συσχετίσεις) που διέπεται από ακριβώς την ίδια κατανομή 

σταθερών ρυθμού απεικονίζονται στο σχήμα 6.10Β. Η κατανομή των σταθερών ρυθμού 

παρέμεινε σταθερή σε όλα τα πλέγματα, ώστε να απομονωθεί η επίδραση της δομικής 

ετερογένειας στη διάχυση. Αποτελέσματα για τη μέση τετραγωνική μετατόπιση 

συναρτήσει του χρόνου από προσομοιώσεις KMC για τα δίκτυα με δομικές συσχετίσεις 

και για το αντίστοιχο τυχαίο παρουσιάζονται στο διάγραμμα 6.11. Όπως φαίνεται, οι 

δομικές συσχετίσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά της μέσης τετραγωνικής μετατόπισης 
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μόνο για μικρές κλίμακες χρόνου: τα χωρικά ετερογενή δίκτυα παρουσιάζουν πιο 

έντονη και πιο εκτεταμένη χρονικά περιοχή ανώμαλης διάχυσης από τα αντίστοιχα 

δομικά ομογενή δίκτυα. Σε ενδιάμεσους και μεγάλους χρόνους όμως, οι δομικές 

συσχετίσεις δεν έχουν αισθητή επίδραση στη διάχυση του διεισδυτή, με αποτέλεσμα η 

τιμή του συντελεστή διάχυσης να μην αλλάζει, καθώς εξάγεται από την κλίση της msd 

στην περιοχή των μεγάλων χρόνων. Συνεπώς, οι δομικές συσχετίσεις παρατείνουν 

σημαντικά τη διάρκεια της ανώμαλης διάχυσης, χωρίς όμως να επηρεάζουν την τιμή 

της διαχυτότητας στην ομαλή περιοχή (διάχυση κατά Fick). αυτή εξαρτάται 

αποκλειστικά από τη μορφή της κατανομής των σταθερών του ρυθμού μετάβασης και 

μπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά, με μεγάλη ακρίβεια, και από τη μέθοδο ΕΜΤ. 

 

(Α)       (Β) 
Σχήμα 6.10. Δισδιάστατες τομές (x-y) διαμέσου δύο κυβικών πλεγμάτων που απεικονίζουν 

ισοϋψείς καμπύλες των∑ →
j

jik . (Α) Δίκτυο με δομικές συσχετίσεις που περιέχει 6 περιοχές σε κάθε 

διάσταση. (Β) δομικά ασυσχέτιστο (τυχαίο) δίκτυο. Και τα δύο δίκτυα διέπονται από την ίδια κατανομή 

σταθερών ρυθμού μέσης τιμής < jik → > = vo/6 και τυπικής απόκλισης sd( jik → ) = 0.220vo.  
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Σχήμα 6.11. Αποτελέσματα προσομοιώσεων KMC για την μέση τετραγωνική μετατόπιση 

συναρτήσει του χρόνου για τυχαίο (χωρίς δομικές συσχετίσεις) δίκτυο και για τρία δίκτυα με δομικές 

συσχετίσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις η κατανομή των σταθερών ρυθμού ήταν η ίδια, με μέση τιμή 

< jik → > = vo/6 και τυπική απόκλιση sd( jik → ) = 0.220vo. 
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6.5  Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, μελετήθηκε η επίδραση της χωρικής και κινητικής 

ετερογένειας στη διάχυση μικρών διεισδυτών μέσα σε άτακτα δομημένο μέσο, με 

εφαρμογή προσομοιώσεων κινητικής Monte Carlo (KMC) και αριθμητικής επίλυσης 

μέσω της Θεωρίας Ισοδύναμου Μέσου (ΕΜΤ). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τις δύο μεθόδους για τα συστήματα που παρουσιάζουν κινητική αλλά όχι χωρική 

ετερογένεια  βρέθηκαν να είναι συνεπή, και σε πλήρη συμφωνία, γεγονός το οποίο 

αποδεικνύει την ισχύ της ΕΜΤ για τη μελέτη της στοχαστικής φύσης της διάχυσης 

μικρών μορίων σε άτακτα δομημένα μέσα. Φυσικά, το μεγάλο πλεονέκτημα της ΕΜΤ 

είναι η απλότητά της και το γεγονός ότι υπολογιστικά είναι πολύ λιγότερο απαιτητική 

από την τεχνική KMC, με την τελευταία να παρέχει την «ακριβή» λύση στο πρόβλημα 

της μεταφοράς. Εν κατακλείδι η ΕΜΤ αποτελεί ένα αξιόπιστο και ισχυρό εργαλείο, που 

μπορεί να αντικαταστήσει-συμπληρώσει τις προσομοιώσεις KMC για τη μελέτη 

διεργασιών σε τυχαία δίκτυα. Ακόμα και για δίκτυα με δομικές συσχετίσεις, η ΕΜΤ 

μπορεί να δώσει μια ακριβή και έγκυρη πρόβλεψη για τη διαχυτότητα στην περιοχή της 

ομαλής (κατά Fick) διάχυσης. Συνεπώς η ΕΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε 

συνδυασμό με ατομιστικές προσομοιώσεις της δομής του υλικού και ανάλυσης, με 

χρήση της Θεωρίας Μεταβατικών Καταστάσεων (TST), των στοιχειωδών διαχυτικών 

αλμάτων των διεισδυτών στο υλικό, για την κατάστρωση μοντέλων ιεραρχικής 

θεώρησης για την πρόβλεψη της διαχυτότητας από τη χημική σύσταση. 

