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Σύνοψη 
 
 
 

Η παρούσα διατριβή αφορά την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και την εκτέ-
λεση υπολογιστικών προσομοιώσεων Monte Carlo για την περιγραφή και μελέτη 
της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς συστημάτων αποτελούμενων από πρότυπα 
σωματίδια πυρήνα – κελύφους σε επιφάνειες. Δύο κατηγορίες συστημάτων εξε-
τάστηκαν, αμφίφιλων σωματιδίων μορφής ημιδίσκου καθώς και μορφής δίσκου 
με δύο διακριτές υποπεριοχές κελύφους. Ένα εύρος μοριακών δομών όπως μικύ-
λια συμπολυμερών, σφαιρικά δενδριμερή, μεταλλικά ή κεραμικά νανοσωματίδια 
συνδεμένα με εύκαμπτες αλυσίδες μορίων, εμφανίζουν αρχιτεκτονική η οποία 
περιγράφεται από το προτεινόμενο μοριακό μοντέλο. 
 Η κατάσταση πυκνής κατάληψης κάθε συστήματος ταυτίζεται ουσιαστικά 
με την υπερμοριακή αυτο-συναρμολόγηση δομών καθορισμένων μοτίβων σε υ-
ψηλές συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβανομένων και επιφανειών με ανοιχτούς πό-
ρους. Με την αυτο-οργάνωση και αυτο-συναρμολόγηση σαν από τις πιο αντι-
προσωπευτικές των ‘από κάτω προς τα πάνω’ τεχνικών παρασκευής λειτουργι-
κών νανοδομών και διατάξεων σήμερα, η μελέτη μας διαπραγματεύεται ταυτό-
χρονα ένα αυστηρά καθορισμένο πρόβλημα από φυσική άποψη αλλά και ένα ι-
διαίτερο θέμα σύγχρονου τεχνολογικού ενδιαφέροντος. 
 Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη.  Στο πρώτο μέρος θα εισάγουμε το γενι-
κότερο πλαίσιο κάτω από το οποίο θα γίνει η μελέτη των φυσικών συστημάτων 
σωματιδίων πυρήνα - κελύφους. Θα αναφερθούμε τόσο σε θεωρητικά θέμα όσο 
και τεχνολογικά. Στο δεύτερο, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν εκτενώς τα 
αποτελέσματα προσομοιώσεων δισδιάστατων συστημάτων σωματιδίων πυρήνα-
κελύφους.  
 



 
 
 

Abstract 
 
 
 

In this thesis mathematical models are developed and Monte Carlo computer simu-
lations are performed in order to describe and study the thermodynamic behavior 
of systems comprised of core – shell particles on surfaces. Two types of systems 
were studied, built on amphiphilic particles of either half-disc shape or disc shape 
with two distinct coronal regions. A range of molecular structures such as copoly-
mer micelles, globular dendrimers, tethered metal and clay nanoparticles, bare an 
architecture well fitted to the proposed molecular model. 
 The close packed structure of every system coincides with the supramolecu-
lar self-assembly at high concentrations of structures with well defined patterns, 
including surfaces with open pores. Given the fact that self-assembly and self-
organization are among the most representative of the ‘bottom-up’ techniques for 
the fabrication of functional nanostructures and devices, our study deals with a 
strictly defined physical problem as well as with an issue of distinct technological 
interest. 
 The thesis is made up of two parts. In the first part, we will introduce the 
general framework under which we will later investigate the physical systems of 
core – shell particles. Both theoretical and practical aspects will be mentioned. In 
the second part, the results of simulations of two dimensional systems of core-shell 
particles will be presented and discussed in detail. 



 

 
 
 

Γενική εισαγωγή 
 
 
 

Τα υλικά[1] υπήρξαν πάντα άμεσα συνδεμένα 
με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ιστορικά, η ανά-
πτυξη και η πρόοδος των κοινωνιών καθοριζό-
ταν από την ικανότητα των μελών τους να πα-
ράγουν και να χειρίζονται υλικά ώστε να εξυ-
πηρετούν τις ανάγκες τους. Ωστόσο, μόλις 
πρόσφατα έγινε κατανοητή η σχέση μεταξύ 
των δομικών στοιχείων των υλικών και των ιδι-
οτήτων τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Αποτέ-
λεσμα αυτού ήταν η ανάπτυξη δεκάδων χιλιά-
δων διαφορετικών υλικών τα τελευταία χρόνια 
με σχετικά πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά 
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες 
του ανθρώπου. 
 Το πεδίο της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών περιλαμβάνει τη μελέτη 
των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δομών και των ιδιοτήτων των υλικών 
καθώς και την εκμετάλλευση τους σε τεχνολογικές εφαρμογές. Εν συντομία, η 
δομή ενός υλικού συνήθως σχετίζεται με την οργάνωση των εσωτερικών συστα-
τικών του. Ανάλογα με την κλίμακα στην οποία μελετάται, αυτή μπορεί να ανα-
φέρεται στα ηλεκτρόνια των επιμέρους ατόμων και τις αλληλεπιδράσεις με τον 
πυρήνα τους, στην οργάνωση ατόμων ή μορίων σε σχέση με άλλα άτομα ή μόρια 
ή σε μεγάλες ομάδες κανονικά συσσωρευμένων ατόμων. 
 Μιλώντας για τις ιδιότητες ενός υλικού, αναφερόμαστε στα χαρακτηριστι-
κά γνωρίσματα του υλικού τα οποία εκφράζουν το είδος και το μέγεθος της α-
πόκρισής του σε κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα. Ουσιαστικά όλες οι σημαντικές 
ιδιότητες των στερεών υλικών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έξι διαφορετικές 
κατηγορίες: μηχανικές, ηλεκτρικές, θερμικές, μαγνητικές, οπτικές και ιδιότητες 
φθοράς (deteriorative). 
 

 
Η υπολογιστική επιστήμη των υλικών (computational materials science)[2] είναι 
ένας σχετικά πρόσφατος κλάδος ο οποίος γίνεται όλο και πιο αποδεκτός σαν 

 
Εικ. 1.1 Το τετράεδρο της επιστήμης 
των υλικών: επεξεργασία, δομή, 
ιδιότητες, απόδοση 
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Materials_science 

1.1 Υπολογιστική επιστήμη των υλικών 
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τρίτη μεθοδολογία έρευνας στην επιστήμη των υλικών, στο ρόλο συνδετικού κρί-
κου μεταξύ θεωρητικής προσέγγισης και πειραματικής. Έχει σαν αντικείμενο τη 
μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών μέσω προσομοιώσεων με χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση τους αλλά και το 
σχεδιασμό και πρόβλεψη νέων υλικών που δεν υπάρχουν στη φύση. Η πολυπλο-
κότητα της μελέτης πολλών φαινομένων με αναλυτικό τρόπο καθιστά εξάλλου τη 
χρήση υπολογιστικών μεθόδων πολλές φορές ως τη μόνη οδό για την ανάδειξη 
των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους.  
 Η μεγάλη πρόοδος που συντελείται στον τομέα της υπολογιστικής επιστή-
μης των υλικών σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ραγδαία εξέλιξη των 
διαθέσιμων υπολογιστικών μέσων. Σήμερα είναι διαθέσιμες μια σειρά από τεχνι-
κές μοντελοποίησης οι οποίες εφαρμόζονται για τη μελέτη μιας ευρείας γκάμας 
συστημάτων τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας αλλά και σε επίπεδο τεχνολογι-
κών εφαρμογών. 
 Η έννοια των όρων ‘μοντελοποίηση’ (modeling) και ‘προσομοίωση’ (simula-
tion) συχνά ορίζεται με μάλλον αυθαίρετο τρόπο ή οι δύο όροι χρησιμοποιούνται 
απλά σα συνώνυμα. Θα ήταν επομένως εύλογο σε αυτό το σημείο να αποσαφη-
νιστεί με όσο το δυνατόν αυστηρότερο τρόπο το νόημα τους. Ο όρος μοντελο-
ποίηση καλύπτει δύο αρκετά διαφορετικές έννοιες, την κατασκευή και διατύπω-
ση ενός θεωρητικού μοντέλου καθώς και την υπολογιστική μοντελοποίηση. Πιο 
συγκεκριμένα, για τη μελέτη ενός φαινομένου του πραγματικού κόσμου κατα-
σκευάζεται ένα μοντέλο το οποίο περιγράφει το φαινόμενο ικανοποιητικά και με 
απλουστευμένο τρόπο. Στην περίπτωση της επιστήμης των υλικών ειδικότερα, 
αυτό το βήμα είναι επιβεβλημένο προκειμένου να μελετηθεί ένα υλικό λόγω της 
πληθώρας των μηχανισμών που καθορίζουν τις ιδιότητες του και ενεργούν ταυ-
τόχρονα σε όλες τις κλίμακες. Αυτή η φαινομενολογική εικόνα τότε πρέπει να πε-
ριγραφεί με ένα μαθηματικό μοντέλο. Ωστόσο, σπάνια το μοντέλο αυτό συμπί-
πτει με το αριθμητικό καθώς το πρώτο περιέχει συνήθως ένα σύνολο μαθηματι-
κών εκφράσεων με μεγάλη δυσκολία στην αναλυτική επίλυση τους. Η επίλυση 
του μαθηματικού μοντέλου με αριθμητικές μεθόδους είναι αυτό που παραπάνω 
ονομάσαμε υπολογιστική μοντελοποίηση και αποτελεί στην ουσία αντικείμενο 
της προσομοίωσης.  
 

1.2 Υπολογιστικές προσομοιώσεις 
 
Οι ορισμοί οι οποίοι δόθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο αν και απαραίτητοι 
για τη θεώρηση ενός γενικού πλαισίου εννοιών δεν μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι 
όταν θελήσουμε να μελετήσουμε κάποιο συγκεκριμένο σύστημα. Δε θα μπορούσε 
εξάλλου να είναι διαφορετικά καθώς το αντικείμενο αυτό καθεαυτό της προσο-
μοίωσης είναι η μελέτη συγκεκριμένων ιδιοτήτων ενός συγκεκριμένου συστήμα-
τος και η μεθοδολογία όπου αναπτύσσει διαφέρει επομένως κατά περίπτωση. 
Από το σημείο αυτό και κατωτέρω θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε προβλή-
ματα στατιστικής μηχανικής[3]. Ορισμένα προβλήματα στατιστικής μηχανικής 
επιδέχονται ακριβή αναλυτική λύση. Αυτό συμβαίνει όταν με βάση κάποιες μι-
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κροσκοπικές ιδιότητες του υπό μελέτη συστήματος μπορούμε να εξάγουμε σχέ-
σεις οι οποίες περιγράφουν τη μακροσκοπική συμπεριφορά του όπως για παρά-
δειγμα τον προσδιορισμό της καταστατικής εξίσωσης στηριζόμενοι στην έκφρα-
ση της χαμιλτονιανής για ένα αέριο. Άλλα προβλήματα αν και δε μπορούν να ε-
πιλυθούν αναλυτικά λόγω της πολυπλοκότητας τους προσεγγίζονται κάνοντας 
χρήση παραδοχών που οδηγούν σε απλούστευση της επίλυσης. Μία ακριβής λύ-
ση μπορεί να δοθεί τότε για το απλουστευμένο πρόβλημα. Οι προσομοιώσεις έρ-
χονται να δώσουν ακριβείς απαντήσεις σε προβλήματα που μελετώνται κάτω 
από αυτές τις συνθήκες. Το αν το μοντέλο προσομοίωσης το οποίο χρησιμοποιή-
θηκε περιγράφει ορθώς το πραγματικό σύστημα δίνει η σύγκριση των αποτελε-
σμάτων της προσομοίωσης με τα πραγματικά πειραματικά δεδομένα. Επιπλέον, 
σύγκριση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης με αυτά τα οποία προκύπτουν 
από προβλέψεις της θεωρίας αποτελεί έλεγχο της ορθότητας της δεύτερης (εικ. 
1.2). Εξάλλου, στα πλαίσια μιας προσομοίωσης ένα σύστημα μπορεί να μελετηθεί 
χωρίς κανένα πρόβλημα κάτω από εικονικές ακραίες συνθήκες πίεσης και θερ-
μοκρασίας, κάτι το οποίο δε μπορεί να γίνει εύκολα πειραματικά.  
 
 

 
Εικ. 1.2 Διασύνδεση μεταξύ πειράματος, θεωρίας και 
υπολογιστικών προσομοιώσεων στη μελέτη υγρών[3] 

 
  

1.3 Διάρθρωση διατριβής 
 
Στα κεφάλαια από δύο έως πέντε, τα οποία και απαρτίζουν το πρώτο μέρος της 
διατριβής, θα εισάγουμε το γενικότερο πλαίσιο κάτω από το οποίο θα γίνει η με-
λέτη των φυσικών συστημάτων αμφίφιλων σωματιδίων πυρήνα – κελύφους. Η 
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προσέγγιση μας θα είναι αυτοτελής χωρίς την απαίτηση σχετικών γνώσεων από 
την πλευρά του αναγνώστη πάνω στα ζητήματα όπου θα συζητηθούν. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη και περιεκτική παρουσίαση των 
βασικότερων εννοιών της στατιστικής μηχανικής όπου αφορούν τα συστήματα 
τα οποία μας ενδιαφέρουν και διέπουν τις υπολογιστικές μεθόδους και τεχνικές 
όπου θα χρησιμοποιήσουμε για τη μελέτη αυτών.  
 Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε δύο από τις πιο διαδεδομένες και 
ανεπτυγμένες υπολογιστικές μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται (και) για τη μελέ-
τη προβλημάτων στατιστικής μηχανικής, τη μέθοδο Monte Carlo καθώς και τη 
μέθοδο μοριακής δυναμικής. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην πρώτη καθώς είναι 
και η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για τις υπολογιστικές προσομοιώσεις 
μας. Η μέθοδος της μοριακής δυναμικής παρουσιάζεται σύντομα μέσω μιας συ-
νοπτικής αναφοράς των βασικότερων εννοιών της για λόγους πληρότητας. 
 Μετά και τα τρία πρώτα κεφάλαια έχουμε ήδη θέσει τις απαραίτητες θεω-
ρητικές βάσεις για τη μελέτη μιας ευρείας γκάμας φυσικών συστημάτων. Την επι-
λογή μας για εστίαση της μελέτης μας στα συγκεκριμένα συστήματα όπου θα 
παρουσιαστούν αργότερα δικαιολογούν τα επόμενα δύο κεφάλαια. 
 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται σύντομα το αντικείμενο νανοεπιστη-
μών και νανοτεχνολογίας και με αυτόν τον τρόπο το μέχρι τώρα θεωρητικό 
πλαίσιο συμπληρώνεται με την αναφορά στο τεχνολογικό ενδιαφέρον που προ-
σελκύουν νανοσκοπικά συστήματα. 
 Με το ίδιο σκεπτικό αναπτύσσεται και το πέμπτο κεφάλαιο στο οποίο γίνε-
ται εκτενής αναφορά στο φαινόμενο της αυτο-οργάνωσης και της αυτο-
συναρμολόγησης. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές αρχές όπου διέπουν τις 
διαδικασίες αυτές και γίνεται μια σύντομη περιήγηση σε αυτο-οργανούμενα συ-
στήματα με πλούσια σύγχρονη βιβλιογραφία.  
 Μετά τη σύντομη εισαγωγή στα παραπάνω θέματα, μπορούμε να προχω-
ρήσουμε στο δεύτερο μέρος της διατριβής με τα κεφάλια από έξι και επτά τα ο-
ποία αφορούν αυτή καθ’ αυτή τη μελέτη της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς και 
της διεργασίας αυτο-συναρμολόγησης συστημάτων σωματιδίων πυρήνα - κελύ-
φους νανοσκοπικών διαστάσεων με σύγχρονο τεχνολογικό ενδιαφέρον βάσει 
υπολογιστικών προσομοιώσεων Monte Carlo. 
 Στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε ένα μαθηματικό μοντέλο για την πε-
ριγραφή δισδιάστατων ημιδισκόμορφων σωματιδίων και των αντίστοιχων δια-
σωματιδιακών αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια 
πρώτη θεωρητική πρόβλεψη για τη κατάσταση πυκνής κατάληψης και την αυτο-
συναρμολόγηση τέτοιων συστημάτων. Στη συνέχεια θα δοθούν πρακτικές λεπτο-
μέρειες όσον αφορά τις υπολογιστικές μεθόδους όπου χρησιμοποιήθηκαν και τέ-
λος, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα προσο-
μοιώσεων επιλεγμένων συστημάτων προς επιβεβαίωση των αρχικών μας θεωρη-
τικών προβλέψεων. Αναφορά θα γίνει τόσο σε συστήματα σκληρών διασωματι-
διακών αλληλεπιδράσεων καθώς και σε συστήματα με μαλακές αλληλεπιδράσεις.  
 Η αυτο-συναρμολόγηση και η εν γένει συμπεριφορά συστημάτων δισδιά-
στατων δισκόμορφων σωματιδίων αποτελεί το θέμα του έβδομου κεφαλαίου. Θα 
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παρουσιαστούν αποτελέσματα τόσο πάνω σε συστήματα με σκληρές διασωμα-
τιδιακές αλληλεπιδράσεις όσο και σε συστήματα με μαλακές. Η πρώτη ειδικά πε-
ρίπτωση μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα καθώς θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων 
με τα αντίστοιχα τα οποία βρίσκονται στη βιβλιογραφία. Η ταύτιση τους θα απο-
τελέσει και την πιστοποίηση της ορθότητας των αποτελεσμάτων όλων των συ-
στημάτων όπου μελετήθηκαν. 
 Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται μια σειρά από συστήματα τα ο-
ποία μπορούν να μελετηθούν άμεσα με μικρές τροποποιήσεις της μεθοδολογίας 
την οποία αναπτύξαμε και με αυτή τη σύντομη αναφορά θα ολοκληρωθεί η δια-
τριβή. 
 





 

 
 
 

Στατιστική μηχανική 
 
 
 

Η στατιστική μηχανική περιγράφει ένα φυσικό σύστημα βάσει της στατιστικής 
συμπεριφοράς των ατόμων και μορίων όπου το αποτελούν. Πραγματοποιεί τη 
σύνδεση μεταξύ των μικροσκοπικών ιδιοτήτων των ατόμων και των μορίων, με 
τις μακροσκοπικές ιδιότητες των υλικών που παρατηρούνται στην καθημερινή 
ζωή. Τα σωματίδια τα οποία αποτελούν το εκάστοτε σύστημα συχνά υπακούουν 
απλές σε μορφή εξισώσεις κίνησης και κατά συνέπεια το σύστημα μπορεί να πε-
ριγραφεί μαθηματικά με άμεσο τρόπο. Ωστόσο, ο αριθμός των εξισώσεων είναι 
πολύ μεγάλος καθιστώντας την αναλυτική λύση του προβλήματος αδύνατη. Οι 
εξωτερικές παράμετροι καθορίζουν τους περιορισμούς κάτω από τους οποίους 
υπάρχει ένα μακροσκοπικό σύστημα. Εισάγουμε εδώ τις έννοιες της μακροκατά-
στασης και μικροκατάστασης. 