Τόσο η μέθοδος προσομοιώσεων KMC όσο και η θεωρητική προσέγγιση μέσω 

της ΕΜΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του συντελεστή διάχυσης 

ενός μορίου-διεισδυτή στο πλέγμα, εάν είναι επακριβώς γνωστά τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του πλέγματος, η κατανομή των πιθανοτήτων κατάληψης κόμβων σε 
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ισορροπία και πιο φυσικά η κατανομή των σταθερών ρυθμού μετάβασης στους δεσμούς 

που ενώνουν τους κόμβους του πλέγματος. Κατά τις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας για τις σταθερές ρυθμού μετάβασης, με 

την ίδια μέση τιμή, που αντιστοιχούν σε αποκομμένες κατανομές κατά Gauss των 

ενεργειών φράγματος με διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις. Από τα αποτελέσματα έγινε 

φανερό ότι, καθώς η τυπική απόκλιση της κατανομής των σταθερών ρυθμού μετάβασης 

αυξάνεται, διατηρώντας παράλληλα τη μέση τιμή σταθερά:  (α) ο συντελεστής 

διάχυσης μειώνεται, και (β) παρατείνεται σημαντικά η χρονική περίοδος κατά την 

οποία δεσπόζει το φαινόμενο της ανώμαλης διάχυσης. Η χρονική μετάβαση από την 

ανώμαλη στην ομαλή διάχυση παρουσιάζει μη γραμμική εξάρτηση από την απόκλιση 

της κατανομής των σταθερών ρυθμού.  

Μελετήθηκε επίσης και η επίδραση των δομικών συσχετίσεων του πλέγματος 

στη διάχυση. Βρέθηκε ότι η περιοχή ανώμαλης διάχυσης είναι πιο έντονη και 

μεγαλύτερη σε διάρκεια στα δίκτυα με χωρικές συσχετίσεις από τα αντίστοιχα τυχαία 

πλέγματα που διέπονται από την ίδια ακριβώς κατανομή σταθερών ρυθμού μετάβασης. 

Οι δομικές συσχετίσεις δεν έχουν καμία επίδραση στο συντελεστή διάχυσης στις 

μεγάλες κλίμακες χρόνου καθώς επηρεάζουν μόνο τη συμπεριφορά της κίνησης του 

διεισδυτή και μόνο σε μικρές κλίμακες χρόνου. 

 Τα παραπάνω συμπεράσματα, που έχουν ληφθεί και από τις δύο μεθόδους 

(KMC και ΕΜΤ), υπογραμμίζουν τη σημασία τόσο της κινητικής όσο και της χωρικής 

ετερογένειας του μέσου στο μηχανισμό και τους ρυθμούς μεταφοράς. Η ευρεία 

κατανομή σταθερών ρυθμού μετάβασης και οι χωρικές συσχετίσεις στο πλέγμα 

οδηγούν σε απόκλιση από το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, με αποτέλεσμα για μικρές 

κλίμακες χρόνου η κίνηση των βαδιστών να μην ακολουθεί το πρότυπο τυχαίου 

περιπάτου με άμεση συνέπεια την εμφάνιση του φαινομένου της ανώμαλης διάχυσης.  
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Κεφάλαιο 7 

 

Πρόβλεψη των ιδοτήτων φραγής ημικρυσταλλικών πολυμερών 

από τη μορφολογία 
 

7.1 Εισαγωγή 

 
Στα προηγούμενα κεφάλαια (5 και 6) παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες προσομοίωσης 

που επιτρέπουν των υπολογισμό των ιδιοτήτων φραγής άμορφων πολυμερών προς μικρά 

αέρια μόρια χαμηλής συγκέντρωσης. Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στην μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο επηρεάζει η μορφολογία του πολυμερούς την ολική διαπερατότητα 

του. Αντίθετα με την ατομιστική και μεσοσκοπική κλίμακα μελέτης των κεφαλαίων 2-5 

και 6, αντίστοιχα, παρούσα μελέτη θα εφαρμοστεί σε μακροσκοπικό επίπεδο. Όπως έχει 

αναφερθεί στην εισαγωγή η τερματική ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου συνθέτει και 

συνδυάζει όλες τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από τις προηγούμενες 

προσομοιώσεις (MC ατομιστικής λεπτομέρειας (κεφάλαια 2-4), MD (κεφάλαιο 5), TST 

(κεφάλαιο 5), κινητικής MC (κεφάλαιο 6)) έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα τελικό εργαλείο 

προσομοίωσης που να μπορεί να δώσει με ακρίβεια όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 

το πώς συνδέονται η χημική σύσταση, η μοριακή αρχιτεκτονική και η μορφολογία με τις 

ιδιότητες φραγής του πολυμερούς.   