Μακροκατάσταση (macrostate) είναι η κατάσταση ενός συστήματος η 
οποία περιγράφεται επακριβώς από μέτρηση θερμοδυναμικών ιδιοτήτων του συ-
στήματος όπως η πίεση, ο όγκος, η θερμοκρασία κτλ. Αντίθετα, και κατά την 
κλασσική θεώρηση, ο όρος μικροκατάσταση (microstate) αναφέρεται σε κάθε 
κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό σύνολο παραμέτρων οι 
οποίες περιγράφουν τις θέσεις και ορμές των μερών όπου αποτελούν το σύστημα. 
Από όλες τις μικροκαταστάσεις όπου θα μπορούσε το σύστημα να βρίσκεται ι-
κανοποιώντας τους περιορισμούς των εξωτερικών παραμέτρων, αυτό βρίσκεται 
σε μία μόνο από αυτές κάθε χρονική στιγμή. Για αυτό το λόγο στο σύνολο τους 
αυτές οι μικροκαταστάσεις ονομάζονται προσιτές (accessible microstates). Γνωρί-
ζουμε πως η μακροκατάσταση ενός συστήματος δεν αλλάζει όσο οι εξωτερικές 
παράμετροι δεν αλλάζουν. Ωστόσο κανένα σύστημα δε μπορεί να θεωρηθεί πα-
ρά σα μέρος ενός μεγαλύτερου το οποίο και το περιέχει ενώ δε βρίσκεται ποτέ 
απόλυτα απομονωμένο με το περιβάλλον του. Καθώς το σύστημα περνά από 
ένα σύνολο ενεργειακά εκφυλισμένων μικροκαταστάσεων όπου περιγράφονται 
από την ίδια μακροκατάσταση (εργαζόμενοι σε μικροκανονική κατανομή), εισά-
γεται ένα είδος δυναμικής στο σύστημα. Η προσιτή δηλαδή μικροκατάσταση με-
ταβάλλεται συνεχώς με το χρόνο. Παρακάτω, αναφερόμενοι σε κατάσταση θα 
εννοούμε μικροκατάσταση. Στη συνέχεια αναπτύσσονται κάποια βασικά σημεία 
της στατιστικής μηχανικής, όσα κρίνονται απαραίτητα για την θεωρητική θεμε-
λίωση των υπολογιστικών μεθόδων όπου θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω[4][5]. 
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 Υποθέτουμε πως ένα σύστημα βρίσκεται στην κατάσταση μ . Με 
( )R dtμ ν→  παρίσταται η πιθανότητα μετάβασης (transition probability) του 

συστήματος από την κατάσταση μ  σε μία νέα, έστω ν , ύστερα από χρόνο dt . 
Θα θεωρήσουμε πως ο ρυθμός μετάβασης ( )R μ ν→  είναι ανεξάρτητος του 

χρόνου. Ορίζουμε στη συνέχεια την ποσότητα ( )w tμ  ως την πιθανότητα το σύ-
στημα να βρίσκεται στην κατάσταση μ  σε χρόνο t . Για προφανείς λόγους θα 
ισχύει 
 1wμ

μ

=∑  (2.1) 

Με βάση τα παραπάνω θα ισχύει για τη μεταβολή της πιθανότητας ( )w tμ  

 ( ) ( ) ( ) ( )
dw

w t R w t R
dt

μ
ν μ

ν

ν μ μ ν⎡ ⎤= → − →⎣ ⎦∑  (2.2) 

Ο πρώτος όρος του δεύτερου μέλους της εξίσωσης 2.2 αναπαριστά το ρυθμό ό-
που το σύστημα καταλήγει στην κατάσταση μ  ενώ ο δεύτερος όρος το ρυθμό 
όπου την εγκαταλείπει. Έστω πως κάποιο μακροσκοπικό μέγεθος Q , μπορεί να 
πάρει μια σειρά από τιμές ανάλογα με τη μικροκατάσταση του συστήματος κάθε 
στιγμή, τιμή την οποία συμβολίζουμε με Qμ . Ορίζουμε σαν αναμενόμενη τιμή (ex-
pected value) του μεγέθους σε τυχαίο χρόνο t  αυτή που δίνεται από την παρακά-
τω σχέση 
 ( )Q Q w tμ μ

μ

=∑  (2.3) 

και είναι η ίδια με αυτή που μετριέται πειραματικά. Θεωρούμε ένα μεγάλο σύνολο 
συστημάτων πανομοιότυπων με το υπό μελέτη μακροσκοπικό σύστημα. Αυτά 
βρίσκονται κάτω από τις ίδιες ακριβώς παραμέτρους και υπό τις ίδιες ακριβώς 
συνθήκες στο περιβάλλον τους. Μετρώντας στιγμιαία την τιμή του μεγέθους Q  
σε κάθε ένα από αυτά η αναμενόμενη τιμή του θα ήταν ίση με το μέσο όρο αυτών. 
Εναλλακτικά η αναμενόμενη τιμή μπορεί να θεωρηθεί ως ο μέσος όρος των τιμών 
που προκύπτουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς το υπό μελέτη σύστημα 
εξελίσσεται χρονικά.  
 Αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι η μελέτη συστημάτων σε θερμοδυ-
ναμική ισορροπία (thermodynamic equilibrium). Από τη σχέση όπου δίνει τη με-
ταβολή της πιθανότητας ( )w tμ  προκύπτει ότι το πρώτο μέλος μηδενίζεται όταν 
οι όροι του δεύτερου μέλους αλληλοαναιρούνται δηλαδή οι πιθανότητες wμ  απο-
κτούν σταθερές τιμές. Όταν συμβαίνει αυτό, το σύστημα βρίσκεται σε θερμοδυ-
ναμική ισορροπία. Παρατηρώντας τη σχέση 2.2 εύκολα φαίνεται πως ακόμα και 
όταν ένα σύστημα δεν είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία τότε οι πιθανότητες 
των προσιτών καταστάσεων θα ανακατανεμηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε, τε-
λικά το σύστημα να βρεθεί σε ισορροπία. Επιπλέον, οι πιθανότητες καταστάσεων 

( )lim
t

p w tμ μ→∞
=  σε ισορροπία  είναι γνωστές εκ των προτέρων καθώς ισχύει 

 /1 kTp e
Z

μ
μ

−Ε=  (2.4) 
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Με Eμ  συμβολίζεται η ενέργεια της κατάστασης μ , k  είναι η σταθερά του 
Boltzmann, T  η θερμοκρασία και Z  η συνάρτηση επιμερισμού η οποία εγγυάται 
πως 1pμ

μ

=∑ . Η τιμή της δίνεται από τη σχέση  

 /E kTe μ

μ

−Ζ =∑  (2.5) 

Η γνώση της συνάρτησης επιμερισμού επιτρέπει τον υπολογισμό σχεδόν οποιου-
δήποτε μακροσκοπικού μέγεθος Q  περιγράφει το σύστημα με χρήση της σχέσης 

 1 EQ p Q Q e
Z

μβ
μ μ μ

μ μ

−= =∑ ∑  (2.6) 

όπου 1/ kTβ = . Για παράδειγμα η αναμενόμενη τιμή της ενέργειας του συστήμα-
τος δίνεται από την έκφραση  

 1 EE E e
Z

μβ
μ

μ

−= ∑  (2.7) 

Καθώς όπως είπαμε το σύστημα διέρχεται από μια σειρά προσιτών κατα-
στάσεων η τιμή μιας ποσότητας Q  διακυμαίνεται  γύρω από τη μέση τιμή της. 
Συμφυές χαρακτηριστικό των προβλημάτων στατιστικής μηχανικής είναι η ύ-
παρξη στατιστικού σφάλματος. Τότε τον υπολογισμό της μέσης τιμής συνοδεύει 
ο υπολογισμός της διασποράς (ή τυπικής απόκλισης) του μεγέθους. Στην περί-
πτωση της ενέργειας η διασπορά βρίσκεται από τη σχέση 

 ( )2 22 2σΕ = Ε − Ε = Ε − Ε  (2.8) 

Εύκολα αποδεικνύεται η σχέση της διασποράς από την συνάρτηση επιμερισμού 
ως 

 
2

2
2

ln Zσ
βΕ

∂
=

∂
 (2.9) 

Οι διακυμάνσεις μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες για πολύ μεγάλα συστήματα. 
Για παράδειγμα, ο λόγος της εσωτερικής ενέργειας ενός λίτρου αερίου σε συνθή-
κες δωματίου προς την τυπική απόκλιση που την συνοδεύει υπολογίζεται περί-
που 2010 . Γενικά υπολογίζεται πως ο λόγος αυτός είναι ανάλογος του 1/ V , 
όπου V  ο όγκος του συστήματος. Το όριο των μεγάλων συστημάτων πάνω από 
το οποίο οι διακυμάνσεις πρακτικά εξαλείφονται ονομάζεται θερμοδυναμικό ό-
ριο (thermodynamic limit). Αντίθετα στα πλαίσια μιας προσομοίωσης λόγω πε-
ριορισμένων υπολογιστικών πόρων αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε με αρκετά 
μικρότερα συστήματα όπου οι διακυμάνσεις παύουν να είναι αμελητέες. Τότε ο 
υπολογισμός της τυπικής απόκλισης είναι επιβεβλημένος προκειμένου να εκτιμη-
θεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων.  
 Ξαναγράφουμε την έκφραση της αναμενόμενης τιμής ενός μεγέθους Q  το 
οποίο αφορά μακροσκοπική ιδιότητα κανονικού συνόλου ως 

 

E

E

e Q
Q

e

μ

ν

β

μ
β

ν

μ μ−

−=
∑

∑
 (2.10) 
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όπου Qμ μ  εκφράζει την αναμενόμενη τιμή του τελεστή του μεγέθους Q  στην 

κατάσταση μ . Γνωρίζουμε επιπλέον πως E He eμβ βμ μ− −= , όπου με H  συμβο-
λίζεται η χαμιλτονιανή του συστήματος. Μπορούμε επομένως να ξαναγράψουμε 
την τελευταία σχέση ως 

 
( )
( )

H
H

H H

e Q Tr e Q
Q

e Tr e

β
β

μ
β β

ν

μ μ

ν ν

−
−

− −
= =
∑
∑

 (2.11) 

Με Tr  συμβολίζεται το ίχνος των τελεστών το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι αμε-
τάβλητο σε αλλαγή βάσης.  Έχουμε επομένως το δικαίωμα να επιλέξουμε όποιο 
σύνολο βάσης επιθυμούμε όπως για παράδειγμα το σύνολο των ιδιοσυναρτήσε-
ων της θέσης ή της ορμής των σωματιδίων. Η κινητική ενέργεια K  του συστήμα-
τος είναι τετραγωνική συνάρτηση των ορμών των σωματιδίων και επομένως οι 
ιδιοκαταστάσεις του τελεστή της ορμής είναι και ιδιοσυναρτήσεις του κινητικού 
τελεστή. Επιπλέον, τα στοιχεία πίνακα του τελεστή της δυναμικής ενέργειας U  
υπολογίζονται εύκολα στο σύνολο των ιδιοσυναρτήσεων θέσης. Ωστόσο, ο πί-
νακας του τελεστή χαμιλτονιανή όπως αυτή προκύπτει σαν άθροισμα κινητικού 
και δυναμικού μέρους, δεν είναι διαγώνιος ως προς κανένα από τα δύο σύνολα 
βάσεων. Η κατάσταση απλοποιείται στο κλασσικό όριο όπου  
 ( ) ( )H U KTr e Tr e eβ β β− − −  (2.12) 

Αν συμβολίσουμε με r  τα ιδιοδιανύσματα του τελεστή θέσης και με k  τα ιδιο-
διανύσματα του τελεστή της ορμής αναπτύσσουμε την τελευταία σχέση ως 
 ( )

,

H U K

r k
Tr e r e r r k k e k k rβ β β− − −= ∑  (2.13) 

Κάθε παράγοντας υπολογίζεται άμεσα ενώ το άθροισμα πάνω στις καταστάσεις 
αντικαθίσταται με ολοκλήρωση πάνω σε όλες τις συντεταγμένες και ορμές. Τελι-
κά βρίσκεται 
 ( ) ( )HHTr e C d e ββ − Γ− Γ∫  (2.14) 

όπου C  σταθερά ίση με ( )31/ !Nh N  για συστήματα N  μη διακρίσιμων σωματιδί-

ων ενώ με { },N Nq pΓ =  συμβολίζεται η μικροσκοπική κατάσταση του συστήμα-

τος. Με h  συμβολίζεται η σταθερά του Plank. Παρόμοια σχέση προκύπτει στο 
κλασσικό όριο και για το ( )HTr e Qβ− . Η ακριβής μορφή των μεταβλητών των συ-

ντεταγμένων των θέσεων { }1 2, ,...,N
Nq q q q=  και ορμών { }1 2, ,...,N

Np p p p=  αλ-
λάζει κατά περίπτωση. Τελικά, η αναμενόμενη τιμή ενός μεγέθους Q  γράφεται 

 
( ) ( )

( )

( ) ( )
( )

,

,

,
N N

N N

H p r HN N N N

HH p qN N

dp dq e Q p q d e Q
Q

d edp dq e

β β

ββ

− − Γ

− Γ−

Γ Γ
= =

Γ
∫ ∫

∫∫
 (2.15) 

Το ολοκλήρωμα πάνω στις ορμές υπολογίζεται αναλυτικά καταλήγοντας στην 
επόμενη σχέση για τη συνάρτηση επιμερισμού 
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 ( )'
NU qNC dq e β−

Ζ = ∫ , 
( )3 3

6 3

2
'

!

m
C

N h

π

β
=  (2.16) 

όπου m  η μάζα κάθε σωματιδίου. Για σωματίδια χωρίς σφαιρική συμμετρία 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επιπλέον τον προσανατολισμό τους και τη στρο-
φορμή τους. Τότε ( ),q r= Ω , όπου r  είναι συντεταγμένες θέσης και Ω  γενικά 
τρεις γωνίες οι οποίες περιγράφουν τον προσανατολισμό κάθε σωματιδίου στο 
χώρο, όπως οι γωνίες Euler.  Ο παράγοντας της συνάρτηση επιμερισμού σε αυτή 
την περίπτωση γράφεται  

 
( )6 3

12 6

2
'

! x y z

m
C

N h I I I

π

β
=  (2.17) 

όπου iI , { , , }i x y z=  οι ροπές αδρανείας στο κύριο μοριακό σύστημα αξόνων. Το 
μόνο που υπολείπεται επομένως για τον υπολογισμό της συνάρτησης επιμερι-
σμού είναι ο υπολογισμός του ολοκληρώματος. Απουσία αλληλεπιδράσεων η 
σχέση 2.16 απλοποιείται ως 

 ( )2' 8
N

Z C Vπ=  (2.18) 

Στην πληθώρα ωστόσο των περιπτώσεων το ολοκλήρωμα πρέπει να υπολογιστεί 
αριθμητικά. 
 
 





 

 
 
 

Monte Carlo και μοριακή δυναμική 
 
 
 

Όπως ήδη αναφέραμε η γνώση της συνάρτησης επιμερισμού αρκεί για την εξα-
γωγή σχεδόν κάθε ενδιαφέρουσας μακροσκοπικής ιδιότητας ενός συστήματος. 
Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο η συνάρτηση επιμε-
ρισμού δίνεται από την απλή σχέση 

 ( )'
NU qNC dq e β−

Ζ = ∫  (3.1) 

Ωστόσο, για τα περισσότερα συστήματα που ενδιαφέρουν ως προς τη μελέτη 
τους ένας αναλυτικός υπολογισμός της είναι ανέφικτος. Μία λύση στο πρόβλημα 
αυτό είναι να καταφύγουμε σε αριθμητικές μεθόδους. Το ολοκλήρωμα της συ-
νάρτησης επιμερισμού υπολογίζεται αριθμητικά υπολογίζοντας κάθε όρο ξεχω-
ριστά και τελικά αθροίζοντας τους. Σε σχετικά μικρά συστήματα αν και ο αριθ-
μός των υπολογισμών είναι συνήθως επίσης μεγάλος, δεν είναι υπολογιστικά 
απαγορευτικός και αποτελέσματα μπορούν να δοθούν μέσα σε πρακτικά χρονι-
κά διαστήματα. Ωστόσο, καθώς βρισκόμαστε μακριά από το θερμοδυναμικό ό-
ριο τα αποτελέσματα των αριθμητικών μεθόδων πολλές φορές αποκλίνουν ση-
μαντικά από τα πειραματικά δεδομένα όπως σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται 
κρίσιμα σημεία. Αν αντίθετα χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερα συστήματα τότε υ-
πεισέρχεται το πρόβλημα των εκτενών αριθμητικών υπολογισμών. Χρειαζόμαστε 
επομένως κατάλληλους αλγόριθμους προκειμένου να μελετήσουμε συστήματα 
αρκετά μεγάλα και σε πρακτικούς χρόνους με ικανοποιητική ακρίβεια αποτελε-
σμάτων. Πολλές είναι οι μέθοδοι και ακόμα περισσότερες οι παραλλαγές τους για 
τη μελέτη προβλημάτων στατιστικής μηχανικής. Η επιλογή μίας συγκεκριμένης 
από αυτές εξαρτάται από την ακριβή φύση του προβλήματος το οποίο καλούμα-
στε να λύσουμε. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε δύο από τις σημαντικότερες, 
τη μέθοδο Monte Carlo και τη μέθοδο της μοριακής δυναμικής, δίνοντας μεγαλύ-
τερη έμφαση στην πρώτη. 
 

3.1 Μέθοδος Monte Carlo 
 
Η μέθοδος Monte Carlo[2][3][4][5] αναπτύχθηκε συστηματικά από τους Neu-
mann, Ulam και Metropolis το 1944 σε μια προσπάθεια μελέτης της διάχυσης νε-
τρονίων σε σχάσιμα υλικά, το οποίο πρακτικά είναι ένα πρόβλημα τυχαίου περι-
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πάτου. Το όνομα ‘Monte Carlo’ επιλέχθηκε λόγω της ευρείας χρήσης τυχαίων α-
ριθμών στους υπολογισμούς. 
 Αποσκοπεί στην εξερεύνηση του φασικού χώρου επιλέγοντας δειγματολη-
πτικά σημεία από αυτόν. Όπως είδαμε παραπάνω η αναμενόμενη τιμή ενός με-
γέθους μπορεί να υπολογιστεί σαν το χρονικό μέσο όρο των τιμών που προκύ-
πτουν κατά τη χρονική εξέλιξη ενός συστήματος. Αυτή ακριβώς τη δυναμική δι-
αδικασία μιμείται η μέθοδος Monte Carlo αναγκάζοντας το μοντέλο να περάσει 
από μια σειρά καταστάσεων με τέτοιο τρόπο ώστε η πιθανότητα να βρίσκεται 
μία κατάσταση, έστω μ , τη χρονική στιγμή t  να ισούται με την πιθανότητα 

( )w tμ  που περιγράφει το πραγματικό σύστημα. Η έννοια του χρόνου εδώ δεν εί-
ναι απόλυτη αλλά αναφέρεται στις διαδοχικές καταστάσεις από τις οποίες διέρ-
χεται το σύστημα. Επανερχόμενοι στη σχέση 2.2, οι ρυθμοί μετάβασης ( )R μ ν→  
επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε η λύση ισορροπίας ( t→∞ ) να συμπίπτει με την 
κατανομή Boltzmann.   
 Η αναμενόμενη τιμή ενός μεγέθους όπως αυτή προκύπτει από τη σχέση 2.6 
μπορεί να υπολογισθεί για μικρά μόνο συστήματα καθώς το άθροισμα εκτελείται 
πάνω σε όλες τις καταστάσεις. Το πλεονέκτημα της μεθόδου Monte Carlo είναι 
ότι χρειάζεται ένα μόνο μικρό μέρος καταστάσεων για την ακριβή εκτίμηση ενός 
μεγέθους, αυτές όπου συνεισφέρουν κυρίως στο μέσο όρο. 
 Επιλέγοντας M  καταστάσεις με πιθανότητα pμ  από το σύνολο των κατα-
στάσεων η μέση τιμή ενός μεγέθους Q  θα δίνεται από τη σχέση 
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Η αναμενόμενη τιμή Q  συμπίπτει με το MQ  όταν το M  είναι ίσο με τον συνολι-
κό αριθμό πιθανών καταστάσεων. Καθώς όμως όπως ήδη αναφέραμε αυτή η 
προσέγγιση δεν είναι πρακτική, το MQ  μπορεί να πλησιάσει με ικανοποιητική α-
κρίβεια την αναμενόμενη τιμή, ακόμα και για μικρά M  αρκεί οι πιθανότητες pμ  
να επιλεχθούν κατάλληλα.  

Εδώ εισάγεται η έννοια της δειγματοληψίας βάσει σπουδαιότητας 
(importance sampling). Έστω ότι η πιθανότητα επιλογής μια κατάστασης μ  δίνε-
ται από τη σχέση 2.4. Τότε  η σχέση όπου δίνει το MQ  γίνεται 

 
1

1
i

M

M
i

Q Q
M μ

=

= ∑  (3.3) 

Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο με μεγαλύτερη πιθανότητα επιλέγονται οι καταστά-
σεις όπου το φυσικό σύστημα είναι πιθανότερο να βρεθεί, καταστάσεις δηλαδή οι 
οποίες έχουν μεγαλύτερο στατιστικό βάρος. Αυτό που υπολείπεται είναι ένας μη-
χανισμός για τη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια νέα με τέτοιο τρόπο ώστε 
κάθε κατάσταση να εμφανίζεται όπως επιτάσσει η κατανομή Boltzmann. Ένας 
τέτοιος μηχανισμός είναι οι διεργασίες Markov οι  οποίες παράγουν νέες κατα-
στάσεις έχοντας γνώση μόνο της παρούσας, ιδιότητα γνωστή ως έλλειψη μνήμης 
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(memory-less property). Η πιθανότητα να παραχθεί μία νέα κατάσταση ν  ονο-
μάζεται πιθανότητα μετάβασης ( )P μ ν→  και για μια πραγματική διεργασία 
Markov θα πρέπει να είναι αμετάβλητες με το χρόνο και δε θα πρέπει να εξαρτώ-
νται παρά μόνο από τα χαρακτηριστικά των δύο καταστάσεων μ  και ν . Η πι-
θανότητα μετάβασης ( )P μ μ→   μπορεί να είναι μη μηδενική δηλαδή υπάρχει 
πεπερασμένη πιθανότητα το σύστημα να παραμείνει στην ίδια κατάσταση ενώ 
θα πρέπει να ισχύει 
 ( ) 1P

ν

μ ν→ =∑  (3.4) 

Σε μία προσομοίωση Monte Carlo εφαρμόζοντας επαναλαμβανόμενα μια διερ-
γασία Markov δημιουργείται μια αλυσίδα καταστάσεων δηλαδή μια σειρά από 
διαδοχικές καταστάσεις Markov. Αυτή η διεργασία εγγυάται πως με αφετηρία 
οποιαδήποτε κατάσταση, το σύστημα θα περάσει τελικά από μια αλληλουχία 
καταστάσεων με πιθανότητα όπως αυτή δίνεται από την κατανομή Boltzmann, 
αρκεί να πληρούνται δύο επιπλέον προϋποθέσεις, αυτή της εργοδικότητας (er-
godicity) και της αναλυτικής ισορροπίας (detailed balance). 
 Η συνθήκη της εργοδικότητας εξασφαλίζει πως κάθε κατάσταση του συ-
στήματος είναι προσβάσιμη από την αλυσίδα Markov. Αν με αφετηρία μία συ-
γκεκριμένη κατάσταση μ  μία άλλη κατάσταση ν  δεν είναι προσβάσιμη με κανέ-
ναν τρόπο τότε η πιθανότητα της κατάστασης ν  θα είναι μηδενική και όχι ίση με 
pν  όπως θα έπρεπε. Ακόμα και αν η πιθανότητα μετάβασης μεταξύ δύο κατα-
στάσεων είναι μηδενική θα πρέπει να εξασφαλίζεται τουλάχιστον μία οδός μέσω 
ενδιάμεσων καταστάσεων μη μηδενικής πιθανότητας όπου θα τις ενώνει μεταξύ 
τους. 
 Η προϋπόθεση της αναλυτικής ισορροπίας είναι αυτή η οποία εξασφαλίζει 
πως οι καταστάσεις της αλυσίδας Markov παράγονται με πιθανότητες που ικα-
νοποιούν την κατανομή Boltzmann. Μαθηματικά η κατάσταση ισορροπίας περι-
γράφεται ως 
 ( ) ( )p P p Pμ ν

ν ν

μ ν ν μ→ = →∑ ∑  (3.5) 

Με χρήση της σχέσης 3.4, η 3.5 γράφεται 
 ( )p p Pμ ν

ν

ν μ= →∑  (3.6) 

Για κάθε σύνολο πιθανοτήτων μετάβασης όπου ικανοποιείται η προηγούμενη 
σχέση, η πιθανότητα pμ  θα είναι αυτή που εκφράζει την κατάσταση ισορροπίας. 
Ωστόσο η σχέση αυτή δε διασφαλίζει πως υπάρχει μόνο ένα τέτοιο σύνολο. Είναι 
πιθανό το σύστημα να βρεθεί σε μια κατάσταση δυναμικής ισορροπίας όπου η 
κατανομή πιθανοτήτων να περνάει κυκλικά από διαφορετικές τιμές. Η επιπλέον 
συνθήκη 
 ( ) ( )p P n p Pμ νμ ν μ→ = →  (3.7) 
αποτελεί  μαθηματική έκφραση του γεγονότος ότι ένα σύστημα αλλάζει από την 
κατάσταση μ  στην κατάσταση ν  με τον ίδιο ρυθμό όπου μπορεί να επιστρέψει 
από την ν  στη μ . Η σχέση αυτή εξασφαλίζει το αμετάβλητο της συνάρτησης πι-
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θανοτήτων με το χρόνο. Προκειμένου η κατανομή πιθανοτήτων να αλλάξει σε 
κάποιο βήμα της διαδικασίας Markov, στα πλαίσια μιας δυναμικής ισορροπίας, 
ένας από τους δύο όρους της 3.7 θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερος. Όπως είδαμε 
παραπάνω η αλυσίδα Markov εν τέλει θα περιέχει καταστάσεις οι οποίες εμφανί-
ζονται όπως υποδεικνύει η εκάστοτε κατανομή pμ . Θέλοντας η κατανομή αυτή 
να είναι η κατανομή Boltzmann θα πρέπει 

 ( )
( )

( )P p e
P p

ν μβν

μ

μ ν
ν μ

− Ε −Ε→
= =

→
 (3.8) 

Αυτή η εξίσωση σε συνδυασμό με την 3.4 θέτει περιορισμούς ως προς την επιλο-
γή των πιθανοτήτων μετάβασης ( )P μ ν→ . Αν οι σχέσεις 3.4 και 3.8 ικανοποι-
ούνται τελικά η διαδικασία Markov θα φέρει το σύστημα σε ισορροπία παράγο-
ντας καταστάσεις σύμφωνα με την κατανομή Boltzmann.  

Οι σχέσεις 3.4 και 3.8 αφήνουν μεγάλη ελευθερία στην επιλογή της έκ-
φρασης των πιθανοτήτων μετάβασης και δεν είναι εμφανές ποια θα πρέπει να εί-
ναι η ακριβής μορφή της. Τα πράγματα γίνονται ευκολότερα εισάγοντας την έν-
νοια της πιθανότητας αποδοχής (acceptance ratio) και της πιθανότητας επιλογής 
(selection probability). Όπως είδαμε παραπάνω η πιθανότητα μετάβασης 
( )P μ μ→  μπορεί να πάρει μη μηδενικές τιμές. Έχουμε επομένως την ευχέρεια να 

επιλέξουμε τις πιθανότητες μετάβασης ( )P μ ν→  κατά βούληση αρκεί να επιλέ-

ξουμε την πιθανότητα ( )P μ μ→  με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιείται η σχέση 

3.3. Επιπλέον η πιθανότητα ( )P ν μ→  θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα έτσι ώ-
στε να ικανοποιείται η σχέση 3.8. Μαθηματικά θα εκφράζαμε τα παραπάνω ως 
 ( ) ( ) ( )P g Aμ ν μ ν μ ν→ = → →  (3.9) 

όπου ( )g μ ν→  η πιθανότητα επιλογής και ( )A μ ν→  η πιθανότητα αποδοχής. 
Η πιθανότητα επιλογής δίνει την πιθανότητα να επιλεγεί μία νέα κατάσταση ν  
δεδομένης της αρχικής μ  και η πιθανότητα επιλογής να γίνει η νέα κατάσταση 
δεκτή. Σε περίπτωση που η νέα κατάσταση δε γίνει δεκτή το σύστημα παραμένει 
στην κατάσταση μ . Από συνδυασμό των 3.8 και 3.9 προκύπτει  

 ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

( )P g A
e

P g A
ν μβμ ν μ ν μ ν

ν μ ν μ ν μ
− Ε −Ε→ → →

= =
→ → →

 (3.10) 

 Ο αλγόριθμος Monte Carlo αναλαμβάνει να παράγει νέες καταστάσεις με 
πιθανότητα ( )g μ ν→  οι οποίες γίνονται δεκτές με πιθανότητα ( )A μ ν→ . Ο λό-
γος της σχέσης 3.10 δεν επηρεάζεται με πολλαπλασιασμό αριθμητή και παρονο-
μαστή με τον ίδιο παράγοντα. Επιπλέον, συμφέρει υπολογιστικά η πιθανότητα 
αποδοχής να είναι όσο πιο κοντά στη μονάδα ώστε το σύστημα να διέλθει από 
όσο το δυνατόν περισσότερες καταστάσεις σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα. 
Αυτό που γίνεται πρακτικά είναι ο μεγαλύτερος εκ των όρων ( )A μ ν→  και 

( )A ν μ→  να εξισωθεί με τη μονάδα ύστερα από πολλαπλασιασμό και των δύο 
με κατάλληλο παράγοντα.  
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 Ο πρώτος χρονολογικά και πιο διαδεδομένος αλγόριθμος Monte Carlo είναι 
ο αλγόριθμος του Metropolis. Η ονομασία του προέρχεται από τον Nicolas 
Metropolis όταν μαζί με τους συνεργάτες του το 1953 τον χρησιμοποίησαν για 
την προσομοίωση αερίων σκληρών σφαιρών. Ο αλγόριθμος ακολουθεί το μοτίβο 
το οποίο περιγράφηκε παραπάνω. Σε κάθε πιθανή μετάβαση από μια κατάσταση 
μ  σε μία νέα ν  αντιστοιχεί μια πιθανότητα επιλογής με τέτοιο τρόπο ώστε να ι-
κανοποιείται η συνθήκη της εργοδικότητας όπως και μία πιθανότητα αποδοχής 
έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη της αναλυτικής ισορροπίας. Στη συνέχεια 
επιλέγεται τυχαία μία νέα κατάσταση ν  με πιθανότητα ( )g μ ν→  η οποία γίνε-

ται δεκτή τυχαία με πιθανότητα ( )A μ ν→ . Αν η νέα κατάσταση δε γίνει αποδε-
κτή το σύστημα παραμένει στην αρχική κατάσταση μ . Η διαδικασία αυτή επα-
ναλαμβάνεται έως ότου το σύστημα έχει περάσει από αρκετές καταστάσεις ώστε 
να μπορούν να εξαχθούν με ικανοποιητική ακρίβεια οι τιμές των μεγεθών όπου 
το περιγράφουν. Πιο συγκεκριμένα, οι πιθανότητες ( )g μ ν→  επιλέγονται ίσες 
για κάθε πιθανή κατάσταση. Αυτό απλοποιεί τη σχέση 3.10 ως 

 ( )
( )

( )
( )

( )P A
e

P A
ν μβμ ν μ ν

ν μ ν μ
− Ε −Ε→ →

= =
→ →

 (3.11) 

Η σχέση αυτή δεν μας περιορίζει ως προς την ακριβή μορφή της πιθανότητας  
παρά μόνο για το λόγο ( ) ( )/A Aμ ν μ ν→ → .  Εξισώνοντας τον όρο ( )A μ ν→  
με τη μονάδα, πολλαπλασιάζοντας αριθμητή και παρανομαστή με τον ίδιο πα-
ράγοντα τελικά καταλήγουμε στην παρακάτω έκφραση για την πιθανότητα α-
ποδοχής 

 ( )
( ) 0
1 0

E Ee EA
E

ν μβ
ν μ

ν μ

μ ν
− −⎧ −Ε >⎪→ = ⎨

−Ε ≤⎪⎩
 (3.12) 

Αν δηλαδή η νέα κατάσταση έχει ενέργεια μικρότερη ή ίση της αρχικής γίνεται 
πάντα δεκτή ενώ αν η ενέργεια της είναι μεγαλύτερη, γίνεται δεκτή με πιθανότητα 

( )E Ee ν μβ− − . 
 

3.1.1 Προσομοιώσεις Monte Carlo στο σύνολο NPT 
 
Η μελέτη όλων των συστημάτων όπου θα αναφερθούμε έγινε εκτελώντας υπολο-
γιστικές προσομοιώσεις Monte Carlo στο ισόθερμο – ισοβαρές σύνολο (NPT en-
semble). Ο αριθμός των σωματιδίων, η θερμοκρασία και η πίεση είναι καθορισμέ-
να ενώ ο όγκος του συστήματος μπορεί να μεταβάλλεται. 
 Στο σύνολο NPT ο όγκος V  του συστήματος προστίθεται στις μεταβλητές 
όπου περιγράφουν την κάθε μικροκατάσταση Γ  του συστήματος. Τότε η αναμε-
νόμενη τιμή ενός μεγέθους Q  δίνεται από τη σχέση 
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Προκειμένου επομένως δεδομένης μιας κατάστασης να παραχθεί μία νέα αλλά-
ζουμε τη θέση ή/και τον προσανατολισμό των σωματιδίων ή μεταβάλλουμε τον 
όγκο του συστήματος. 
 

3.1.2 Προσομοιωμένη ανόπτηση 
 
Η προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing)[6] αποτελεί γενίκευση της με-
θόδου Monte Carlo για τη μελέτη καταστατικών εξισώσεων ή καταστάσεων σε 
πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αναφέρθηκε πρώτα από τους S. Kirkpatrick, C.D. 
Gelatt και M.P. Vecchi οι οποίοι μελέτησαν την καταστατική εξίσωση και τις πα-
γωμένες καταστάσεις συστημάτων πολλών σωματιδίων. Η ονομασία προέρχεται 
από εκείνη τη θερμική διεργασία κατά την οποία ένα υλικό εκτίθεται για μια πα-
ρατεταμένη χρονική περίοδο σε υψηλή θερμοκρασία και στη συνέχεια ψύχεται με 
χαμηλούς ρυθμούς, τη λεγόμενη ανόπτηση. Ο χαμηλός ρυθμός εγγυάται πως το 
υλικό βρίσκεται σε συνθήκες θερμοδυναμικής ισορροπίας (προσεγγιστικά) κάθε 
χρονική στιγμή. 
 Μία προσομοίωση Monte Carlo λαμβάνει χώρα κάτω από κάποια σταθερή 
θερμοκρασία T  κάθε φορά και κατ’ επέκταση οι τιμές των διάφορων μεγεθών 
όπου υπολογίζονται αντιστοιχούν στη θερμοκρασία αυτή. Επομένως δε παίρ-
νουμε καμιά πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται τα μεγέθη 
συναρτήσει της θερμοκρασίας μέσα σε ένα εύρος τιμών της δεύτερης. Εξάλλου 
ακόμα και στην περίπτωση όπου θέλουμε να μελετήσουμε το σύστημα κάτω από 
κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία πρέπει να είμαστε προσεχτικοί ώστε ο αλγό-
ριθμος να μην παγιδευτεί σε κάποιο τοπικό ελάχιστο στο χώρο των φάσεων. Αυ-
τό γίνεται εύκολα αντιληπτό μελετώντας συστήματα σε πολύ χαμηλή θερμοκρα-
σία. Έχοντας υπόψη μας τον αλγόριθμο του Metropolis εύκολα καταλαβαίνουμε 
πως κάτω από τέτοιες συνθήκες η αποδοχή κάθε κατάστασης με μεγαλύτερη ε-
νέργεια από την τρέχουσα απορρίπτεται σχεδόν πάντα. Το σύστημα επομένως 
δεν έχει την ευκαιρία να κινηθεί οπουδήποτε παρά προς καταστάσεις χαμηλότε-
ρης ενέργειας. Η πιο σίγουρη κατάληξη τότε για ένα σύστημα το οποίο εκκινείται 
από μια τυχαία κατάσταση, προκειμένου για παράδειγμα να μελετηθεί η βασική 
του κατάσταση, είναι ο εγκλωβισμός του αλγορίθμου στο κοντινότερο τοπικό ε-
λάχιστο. Η σωστή προσέγγιση, και εδώ υπεισέρχεται η έννοια της προσομοιωμέ-
νης ανόπτησης, είναι η προσομοίωση του συστήματος σε κάποια αρκετά υψηλή 
θερμοκρασία το αποτέλεσμα της οποία χρησιμοποιείται σαν αρχική κατάσταση 
για μια νέα προσομοίωση σε χαμηλότερη θερμοκρασία. 
 Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι η προσομοιωμένη ανόπτηση αποτελεί, εν 
γένει, μετα-αλγόριθμο για την επίλυση προβλημάτων ολικής βελτιστοποίησης και 
η εφαρμογή του σε συνδυασμό με αλγόριθμους Monte Carlo δεν αποτελεί παρά 
υποπερίπτωση. Ωστόσο η μεθοδολογία αυτή είναι τόσο συνήθης όπου θεωρείται 
δεδομένη σε κάθε αναφορά σε προσομοίωση Monte Carlo εκτός κι αν ειπωθεί δι-
αφορετικά. 
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Μετα-αλγόριθμοι (meta-algorithm) 
Ονομάζονται οι δευτερογενείς αλγόριθμοί, των οποίων δομικά στοιχεία αποτε-
λούν άλλοι απλούστεροι, όπου με κατάλληλη συνεργασία μεταξύ τους επιλύουν 
το δοθέν πρόβλημα. 
Ολική βελτιστοποίηση (global optimization) 
Ονομάζεται ο κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών και την αριθμητικής α-
νάλυσης ο οποίος διαπραγματεύεται τη βελτιστοποίηση μιας συνάρτησης ή ενός 
συνόλου συναρτήσεων. Η πιο συνήθης μορφή της είναι η ελαχιστοποίηση (ή με-
γιστοποίηση) μιας πραγματικής συνάρτησης με την εύρεση του ολικού ελαχί-
στους (ή μεγίστου) του χώρου των λύσεων[7].  
 

3.2 Μοριακή δυναμική 
  
Η μέθοδος μοριακής δυναμικής (molecular dynamics)[2][3][4][5] είναι μια τεχνική 
προσομοίωσης η οποία στηρίζεται στην επίλυση των κλασσικών εξισώσεων κί-
νησης για ένα σύστημα N  σωματιδίων τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέ-
σω ενός δυναμικού V , της μορφής 
 ( ) ( ) ( )2 3, , , ...i i i j i j k

i i j i i j i j i

V v r v r r v r r r
> > >

= + + +∑ ∑∑ ∑∑∑  (3.14) 

Αποτελεί πολύ καλή προσέγγιση για τη μελέτη μιας πληθώρας συστημάτων χω-
ρίς την ανάγκη θεώρησης κβαντομηχανικών φαινομένων. Εργαζόμενοι σε συν-
θήκες σταθερής ενέργειας, αποτελεί μία ντετερμινιστική μέθοδο σε αντίθεση με 
την στοχαστική Monte Carlo, δηλαδή για τις ίδιες αρχικές συνθήκες δίνει πάντα 
τα ίδια αποτελέσματα.  
 Πιο αναλυτικά, αν if  είναι η ολική δύναμη η οποία εφαρμόζεται πάνω στο 
i -οστό σωματίδιο, ir  το διάνυσμα θέσης του και im  η μάζα του, τότε γνωρίζουμε 
πως  

 
2

2
i

i i
d rm f
dt

=  (3.15) 

Κάθε λοιπόν σωματίδιο στο σύστημα περιγράφεται από ένα σύστημα δύο εξισώ-
σεων 

 i
i

drm p
dt

=  και i
i

dp V f
dt

= −∇ =  (3.16) 

όπου ip  η ορμή του σωματιδίου. Το διάνυσμα θέσεως του κάθε σωματιδίου του 
συστήματος τότε βρίσκεται με επίλυση του συστήματος αυτού. Ένας άμεσος 
τρόπος επίλυσης διαφορικών εξισώσεων είναι η μέθοδος πεπερασμένων διαφο-
ρών. Δεδομένων των διανυσμάτων θέσεως των σωματιδίων, των ταχυτήτων 
τους και άλλων δυναμικών μεγεθών τη χρονική στιγμή t , προσπαθούμε να προ-
βλέψουμε τις τιμές των μεγεθών αυτών τη χρονική στιγμή t dt+  με ικανοποιητική 
ακρίβεια. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να γίνει αυτό. Ακολουθεί ένας αρκετά 
ευθύς τρόπος (αν και ένας από τους πολλούς διαθέσιμους). Αν pr , pv , pa  και 
pb  είναι το διάνυσμα θέσης, της ταχύτητας, τη επιτάχυνσης και της δεύτερη πα-
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ραγώγου της ταχύτητας αντίστοιχα, αναπτύσσοντας κατά Taylor γύρω από το 
χρόνο t  παίρνουμε τις εξής εκφράσεις: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 3

2
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p

p

p

p

r t dt r t dtv t dt a t dt b t

v t dt v t dta t dt b t

a t dt a t dtb t

b t dt b t

+ = + + + +

+ = + + +

+ = + +

+ = +

 (3.17) 

Οι παραπάνω εξισώσεις δίνουν τις προβλεπόμενες τιμές των αντίστοιχων μεγε-
θών σε χρόνο t dt+ . Οι προβλεπόμενες τιμές συμβολίζονται με τον εκθέτη p . 
Έχοντας το διάνυσμα θέσης στη μεταγενέστερη χρονική στιγμή υπολογίζουμε τη 
δύναμη η οποία θα ασκείται τότε στο μόριο και κατ’ επέκταση την επιτάχυνση 
του ( )ca t dt+ . Ο εκθέτης c  υποδηλώνει πως η τιμή είναι η διορθωμένη. Η διαφο-
ρά μεταξύ προβλεπόμενης τιμής και διορθωμένης δίνεται από την έκφραση 
 ( ) ( ) ( )c pt dt a t dt a t dtαΔ + = + − +  (3.18) 
Η διαφορά αυτή χρησιμοποιείται για τη διόρθωση των αρχικά προβλεπόμενων 
τιμών ως εξής 
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 (3.19) 

Τέσσερις παράμετροι 0c , 1c , 2c  και 3c  εισάγονται στις παραπάνω εξισώσεις, οι 
τιμές των οποίων επηρεάζουν τη σταθερότητα και την ακρίβεια της τροχιάς του 
σωματιδίου. Οι νέες τιμές των μεγεθών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δεδο-
μένα για τον υπολογισμό εκ νέου της δύναμης η οποία ασκείται πάνω στο σωμα-
τίδιο και στη συνέχεια να διορθωθούν για δεύτερη φορά. Η διαδικασία αυτή επα-
ναλαμβάνεται έως να υπάρξει ικανοποιητική σύγκλιση μεταξύ των τιμών εισόδου 
και εξόδου.  
 Συνοψίζοντας, ένας αλγόριθμος μοριακής δυναμικής βασισμένος στη μέθο-
δο πρόβλεψης - διόρθωσης (predictor - corrector method) όπως παρουσιάστηκε 
παραπάνω, αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Προβλέπονται οι θέσεις, ταχύτητες, επιταχύνσεις, κτλ σε χρονική στιγμή 
t dt+ , δεδομένων των αντίστοιχων τιμών τη χρονική στιγμή t  

2. Υπολογίζονται οι δυνάμεις, και επομένως οι επιταχύνσεις, από τα νέα δι-
ανύσματα θέσης 

3. Διορθώνονται τα μεγέθη σύμφωνα με τις νέες επιταχύνσεις 
4. Υπολογίζονται μεγέθη όπου ενδιαφέρουν όπως η ενέργεια του συστήμα-

τος, η παράμετρος τάξης κτλ., και ο αλγόριθμος επιστρέφει στο βήμα 1 
Ο μάλλον απλοϊκός τρόπος ο οποίος αναπτύχθηκε παραπάνω για την πρόβλεψη 
των μεγεθών αν και κατάλληλος για τη γενική περιγραφή της μεθόδου δε χρησι-
μοποιείται στην πράξη. Από τις πιο διαδεδομένες εναλλακτικές μεθόδους είναι ο 
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αλγόριθμος του Verlet καθώς και παραλλαγές του. Ο αλγόριθμος του Verlet 
χρησιμοποιεί την εξής έκφραση για τον υπολογισμό του διανύσματος θέσης 
 ( ) ( ) ( ) ( )22r t dt r t r t dt dt a t+ = − − +  (3.20) 
Οι ταχύτητες ενώ δε χρειάζονται για τον υπολογισμό της τροχιάς κάθε σωματι-
δίου, είναι χρήσιμες για τον υπολογισμό άλλων μεγεθών όπως η κινητική ενέργεια. 
Η σχέση  

 ( ) ( ) ( )
2

r t dt r t dt
v t

dt
+ − −

=  (3.21) 

δίνει την τελευταία. 
 