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μελέτη της επίδρασης της κρυσταλλικής φάσης στη 

διαπερατότητα του μέσου. Όλα τα πολυμερικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως υλικά 
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συσκευασίας, (αποθήκευσης) είναι απαραίτητο εκτός των άλλων να έχουν υψηλές 

μηχανικές ιδιότητες, κάτι που διασφαλίζεται μέσω της ύπαρξης κρυσταλλικής φάσης. 

Μάλιστα σήμερα το κύριο πρόβλημα στην παρασκευή προϊόντων ΡΕΤΙ (δηλαδή 

συμπολυμερών ΡΕΤ και ΡΕΙ) είναι – όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 5 – ότι όταν η 

περιεκτικότητα σε ΡΕΙ ξεπεράσει κάποια όρια (γύρω στο 40%)133 το τελικό προϊόν είναι 

καθαρά άμορφο, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα εύθραυστο και με χαμηλή μηχανική 

αντοχή. Μερική λύση στο παραπάνω πρόβλημα αποτελούν τα μείγματα ΡΕΤ-ΡΕΙ (ΡΕΤΙ) 

τα οποία κρυσταλλώνονται πιο εύκολα από τα αντίστοιχα συμπολυμερή ίδιας σύστασης. 

Όσον αφορά στη σύνθεση ημικρυσταλλικών πολυεστέρων ΡΕΤ (ή και συμπολυμερών 

τους) για παρασκευή φιαλών συνήθως αποφεύγεται η θερμική κρυστάλλωση καθώς το 

τελικό προϊόν παρουσιάζει χαμηλή διαύγεια.121 Τα υλικά υπόκεινται σε ταχεία 

παραμόρφωση υπό πολύ υψηλούς ρυθμούς διάτασης οι οποίοι προκαλούν την ανάπτυξη 

κρυσαλλικότητας μέσω μηχανισμού που πηγάζει από την επιβολή διάτασης (strain-

induced crystallinity).121  

 

 

7.2 Μεθοδολογία 

 

Η μοντελοποίηση ημικρυσταλλικών πολυμερών, όπως έχει αναφερθεί και στο 

κεφάλαιο 1.6 δανείζεται τα δεδομένα για τις διαχυτότητες στην άμορφη φάση, όπως αυτά 

προέκυψαν από τις ατομιστικές προσομοιώσεις και τη μέθοδο κινητικής MC. Υπάρχουν 

διάφορες προσεγγίσεις- απλοποιήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την μελέτη για 

την εξαγωγή των διαχυτοτήτων στο ημικρυσταλλικό πολυμερές. Η πρόβλεψη της ολικής 
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διαπερατότητας ανάγεται στην επίλυση προβλήματος συνοριακών τιμών σε τρισδιάστατο 

σύστημα πολλαπλών φάσεων, με την τοπική διαπερατότητα να λαμβάνεται ως ο τανυστής 

που αντιστοιχεί σε κάθε διακριτή φάση.93 Η επίλυση του προβλήματος μπορεί να 

επιτευχθεί είτε μέσω αριθμητικών μεθόδων πεπερασμένων διαφορών93 και πεπερασμένων 

στοιχείων είτε μέσω στοχαστικών μεθόδων κινητικής MC91,94. Με βάση την θεώρηση του 

κεφαλαίου 1.6 το μοντέλο που υιοθετήθηκε για την αναπαράσταση του ημικρυσταλλικό 

συστήματος είναι το απλούστερο δυνατό: 

 Το ημικρυσταλλικό μέσο αναπαριστάται ως τρισδιάστατο κυβικό κελί συνεχούς 

χώρου που αποτελείται από κυβικές- ίσες στο μέγεθος- περιοχές (domains) που 

μπορεί να είναι είτε κρυσταλλικές είτε άμορφες. Το πλήθος κάθε είδους (άμορφων 

και κρυσταλλικών) και κατά συνέπεια η αναλογία τους στο σύστημα καθορίζεται 

αυστηρά από το επιβαλλόμενο ποσοστό κρυσταλλικότητας. Στο σύστημα 

εφαρμόζονται περιοδικές οριακές συνθήκες, ώστε να αποφευχθούν οι επιδράσεις 

επιφάνειας στα όρια του συστήματος. 

 Στο πεδίο κατανέμεται ένα μεγάλο πλήθος από βαδιστές (10000) που 

αναπαριστούν τα αέρια μόρια (όπως ακριβώς και στο αδροποιημένο μεσοσκοπικό 

μοντέλο πλέγματος διακριτού χώρου του κεφαλαίου. 6). Οι βαδιστές δεν 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και περισσότεροι του ενός μπορούν να βρίσκονται σε 

πολύ κοντινή απόσταση. 