 





 

 
 
 

Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογία 
 
 
 

Ένα νανόμετρο ( 910− m) είναι περίπου 10 φορές το μέγεθος των μικρότερων ατό-
μων, όπως το υδρογόνο και ο άνθρακας. Νανοτεχολογία (nanotechnology) είναι 
ο όρος όπου χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη κατασκευή λειτουργικών δο-
μών ή διατάξεων μεγέθους νανομέτρων ενώ νανοεπιστήμη (nanoscience) ονομά-
ζουμε τη μελέτη των φαινομένων στην κλίμακα αυτή[9][10]. Σήμερα ενδιαφερό-
μαστε ιδιαίτερα στο να κατασκευάσουμε διατάξεις όσο το δυνατόν μικρότερες σε 
μέγεθος. Καθώς το μέγεθος πλησιάζει την ατομική κλίμακα οι κλασσικοί φυσικοί 
νόμοι δεν αρκούν για τη μελέτη των φαινομένων και οι νόμοι της κβαντομηχανι-
κής υιοθετούνται. Τότε, τη ποσοτική περιγραφή των φαινομένων αναλαμβάνει η 
εξίσωση του Schrödinger. Έχουμε επομένως τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε 
νέα φαινόμενα καθαρά κβαντικής φύσεως αλλά και τις βελτιωμένες ιδιότητες υ-
λικών δομικών μονάδων νανοσκοπικών διαστάσεων.   
 Δε θα πρέπει ωστόσο να φανταστεί κάποιος πως νανοτεχνολογία και να-
νοεπιστήμες αναφέρονται σε επιστημονική επανάσταση. Τα περισσότερα θέματα 
όπου αυτές περικλείουν προκύπτουν ως λογική συνέπεια της εξέλιξης της ικανό-
τητας της επιστήμης και της τεχνολογίας να ερευνά και να εργάζεται σε όλο και 
μικρότερη κλί-
μακα. Εξάλλου, 
επιστημονικά 
πεδία όπως η 
χημεία ή η βιο-
λογία ανέκαθεν 
δούλευαν σε τέ-
τοιες διαστάσεις 
παρόλο που ο 
όρος νανοεπι-
στήμη εισήχθη 
μόλις πρόσφα-
τα. 

Δομές 
και διατάξεις 
διαστάσεων 
από λίγα έως  

Εικ. 4.1 Σύγκριση μεταξύ μεγεθών στην κλίμακα του μέτρου 
Πηγή: National Nanotechnology Initiative – http://www.nano.gov 
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και εκατοντάδες νανόμετρα έχουν σήμερα παρασκευαστεί. Βλέπουμε επομένως 
πως μικροτεχνολογία και νανοτεχνολογία αλληλεπικαλύπτονται. Η πρόοδος ε-
πομένως πολλών κλάδων της σύγχρονης τεχνολογίας στηρίζεται στην παρα-
σκευή δομών σε κλίμακες της τάξεως των 100nm αλλά και στην βελτίωση των 
τεχνικών κατασκευής τους προς αποδοτικότερες και οικονομικότερες οδούς. Η 
τεχνολογία μικροηλεκτρονικών διατάξεων και η τεχνολογία της πληροφορικής 
είναι παραδείγματα σύγχρονης τεχνολογίας η οποία στηρίζεται στη μεγάλης κλί-
μακας παραγωγή τέτοιων δομών.  
 

4.1 Νανοδομημένα υλικά 
 
Νανοδομημένα υλικά (nanostructured materials) ή νανοϋλικά 
(nanomaterials)[10][11] ονομάζονται τα υλικά των οποίων τα δομικά στοιχεία, 
κρυσταλλίτες, μόρια ή συσσωματώματα μορίων έχουν διαστάσεις στην κλίμακα 
νανομέτρου. Για παράδειγμα, στα πολυκρυσταλλικά νανοδομημένα υλικά ή αλ-
λιώς νανοκρυσταλλικά υλικά (nanocrystalline materials) αναφερόμαστε στο μέ-
γεθος ενός κρυσταλλίτη, ο οποίος αποτελείται από ένα σχετικά μικρό αριθμό α-
τόμων. Συνέπεια αυτού είναι ένα μεγάλο ποσοστό τους να βρίσκονται στην επι-
φάνεια του κρυσταλλίτη. Τότε, επιφανειακές διεργασίες όπως φαινόμενα μετα-
φοράς μάζας και διαμόρφωσης επιφανειακών ενεργειακών σταθμών καθορίζουν 
σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες του υλικού. Η αναφορά μας συγκεκριμένα στα να-
νοκρυσταλλικά υλικά δε θα πρέπει να παρανοηθεί από την άποψη ότι αν και α-
ποτελούν μια σημαντική κατηγορία υλικών δεν είναι η μοναδική και δε χαίρει πε-
ρισσότερης προσοχής από ότι άλλες. Χρησιμοποιήθηκε σα χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα για να αναδείξει την εμφάνιση διεργασιών στη νανοκλίμακα οι οποίες 
κατά τα άλλα παραμένουν σε λανθάνουσα μορφή στα συμβατικά υλικά χωρίς 
να επηρεάζουν τις ιδιότητες τους. 

Οι ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές, οπτικές, φυσικές, χημικές, μαγνητικές και 
μηχανικές ιδιότητες τους είναι και το κίνητρο για την έρευνα που γίνεται πάνω σε 
αυτά ενώ έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες μέθοδοι παρασκευής τους, αν και όχι 
όλοι κατάλληλοι για την επιθυμητή από τη βιομηχανία, μαζική παραγωγή τους. 
Ένας δεύτερος λόγος όπου δικαιολογεί την ενεργή έρευνα πάνω στα νανοϋλικά 
είναι ότι οι φυσικές αρχές όπου διέπουν τις ιδιότητες τους διαφέρουν σε πολλές 
περιπτώσεις ριζικά από αυτές πάνω στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη τεχνολο-
γία (για παράδειγμα η μικροηλεκτρονική σε μεγαλύτερες μετρικές κλίμακες) και 
απαιτούνται νέες μέθοδοι προσέγγισης, οι οποίες ωστόσο μόλις πρόσφατα άρχι-
σαν να αναπτύσσονται.  
 

4.2 Τεχνικές παρασκευής νανοδομών 
 
Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τεχνολογικά κάποια νανοδομή πρέπει πρώτα, 
αν μη τι άλλο, να την παρασκευάσουμε. Για την κατασκευή δομών και διατάξε-
ων νανοσκοπικών διαστάσεων υπάρχουν δύο κύριες κατευθύνσεις: η ‘από πάνω 
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προς τα κάτω’ (top-down) και η ‘από κάτω προς τα πάνω’ (bottom-up) 
[11][13][14]. Η προσέγγιση ‘από πάνω προς τα κάτω’ χρησιμοποιεί μεθόδους οι 
οποίες ήδη έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της μικροηλεκτρονικής, βελτιωμένες 
προκειμένου να καταστούν κατάλληλες και για τη μορφοποίηση δομών διαστά-
σεων νανομέτρων. Περιγράφονται συνοπτικά μερικές από αυτές: 

 Φωτολιθογραφία (photolithography), λιθογραφία δέσμης σωματιδίων (par-
ticle beam lithography). Δέσμη φωτός (υπεριώδες) ή σωματιδίων κατάλλη-
λου μήκους κύματος φωτίζουν το υπόστρωμα κατά περιοχές συγκεκριμέ-
νων μοτίβων με τη βοήθεια μάσκας (mask). Μια σειρά από χημικές διεργα-
σίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για μορφοποίηση των εκτεθειμένων ή 
μη περιοχών καθώς και για την απομάκρυνση της μάσκας. Είναι οι μέθοδοι 
οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον σήμερα για την κατασκευή μικρο-
δομών. Η ανάλυση που επιτυγχάνεται σήμερα φτάνει τα 65nm ή ακόμα και 
τα 37nm. Πλεονέκτημα τους ο ακριβής έλεγχος των μοτίβων και η ταυτό-
χρονη μορφοποίηση όλης της επιφάνειας του υποστρώματος. Ωστόσο, μει-
ονέκτημα αποτελεί η απαίτηση υψηλά καθαρού περιβάλλοντος για τη λει-
τουργία τους.  

 Μοριακή επιταξία δέσμης (molecular beam epitaxy, MBE). Με κατάλληλη 
θέρμανση (εξάχνωση) ενός ή περισσότερων υλικών, μοριακές δέσμες δημι-
ουργούνται με ροή προς κάποιο υπόστρωμα. Τα ατομικά, μοριακά είδη ή 
συσσωματώματα μορίων όπου δημιουργούνται εναποτίθενται σε θερμαι-
νόμενο υπόστρωμα με συγκεκριμένο ρυθμό δημιουργώντας υπερπλέγματα 
(superlattices). Πλεονεκτήματα της μεθόδου τα υψηλής καθαρότητας υμένια 
όπου δίνει, ο ακριβής έλεγχος επί της διαδικασίας ανάπτυξης (ρυθμός, σύ-
σταση υμενίου), η ομοιομορφία του υμενίου και το ότι επιτρέπει την in-situ 
ανάλυση του. Στα μειονεκτήματα ανήκουν τα υψηλά κόστη συντήρησης 
και ο αργός ρυθμός ανάπτυξης των δομών, ακατάλληλος για παραγωγή σε 
μεγάλη κλίμακα. Μία διάταξη MBE φαίνεται στην εικόνα 4.2. 

 Εκτύπωση με ψεκασμό (inkjet printing). Σταγονίδια υλικού ψεκάζονται πά-
νω στο υπόστρωμα από τα ακροφύσια μιας κεφαλής ή σειριακά είτε ταυ-
τόχρονα σε όλη την επιφάνεια. Η ανάλυση μπορεί να φτάσει τα 30nm. Για 
την αντιμετώπιση φαινόμενων διάχυσης αρχικά σχηματίζονται χαραγές επί 
του υποστρώματος με χρήση λιθογραφικών μεθόδων. Το υλικό τότε περιο-
ρίζεται στις χαραγές καθώς ψεκάζεται. Πλεονέκτημα της μεθόδου το χαμη-
λό κόστος της και η ταχύτητα ανάπτυξης των δομών. 

 Λιθογραφία ακίδας σάρωσης (scanning probe lithography). Εναγκαλιάζει 
πλήθος τεχνικών οι οποίες χρησιμοποιούνται ως επεμβατικές μέθοδοι για τη 
σχηματοποίηση επιφανειών (nanopatterning) και διαχείριση σωματιδίων 
νανοσκοπικών διαστάσεων (nanomanipulation). Κατά την dip-pen nano-
lithography (DPN) άτομα εναποτίθενται στην επιφάνεια του υποστρώματος 
τοπικά καθώς αυτά διοχετεύονται σε αυτήν με τη βοήθεια της ακίδας 
(probe) ενός μικροσκοπίου ατομικής δύναμης (εικ. 4.3). Η ακίδα του μικρο-
σκοπίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία κοιλωμάτων 
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(nanoindentation) ή χαραγών (scratching) στο υπόστρωμα απομακρύνο-
ντας μέρη της επιφάνειας.  

 
Μικροσκοπία σάρωσης μηχανικού διεγέρτη (Scanning Probe Microscopy, SPM)  
Αποτελεί ομάδα τεχνικών τόσο χαρακτηρισμού όσο και τροποποίησης των ε-
πιφανειών, με συνέπεια τη διείσδυσή τους στις νανοεπιστήμες και τη νανοτε-
χνολογία. Στην SPM επάγονται τεχνικές όπως η μικροσκοπία σάρωσης φαινο-
μένου σήραγγας (scanning tunneling microscopy, STM) και η μικροσκοπία α-
τομικής δύναμης (atomic force microscope, AFM). Αυτές χρησιμοποιούνται ευ-
ρέως για τη μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων όπως η τοπογραφία, η επιφανεια-
κή συγκέντρωση φορτίου, η μαγνήτιση ή οι τοπικές τριβολογικές ιδιότητες των 
δειγμάτων[15].  

 
 Στο άλλο άκρο, η μοριακή αυτο-συναρμολόγηση και μοριακή αυτο-
οργάνωση αποτελούν τις πιο αντιπροσωπευτικές από τις μεθόδους  ‘από 
κάτω προς τα πάνω’[12]. Η μοριακή αυτο-συναρμολόγηση αναφέρεται στο 
σχηματισμό δομών (σε περιοδικά μοτίβα) από μοριακής φύσεως δομικές 
μονάδες. Η φύση πρώτη υπέδειξε την κατεύθυνση προς τεχνικές παρα-
σκευής δομών με χρήση της διεργασίας της αυτο-συναρμολόγησης. Οι δο-
μικές μονάδες εμπεριέχουν όλη την πληροφορία για το σχηματισμό του τε-
λικού υλικού στη μορφή/τοπολογία τους και στη μορφή αλληλεπιδράσεων 
που επιτρέπουν να αναπτυχθούν μεταξύ τους. Καθώς πρέπει να υπάρχει 
ελευθερία κινήσεων για τη βελτιστοποίηση της θέσης των μορίων, πρέπει να 
αλληλεπιδρούν ασθενώς τόσο μεταξύ τους όσο και με το υπόστρωμα. Μι-
κρός αριθμός διαφορετικών μονάδων και ειδών αλληλεπίδρασης αρκούν 
για να παρασκευαστούν αρκετά πολύπλοκες δομές. Περισσότερα όμως για 
τις αυτο-διεργασίες αυτές θα πούμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 
Εικ. 4.2 Διάταξη μοριακής επιταξίας δέσμης 
Πηγή: Createc Fischer &. Co GmbH - 
http://www.vts-createc.com/ 

Εικ. 4.3 Σχηματική αναπαράσταση αρχής 
της DPN.  
Πηγή: http://chemgroups.northwestern.edu/
mirkingroup/dpn.htm 



 

 

Αυτο-συναρμολόγηση 
και αυτο-οργάνωση 

 
 
 

 
Φαινόμενα στη φύση και στην τεχνολογία τα οποία περιγράφουν την εμφάνιση 
πολυπλοκότητας κατά την οργάνωση μερών απλούστερα σε δομή περιγράφο-
νται από τους όρους αυτο-συναρμολόγηση και αυτο-οργάνωση. Οι δύο αυτές 
έννοιες συχνά συγχέονται μεταξύ τους ως προς το ακριβές νόημα ενώ πολλές 
φορές μέσα στα πλαίσια κάποιων συγκεκριμένων πεδίων έρευνας θεωρούνται 
έως και ταυτόσημες. Εδώ θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιους αρκετά πε-
ριεκτικούς ορισμούς. 
 Ο όρος αυτο-οργάνωση (self-organization)[16] περιγράφει εν γένει τη συλ-
λογική συμπεριφορά δομικών στοιχείων σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ τους. Αναφέρουμε μερικά συστήματα από διάφορα γνωστικά αντικείμε-
να τα οποία εμφανίζουν το φαινόμενο αυτο-οργάνωσης: 

 Η εμφάνιση αυθόρμητης μαγνήτισης των σιδηρομαγνητικών υλικών κάτω 
από  μηδενικό μαγνητικό πεδίο σε χαμηλές θερμοκρασίες καθώς τα spin 
οργώνονται μεταξύ τους. 

 Η ομοιοστασία (homeostatis), η ιδιότητα ενός βιολογικού συστήματος να 
ρυθμίζει το εσωτερικό του περιβάλλον ώστε αυτό να διατηρείται σε μια 
σταθερή κατάσταση, μέσω πολλαπλών προσαρμογών δυναμικής ισορρο-
πίας, που ελέγχονται από ενδοσυνδεόμενους μηχανισμούς ρύθμισης. Εκδη-
λώνεται από το επίπεδο ενός κυττάρου μέχρι ολόκληρου του οργανισμού. 

 Η συμπεριφορά σμήνους ή κοπαδιού όπου πουλιά ή ψάρια αντίστοιχα 
προσαρμόζουν δυναμικά τις θέσεις τους σχετικά μεταξύ τους ώστε να κα-
ταβάλλεται η λιγότερη προσπάθεια κατά τη διάσχιση του αέρα ή του νερού. 

 Ο όρος αυτο-συναρμολόγηση (self-assembly) περιγράφει την αυτόνομη ορ-
γάνωση δομικών στοιχείων σε μοτίβα ή δομές χωρίς εξωτερική παρέμβαση και 
μπορεί να παρατηρηθεί σε όλες τις κλίμακες μεγεθών[17]. Σύμφωνα με αυτόν τον 
ορισμό αποτελεί υποσύνολο της αυτο-οργάνωσης. Παραδείγματα, η αυτό-
συναρμολόγηση κβαντικών τελειών ή η εμφάνιση τάξης σε μοριακά συστήματα 
υγρών κρυστάλλων. 
 Χαρακτηριστικό των διεργασιών αυτών είναι η έλλειψη κεντρικού ελέγχου 
πάνω στα μέρη. Αντίθετα ο ‘έλεγχος’ της δομής είναι διανεμημένος σε όλο το σύ-
στημα. Όλα τα μέρη παρόλο που αλληλεπιδρούν μόνο μεταξύ τους συνεισφέ-
ρουν εξίσου στην αυτο-οργάνωση του συστήματος. Επανερχόμενοι στο παρά-
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δειγμα της αυθόρμητης μαγνήτισης, τα σπιν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε περι-
ορισμένη χωρική έκταση. Ωστόσο, το τελικό υλικό σαν ‘όλον’ εμφανίζει κάτω 
από το κρίσιμο σημείο μαγνήτιση, χαρακτηριστικό το οποίο δεν αναφέρεται  σε 
κάποιο σπιν ξεχωριστά. Επιπλέον δηλαδή, τα αυτο-οργανούμενα συστήματα 
εμφανίζουν συνολικά νέες ιδιότητες σε κάθε επίπεδο οργάνωσης εν συγκρίσει με 
το αμέσως προηγούμενο επίπεδο. Αφήνεται να εννοηθεί εδώ ότι η αυτο-
οργάνωση και αυτο-συναρμολόγηση μπορούν να παρατηρηθούν σε πολλαπλά 
επίπεδα. Δομές οι οποίες προκύπτουν με αυτο-οργάνωση των μερών ενός συ-
στήματος αποτελούν τους δομικές μονάδες για εκ νέου αυτο-οργάνωση σε ανώ-
τερο επίπεδο. Τέλος, διεργασίες αυτο-οργάνωσης κατά περίπτωση μπορεί να συ-
νοδεύονται από φαινόμενα αυθόρμητου σπασίματος συμμετρίας (spontaneous 
symmetry breaking) και μεταβολές φάσεως (phase transitions) κατά το πέρασμα 
του συστήματος από την αρχική κατάσταση αταξίας στην οργανωμένη κατά-
σταση τάξης (όπως στο παράδειγμα της αυθόρμητης μαγνήτισης). 
 

5.1 Μοριακή αυτο-συναρμολόγηση 
 

Λόγω της ευρύτητας των εννοιών της αυτο-συναρμολόγησης και της αυτο-
οργάνωσης, αυτές εμφανίζονται σε επιστημονικά πεδία ανεξάρτητα μεταξύ τους 
και για αυτό το λόγο μελετώνται κατά περίπτωση βάσει διαφορετικής μεθοδολογί-
ας. Εργαζόμενοι στην κλίμακα του νανομέτρου, η μοριακή αυτο-συναρμολόγηση 
(molecular self-assembly)[18] αναλαμβάνει το ρόλο της δημιουργίας συσσωματω-
μάτων μορίων υψηλής τάξης ως προς τον προσανατολισμό αυτών, σε μία, δύο ή 
τρεις διαστάσεις. Τα συσσωματώματα (assembles, aggregates) συγκρατούνται με 
ομοιοπολικούς δεσμούς ή κατά κανόνα με μη ομοιοπολικούς όπως δεσμοί υδρο-
γόνου, δυνάμεις Van der Waals ή μέσω αλληλεπιδράσεων ηλεκτρονίων π-π. Επι-
πλέον, σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των συσσωματωμάτων παίζει και το σχή-
μα των μορίων τα οποία πρέπει να εμφανίζουν συμπληρωματικότητα ως προς τη 
γεωμετρία τους (εικ. 5.1).  

 Τόσο οι αλληλεπιδράσεις όσο και το σχήμα μπορεί να χαρακτηρίζονται 
από κατευθυντικότητα και επιλεκτικότητα χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποτελεί τον 
κανόνα. Γενικά ωστόσο, καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις δε παίζει σημαντι-
κότερο ρόλο από την άλλη στη σταθεροποίηση του συσσωματώματος. Ο όρος 
μοριακή αναγνώριση (molecular recognition) περιγράφει την αμοιβαία αναγνώ-
ριση και αλληλεπίδραση (για το σχηματισμό ενώ συσσωματώματος στην προκει-
μένη περίπτωση) δύο μορίων η οποία εκρέει από τα συμπληρωματικά χαρακτη-
ριστικά τους όσον αφορά το σχήμα και το είδος τους. 

Η μοριακή αυτο-συναρμολόγηση μέσω μη ομοιοπολικών δεσμών περι-
γράφεται από τον όρο υπερμοριακή αυτο-συναρμολόγηση (supramolecular self-
assembly)[19][20][21]. Η αντιστρεψιμότητα που προσφέρεται από την ασθενή 

 
Εικ. 5.1 Αναπαράσταση γεωμετρικά συμπληρωματικών μερών
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φύση των μη ομοιοπολικών δεσμών επιτρέπει στα μόρια δυναμικά να βελτιστο-
ποιήσουν τις θέσεις τους με ακρίβεια προς μία σταθερή, καλώς ορισμένη, νανο-
σκοπική αρχιτεκτονική. Επιπλέον, οι αυτο-συναρμολογούμενες δομές τείνουν να 
απομακρύνουν κάθε ατέλεια από τον όγκο τους και να αναδομούνται κατάλλη-
λα σε αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος σε μια προσπάθεια να παραμεί-
νουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο θερμοδυναμικής ισορροπίας.  
 Η διεργασία της μοριακής αυτο-συναρμολόγησης εμφανίζεται πολύ συχνά 
στη φύση[22]. Η συναρμολόγηση του υιού του μωσαϊκού του καπνού (tobacco 
mosaic virus, TMV) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα (εικ. 5.2).  Αποτελείται 
από 2130 όμοιες μονάδες, η κάθε μια από τις οποίες περιέχει 158 αμινοξέα. Η συ-
ναρμολόγηση των μονάδων δίνει τον υιό μήκους 300nm και διαμέτρου 18nm ό-
που ένα πρωτεϊνικό κάλυμμα περιέχει μία αλυσίδα RNA. Το συγκεκριμένο παρά-
δειγμα συχνά αναφέρεται και για να αναδείξει το πώς η φύση με χρήση της αυ-
το-συναρμολόγησης παράγει πολύπλοκες και κυρίως λειτουργικές τελικές δομές 
από πολύ μικρό αριθμό υπομονάδων, στην προκειμένη περίπτωση μία και μονα-
δική.  
 Άλλα παραδείγματα μοριακής αυτο-συναρμολόγησης τα οποία συναντό-
νται στη φύση είναι: 

 Η αναδίπλωση πρωτεϊνών (protein folding). Μία πρωτεΐνη εμφανίζει αυ-
θόρμητη μεταβολή φάσης αταξίας-τάξης η οποία ονομάζεται αναδίπλωση. 
Παρόλο που κάθε πρωτεΐνη είναι ένα εύκαμπτο πολυμερές αυτή αποκτά 
μοναδική τρισδιάστατη δομή όταν αυθόρμητα αναδιπλώνεται (εικ.5.3). 

 Η σύζευξη νουκλεοτιδίων (pairing of nucleotides) κατά το σχηματισμός της 
διπλής έλικας DNA. Δύο βάσεις ερχόμενες σε κοντινή απόσταση σχηματί-
ζουν μεταξύ τους δεσμό υδρογόνου. Ο δεσμός αναγκάζει να πλησιάσουν 
μεταξύ τους οι γειτονικές βάσεις του αρχικού δεσμού. Τότε, ζευγάρια νου-
κλεοτιδίων σχηματίζονται το ένα μετά το άλλο αλυσιδωτά μέχρι την ολο-
κλήρωση της έλικας. 

Η μελέτη του φαινόμενου αυτο-συναρμολόγησης στη φύση μας ενδιαφέρει ιδιαί-
τερα καθώς μπορεί να υποδείξει δοκιμασμένες οδούς για τη μελέτη του ίδιου φαι-
νόμενου στα τεχνητά συστήματα. Αυτή εξάλλου την ιδέα εκφράζει και το πεδίο - 

   

Εικ. 5.2 αριστερά: λεπτομέρεια των μονάδων του TMV. κέντρο, δεξιά: αναπαράσταση της αυ-
το-συναρμολόγησης των μονάδων (δεξιά: εμφανής η αλυσίδα RNA)   
Πηγές: http://www.epidemic.org/theFacts/viruses/anatomyOfTheVirus/,   
http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/ahp/LAD/C4b/C4b_assembly.html 
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ομπρέλα της βιομίμησης. 
 
Βιομίμηση (από το ‘βιο’ = ζωή και ‘μίμηση’ = αντιγραφή, biomimicry) 
Είναι ο ερευνητικός τομέας με αντικείμενο την εφαρμογή μεθόδων και διεργασιών 
όπου συναντούνται στη φύση στην έρευνα και στη λύση σύγχρονων επιστημονι-
κών και τεχνολογικών προβλημάτων[23]. 
 

5.2 Αλληλεπιδράσεις στη μοριακή αυτο-συναρμολόγηση 
 
Η υπερμοριακή αυτο-συναρμολόγηση όπως αναφέραμε κάνει χρήση διάφορων 
σχετικά ασθενών αλληλεπιδράσεων (δυνάμεις Van der Waals, αλληλεπιδράσεις 
ηλεκτρονίων π-π, δεσμοί υδρογόνου)[24].  

Πιο αναλυτικά, η αλληλεπίδραση Van der Waals είναι ιδιαίτερα αισθητή σε 
αποστάσεις από λίγα έως μερικές εκατοντάδες Å ενώ μπορεί να είναι ελκτικής ή 
απωστικής φύσεως. Γενικά, δεν υπάρχει ένας απόλυτος, κοινά αποδεκτός, τρό-
πος περιγραφής της. Εδώ, επιχειρούμε την ανάλυσή της στις εξής τρεις επιμέρους 
συνιστώσες: 

1. Της δύναμης αλληλεπίδρασης μεταξύ μόνιμα πολωμένων μορίων (δυνά-
μεις συντονισμού)  

2. Της δύναμης που αναπτύσσεται μεταξύ ενός δίπολου και ενός δίπολου το 
οποίο δημιουργείται από ένα κατά τα άλλα μη πολικό μόριο κατά την ε-
παγωγή του από το πρώτο (δυνάμεις εξ επαγωγής)  

3. Της δύναμης που αναπτύσσεται καθώς μια στιγμιαία παραμόρφωση του 
ηλεκτρονικού νέφους ενός μορίου (ύστερα από σύγκρουση με άλλο μόριο) 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του φορτίου και 
τη δημιουργία επομένως ηλεκτρικού πεδίου γύρω από αυτό όπου με τη 
σειρά του θα πολώσει ένα δεύτερο μόριο (δυνάμεις διασποράς κατά 
London, London dispersion forces). 

Οι αλληλεπιδράσεις μεταφοράς φορτίου (charge transfer interactions) ηλεκτρονί-
ων π-π προκαλούνται από την αλληλοεπικάλυψη των μη εντοπισμένων ηλεκτρο-
νικών νεφών των ηλεκτρονίων π δύο διαφορετικών μορίων. 

 
Εικ. 5.3 Αναπαράσταση δίπλωσης πρωτεΐνης  
Πηγή: http://courses.cm.utexas.edu/jrobertus/ch339k/ 
overheads-1/ch6_prot-fold.jpg 
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Τέλος, ο δεσμός υδρογόνου είναι ένα ιδιαίτερο είδος διαμοριακής δύναμης. 
Σχηματίζεται μεταξύ ενός ηλεκτραρνητικού ατόμου (συνηθέστερα φθόριο, οξυ-
γόνο ή άζωτο) και ενός ατόμου υδρογόνου. Η ισχύς του κυμαίνεται σε μια μεγά-
λη κλίμακα τιμών, από 2 έως 20kJ/mol ενώ χαρακτηρίζεται από αυξημένη κατευ-
θυντικότητα (και κατ’ επέκταση κορεσιμότητα). 

Το κομμάτι της μοριακής αυτο-συναρμολόγησης το οποίο αναφέρεται 
στη χρήση σταθερών ομοιοπολικών δεσμών αν και αποτελεί από τα βασικά ερ-
γαλεία για την ανάπτυξη δομών με τεχνολογικό ενδιαφέρον (όπως στη μαγνητι-
κή αποθήκευση, στη μικροηλεκτρονική  κ.α.) δε θα μας απασχολήσει στα πλαί-
σια της παρούσας διατριβής. Κάθε αναφορά σε μοριακή αυτο-συναρμολόγηση 
παρακάτω θα υπονοεί υπερμοριακή αυτο-συναρμολόγηση. 
 

5.3 Αυτο-συναρμολογούμενα συστήματα 
 
Μεγάλος είναι ο αριθμός συστημάτων των οποίων οι τεχνολογικές εφαρμογές 
στηρίζονται στην ικανότητα αυτο-οργάνωσης τους. Στη συνέχεια θα αναφερ-
θούμε σε μερικά από τα πιο μελετημένα από αυτά καθώς και εφαρμογές τους. 
 

5.3.1 Υγροί κρύσταλλοι 
 
Οι υγροί κρύσταλλοι (liquid crystals, ΥΚ)[25][26][27] είναι μεσοφάσεις μεταξύ 
κρυσταλλικών στερεών και ισοτροπικών υγρών. Εμφανίζονται σε συστήματα 
μορίων τα οποία παρουσιάζουν ασυμμετρία. Αυτή η ασυμμετρία αναφέρεται είτε 
στο σχήμα τους είτε στην κατευθυντικότητα την οποία εμφανίζουν όσον αφορά 
τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις στις οποίες συμμετέχουν. Ασυμμετρία ως προς 
το σχήμα εμφανίζουν για παράδειγμα ραβδόμορφα (rod-like) ή δισκόμορφα 
(disc-like) μόρια (εικ. 5.4). Ο λόγος μεταξύ του μήκους προς τη διάμετρο και ο 
λόγος μεταξύ της διαμέτρου και του πάχους αντίστοιχα είναι περίπου ίσος με 5 ή 
μεγαλύτερος.  

Οι υγροί κρύσταλλοι είναι επομένως ρευστά τα οποία παρουσιάζουν ανι-
σοτροπία κατ’ επέκταση και στις φυσικές ιδιότητες τους ενώ εμφανίζουν αταξία 
από άποψη μοριακής τάξης, τουλάχιστον σε μία από τις τρεις διαστάσεις του 
χώρου και κάποια τάξη, μοριακών προσανατολισμών ή θέσεων, τουλάχιστον σε 
μία διεύθυνση.  

Τα ραβδόμορφα μόρια 
εμφανίζουν μια σειρά υγροκρυ-
σταλλικών φάσεων. Στην εικό-
να 5.5, διακρίνουμε πέντε φά-
σεις τις οποίες και θα περιγρά-
ψουμε στη συνέχεια. Η ισότρο-
πη φάση είναι παρόμοια με αυ-
τή ενός απλού υγρού, δεν υ-
πάρχει δηλαδή καμία συσχέτιση 
μεταξύ των μορίων όσον αφορά 

 
Εικ. 5.4 Μοντέλα, ραβδόμορφων (αριστερά) και δισκό-
μορφων (δεξία) μορίων[25] 
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τον προσανατολισμό τους οι τις θέσεις του.  Στη νηματική φάση (nematic phase) 
τα μόρια εμφανίζουν τάξη ως προς τον προσανατολισμό τους με ευθυγράμμιση 
των κύριων μοριακών αξόνων κατά μήκος μίας προεξάρχουσας διεύθυνσης αλ-
λά αταξία ως προς τις θέσεις τους. Η διεύθυνση αυτή ονομάζεται κατευθυντής 
(director). Νηματικοί ΥΚ με έναν κατευθυντή όπου είναι και τα συνηθέστερα ο-
νομάζονται μονοαξονικοί και όλες οι κάθετες με αυτόν διευθύνσεις θεωρούνται 
ισοδύναμες μεταξύ τους. 
 Στη σμηκτική φάση Α (smectic-A phase, smA phase) τα μόρια εκτός από 
τάξη ως προς τον προσανατολισμό εμφανίζουν μερική τάξη και ως προς τις θέ-
σεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν στρώματα κάθετα στη διεύθυνση 
του κατευθυντή. Τα μόρια μπορούν να κινηθούν μέσα στον όγκο κάθε στρώμα-
τος όπως ένα δισδιάστατο υγρό. Στην περίπτωση που ο κατευθυντής σχηματίζει 
γωνία διάφορη των 90 μοιρών με το επίπεδο των στρωμάτων αναφερόμαστε στη 
σμηκτική φάση C (smectic-C phase, smC phase). Τέλος, στη κρυσταλλική στερεή 
φάση μοριακές θέσεις και μοριακοί προσανατολισμοί είναι καθορισμένοι και 
σταθεροί. 
 Στην εικόνα 5.6 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες φάσεις δισκόμορφων μορί-
ων. Για την ισότροπη υγρή, κρυσταλλική στερεή και νηματική φάση ισχύουν τα 
ίδια με πριν. Στην κιονική φάση (columnar phase) τα μόρια σχηματίζουν ευθύ-
γραμμες στήλες ενώ οι στήλες αυτές διατάσσονται περιοδικά (αν και όχι με αυ-
στηρό τρόπο) κατά το κάθετο των κιόνων επίπεδο, σχηματίζοντας μία δισδιά-
στατη δομή. Τα μόρια μπορούν να κινούνται χωρίς περιορισμούς κατά μήκος της 
διεύθυνσης των κιόνων.  
 Η μετάβαση μεταξύ των υγροκρυσταλλικών φάσεων τις οποίες μόλις περι-
γράψαμε γίνεται με τροποποίηση της θερμοκρασίας. Για αυτό το λόγο ονομάζο-
νται θερμοτροπικοί (thermotropic) υγροί κρύσταλλοι. Δεύτερη κατηγορία υγρών 
κρυστάλλων είναι οι λυοτροπικοί (lyotropic). Δημιουργούνται από ανάμειξη δύο 
διαφορετικών ή περισσότερων συστατικών. Η μετατροπή μεταξύ των φάσεων 

Εικ. 5.5 Σχηματική αναπαράσταση των φάσεων ραβδόμορφων μορίων[25] 

Εικ. 5.6 Σχηματική αναπαράσταση των φάσεων δισκόμορφων μορίων[25]
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γίνεται τότε τροποποιώντας τη συγκέντρωση των συστατικών του διαλύματος. 
Λυοτροπικούς υγρούς κρυστάλλους συνήθως αποτελούν αμφίφιλα μόρια σε κα-
τάλληλο διαλύτη. Περισσότερα για τις φάσεις τέτοιων συστημάτων θα αναφέ-
ρουμε στην επόμενη παράγραφο. 
 Οι περισσότερο γνωστές τεχνολογικές χρήσεις των υγρών κρυστάλλων 
αφορούν τις οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεοπτικών δεκτών, συσκευών 
κινητής τηλεφωνίας κτλ. Η μοριακή αυτο-οργάνωση όπου εμφανίζουν επιπλέον 
υγροκρυσταλλικά συστήματα αξιοποιείται στην παρασκευή σύνθετων υλικών με 
ίνες όπου απαιτείται ο υψηλών προσανατολισμός της ενισχυτικής φάσης (για 
παράδειγμα στην περίπτωση των αραμιδικών ινών, kevlar) ή ως μήτρες για την 
ανάπτυξη άλλων νανοσκοπικών δομών. Τέλος, εκτός από τεχνολογικό ενδιαφέ-
ρον, φαινόμενα αυτο-συναρμολόγησης υγρών κρυστάλλων ενδιαφέρουν για την 
κατανόηση διαφόρων βιολογικών συστημάτων όπως για παράδειγμα η πλασμα-
τική μεμβράνη η οποία είναι είδος υγρού κρυστάλλου. 
 

5.3.2 Τασιενεργά μόρια 
 
Τασιενεργά μόρια (surface active agent, surfactant) ονομάζονται τα μόρια τα ο-
ποία περιέχουν υδρόφιλες και υδρόφοβες ομάδες και παρουσιάζουν έντονες επι-
φανειοδραστικές ιδιότητες. Μειώνουν δηλαδή την επιφανειακή τάση του μέσου 
στο οποίο διαλύονται ή/και τάση της διεπιφάνειας μεταξύ αυτών και άλλων φά-
σεων. Συστήματα τασιενεργών μορίων αυτο-οργανώνονται δίνοντας δομές με 
διαφόρων μορφολογιών[12][24]. Συμπολυμερή με τουλάχιστον ένα υδρόφιλο και 
ένα υδρόφοβο μπλοκ ανήκουν στην κατηγορία αυτή (εικ. 5.7)[28]. 

Όταν αμφίφιλα μόρια διαλύονται σε διαλύτη όπως για παράδειγμα νερό, 
τα υδρόφοβα μέρη (συνήθως ανθρακικές αλυσίδες) θωρακίζονται από τα πολικά 
μόρια του διαλύτη με τη βοήθεια των υδρόφιλων μερών. Τα όμοια μέρη τείνουν 
επομένως να ομαδοποιηθούν χωρικά με αυθόρμητο τρόπο. Μείωση της διεπιφά-
νειας μεταξύ διαφορετικών μερών οδηγεί σε μείωση της επιφανειακής ενέργειας. 
Ωστόσο, καθώς ταυτόχρονα εντροπικοί λόγοι ευνοούν τυχαίες θέσεις και διπλώ-
σεις τελικά το σύστημα αυτο-οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξισορρο-
πούνται οι δύο αυτές αντίθετες 
τάσεις. Τα χαρακτηριστικά μεγέ-
θη των αυτο-
συναρμολογούμενων δομών ό-
που προκύπτουν είναι μεγαλύτε-
ρα από αυτά ενός μόνο μορίου.  

Η τελική μορφολογία του 
συστήματος εξαρτάται από πλη-
θώρα παραγόντων όπως η ακρι-
βής αλληλουχία των μπλοκ (για 
συστήματα συμπολυμερών με 
τρία και πάνω μπλοκ) ή η ακριβής 
χημική σύσταση των μοριακών 

 
Εικ. 5.7 Αναπαράσταση αυτο-συναρμολογούμενων 
δομών συστημάτων ABC συμπολυμερών[29] 
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ειδών (με επίπτωση στην ευκαμψία των μορίων). Όπως αναφέραμε και παραπά-
νω τα αυτο-οργανωμένα συστήματα εν γένει έχουν την ικανότητα δυναμικής 
προσαρμογής σε αλλαγή των εξωτερικών συνθηκών. Στην προκειμένη περίπτω-
ση, μπορούμε να μεταπηδήσουμε από μια μορφολογία σε μια νέα αλλάζοντας 
για παράδειγμα τη συγκέντρωση των τασιενεργών μορίων, το pH, την πίεση που 
ασκείται στο σύστημα ή τη θερμοκρασία ή προσθέτοντας κάποιο άλας στο διά-
λυμα. 

Τα συμπολυμερή ικανοποιούν το κριτήριο μεγέθους για πολλές τεχνολογι-
κές εφαρμογές. Αυτο-συναρμολογούμενες δομές συμπολυμερών είναι χρήσιμα 
σα νανοσκοπικές μεμβράνες, μήτρες για την ανάπτυξη άλλων νανοδομών όπως 
μεταλλικές και κεραμικές νανοτελείες (nanodots) και νανοκαλώδια, (nanowires) 
σα φωτονικοί κρύσταλλοι μιας, δύο ή τριών διαστάσεων, με τη μορφή μικυλίων 
ως μέσα παγίδευσης άλλων μοριακών ειδών (με εφαρμογή στην ελεγχόμενη απε-
λευθέρωση φαρμάκων) κ.α.  
 

5.3.3 Δενδριμερή και δένδρα 
 
Συστήματα δενδριμερών (dendrimers) και δένδρων (dendrons) ανήκουν επίσης 
στην κατηγορία συστημάτων τα οποία εμφανίζουν την ικανότητα αυτο-
οργάνωσης[30][31][32]. Τα δενδριμερή είναι σφαιρικά μόρια των οποίων οι δε-
σμοί εκτίνονται ακτινικά, από έναν κεντρικό πυρήνα και οδηγούν σε μονάδες 
όπου διακλαδίζονται με καθορισμένο τρόπο (εικ. 5.8, αριστερά). Οι τελικές μονά-
δες μπορούν να ενεργοποιηθούν με κατάλληλη επεξεργασία. Τα δένδρα είναι πα-
ρόμοιες δομές μη όμως σφαιρικές (εικ. 5.8, δεξιά). Η δομή των παραπάνω μορίων 
μπορεί δηλαδή να διαχωριστεί σε τρεις διαφορετικές περιοχές:  

1. Τον κεντρικό πυρήνα 
2. Τα εσωτερικά πολλαπλά επίπεδα διακλάδωσης 
3. Τις τελικές ομάδες του εξωτερικού επιπέδου 

Η διαφορά δενδριμερών και δένδρων από τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή 
(hyperbranched polymers) έγκειται στη δομική τελειότητα των πρώτων καθώς ο 
αριθμός των ομόκεντρων επιπέδων αλλά και ο αριθμό διακλαδώσεων μέσα σε 
κάθε ένα από αυτά είναι ακριβώς καθορισμένος.  
 Δύο συμπληρωματικές μεταξύ τους γενικές προσεγγίσεις υπάρχουν για τη 
σύνθεση δενδριμερών και δέν-
δρων. Η αποκλίνουσα  προ-
σέγγιση (divergent approach), 
εκκινεί την ανάπτυξη από τον 
πυρήνα και συνεχίζει προς τα 
έξω με διαδοχικά βήματα σύ-
ζευξης και ενεργοποίησης μο-
ριακών ομάδων (εικ. 5.9, πά-
νω). Η συγκλίνουσα μέθοδος 
(convergent approach) αντίθετα 
εκκινεί την ανάπτυξη από τις 

Εικ. 5.8 Σχηματική αναπαράσταση δενδριμερούς (αρι-
στερά) και δένδρου (δεξιά). 
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrimer 
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εξωτερικές ομάδες και συνεχίζει προς το εσωτερικό (εικ. 5.9, κάτω). Και οι δύο 
τεχνικές σύνθεσης δίνουν μεγάλο έλεγχο πάνω στην τελική μορφολογία του μο-
ρίου.  

Με κατάλληλη επιλογή των μορίων κάθε περιοχής, κάθε μία από αυτές 
μπορεί να εκτελεί διαφορετική λειτουργία κάτω από διαφορετικό περιβάλλον. 
Φουλερένια, μεταλλικά μόρια (όπως Fe, Pd, Pt) και άλλα χημικά είδη μπορούν να 
εισαχθούν στη θέση του πυρήνα ή σε αυτή των περιφερειακών μονάδων. 