 Οι κρυσταλλίτες είναι τυχαία κατανεμημένοι στο σύστημα και θεωρούνται 

αδιαπέραστοι και απροσπέλαστοι από αέρια μόρια-διεισδυτές, συνεπώς οι 

βαδιστές καταλαμβάνουν θέσεις που ανήκουν μόνο στην άμορφη περιοχή.  
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 Η διαχυτότητα D (και κατά συνέπεια η διαπερατότητα Ρ) της άμορφης περιοχής  

είναι παντού ή ίδια, δηλαδή ακόμα και στις περιοχές που συνορεύουν με 

κρυστάλλους θεωρείται ότι η κίνηση δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη τους. 

 Όταν, κατά την κίνηση του, ένας βαδιστής προσκρούσει σε κρυσταλλική περιοχή 

ανακλάται ελαστικά, καθώς στα όρια κρυσταλλικού-άμορφου εφαρμόζονται πάντα 

ανακλαστικές οριακές συνθήκες.91 

 Το μήκος και η διεύθυνση του άλματος κάθε βαδιστή επιλέγεται μέσω της 

πολυδιάσπαρτης κανονικής κατανομής για τη διαπερατότητα (όπου οι συνιστώσες 

της Px, Py, Pz θεωρούνται ίσες- ισότροπο μέσο).  

Η κίνηση των βαδιστών παρατηρείται για αρκετό χρόνο και ανά τακτά διαστήματα 

καταγράφεται η θέση όλων των βαδιστών στο χώρο. Από την μέση τετραγωνική 

μετατόπιση των βαδιστών ως συνάρτηση του χρόνου υπολογίζεται η διαχυτότητα του 

αερίου μορίου σύμφωνα με την εξίσωση του Einstein (6.9). Για μεγάλες τιμές 

κρυσταλλικότητας είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν περιοχές, ή συστάδες 

αποτελούμενες από γειτονικές περιοχές άμορφης φάσης οι οποίες να είναι 

περιστοιχισμένες από αντίστοιχες κρυσταλλικές συστάδες και πλήρως αποκλεισμένες από 

την υπόλοιπη άμορφη περιοχή. Αν κατά την αρχική κατανομή των βαδιστών στο σύστημα 

κάποιοι από αυτούς τοποθετηθούν σε μία τέτοια απομονωμένη περιοχή άμορφης φάσης, 

θα παρουσιάσουν σημαντικά περιορισμένη μετατόπιση, που προφανώς δεν θα μπορεί να 

ξεπερνά το μέγεθος της απομονωμένης συστάδας. Δειγματοληψία τέτοιων τροχιών μπορεί 

να οδηγήσει σε λανθασμένη υποεκτίμηση της διαπερατότητας, καθώς το σύνολο των 

αποκλεισμένων σωματιδίων θα συνεισφέρουν πρακτικά μηδενική τιμή στη μέση 

τετραγωνική μετατόπιση σε μεγάλους χρόνους. Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποφύγει κανείς τέτοια προβλήματα:91 α) η 

προσομοίωση να εκτελεστεί όπως ακριβώς παρουσιάζεται πιο πάνω, αλλά στο τέλος, κατά 

τον υπολογισμό των μετατοπίσεων σύμφωνα με τα δεδομένα των τροχιών, να 

αποκλειστούν από τη μέση τιμή όλες εκείνες οι μετατοπίσεις που είναι μηδενικές β) να 

αναγνωριστεί και να αποκλειστεί εκ των πρότερων το σύνολο των άμορφων περιοχών που 

περιστοιχίζονται από κρυσταλλικές συστάδες και δεν έχουν πρόσβαση στην άμορφη 

φάση, έτσι ώστε κατά την αρχική κατανομή των βαδιστών στο κελί να αποκλείεται η 

πιθανότητα κατάληψης απομονωμένων άμορφων περιοχών. Πρακτικά, σύμφωνα με την 

δεύτερη μέθοδο, οι αποκλεισμένες άμορφες περιοχές αντιμετωπίζονται ως τμήματα της 

κρυσταλλικής φάσης.  Η πρώτη μέθοδος, αν και προφανώς είναι ιδιαίτερα απλή στην 

εφαρμογή της, έχει το κύριο μειονέκτημα ότι οδηγεί σε δαπάνη υπολογιστικού χρόνου 

καθώς – ειδικά στις περιπτώσεις μεγάλης κρυσταλλικότητας- παρακολουθούνται και 

καταγράφονται διαχυτικές τροχιές οι οποίες τελικά δεν λαμβάνονται υπόψη στους 

υπολογισμούς. Η δεύτερη μέθοδος, αν και σαφώς πιο πολύπλοκη στην εφαρμογή και 

εκτέλεση της, σίγουρα αποτελεί μια πολύ ελκυστική προσέγγιση  καθώς εκτός του 

μειωμένου υπολογιστικού χρόνου που απαιτεί, μπορεί να προσφέρει σημαντικές 

πληροφορίες για το πλήθος, το μέγεθος, το σχήμα και την κατανομή όλων των συστάδων 

της άμορφης φάσης, απομονωμένων ή μη. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η 