Αυτο-οργάνωση δένδρων οδηγεί σε υγροκρυσταλλικά συστήματα δομών 
διαφόρων μορφολογιών, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.10. Στην συγκεκριμένη ει-
κόνα, παρατηρούμε και την εκδήλωση του γενικότερου μηχανισμού της αυτο-
οργάνωσης σε πολλαπλά επίπεδα. Για παράδειγμα βλέπουμε πως δένδρα δύνα-
νται να αυτο-οργανωθούν σε συσσωματώματα σφαιρικής μορφής, τα οποία με 
τη σειρά τους αυτο-οργανώνονται σε δομές χωροκεντρομένης δομής. Οι πολύ-
πλοκες δομές οι οποίες προκύπτουν έχουν πιθανές εφαρμογές στους τομείς των 
μοριακών ηλεκτρονικών, των φωτονικών υλικών και της κατάλυσης. 
Ο σχηματισμός μοριακών αυτο-συναρμολογούμενων δενδριμερών με χρήση μη 
ομοιοπολικών δεσμών μεταξύ δένδρων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σύνθε-

 

 
Εικ. 5.9 Δύο γενικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη δενδριτικών δομών, αποκλίνουσα (πάνω) 
και συγκλίνουσα (κάτω)[30] 

 
Εικ. 5.10 Δομές όπως αυτές προκύπτουν 
από αυτο-συναρμολόγηση δένδρων δύο 
διαφορετικών μορφολογιών 

 
Εικ. 5.11 Αυτο-συναρμολόγηση δενδριμε-
ρούς από δένδρα και  πυρήνα ιόντος ερβί-
ου[32] 
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ση πιο πολύπλοκων δομών. Επιπλέον, για κάποιες εφαρμογές, όπως η μεταφορά 
φαρμάκων είναι επιθυμητή η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης της δομής κάτω 
από ελεγχόμενες συνθήκες. Το αυτο-συναρμολογημένο δενδριμερές μπορεί να 
μεταφερθεί στο επιθυμητό σημείο καθώς ο εξωτερικός φλοιός είναι συμβατός με 
το περιβάλλον του και στη συνέχεια με αποσυναρμολόγηση της δομής να απε-
λευθερωθεί η θωρακισμένη μέχρι πριν δραστική ουσία του πυρήνα. 
  

5.3.4 Αυτο-συναρμολογούμενα μονοστρώματα και υμένια Langmuir – Blodgett 
 

Επιφάνειες στερεών (όπως μεταλλικές ή οξειδίων των μετάλλων) τείνουν να 
προσροφούν οργανικά είδη καθώς κατά αυτό τον τρόπο μειώνεται η ελεύθερη 
ενέργεια της διεπιφάνειας μεταξύ του υποστρώματος και του περιβάλλοντος. 
Ταυτόχρονα, τα προσροφημένα είδη μεταβάλλουν τις επιφανειακές ιδιότητες του 
στερεού. Μη καλώς ορισμένη διάταξη των προσροφημένων ειδών στην επιφά-
νεια του στερεού έχει σαν αποτέλεσμα τη μη επαναληψημότητα των φυσικών ιδι-
οτήτων του τελικού υλικού και δεν εμφανίζονται καθορισμένης φύσεως χημικές 
διεργασίες.  

Τα αυτο-συναρμολογούμενα μονο-
στρώματα (self-assembled monolayers, 
SAMs)[33] αποτελούν απλά και ευέλικτα 
συστήματα για την απόδοση συγκεκριμένων 
ιδιοτήτων σε επιφάνειες μετάλλων, οξειδίων 
των μετάλλων και ημιαγωγών. Αυτο-
συναρμολογούμενα μονοστρώματα προκύ-
πτουν κατά την προσρόφηση των μοριακών 
ειδών ενός διαλύματος στην επιφάνεια ενός 
στερεού. Τα προσροφημένα είδη οργανώνο-
νται αυθόρμητα σε κρυσταλλικές ή ημικρυ-
σταλλικές δομές περιοδικότητας τυπικά με-
ταξύ 1 και 3nm. Γενικά, τα μοριακά είδη ό-
που συνθέτουν τα μονοστρώματα εμφανί-
ζουν επιλεκτικότητα ως προς το υπόστρωμα. 
Από τα πιο μελετημένα συστήματα είναι αυ-
τό της προσρόφησης αλκανίων με ομάδες 

 
Εικ. 5.12 Σχηματική αναπαράσταση μονοστρώματος μοριακών ειδών προσροφημένων 
σε υπόστρωμα[33] 

 
Εικ. 5.13 Παρασκευή υμενίου LB 
Πηγή: http://www.fkp.tu-
darmstadt.de/stuehn/equipment/LB.html 
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θειόλης (-SH) σε υποστρώματα χρυσού, χαλκού, πλατίνας, αργύρου και υδράρ-
γυρου.  

Μονοστρωματικά υμένια σχηματίζονται και καθώς τασιενεργά μόρια κα-
ταλαμβάνουν την επιφάνεια νερού-αέρα. Τα μονοστρώματα αυτά μπορούν να 
μεταφερθούν με ελεγχόμενο τρόπο (εικ. 5.13) σε στερεά υποστρώματα (όπως πυ-
ρίτιο ή γυαλί), σχηματίζοντας πολυστρωματικά μόρια με υψηλό βαθμό μοριακού 
προσανατολισμού (υμένια Langmuir - Blodgett). Τα υμένια LB βρίσκουν εφαρμο-
γή στην ηλεκτρονική και οπτοηλεκτρονική καθώς και σα χημικοί και βιοχημικοί 
αισθητήρες.   
 

5.4 Τεχνικές παρασκευής νανοδομών με μοριακή αυτο-συναρμολόγηση 
 
Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθούμε σε ειδικά θέματα όσον αφορά την 
παρασκευή νανοδομών με βάση τις αρχές της μοριακής αυτο-συναρμολόγησης. 
Επίσης, θα κάνουμε μια σύντομη σύγκριση της με τις ‘από πάνω προς τα κάτω’ 
τεχνικές. 
 

5.4.1 Αυτο-συναρμολόγηση με μήτρα 
 
Η μικρή γενικά εμβέλεια των δυνάμεων όπου εμπλέκονται στη μοριακή αυτο-
συναρμολόγηση θέτει περιορισμούς στην έκταση κατά την οποία εμφανίζονται 
τα περιοδικά μοτίβα της. Επιπλέον, παράγοντες όπως το μέγεθος ή το σχήμα των 
σωματιδίων επηρεάζουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο την τελειότητα της τελι-
κής δομής. Προκειμένου να επιτευχθεί τάξη σε μεγάλες κλίμακες συχνά χρησιμο-
ποιούνται μήτρες οι οποίες προσθέτουν ένα βαθμό ελέγχου στη διαδικασία της 
αυτο-συναρμολόγησης[34]. Με τη μέθοδο της αυτο-συναρμολόγησης υποβοη-
θούμενης από μήτρα (template-assisted self assembly) οι τελικές δομές οι οποίες 
συναρμολογούνται χαρακτηρίζονται από  προκαθορισμένα μοτίβα και από με-
γάλο βαθμό τάξης σε μεγάλες εκτάσεις. Τέλος, οι μήτρες αυτές καθ’ αυτές δύνα-
ται να είναι αποτέλεσμα διεργασίας αυτο-συναρμολόγησης[35]. 

 
5.4.2 Συνεργατική αυτο-συναρμολόγηση  

 
Θα εισάγουμε την έννοια της συνεργατικής αυτο-συναρμολόγησης (cooperative 
self-assembly) με αναφορά σε ένα ειδικό παράδειγμα. Υβριδικά οργανικά-
ανόργανα υλικά (hybrid organic-inorganic materials) ονομάζονται τα υλικά δύο 
φάσεων, μίας οργανικής και μίας ανόργανης, εμπίπτουν δηλαδή στην κατηγορία 
των σύνθετων υλικών. Η ύπαρξη της οργανικής φάσης θέτει περιορισμούς ως 
προς τις συνθήκες παρασκευής τέτοιων υλικών αφήνοντας στην επιλογή μας τε-
χνικές παρασκευής οι οποίες χαρακτηρίζονται από ήπιες συνθήκες. Οι πιο συνή-
θεις είναι η τεχνική sol-gel καθώς και η μέθοδος της αυτο-συναρμολόγησης. Η 
αυτο-συναρμολόγηση στην περίπτωση των υβριδικών συστημάτων αποκτά το 
νόημα της συνεργατικής αυτο-συναρμολόγησης καθώς τόσο το οργανικό όσο 
και ανόργανο μέρος οργανώνονται ταυτόχρονα[36][37].  
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Τεχνική Sol-gel  
Χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή κεραμικών και υαλικών υλικών. Η 
αρχή της στηρίζεται στη μετατροπή ενός συστήματος από μία κολλοειδή υγρή 
μορφή διεσπαρμένων σωματιδίων (sol) στη στερεή μορφή (gel) ενός διασυνδεό-
μενου δικτύου πολυμερών αλυσίδων μέσου μήκους μεγαλύτερου του ενός μικρο-
μέτρου και με πόρους διαστάσεων κάτω του ενός μικρομέτρου[38]. 

 
Περνώντας από το παραπάνω ειδικό παράδειγμα σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο, η συνεργατική αυτο-συναρμολόγηση περιγράφει την ταυτόχρονη αυτο-
οργάνωση περισσότερων του ενός μοριακού είδους, τα οποία αποτελούν συστα-
τικά του ίδιου συστήματος. Εν συνεχεία, και εφόσον είναι επιθυμητό, είναι εφικτή 
η απομάκρυνση ειδών επιλεκτικά. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε και την κα-
τασκευή δομών από δομικά στοιχεία τα οποία εκ φύσεως δεν αυτό-
οργανώνονται αρκεί να τα συνδέσουμε χημικά με άλλα στοιχεία τα οποία έχουν 
αυτή την ικανότητα τα οποία και απομακρύνουμε μετά το πέρας της αυτο-
συναρμολόγησης.  

 
5.4.3 Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση  

 
Με αφορμή τη μελέτη μοριακών μηχανών στην παράγραφο αυτή θα αναφερ-
θούμε σε ακόμα μία πτυχή της μοριακής αυτο-συναρμολόγησης, την αποσυναρ-
μολόγηση ενός συστήματος, διεργασία αντίθετης φοράς της πρώτης. 

Η μοριακή αυτο-συναρμολόγηση είναι κεντρική έννοια στην κατασκευή 
και λειτουργία και μοριακών διατάξεων (molecular devices)  και μοριακών μηχα-
νών (molecular machines). Μοριακή διάταξη ονομάζεται η συναρμολόγηση ενός 
διακριτού αριθμού μοριακών συστατικών με σκοπό την πραγματοποίηση μιας 
συγκεκριμένης λειτουργίας. Μοριακή μηχανή ονομάζεται η μοριακή διάταξη ό-
που η σχετική κίνηση μεταξύ των μερών της μπορεί να αλλάξει ύστερα από κά-
ποιο εξωτερικό ερέθισμα. Δυσκολία στην παρασκευή τους παρουσιάζεται κατά 
τον ‘προγραμματισμό’ των μερών της κάθε διάταξης ώστε η αυτο-
συναρμολόγηση τους να δώσει την επιθυμητή λειτουργική δομή. 

 
Εικ. 5.14 αριστερά: STM εικόνα αυτο-συναρμολογούμενης επιφάνειας από 
σύμπλοκα σιδήρου-οργανικού μορίου[(TPA)4] . δεξιά: σχηματική αναπαρά-
σταση δομής και υποστρώματος (το οποίο καθοδηγεί την αυτο-
οργάνωση)[39] 
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 Συνήθως η επιθυμητή λειτουργία μιας μοριακής διάταξης συνδέεται με έναν 
κύκλο αυτο-συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης (disassembly)[40]. Το μορι-
ακό σύστημα επομένως πρέπει να προγραμματιστεί έτσι ώστε όχι μόνο να αυτο-
συναρμολογείται κάτω από κατάλληλες θερμοδυναμικές συνθήκες αλλά και να 
αποσυναρμολογείται ελεγχόμενα ύστερα από κατάλληλο ερέθισμα (χημικής φύ-
σεως ή ύστερα από ακτινοβόληση). Η αποσυναρμολόγηση μιας θερμοδυναμικά 
σταθερής υπερμοριακής δομής απαιτεί την αναίρεση των αλληλεπιδράσεων οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για τη σύζευξη των μορίων. 
 Ο κύκλος της αυτο-συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης περιγράφει τη 
λειτουργία μοριακών διατάξεων και μηχανών όπως μοριακά συστήματα ρευμα-
τολήπτη/ υποδοχής (molecular plug/ socket devices), μοριακές λογικές πύλες (mo-
lecular  logic gates) ή μοριακούς ανελκυστήρες (molecular elevators).  Για την κα-
λύτερη κατανόηση του κύκλου αυτο-συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης θα 
αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο μοριακό σύστημα. Στην εικόνα 5.16 φαίνεται 
ο πίνακας αλήθειας της λογικής πράξης XOR. Τα μόρια όπως αυτά της εικόνας 
5.16 σε διάλυμα μπορούν να λειτουργήσουν σαν λογική πύλη XOR[41]. Φωταύ-
γεια σε μήκος κύματος 343nm είναι η έξοδος της πύλης. Η ύπαρξη(1) ή η απου-
σία(0) H +  ή/και 3n Bu N−  είναι η είσοδος. Η φωταύγεια οφείλεται στο γραμμικό 
μόριο όταν αυτό βρίσκεται ελεύθερο. Ωστόσο τα μόρια αυτά αυτο-
συναρμολογούνται με την αυθόρμητη τοποθέτηση του γραμμικού μορίου στο κέ-
ντρο του μακροκυκλικού και συγκράτηση του εκεί μέσω ασθενής αλληλεπίδρα-
σης, κατά την ταυτόχρονη απουσία των H +  και 3n Bu N− . Αν ένα από τα δύο 
είναι παρόντα επέρχεται αποσυναρμολόγηση και εμφανίζεται πάλι φωταύγεια 
στο αναμενόμενο μήκος κύματος. Αν υπάρχουν και τα δύο αυτά εξουδετερώνο-
νται μεταξύ τους (αντίδραση βάσεως - οξέος) και η αυτο-συναρμολόγηση λαμ-
βάνει χώρα χωρίς εμπόδιο.  
 
Λογική πύλη (logic gate) 
Πραγματοποιεί μία λογική πράξη στις (λογικές) εισόδους της και παράγει μία ή 
περισσότερες εξόδους. 
Πίνακας αλήθειας (truth table) 
Συνοψίζει τις τιμές εξόδου μιας λογικής πράξης για κάθε ομάδα τιμών εισόδου. 

 
 

Εικ. 5.15 Σχηματική αναπαράσταση του κύκλου 
αυτο-συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγη-
σης[40] 

Εικ. 5.16 (αριστερά) Πίνακας αλήθειας πύλης 
XOR. (δεξιά) Μέρη μοριακής πύλης XOR[41] 
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5.4.4 Σχεδίαση και παρασκευή κρυστάλλων 

 
Η κεντρική ιδέα στη σχεδίαση και παρασκευή κρυστάλλων (crystal engineering) 
είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή περιοδικών κρυσταλλικών δομών στερεάς 
κατάστασης με επιθυμητές ιδιότητες κάνοντας χρήση διαμοριακών αλληλεπι-
δράσεων[42]. Το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής έρευνας ήταν εστιασμένο σε 
πλήρως ανόργανα συστήματα με χρήση δεσμών υδρογόνου ενώ πιο πρόσφατα η 
έρευνα επεκτάθηκε και σε οργανικά συστήματα. Η χρήση δεσμών κατευθυντικής 
φύσεως αποτελεί χαρακτηριστικό της σχεδίασης και παρασκευή κρυστάλλων, 
όπως δεσμοί υδρογόνου αλλά και ημιπολικών δεσμών (coordinative covalent 
bond, dative bond)[43]. Η μοριακή αναγνώριση παίζει καθοριστικό ρόλο κυρίως 
μεταξύ της συμπληρωματικότητας μέρους των μορίων ικανά για το σχηματισμό 
δεσμών υδρογόνου καθώς και μεταξύ μορίων μετάλλου και υποκαταστατών 
προς το σχηματισμό σύμπλοκων ενώσεων (coordination complex). 
 
Υποκαταστάτης (ligand) 
Θεωρείται το άτομο, ιόν ή μόριο το οποίο γενικά προσφέρει ένα ή περισσότερα 
ηλεκτρόνια μέσω ημιπολικού δεσμοί ή μοιράζεται τα ηλεκτρόνια του με κάποιο 
άλλο κεντρικό άτομο ή ιόν. 
Δεσμοί μετάλλου-υποκαταστάτη (metal-ligand bond) 
Θεωρούνται οι δεσμοί οι οποίοι δημιουργούνται κατά την προσφορά ζευγών η-
λεκτρονίων από κάποιον υποκαταστάτη για τη δημιουργία ημιπολικού δεσμού με 
κάποιο κεντρικό άτομο μετάλλου. 
 

5.4.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτο-συναρμολόγησης έναντι των ‘από πάνω 
προς τα κάτω’ τεχνικών για την παρασκευή νανοδομών συνοψίζονται παρακά-
τω: 

 Αποτελεί οικονομική μέθοδο παρασκευής καθώς χρειάζεται μικρή έως 
καθόλου εξωτερική παρέμβαση. 

 Τα χαρακτηριστικά των τελικών δομών χαρακτηρίζονται από διαστάσεις 
μερικών νανομέτρων. 

 Δίνει σταθερές, πολύπλοκες περιοδικές δομές από μία ή λίγες απλές μονά-
δες. 

 Είναι αυτο-ελεγχόμενη και αυτο-διορθούμενη διαδικασία. Οι ατέλειες ελα-
χιστοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί το ενεργειακό ελάχιστο. 

Ωστόσο, υπάρχουν και μειονεκτήματα, χαρακτηριστικά: 
 Δε δίνει δομές γενικού σχήματος όπως η λιθογραφία. Οι τελικές δομές αν 
και πολύπλοκες σχετικά με τη δομή των υπομονάδων δεν φτάνουν σε πο-
λυπλοκότητα τις δομές όπου δίνει η λιθογραφία. 
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 Αφήνει μικρά περιθώρια εξωτερικού ελέγχου επί της διαδικασίας καθώς η 
φορά της αυτο-συναρμολόγησης καθορίζεται αποκλειστικά από τα χα-
ρακτηριστικά των υπομονάδων. 

 Υπάρχει αδυναμία συστηματικής και αποτελεσματικής πρόβλεψης της τε-
λικής δομής λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένων θεωριών. Σημαντική είναι 
η συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση προσομοιώσεων και τεχνικών α-
ντίστροφου σχεδιασμού (reverse engineering). 

 
5.5 Αυτο-συναρμολόγηση σε επιφάνειες 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, χαρακτηριστικό των νανοσκοπικών δομών είναι πως εν 
αντιθέσει με τα μακροσκοπικά υλικά, έχουν συνήθως μεγάλο ποσοστό των ατό-
μων τους σε κάποια επιφάνεια ή διεπιφάνεια. Ο όγκος ενός σώματος μειώνεται 
γρηγορότερα από ότι το εμβαδό της επιφάνειας του καθώς μικραίνουν οι δια-
στάσεις του. Σε νανοσκοπική κλίμακα αυτή η αναλογία οδηγεί σε δομές όπου 
σχεδόν κάθε άτομο τους θεωρείται επιφανειακό.  
 Επιφανειακά άτομα ή μόρια αισθάνονται διαφορετικό περιβάλλον από αυ-
τό των αντίστοιχων του κυρίου όγκου του υλικού και έχουν διαφορετικές ελεύθε-
ρες ενέργειες, ηλεκτρονικές καταστάσεις, ενεργότητες κτλ. Η δομή και η χημική 
σύνθεση του κυρίου όγκου των μακροσκοπικών υλικών καθορίζουν πολλές από 
τις φυσικές ιδιότητες του όπως τη θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, τη σκλη-
ρότητα και τη πλαστικότητα. Αντίθετα, οι φυσικές ιδιότητες των νανοδομών ε-
ξαρτώνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το επιφανειακό ή/και διεπιφανειακό 
περιβάλλον εν συγκρίσει με τα μακροσκοπικά υλικά. 

Λείες επιφάνειες και διεπιφάνειες υγρών προσφέρουν στα σωματίδια την 
απαραίτητη κινητικότητα για την αυτο-οργάνωση τους. Αναφερόμαστε επομέ-
νως σε δισδιάστατη αυτο-συναρμολόγηση καθώς η κίνηση των σωματιδίων είναι 
περιορισμένη σε κάποια επιφάνεια. Γενικά, η μείωση της διαστατικότητας συχνά 
διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη μελέτη των γενικευμένων αρχών που διέπουν 
την συμπεριφορά ενός συστήματος. Είναι ευχάριστη συνέπεια το γεγονός ότι ε-
πιφάνειες, διεπιφάνειες και άλλα δισδιάστατα συστήματα βρίσκουν πλήθος τε-
χνολογικών εφαρμογών[37][44][45][46][47].  
 Από αυξημένο επομένως ενδιαφέρον χαρακτηρίζεται η έρευνα σε αυτόν 
τον τομέα τα τελευταία χρόνια στην οποία έδωσε ιδιαίτερη ώθηση η χρήση της 
μικροσκοπίας σάρωσης μηχανικού διεγέρτη με την οποία έγινε εφικτή η άμεση 
απεικόνιση των επιφανειών[48][49].  

Παρακάτω θα επικεντρωθούμε σε συστήματα αυτο-συναρμολογούμενων 
επιφανειών οι οποίες εμφανίζουν ανοιχτούς πόρους μέσω συγκεκριμένων αλλά 
αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Η ειδική 
αναφορά σε αυτο-συναρμολογούμενες επιφάνειες με ανοιχτούς πόρους θα δι-
καιολογηθεί αργότερα, στο δεύτερο μέρος της διατριβής.  

Επιφάνειες με ανοιχτούς πόρους βρίσκουν χρήση στην ετερογενή κατάλυση, 
σε μεμβράνες διαχωρισμού, στα μοριακά ηλεκτρονικά, σε διατάξεις αισθητήρων 
και χρησιμοποιούνται σα μήτρες για την περαιτέρω τροποποίηση της επιφάνειας. 
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Το πλήθος τεχνολογικών εφαρμογών δικαιολογεί και την έντονη ερευνητική δρα-
στηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση[50][51][52][53][53]. 
 

5.5.1 Πλακίδια DNA 
  
Διπλές έλικες DNA είναι χρήσιμες για την ελεγχόμενη συσσωμάτωση διαφόρων 
νανοσωματιδίων καθώς έχουν την ικανότητα σταθερής προσκόλλησης σε αυτά. 
Πολυπλοκότερες δομές προκύπτουν με χρήση κατάλληλα πλεγμένων αλυσίδων 
DNA όπου δίνουν μια ποικιλία νανοσκοπικών δομικών μονάδων διαφόρων σχη-
μάτων. Τέτοιες δομές έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον κα-
θώς το DNA έχει καθορισμένη δομή και συγκεκριμένες διαστάσεις σε νανοσκοπι-
κή κλίμακα, έχει προβλέψιμες ενδομοριακές και διαμοριακές αλληλεπιδράσεις, 
μπορεί εύκολα να συνθεθεί ενώ είναι φυσικά και χημικά σταθερό.  
 Στην εικόνα 5.17 βλέπουμε παραδείγματα από πλεγμένες αλυσίδες DNA οι 
οποίες αποτελούν δομικά στοιχεία ικανά για αυτο-οργάνωση, ενώ αναφερόμα-
στε σε αυτά με τον όρο ‘πλακίδια’ (tiles)[54]. Όπως φαίνεται στην εικόνα 5.17 
πλακίδια διαφόρων σχημάτων αυτο-οργανώνονται σε πλέγματα με ανοιχτούς 
πόρους. 
 Αυτο-συναρμολόγηση τους σε νανοδομές σύνθετων δισδιάστατων μοτίβων 
χρησιμεύουν για την ελεγχόμενη χωρική οργάνωση μιας σειράς υλικών και δια-
τάξεων με τεχνολογικό ενδιαφέρον[55]. Λειτουργικές δομές παραπάνω του ενός 
δομικού στοιχείου έχουν παραχθεί και μελετηθεί με αυτόν τον τρόπο. Διάφορα 
μόρια μπορούν να προσκολληθούν χημικά στα άκρα των πλακιδίων του DNA 
συμμετέχοντας σε μια διαδικασία συνεργατικής αυτό-συμπλήρωσης. Στην εικόνα 
5.18 βλέπουμε για παράδειγμα την οργάνωση νανοσωματιδίων χρυσού σε πα-
ράλληλες γραμμές καλώς ορισμένης περιοδικότητας, περίπου  5nm.  

Πλακίδια DNA  χρησιμοποιούνται και για τη χωρικά ελεγχόμενη ανάπτυ-
ξη βιομορίων, συνηθέστερα εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή μη ομοιοπολικής φύ-
σεως αλληλεπίδραση μεταξύ της βιταμίνης βιοτίνης (biotin) και της πρωτεΐνης α-
βιδίνης (avidin) ή συνηθέστερα της στρεπταβιδίνης (streptavidin) στη θέση της 
δεύτερης[55]. Κατά την σύζευξη αυτής με το μόριο του DNA (ομοιοπολικά ή μη), 
ουσίες κατάλληλα τροποποιημένες με βιοτίνη (όπως πεπτίδια, ένζυμα, αντισώμα-
τα κ.α.) καταλαμβάνουν συ-
γκεκριμένες χωρικά θέσεις 
αλληλεπιδρώντας με την 
στρεπταβιδίνη. 
 Κατά την αυτο-
συναρμολόγηση νανοϋλι-
κών σε περιοδικά μοτίβα, οι 
συλλεκτικές του ιδιότητες 
και η απόδοση του εξαρτώ-
νται σε μεγάλο από τις δια-
μοριακές αποστάσεις. Η αυ-
το-συναρμολόγηση δομών 

Εικ. 5.17 ‘Πλακίδια’ DNA. Σχηματική αναπαράσταση (πά-
νω) και αντίστοιχη απεικόνιση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
(κάτω)[54]  



Κεφάλαιο 5: Αυτο-συναρμολόγηση και αυτο-οργάνωση 43

DNA αποτελεί μια μέθοδο η 
οποία δίνει ακριβή έλεγχο πά-
νω στην περιοδικότητα και 
στις πλεγματικές σταθερές κα-
τά την παρασκευή τέτοιων να-
νοσκοπικών διατάξεων. 
 
 
 
 

 
5.5.2 Μακροκυκλικά μόρια 

   
Μακροκυκλικά μόρια τα οποία αποτελούνται από έναν σταθερό μοριακό σκελε-
τό και ευέλικτων πλευρικών ομάδων, αποτελούν μια άλλη κατηγορία δομικών 
μονάδων η οποία έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον όσον αφορά την 
αυτο-συναρμολόγηση δισδιάστατων μητρών. Οι S. Höger και W. Freyland ανα-
φέρουν την αυτο-συναρμολόγηση του μακροκυκλικού μορίου 1 (εικ. 5.19) καθώς 
και μείγμα αυτών με φουλερένια 60C [52]. Υψηλού βαθμού διατεταγμένες περιοχές 
φουλερενίων επίσης ενδιαφέρουν από επιστημονική και τεχνολογική σκοπιά και 
έχουν μελετηθεί σε διάφορα υποστρώματα και με διάφορες τεχνικές.  
 Στα πλαίσια της συγκεκριμένης αναφοράς, κατάλληλο διάλυμα διαλύτη και 
μορίων 1 τοποθετείται σε υπόστρωμα  HOPG και ο διαλύτης στη συνέχεια απο-
μακρύνεται. Μελέτη του τελικού υλικού με μικροσκοπία STM αποκαλύπτει διατε-
ταγμένες περιοχές μορίων 1 όπως φαίνεται στην εικόνα 5.19a,b. Στην εικόνα 
5.19c προτείνεται ένα μοντέλο δομής. Διακρίνουμε ανοιχτούς πόρους δύο διαφο-
ρετικών διαστάσεων, ένας του μακροκυκλικού μορίου και ένας μεγαλύτερος με-
ταξύ δύο μορίων. Διαφορετική δομή προκύπτει, όταν στο αρχικό διάλυμα προ-
στεθούν μόρια φουλερενίου σε κατάλληλη αναλογία με τα μακροκυκλικά μόρια. 
Η μελέτη του τελικού 
υλικού, προϊόν συνερ-
γατικής αυτο-
συναρμολόγησης, 
αποκαλύπτει επιφά-
νειες δομημένες όπως 
φαίνεται στις εικόνες 
5.20a,b,c. Παρατη-
ρούμε τότε πως τα 
φουλερένια βρίσκο-
νται διατεταγμένα 
στην επιφάνεια βάσει 
ενός καλά ορισμένου 
μοτίβου (εικ. 5.20d). 

 

 
Εικ. 5.18 Οργάνωση νανοσωματιδίων χρυσού σε περιο-
δική δομή. Σχηματική αναπαράσταση (αριστερά) και 
απεικόνιση με ηλεκτρονική μικροσκοπία (δεξιά)[54]

Εικ. 5.19 Εικόνες STM Διατεταγμένης δομής του μορίου 1 σε (a) 
χαμηλή και (b) υψηλή ανάλυση. (c) Σχηματική αναπαράσταση 
δομής[52] 
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Πυρολυτικός γραφίτης (pyrolytic graphite)  
Ο πυρολυτικός γραφίτης από κρυσταλλίτες γρα-
φίτη οι οποίο μπορεί να φτάσουν μέχρι και αρκε-
τές εκατοντάδες νανόμετρα[57]. Οι κρυσταλλίτες 
χαρακτηρίζονται από διάφορους βαθμούς προ-
σανατολισμού. Όταν αυτοί είναι παράλληλοι με-
ταξύ τους οι ιδιότητες του υλικού τείνουν σε αυ-
τές ενός ιδανικού κρυστάλλου γραφίτη. Όταν ο 
προσανατολισμός των κρυσταλλιτών είναι πολύ 
υψηλός αναφερόμαστε σε πυρολυτικό γραφίτη 
υψηλού προσανατολισμού (highly ordered 
pyrolytic graphite, HOPG). Ένας τρόπος παρα-
γωγής του πυρολυτικού γραφίτη είναι με χρήση 
αέριων πρόδρομων ενώσεων με τη μέθοδο της 
χημικής απόθεσης από ατμό (chemical vapor deposition, CVD). Μία συνήθης ε-
φαρμογή του είναι η χρήση του ως υπόστρωμα για τη μελέτη άλλων υλικών λόγω 
της επίπεδης επιφάνειας του και της αμελητέας αντιδραστικότητας του. Στην ει-
κόνα 5.21 φαίνεται η επιφάνεια ενός πλακιδίου HOPG. Είναι εμφανής η τέλεια 
δομή της επιφάνειας. 

 
5.5.3 Μόρια TSB 

 
Οι G. Schull, F. Charra και A.J. Attias σε μια άλλη εργασία αναφέρουν την παρα-
σκευή αυτο-συναρμολογούμενης μήτρας από μόρια δομής όπως φαίνεται στην 
εικόνα 5.22A (1,3,5-tris[(E)-2-(3,5-didecyloxyphenyl)-ethenyl]-benzene, TSB35) 
επίσης στη διεπιφάνεια υγρού στερεού και πιο συγκεκριμένα σε υπόστρωμα 
HOPG[53]. Αυτή η κατηγορία υλικών αυτο-συναρμολογείται σε εξαγωνικό πλέγ-
μα αφήνοντας ανοιχτούς πόρους. Στην εικόνα 5.22B φαίνεται το μοντέλο όπου 
περιγράφει τη δομή του αυτο-συναρμολογημένου υλικού. Οι πόροι, διαμέτρου 
1,3nm μπορούν να καταληφθούν από μικρότερα μόρια ανάλογου σχήματος. Οι 
συγγραφείς επέλεξαν τα οργανικά μόρια coronene και hexabenzocoronene (HBC) 
για τη μελέτη του πόσο είναι ικανή η μήτρα να φιλοξενήσει άλλα μόρια στους 
πόρους της. Εικόνες STM επιβεβαιώνουν και στις δύο περιπτώσεις πως τα μόρια 
παγιδεύονται στους πόρους, όταν αυτά βρίσκονται σε περίσσεια από τα μόρια 

  
Εικ. 5.20 Εικόνες STM σε (a) χαμηλή, (b) υψηλότερη και (c) υψηλή ανάλυση συνεργατικής αυτό-
οργάνωσης και φουλερενίου. (d) Σχηματική αναπαράσταση δομής (με μπλε τα φουλερένια)[52] 

 
Εικ. 5.21 Εικόνα STM υψηλής α-
νάλυσης επιφάνειας HOPG 
Πηγή:  http://www.princeton.edu/
~kahnlab/images/HOPG.html 
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της μήτρας. Αν η περιεκτικότητα τους ωστόσο είναι μικρή στο διάλυμα τότε πα-
ρατηρείται διάχυση καθώς τα μόρια μεταφέρονται από πόρο σε πόρο. Τα χαρα-
κτηριστικά της διάχυσης εξαρτώνται από την θερμοκρασία καθώς και το μέγεθος 
των πόρων της μήτρας. Μεταβάλλοντας το μήκος των αλκυλικών ομάδων του 
TSB35 αποκτούμε έλεγχο στις διαστάσεις των πόρων και κατ’ επέκταση πάνω 
στο ρυθμό της διάχυσης.  
 

 
Εικ. 5.22 (A) Μοριακές δομές του μορίου TSB35, Coronene και HBC. (B) Μο-
ντέλο αυτο-οργάνωσης του TSB35. Εικόνα STM αυτο-συναρμολογημένης 
επιφάνειας (C) TSB35 και ύστερα από προσθήκη (D) Coronene ή (E) HBC[53] 

 
 





 

 

Αυτο-οργάνωση αμφίφιλων 
ημιδισκόμορφων σωματιδίων 

 
 
 

Θα διερευνήσουμε τη θερμοδυναμική συμπεριφορά και τη μοριακή οργάνωση 
συστημάτων σωματιδίων πυρήνα-κελύφους μορφής ημιδίσκου μέσω προσο-
μοιώσεων. Η μελέτη μας θα περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο σε επιφάνειες, 
στις δύο δηλαδή διαστάσεις. Οι καταστάσεις πυκνής κατάληψης συμπίπτουν με 
την αυτο-συναρμολόγηση δομών καθορισμένων μοτίβων των οποίων η μορφο-
λογία εξαρτάται μόνο από το λόγο ακτίνας του πυρήνα προς την ακτίνα του κε-
λύφους.  
 

6.1 Σωματίδια πυρήνα – κελύφους 
  
Στο τέλος του προηγούμενου μέρους δώσαμε μια σύντομη περιγραφή για το πώς 
η αυτο-συναρμολόγηση χρησιμοποιείται προκειμένου να παρασκευαστούν δομές 
από διάφορα σωματίδια - μονάδες. Ορισμένα από τα παραδείγματα ωστόσο δεν 
επιλέχθηκαν απλά και μόνο με κριτήρια την εκτενή βιβλιογραφία που τα περι-
γράφει ή την πληθώρα των τεχνολογικών εφαρμογών τους. Μικύλια συμπολυμε-
ρών, σφαιρικά δενδριμερή, μεταλλικά ή κεραμικά νανοσωματίδια συνδεμένα με 
εύκαμπτες αλυσίδες μορίων (tethered nanoparticles) εμφανίζουν κοινή αρχιτε-
κτονική και αποτελούν υποσύνολο μιας ευρύτερης κατηγορίας σωματιδίων, τα 
λεγόμενα σωματίδια πυρήνα - κελύφους (core - shell)[32][58][59]. Περιγράφονται 
δηλαδή από την ίδια τοπολογία, την συνύπαρξη ενός εσωτερικού σκληρού πυρή-

 
 

Εικ. 6.1 Γραφική αναπαράσταση σφαιρικού 
σωματιδίου πυρήνα (μπλε) – κελύφους (πρά-
σινο) 

Εικ. 6.2 Μοντέλο σωματιδίου (κίτρινο) συνδε-
μένο με εύκαμπτες αλυσίδες μορίων (πράσι-
νο) 
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να και ενός μαλακού εξωτερικού κελύφους. Η καλώς ορισμένη αρχιτεκτονική, 
μαζί με τη δυνατότητα χημικής τροποποίησης της κάθε περιοχής προσφέρουν 
ένα ευρύ σύνολο μοριακών δομικών μονάδων. Φυσικά συστήματα σωματιδίων 
πυρήνα – κελύφους εμφανίζουν αυτο-οργάνωση και έχουν μελετηθεί εκτενώς τα 
τελευταία χρόνια[28][60][61][62][63]. 

 
6.2 Υπολογιστικό μοντέλο 

 
Η εικόνα 6.3 απεικονίζει το μοντέλο ενός ημιδισκόμορφου μορίου καθώς και ένα 
υποθετικό σωματίδιο το οποίο περιγράφεται από το προτεινόμενο μοντέλο. Ο η-
μιδίσκος χωρίζεται σε δύο διακριτές περιοχές Α και Β, αναπαριστώντας τον 
σκληρό πυρήνα του σωματιδίου και το μαλακό εξωτερικό κέλυφος αντίστοιχα. Η 
ακτίνα του πυρήνα συμβολίζεται με inr  και του κελύφους με outr  και επομένως ι-
σχύει in outr r≤ . Ένα μοναδιαίο διάνυσμα ˆory  κάθετο στη βάση του ημιδίσκου ορί-
ζει τον προσανατολισμό του. 

Για κάθε ζεύγος τιμών των inr  και outr  ορίζουμε το λόγο εσωτερικής ακτί-
νας του σωματιδίου προς την εξωτερική ακτίνα του ως την ποσότητα  

 /in outr rχ ≡  (6.1) 
και θα είναι 0 1χ≤ ≤ . Για συστήματα τα οποία αποτελούνται από ένα μόνο τύπο 
μορίων όπως αυτά τα οποία θα μελετήσουμε η παράμετρος χ  είναι μοναδική και 
χαρακτηριστική του συστήματος. 

 
6.3 Θεωρητική μελέτη κατάστασης πυκνής κατάληψης 

 
Υπολογίζουμε την πυκνότητα κατάληψης (packing density) /n nF n s=  συσσωμα-
τωμάτων (clusters) δύο, τριών και τεσσάρων σωματιδίων θεωρώντας εξαγωνικό 
πλέγμα (εικ. 6.4). Με n  συμβολίζεται ο αριθμός των σωματιδίων και με ns  η επι-
φάνεια της μοναδιαίας κυψελίδας. Η επιλογή εξαγωνικού πλέγματος μοιάζει να 
είναι σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη, ωστόσο υιοθετήθηκε καθώς εφόσον τα σωμα-
τίδια έχουν τη δυνατότητα αυτο-οργάνωσης σε τέτοιο πλέγμα η αυτο-
συναρμολογούμενη δομή θα είναι και η πυκνότερη δυνατή. Για εξαγωνικό πλέγ-
μα ισχύει 23 / 2n ns l= , με nl  η σταθερά του πλέγματος. Για την απλοποίηση των 
υπολογισμών μας θεωρούμε πως το outr  είναι ίσο με τη μονάδα μέτρησης του inr   

 

 

Εικ. 6.3 (αριστερά) Μοντέλο ημιδισκόμορφου σωματιδίου πυρήνα- 
κελύφους. (δεξιά) Απεικόνιση υποθετικού σωματιδίου ίδιας τοπολογίας. 
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και επομένως η αδιάστατη παράμετρος χ  είναι η μόνη μεταβλητή. Τα αποτελέ-
σματα δίνονται στον πίνακα 6.1 
 

Αριθμός σωματιδίων συσσωματώματος  
Δύο Τρία Τέσσερα 

Σταθερά πλέγματος nl  1 χ+  1 3χ+  2 2 / 2 1χ χ+ +  (προσ.)

Πυκνότητα  
κατάληψης nF  ( )22,31/ 1 χ+

 
( )23, 46 / 1 1,73χ+  ( )24,62 / 1 2,71χ+  

Πιν. 6.1 Υπολογισμοί σταθεράς πλέγματος και πυκνότητας κατάληψης για κάθε τύπο συσσωμα-
τώματος της εικόνας 6.4 

  
 Στην εικόνα 6.5 βρίσκεται το διάγραμμα της πυκνότητας κατάληψης για 
τους τρεις τύπους συσσωματωμάτων συναρτήσει της παραμέτρου χ . Δύο κρίσι-
μες τιμές εμφανίζονται στο σημείο όπου η πυκνότητα κατάληψης ταυτίζεται για 
συσσωματώματα τεσσάρων και τριών σωματιδίων καθώς και στο σημείο ταύτι-
σης της συσσωματωμάτων τριών και δύο σωματιδίων. Κατά αυτόν τον τρόπο το 
διάγραμμα χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστές περιοχές. Για 0.22χ <  τέσσερα σωμα-
τίδια δίνουν την υψηλότερη πυκνότητα κατάληψης. Για 0.44χ >  η δομή πυκνής 
κατάληψης βασίζεται σε συσσωματώματα των δύο σωματιδίων. Τέλος, για τη 
στενή περιοχή 0.22 0.44χ< <  το σύστημα αποκτά τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα 
μόνο με το σχηματισμό συσσωματωμάτων τριών σωματιδίων. Βέβαια καθώς ο 
υπολογισμός των κρίσιμων τιμών βασίστηκε σε παραδοχές, αυτές δεν είναι παρά 
εκτιμήσεις. Ανεξάρτητα όμως των τι-
μών αυτών καθ’ αυτών αυτό που έχει 
σημασία είναι η ποιοτική ανάδειξη 
των τριών διαφορετικών περιοχών. 
Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, θα 
παρουσιαστούν διαγράμματα φάσης 
και θα συζητηθούν αναλυτικά τα χα-
ρακτηριστικά της υπερμοριακής αυτο-
οργάνωσης τριών συστημάτων των 
οποίων η κατάσταση πυκνής κατά-
ληψης στηρίζεται σε συσσωματώματα 

  
 

Εικ. 6.4 Συσσωματώματα δύο (αριστερά), τριών (κέντρο) και τεσσάρων (δεξιά) σωματιδίων σε 
εξαγωνικό πλέγμα. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0

0.7

1.4
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density

χ

 n=2
 n=3
 n=4

Εικ. 6.5 Διάγραμμα πυκνότητας κατάληψης 
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μιας από τις παραπάνω τρεις ειδικές περιπτώσεις. 
 Ωστόσο, στην πραγματικότητα δομές συσσωματωμάτων περισσότερων 
των τεσσάρων σωματιδίων προκύπτουν για ακόμα μικρότερες τιμές της παραμέ-
τρου χ . Θεωρούμε πως για αρκετά μικρές τιμές του χ  κάθε συσσωμάτωμα πε-
ριγράφεται από ένα υπερσωματίδιο τοπολογίας πυρήνα - κελύφους δισκοειδούς 
μορφής (εικ. 6.6). Το εσωτερικό του τμήμα περιέχει τον άδειο χώρο στο κέντρο 
του καθώς και τον πυρήνα κάθε σωματιδίου. Το εξωτερικό του τμήμα περιλαμ-
βάνει το υπόλοιπο μέρος από κάθε μόριο δηλαδή την περιοχή του κελύφους. Υ-
ποθέτουμε όπως και πριν εξαγωνικό πλέγμα. Στην εικόνα 6.7 φαίνεται η ποιοτική 
συμπεριφορά της πυκνότητας κατάληψης (άξονας z ) συναρτήσει δύο μεταβλη-
τών, της παραμέτρου χ  και του αριθμού σωματιδίων των συσσωματωμάτων. Σε 
αντίθεση με την προηγούμενη προσέγγιση αυτό το μοντέλο δεν έχει τη δυνατότη-
τα να αποκαλύψει κρίσιμες τιμές της παραμέτρου χ . Ωστόσο, καθιστά εμφανή 
την τάση για αύξηση του αριθμού των σωματιδίων κάθε συσσωματώματος κα-
θώς το χ  μειώνεται προκειμένου να επιτευχθεί η πυκνότερη δυνατή δομή. Στο 
θεωρητικό όριο 0χ =  (το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην εικόνα 6.7) περιμένουμε 
συσσωματώματα με άπειρο αριθμό σωματιδίων. 
 