δεύτερη μέθοδος της αναγνώρισης των απομονωμένων περιοχών σύμφωνα με τον 

αλγόριθμο των Hoshen και Kopelman156 ειδικά τροποποιημένο ώστε να περιλαμβάνει και 

την εφαρμογή περιοδικών οριακών συνθηκών. 
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7.3 Αποτελέσματα 

 

Οι προσομοιώσεις κινητικής MC εφαρμόστηκαν σε κυβικό κελί που περιλάμβανε 

60 περιοχές σε κάθε διεύθυνση (συνολικό μέγεθος 606060 ×× ) ενώ το πλήθος των 

κρυσταλλικών περιοχών καθορίστηκε αυστηρά από το ποσοστό κρυσταλλικότητας και η 

κατανομή τους στο κουτί τυχαία. Η σύγκριση με τα πειραματικά δεδομένα περιορίζει το 

ενδιαφέρον σε συστήματα χαμηλής σχετικά κρυσταλλικότητας (έως και 30%) εντούτοις 

μπορούν να προσομοιωθούν και συστήματα πολύ υψηλής κρυσταλλικότητας προκειμένου 

να ερευνηθεί και η συμπεριφορά του συστήματος σε όρια φαινομένου διαγωγιμότητας 

(site percolation) όταν το ποσοστό «φραγμένων» περιοχών αγγίξει ή και ξεπεράσει το 

69% του συνόλου (για τρεις διαστάσεις).157 Δημιουργήθηκαν επίσης και κάποια πλέγματα 

δύο διαστάσεων με μόνο σκοπό την καλύτερη οπτική αναπαράσταση (ειδικά κατά την 

εφαρμογή του αλγορίθμου εύρεσης των απομονωμένων άμορφων περιοχών) καθώς η 

τρισδιάστατη απεικόνιση διφασικών συστημάτων μεγάλου μεγέθους περισσότερο 

μπερδεύει παρά βοηθά την κατανόηση της μορφολογίας τους. Στα σχήματα 7.1(a) και 

7.2(a) παρουσιάζονται δύο τυπικές διαμορφώσεις τυχαίου δισδιάστατου δικτύου με 

ποσοστά κρυσταλλικότητας 30 και 35%, αντίστοιχα με τους κρυσταλλικούς τομείς να 

εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Στα σχήματα 7.1(b) και 7.2(b) παρουσιάζει τις ίδιες 

απεικονίσεις αφού έχουν εντοπιστεί όλες οι περιοχές άμορφης φάσης του πλέγματος που 

είναι απομονωμένες. Καθώς και αυτές είναι πρακτικά αδιαπέρατες χρωματίζονται με 

μαύρο όπως κάθε τυπική κρυσταλλική περιοχή. Η μείωση του προσβάσιμου όγκου της 
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άμορφης φάσης λόγω της υψηλής κρυσταλλικότητας είναι εμφανώς σημαντική ειδικά 

στην περίπτωση δύο διαστάσεων που η παγίδευση μπορεί να συμβεί πιο εύκολα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.1. Τυπική απεικόνιση τυχαίου διδιάστατου δικτύου δύο φάσεων (άμορφης και 

κρυσταλλικής) με κρυσταλλικότητα 30%. (α) αρχική απεικόνιση, με την άμορφη περιοχή να χρωματίζεται 

με άσπρο και την κρυσταλλική με μαύρο και (β) απεικόνιση μετά τον εντοπισμό των απομονωμένων 

άμορφων συστάδων, κατά τον οποίο όλες οι άμορφες απομονωμένες περιοχές θεωρούνται ως περιοχές 

αποκλειόμενου όγκου (ακριβέστερα αποκλειόμενης επιφάνειας) και χρωματίζονται και αυτές με μαύρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 7.2. Όμοια με σχήμα 7.2 αλλά για ποσοστό κρυσταλλικότητας 35%. 
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Κλείνοντας, στο σχήμα 7.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανηγμένης 

διαπερατότητας (διαπερατότητα του συστήματος διαιρεμένη με τη διαπερατότητα του 

πλήρως άμορφου υλικού) συναρτήσει του βαθμού κρυσταλλικότητας, ενώ στο ίδιο 

γράφημα παρουσιάζονται και τα πειραματικά  δεδομένα από μετρήσεις σε συστήματα με 

αντίστοιχους βαθμούς κρυσταλλικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.3. Διαπερατότητα (διαιρεμένη με την διαπερατότητα πλήρως άμορφου συστήματος) 

συστήματος δύο φάσεων τυχαίας μορφολογίας συναρτήσει του βαθμού κρυσταλλικότητας όπως προέκυψε 

από προσομοιώσεις KMC σε κελιά διαστάσεων 60×60×60. Στο ίδιο γράφημα παρουσίαζονται και 

αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα από εμπορικά χρησιμοποιούμενα συστήματα ΡΕΤΙ-x (συμπολυμερή ΡΕΤ-

ΡΕΙ όπου x η μοριακή σύσταση σε ΡΕΙ), ίδιου βαθμού κρυσταλλικότητας.  
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Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο σχήμα 7.3 η σύγκριση ανάμεσα 

στα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και τις πειραματικές μετρήσεις δείχνει πολύ καλή 

συμφωνία σε όλο το εύρος των βαθμών κρυσταλλικότητας, κάτι που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η μορφολογία των πραγματικών δειγμάτων των ημικρυσταλλικών 

συμπολυμερών ΡΕΤ-ΡΕΙ (ΡΕΤΙ) είναι συνεπής με την εικόνα της τυχαίας κατανομής των 

κρυσταλλικών περιοχών που είναι διασκορπισμένες στο άμορφο μέσο για τους δείκτες 

κρυσταλλικότητας που μελετήθηκαν. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι 

προφανές ότι η αναπαράσταση του τυχαίου δικτύου δύο φάσεων είναι ικανοποιητική και 

ότι μια πιο ρεαλιστική και λεπτομερής αναπαράσταση του υλικού δεν είναι απαραίτητη 

για την μοντελοποίηση της διαπερατότητας στα ημικρυσταλλικά συστήματα ΡΕΤΙ. 
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Κεφάλαιο 8 

 

Σύνοψη συμπερασμάτων και μελλοντικά σχέδια 

 

 
8.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων 

 
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας 

συστηματικής, ιεραρχικής μεθοδολογίας μοντελοποίησης ενός φάσματος ιδιοτήτων των 

πολυμερικών υλικών που εκτείνεται από την ανάλυση της δομής σε επίπεδο ατόμων έως 

και τις ιδιότητες διαπερατότητας του μακρομορίου σε μικρά αέρια μόρια. Η ανάλυση 

περιλαμβάνει τον συνδυασμό ενός συνόλου τεχνικών προσομοίωσης, με κάθε μία από 

αυτές να εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο θεώρησης. Οι διαφορετικές τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται ανταλλάσσουν πληροφορίες και δεδομένα αίροντας, με αυτόν τον 

τρόπο, τα κυριότερα επιμέρους μειονεκτήματα κάθε μεθόδου. 

  Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, ατομιστικές μέθοδοι προσομοίωσης 

χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία δημιουργίας αντιπροσωπευτικών απεικονίσεων του 

πολυμερούς (στις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης που ορίζονται από την μέθοδο 

παραγωγής και εφαρμογής του υλικού). Το στάδιο της ατομιστικής προσομοίωσης είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεθοδολογίας στο σύνολο της και 

γι’ αυτό το λόγο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία εξελιγμένων αλγορίθμων 

μοντελοποίησης. Οι ατομιστικές απεικονίσεις που δημιουργήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν 

σε περισσότερο αδροποιημένα μοντέλα μεσοσκοπικής και μακροσκοπικής θεώρησης για 
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την εξαγωγή των ιδιοτήτων φραγής του πολυμερούς. Η πολυπλοκότητα της ανάλυσης 

και η δημιουργία και εφαρμογή πολλών και διαφορετικών νέων αλγορίθμων δεν 

επέτρεψε την εφαρμογή συνολικά σε ένα και το αυτό πολυμερές, που αποτελεί 

μειονέκτημα της παρούσας διατριβής αλλά προφανώς και όχι της μεθοδολογίας που 

υιοθετήθηκε. Κρίθηκε αναγκαίο όλοι οι καινούργιοι αλγόριθμοι να δοκιμαστούν μέσω 

της εφαρμογής τους στα απλούστερα δυνατά μακρομοριακά συστήματα, για τα οποία 

είναι διαθέσιμο πλήθος βιβλιογραφικών δεδομένων απαραίτητων για τόσο για τον 

ποιοτικό όσο και τον ποσοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις 

προσομοιώσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα διδακτορική διατριβή: 

 Επεκτάθηκε η κίνηση Monte Carlo γεφύρωσης μέσω άκρου (EB) – που 

θεωρείται η ισχυρότερη κίνηση MC- στις γενικευμένες κινήσεις διπλής 

αναγεφύρωσης (DB) και διπλής ενδομοριακής αναγεφύρωσης (IDR), 

γεγονός που επέτρεψε για πρώτη φορά την πλήρη εξισορρόπηση 

ατομιστικών απεικονίσεων αυστηρά μονοδιάσπαρτων μοντέλων 

γραμμικών πολυμερών μεγάλου μοριακού βάρους.   

 Παρουσιάστηκε μια εκτενής ανάλυση της αποδοτικότητας των 

εξελιγμένων κινήσεων Monte Carlo συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που δημιουργήθηκαν στην παρούσα διατριβή μέσω της εφαρμογής τους 

σε πρότυπα μονο-, δι- και πολυδιάσπαρτα τήγματα γραμμικού 

πολυαιθυλενίου μεγάλου βαθμού πολυμερισμού και προτάθηκαν 

βέλτιστοι κανόνες συνδυασμού τους που οδηγούν στην ταχύτερη και 

πληρέστερη εξισορρόπηση της δομής σε όλες τις κλίμακες μήκους. 
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 Αναπτύχθηκε ένα εξελιγμένο μίγμα κινήσεων αλλαγής συνδετικότητας 

αλυσίδων μακρομορίων πολύπλοκης αρχιτεκτονικής, το οποίο και 

εφαρμόστηκε επιτυχώς – για πρώτη φορά - στην προσομοίωση 

συστημάτων πολυαιθυλενίου σχήματος Η, πλήρους ατομιστικής 

λεπτομέρειας.  

 Παρουσιάστηκε μια μεθοδολογία δημιουργίας άμορφων, υαλωδών 

απεικονίσεων πολυμερών ευρείας τεχνολογικής σημασίας και 

εφαρμόστηκε με επιτυχία στους πολυεστέρες ΡΕΤ και ΡΕΙ.  

 Μελετήθηκε η τοπική δυναμική των παραπάνω πολυεστέρων και 

αναλύθηκαν διαφορές, που πηγάζουν από τη διαφορετική διαμόρφωση 

των δύο ισομερών, και μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την διαφορετική συμπεριφορά στη διαπερατότητα σε 

μικρά αέρια μόρια, όπως έχει διαπιστωθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία 

μέσω πληθώρας πειραμάτων. 

 Επιχειρήθηκε η ποσοτικοποίηση της επίδρασης της διαφορετικής τοπικής 

δυναμικής και της διαφορετικής μορφολογίας των δύο ισομερών ΡΕΤ και 

ΡΕΙ στη διάχυση μικρών μορίων σε αυτά, μέσω της εφαρμογής της 

Θεωρίας Μεταβατικών Καταστάσεων κατά Gusev-Suter χωρίς όμως 

ιδιαίτερη επιτυχία.  

 Αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος κινητικής Monte Carlo σε αδροποιημένο, 

μεσοσκοπικό μοντέλο πλέγματος για τη μελέτη της επίδρασης της 

κινητικής και χωρικής ετερογένειας του μέσου στη διάχυση μικρών 

μορίων. Μέσω προσομοιώσεων, ποσοτικοποιήθηκε η εξάρτηση της 
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διαχυτότητας και του φαινομένου της ανώμαλης διάχυσης (που λαμβάνει 

χώρα σε μικρές κλίμακες χρόνου) σε κάθε μορφής ετερογένεια. 

 Τέλος, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος κινητικής Monte Carlo σε 

αδροποιημένο μοντέλο δύο φάσεων (άμορφης και κρυσταλλικής) για την 

μελέτη της επίδρασης της μορφολογίας του ημικρυσταλλικού 

πολυμερούς στην διαπερατότητα του σε αέρια μόρια. 

 

 

8.2 Μελλοντικά Σχέδια 

 

Τα υπολογιστικά εργαλεία και η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στην παρούσα 

διατριβή ανοίγουν το δρόμο για τη μελέτη, μέσω πλήρους ατομιστικής προσομοίωσης, 

πραγματικά πολύπλοκων πολυμερικών συστημάτων με ευρύ βιομηχανικό και 

τεχνολογικό ενδιαφέρον. Η ατομιστική προσομοίωση διακλαδωμένων μακρομορίων 

(όπως τα πολυαιθυλένια χαμηλής πυκνότητας LLDPE και LDPE), αστεροειδών 

πολυμερών, κυκλικών μακρομορίων αλλά και πολύπλοκων σχηματισμών όπως 

τερματικά εμφυτευμένων μορφών αυτών – που μέχρι σήμερα έμοιαζε αδύνατη – 

καθίσταται ιδιαίτερα εφικτή με τις μεγάλες δυνατότητες των νέων αλγορίθμων. Η 

επιτυχής ολοκλήρωση αυτών αλλά και παράλληλων ερευνητικών προγραμμάτων που 

εστιάζουν σε μακρομόρια διαφορετικής χημικής σύστασης αποτελούν αντικείμενο 

τρέχουσας ερευνητικής προσπάθειας.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην μοριακή 

μοντελοποίηση των ιδιαίτερων ρεολογικών- ιξοδοελαστικών που εμφανίζουν τα 
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διακλαδωμένα μακρομόρια γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά σε σχέση με τα 

γραμμικά ανάλογά τους, μέσω συνδυασμού των καινούργιων αλγορίθμων Monte Carlo 

με θεωρήσεις αρχών της θερμοδυναμικής εκτός ισορροπίας και την εφαρμογή 

κατάλληλων συζυγών πεδίων στην προσομοίωση που οδηγούν το πολυμερικό σύστημα 

εκτός ισορροπίας. 

Επίσης, προτείνεται η συστηματική αναβάθμιση της θεωρίας Μεταβατικών 

Καταστάσεων των Gusev-Suter στα πλαίσια της γενίκευσης και εφαρμογής της 

πολυδιάστατης θεώρησης κατά Greenfield-Theodorou που θα επιτρέψει την περισσότερο 

αξιόπιστη μεταφορά πληροφορίας ατομιστικής λεπτομέρειας στον υπολογισμό των 

μακροσκοπικών ιδιοτήτων φραγής του πολυμερούς. Η αναβάθμιση αυτή κρίνεται 

ιδιαίτερα απαραίτητη για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των μικρών – αλλά 

συστηματικών και σημαντικών - διαφορών στη διαπερατότητα που χαρακτηρίζει τα 

συμπολυμερή ή μίγματα πολυεστέρων (όπως είναι τα ΡΕΤ-ΡΕΙ και ΡΕΤ-ΡΕΝ). 

 



Παράρτημα                                                   

 

233

 

Παράρτημα 2.Α 

 
 Ιακωβιανή του μετασχηματισμού από Καρτεσιανές σε γενικευμένες 

συντεταγμένες 
 

Έστω ότι τα επτά άτομα που εμπλέκονται στο γεωμετρικό πρόβλημα τριμερούς 

γεφύρωσης αριθμούνται τοπικά από 0 έως 6. Οι θέσεις των ατόμων 0, 1 και 5, 6 είναι 

δεδομένες, ενώ αυτές των ατόμων 2, 3 και 4 που αποτελούν την τριμερή γέφυρα είναι 

προς εύρεση. Η θέση του τριμερούς είναι πλήρως καθορισμένη από τις συντεταγμένες 

των ατόμων που την αποτελούν, δηλαδή {r2, r3, r4}. Η τριμερής γέφυρα μπορεί επίσης 

να οριστεί και από τις γενικευμένες συντεταγμένες της, που είναι 3 μήκη δεσμών, 3 

γωνίες κάμψης και 3 γωνίες στρέψης {θ1, φ1, l2, θ2, φ2, l3, θ3, φ3, l4}, ή ισοδύναμα 4 μήκη 

δεσμών και 5 γωνίες κάμψης {l2,l3,l4,l5,θ1,θ2,θ3,θ4,θ5} που δημιουργούν το σχήμα, το 

μέγεθος, την θέση και τον προσανατολισμό του τριμερούς ως προς τα δεδομένα διμερή. 

Καθώς οι γωνίες κάμψης καθορίζουν τις αποστάσεις ανάμεσα σε όλα τα ζεύγη των 

ατόμων που χωρίζονται από δύο δεσμούς, η τελευταία περιγραφή των περιορισμών 

μπορεί να αντικατασταθεί από την {l2,l3,l4,l5,l02,l13,l24,l35,l46}. 

Κατά την αριθμητική εφαρμογή του αλγόριθμου DB&IDR MC, για δεδομένα μήκη 

δεσμών, πρώτα επιλέγονται τυχαία οι 5 γωνίες στρέψης θ1, θ2, θ3, θ4 και θ5, στη συνέχεια 

υπολογίζονται τα μήκη l02, l13, l24, l35, l46 και τέλος ακολουθείται ο φορμαλισμός 

συναρτήσεων για να οριστούν επακριβώς όλες οι γεωμετρικά αποδεκτές συντεταγμένες 

για τα 3 άτομα που αποτελούν την γέφυρα.52 Η κατάλληλη Ιακωβιανή, που θα πρέπει να 

εισαχθεί στο κριτήριο αποδοχής της κίνησης, είναι συνεπώς αυτή του μετασχηματισμού 

από το σύνολο (IV): {l2,l3,l4,l5,θ1,θ2,θ3,θ4,θ5} στο σύνολο (I): {r2, r3, r4} που 
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υποδηλώνεται ως IIIJ → . Αντίθετα, στην αναφορά 11, υπολογίστηκε και 

χρησιμοποιήθηκε στο κριτήριο αποδοχής της κίνησης η Ιακωβιανή IIIIJ →  του 

μετασχηματισμού από το σύνολο (III): {l2,l3,l4,l5,l02,l13,l24,l35,l46} στο σύνολο (I): {r2, r3, 

r4}. Αυτή η θεώρηση είναι σωστή μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μοντέλο 

σταθερών γωνιών στρέψης. 

Για μοντέλο που διέπεται από μεταβλητές γωνίες στρέψης, η σωστή Ιακωβιανή που 

θα πρέπει να εισαχθεί στο κριτήριο αποδοχής είναι η IIVJ → , η οποία συνδέεται με την 

IIIIJ →  μέσω της σχέσης IIIIIIIIVIIV JJJ →→→ =  , όπου IIIIVJ →  είναι η Ιακωβιανή του 

μετασχηματισμού από το σύνολο (IV) στο σύνολο (III) και IIIIJ →  είναι η Ιακωβιανή του 

μετασχηματισμού από το σύνολο (III) στο σύνολο (I). Η Ιακωβιανή IIIIJ →  δίνεται από 

την ισότητα (C.8) του παραρτήματος C της αναφοράς 11. Η Ιακωβιανή IIIIVJ →  μπορεί 

εύκολα να υπολογιστεί ως η απόλυτη τιμή της ορίζουσας: 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
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λαμβάνουμε: 
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llllll
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IIIIIIIIVIIV JJJ →→→ =  είναι η Ιακωβιανή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα κριτήρια 

αποδοχής των νέων κινήσεων DB και IDR (εξίσωση 2.8  στο κεφάλαιο 2.4.1). 
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