6.4 Μαθηματική περιγραφή 
 
Προκειμένου να μελετήσουμε τη φύση αυτών των συστημάτων και τις στοιχειώ-
δεις αρχές όπου διέπουν τη θερμοδυναμική συμπεριφορά τους θα χρησιμοποιή-
σουμε ένα απλό μοντέλο διασωματιδιακής αλληλεπίδρασης. Μεταξύ δύο σωμα-
τιδίων αλληλοεπικάλυψη είναι δυνατή μόνο μεταξύ των μαλακών περιοχών δη-
λαδή των κελύφων. Κάθε αλληλοεπικάλυψη πυρήνα - πυρήνα ή πυρήνα - κελύ-
φους είναι μη επιτρεπτή. Προκειμένου να ποσοτικοποιήσουμε τα παραπάνω ει-
σάγουμε το μέγεθος ( ),kl ij ijS r ω  το οποίο ορίζεται ως την επιφάνεια αλληλοεπικά-

λυψης κάθε ενδοσωματιδιακής περιοχής { },k A B=  ενός σωματιδίου i  με κάθε 

περιοχή { },l A B=  του σωματιδίου j . Με ijr  συμβολίζουμε τη διασωματιδιακή 
απόσταση ενώ με ijω  συμβολίζουμε τον σχετικό προσανατολισμό των δύο σω-

 
Εικ. 6.6 Υπερσωματίδιο τοπολογίας πυ-
ρήνα - κελύφους δισκοειδούς μορφής 

 
Εικ. 6.7 Πυκνότητα κατάληψης συναρτήσει του 
αριθμού σωματιδίων και της παραμέτρου χ. 
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ματιδίων. Τότε, το δυναμικό της διασωματιδιακής αλληλεπίδρασης iju  θα δίνεται 
από την έκφραση 
 ( ) ( ), ,ij ij ij kl ij ij kl

k l
u r S r uω ω=∑∑  (6.2) 

Ο όρος klu  περιγράφει το δυναμικό αλληλεπίδρασης μεταξύ των υποσωματιδια-
κών περιοχών k  και l  και ισχύει kl lku u= . Για ( ) (, ,k l A A=  ή )B  οι όροι AAu  και 

ABu  ανταποκρίνονται στην ένταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ αλληλεπικαλυ-
πτόμενων πυρήνων ή μεταξύ του πυρήνα του ενός σωματιδίου με το κέλυφος 
του δεύτερου, ενώ ο όρος BBu  περιγράφει το σθένος αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο 
αλληλοεπικαλυπτόμενων περιοχών κελύφους. Το μοντέλο το οποίο θα χρησιμο-
ποιήσουμε σε πρώτη φάση περιγράφεται από την ομάδα παραμέτρων 
 ( ) ( ), , , ,0AA AB BBu u u = ∞ ∞  (6.3) 
Το παραπάνω μοντέλο αλληλεπιδράσεων απαγορεύει την οποιαδήποτε αλληλο-
επικάλυψη μεταξύ του πυρήνα ενός σωματιδίου με οποιαδήποτε περιοχή ενός 
δεύτερου. Ταυτόχρονα, είναι επιτρεπτή η αλληλοεπικάλυψη κελύφους - κελύφους 
την οποία θα θεωρήσουμε πως δε συνεισφέρει στην ολική ενέργεια του συστήμα-
τος. 
 Εν γένει, στα πραγματικά φυσικά συστήματα οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
μοριακών ειδών και υποστρώματος παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική αυτο-
συναρμολογούμενη δομή[64]. Ωστόσο, στα πλαίσια του μοντέλου μας θα υποθέ-
σουμε πως δεν αναπτύσσεται καμία τέτοια αλληλεπίδραση. Η παραδοχή αυτή 
περιγράφει επιτυχώς σωματίδια φυσιοροφημένα παράλληλα και ελεύθερα να κι-
νηθούν πάνω στην επιφάνεια ενός στερεού υποστρώματος ή στη διεπιφάνεια υ-
γρού - υγρού ή υγρού - αερίου. Είδαμε εξάλλου ότι η ελευθερία κινήσεων των 
σωματιδίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη αυτο-συναρμολόγηση της θερ-
μοδυναμικά βέλτιστης δομής.  
 Μας ενδιαφέρει να συσχετίσουμε μεταξύ τους δύο μακροσκοπικές ιδιότη-
τες του συστήματος, την πίεση και την αριθμητική πυκνότητα κατάληψης. Για 
αυτό το σκοπό εισάγουμε τις ανηγμένες μεταβλητές *p  και η  αντίστοιχα. Η 
πρώτη δίνεται από τη σχέση  
 2* /meanp Pr kT=  (6.4) 
Στη σχέση αυτή  με k  συμβολίζεται η σταθερά του Boltzmann, με T  η θερμοκρα-
σία ενώ το meanr  ισούται με το μέσο όρο των ακτινών του πυρήνα και του κελύ-
φους, δηλαδή 
 ( ) / 2mean in outr r r= +  (6.5) 
Συνδυάζοντας τις σχέσεις 6.1 και 6.5 προκύπτει  

 2
1

mean
in

rr χ
χ

=
+

 και 2
1

mean
out

rr
χ

=
+

 (6.6) 

Επιπλέον, η ανηγμένη αριθμητική πυκνότητα δίνεται από τη σχέση 
 2

meanrη ρ=  (6.7) 
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όπου /N Sρ =  είναι η αριθμητική πυκνότητα. Με N  συμβολίζεται ο ολικός α-
ριθμός των σωματιδίων του συστήματος και με S  συμβολίζεται το εμβαδό της 
επιφάνειας του κουτιού προσομοίωσης.  

Η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο ζευγάρι σωματιδίων του συστήματος σε 
απόσταση r  μεταξύ τους προς την ίδια πιθανότητα για ισότροπη κατανομή δίνε-
ται από τη συνάρτηση κατανομής ( )g r . Στις δύο διαστάσεις ορίζεται ως  

 ( ) ( )2 ij
i j i

Sg r r r
N

δ
≠

= −∑∑  (6.8) 

Το άθροισμα εκτελείται πάνω σε όλα τα ζεύγη σωματιδίων. Εξ ορισμού, το 
( ) 1g r =  περιγράφει ισότροπη κατάσταση, δηλαδή εντελώς τυχαία χωρική κατα-

νομή των σωματιδίων. Υπολείπεται μια σχέση ικανή να περιγράψει και κάθε συ-
σχέτιση μεταξύ των προσανατολισμών των σωματιδίων. Για αυτό το σκοπό ει-
σάγουμε τη συνάρτηση 

 ( )
( ) ( )

( )

cosij ij
i j i

m

ij
i j i

r r m
g r

r r

δ φ

δ

≠

≠

−
=

−

∑∑

∑∑
 (6.9) 

όπου 1m >  (τάξη) και 1 ˆ ˆcosij i jy yφ −= .  
 Η αλλαγή φάσης προς αυτο-συναρμολογούμενη δομή γίνεται αντιληπτή 
και μελετώντας διαγράμματα της συνάρτησης  
 ( ) ( ) ( )0i i i

d t r t r= −  (6.10) 

όπου ( )0ir  και ( )ir t   είναι το διάνυσμα θέσης του σωματιδίου i  στην αρχή της 
προσομοίωσης και σε κάποια μετέπειτα στιγμή, αντίστοιχα. Γίνεται εύκολα αντι-
ληπτό πως η παράγωγος της ( )d t  είναι μέτρο της μέσης ταχύτητας των σωματι-
δίων. Αναμένεται σημαντική διαφορά στην κλίση της συνάρτησης κατά τη μετά-
βαση από τις ισότροπες καταστάσεις των χαμηλών πιέσεων προς τις ανισότρο-
πες καταστάσεις των υψηλών. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι και οι τρεις σχέσεις 
6.8, 6.9 και 6.10 είναι σχέσεις γενικές με εφαρμογή στη μελέτη της δομής και δυ-
ναμικής και των συγκεκριμένων συστημάτων. 

 
6.4.1 Συσσωματώματα σωματιδίων 

 
Κάθε σύστημα εκκινείται όπως ήδη αναφέραμε από την ισότροπη κατάσταση. 
Καθώς αυξάνεται η πίεση η ισότροπη κατάσταση δίνει τη θέση της σε μια ανισό-
τροπη η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση συσσωματωμάτων μη μοναδι-
κού τύπου όσον αφορά των αριθμό των σωματιδίων όπου τα αποτελούν. Περε-
ταίρω αύξηση της πίεσης έχει σαν αποτέλεσμα ένας από όλους τους τύπους 
συσσωματωμάτων να ευνοηθεί έναντι των υπολοίπων ενώ κάθε ένας από αυ-
τούς σταδιακά υποχωρεί ως προς τη συχνότητα εμφάνισης. Τελικά, σε αρκετά 
υψηλή πίεση η τελική δομή, σε συμφωνία με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 
στη θεωρητική μας προσέγγιση, δομείται βάσει ενός και μόνο ενός, συγκεκριμέ-
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νου ανά περίπτωση τύπου συσσωματώματος. Λέγοντας ‘τύπο’ εννοούμε τον α-
ριθμό των σωματιδίων όπου συνθέτει το κάθε συσσωμάτωμα ενώ ακριβώς πόσα 
είναι αυτά το καθορίζει η παράμετρος χ  του κάθε συστήματος.  

Χρειαζόμαστε έναν τρόπο για να ποσοτικοποιήσουμε την αυτο-
συναρμολόγηση των συσσωματωμάτων. Εισάγουμε για αυτό το σκοπό τη συ-
νάρτηση 
 ( ) ( )* * /m mh p N p N=  (6.11) 

όπου ( )*mh p  και ( )*mN p  είναι ο μέσος όρος και ο αριθμός των σωματιδίων 

αντίστοιχα τα οποία ανήκουν σε συσσωματώματα των m  σωματιδίων όταν το 
σύστημα βρίσκεται κάτω από πίεση *p . Απομένει να εισάγουμε ένα κριτήριο 
βάσει του οποίου κάθε σωματίδιο θα θεωρείται ότι ανήκει σε κάποιο συσσωμά-
τωμα. Ο πιο ευθύς τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δεχθούμε πως δύο σωματί-
δια ανήκουν στο ίδιο συσσωμάτωμα με την προϋπόθεση ότι η μεταξύ τους από-
σταση είναι ίση ή μικρότερη από μια συγκεκριμένη τιμή. Σε περίπτωση που ένα 
τρίτο σωματίδιο βρεθεί στην περιοχή των δύο πρώτων με τέτοιο τρόπο ώστε να 
ικανοποιείται αυτό το κριτήριο διασωματιδιακής απόστασης τότε θεωρούμε πως 
και το τρίτο σωματίδιο ανήκει στο ίδιο συσσωμάτωμα. Η διαδικασία αυτή επα-
ναλαμβάνεται για όλα τα σωματίδια του συστήματος. Η ακριβής τιμή της ελάχι-
στης απόστασης προσαρμόζεται ύστερα από πειραματισμό. Στα πλαίσια των δι-
κών μας προσομοιώσεων τη θεωρήσαμε ίση με 0,55 outr . Ο αλγόριθμος όπως α-
ναπτύχθηκε δεν αποκλείει ‘συσσωματώματα’ του ενός μεμονωμένου σωματιδίου. 

Η παραπάνω μεθοδολογία είναι μάλλον γενική. Για την καλύτερη περι-
γραφή των συγκεκριμένων συστημάτων, ύστερα από μια πρώτη κατηγοριοποίη-
ση των σωματιδίων σε συσσωματώματα επανεξετάζουμε κάθε ένα από τα δεύ-
τερα ως εξής: Οι σχετικοί προσανατολισμοί των σωματιδίων κάθε συσσωματώ-
ματος τριών σωματιδίων εξετάζονται ανά ζεύγος απαιτώντας να μη σχηματίζο-
νται συνολικά πάνω από δύο γωνίες μεγαλύτερες των 70 μοιρών ή μία μεγαλύτε-
ρη από 120 μοίρες. Στην περίπτωση συσσωματωμάτων με δύο σωματίδια το κρι-
τήριο της μεταξύ τους απόστασης παίρνει την πιο αυστηρή τιμή των 0,25 outr  ενώ 
επιπροσθέτως η μεταξύ τους γωνία δε πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30 μοίρες. 
Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων εξυπηρετεί ώστε η συνάρτηση mh  να αντανακλά με 
εμφανή τρόπο τη μεταβολή φάσης η οποία παρατηρείται κατά τη σάρωση των 
πιέσεων. Εισήχθη εκ των υστέρων, μετά δηλαδή τη συλλογή των πρώτων αποτε-
λεσμάτων των προσομοιώσεων και ύστερα από πειραματισμό πάνω στις τιμές 
των οριακών αποστάσεων ή γωνιών. 
 

6.5 Λεπτομέρειες προσομοίωσης 
 
Τα σωματίδια αρχικά τοποθετούνται κατά τυχαίο τρόπο στο λεγόμενο κουτί 
προσομοίωσης (simulation box) όσον αφορά τις θέσεις τους και τους προσανα-
τολισμούς τους και δίνεται στην πίεση μια χαμηλή τιμή. Πάνω σε αυτή την κατά-
σταση εφαρμόζεται ο αλγόριθμος Monte Carlo του Metropolis. Μετά το πέρας 
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της εκτέλεσης του αλγορίθμου, ακολουθεί δεύτερη εκτέλεση με αρχική κατάστα-
ση την τελική του προηγούμενου βήματος, αφού η πίεση αυξηθεί κατά μία μικρή 
τιμή. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται εωσότου η πίεση φτάσει μια μέγιστη 
τιμή. Προκειμένου βέβαια να μελετηθεί η βασική κατάσταση του κάθε συστήμα-
τος η τελική πίεση θα έπρεπε θεωρητικά να είναι άπειρη. Ωστόσο πρακτικά, μια 
αρκετά υψηλή τιμή πίεσης είναι αρκετή ώστε το σύστημα να θεωρηθεί πολύ κο-
ντά στη βασική κατάσταση.  

Παρουσία μόνο σκληρών αλληλεπιδράσεων αρκεί μία ελεύθερη μεταβλητή, 
έχοντας ήδη διαλέξει την πίεση. Παρατηρώντας ξανά τη σχέση 6.4 διαπιστώνου-
με ότι ουσιαστικά άπειρη πίεση αντιστοιχεί σε μηδενική θερμοκρασία. Με άλλα 
λόγια, το αποτέλεσμα της προσομοίωση μας θα είναι ακριβώς το ίδιο μεταβάλλο-
ντας τη θερμοκρασία αντί για την πίεση, θέτοντας αρχικά μια υψηλή τιμή σε αυτή 
και σταδιακά μειώνοντας τη μέχρι κάποιο σημείο κοντά στο μηδέν. 
 Για όλες τις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν 192 σωματίδια. Όπου θεω-
ρήθηκε σκόπιμο, συγκεκριμένα στιγμιότυπα του συστήματος επανεξετάστηκαν 
με 768 σωματίδια. 

Ο αλγόριθμος Monte Carlo εκτελέστηκε για 50 ενδιάμεσες διαδοχικές τιμές 
της πίεσης μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής της. Κάθε τέτοιο βήμα 
αποτέλεσαν περισσότεροι από 500.000 κύκλοι του αλγορίθμου (κατά περίπτωση, 
όπως κοντά σε αλλαγές φάσεις, μέχρι και 1.200.000). Ο κεντρικός κορμός του 
κάθε κύκλου συνοψίζεται ως εξής 

1. Τυχαία επιλογή ενός σωματιδίου του συστήματος 
2. Επιλογή κατά τυχαίο τρόπο μιας από τις παρακάτω διεργασίες και εκτέ-

λεσης της: 
a. Δοκιμή για μετακίνηση του σωματιδίου προς τυχαία κατεύθυνση 

και σε τυχαία απόσταση 
b. Δοκιμή για περιστροφή του σωματιδίου κατά τυχαία γωνία 
c. Δοκιμή για μετακίνηση και περιστροφή του σωματιδίου, με τυχαία 

σειρά εκτέλεσης μεταξύ των δύο  
3. Δοκιμή για κατοπτρισμό του σωματιδίου με κάποια πιθανότητα (περίπου 

40%) και μικρή μετακίνηση και περιστροφή του στη συνέχεια. 
Πριν την έναρξη κάθε κύκλου παράγεται ένας τυχαίος αριθμός loopsR  ο οποίος 
ορίζει πόσες φορές θα εκτελεστεί το σύνολο των παραπάνω βημάτων φροντίζο-
ντας ώστε loopsR N= . Ο μέσος όρος αναφέρεται χρονικά σε όλους τους κύ-

κλους. Στο τέλος κάθε κύκλου δοκιμάζουμε επιπλέον μια τυχαία αλλαγή των 
πλευρών κουτιού προσομοίωσης.  
 Η πυκνότητα του συστήματος, η ενέργεια του καθώς και τα σφάλματα ό-
που τα συνοδεύουν είναι τα μεγέθη τα οποία ενδιαφερόμαστε κυρίως να υπολο-
γίσουμε σε κάθε βήμα της προσομοίωσης. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (δη-
λαδή ανά τακτικό αριθμό κύκλων) γίνεται η συλλογή των απαραίτητων ποσοτή-
των για τον τελικό υπολογισμό των παραπάνω μεγεθών στο τέλος του κάθε βή-
ματος. Η διαδικασία αυτή ωστόσο δε πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των 
πρώτων κύκλων κάθε βήματος καθώς απαιτείται κάποιος ελάχιστο αριθμός 
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προκειμένου το σύστημα να έρθει σε ισορροπία, σύμφωνα με τα όσα αναπτύ-
χθηκαν στο κεφάλαιο 3. 
 

6.5.1 Κουτί προσομοίωσης και περιοδικές συνοριακές συνθήκες 
  

 Τα σωματίδια του συστήματος περιέχονται στο κουτί προσομοίωσης, το οποίο 
στην περίπτωση μας είναι δισδιάστατο, ορθογώνιο και έχει εμβαδό S . Τίθεται το 
πρόβλημα του πως αντιμετωπίζουμε την κίνηση ενός σωματιδίου κοντά σε κά-
ποια από τις πλευρές του. Μία μέθοδος είναι απλά να θεωρήσουμε πως το σω-
ματίδιο ανακλάται κατά την πρόσκρουση του με αυτές προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση. Καθώς ωστόσο οι διαστάσεις του κουτιού προσομοίωσης είναι πεπερα-
σμένες η προσέγγιση αυτή είναι προβληματική καθώς μεγάλο μέρος των σωματι-
δίων, αυτά τα οποία βρίσκονται κοντά στις πλευρές του κουτιού, συμπεριφέρο-
νται εκ των πραγμάτων διαφορετικά από τα σωματίδια του κύριου όγκου (bulk). 
Τα φαινόμενα επιφάνειας τότε δε θα είναι αμελητέα και θα επηρεάζουν τα απο-
τελέσματα της προσομοίωσης. 
 Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε περιοδικές συνορι-
ακές συνθήκες (periodic boundary conditions, PBC)[3]. Μπορούμε να φαντα-
στούμε πως το κουτί προσομοίωσης επαναλαμβάνεται άπειρες φορές προς όλες 
τις διευθύνσεις γεμίζοντας όλο το επίπεδο. Η εικόνα αυτή είναι ισοδύναμη με ένα 
σωματίδιο να εισέρχεται από τη μια πλευρά του κουτιού προσομοίωσης σε περί-
πτωση που διαφύγει από την απέναντι της. Αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα τόσο 
μεταξύ των πραγματικών σωματιδίων του κουτιού όσο και μεταξύ όλων των 
σωματιδίων κάθε εικονικού κουτιού (άπειρα). Για πρακτικούς βέβαια λόγους θε-
ωρούμε πάντα πως η ένταση κάθε αλληλεπίδρασης φθίνει αργά ή γρήγορα στο 
μηδέν, αυξανομένης της διασωματιδιακής απόστασης. Επομένως το πρόβλημα 
υπολογισμού των αλληλεπιδράσεων πάνω σε άπειρα σωματίδια δεν υφίσταται. 
Αν ( ),r x y=  το διάνυσμα θέσης ενός σωματιδίου και ( ),a b  οι διαστάσεις του 
κουτιού προσομοίωσης τότε οι περιοδικές συνθήκες εφαρμόζονται μετά από κά-
θε κίνηση σωματιδίου ως εξής: 

 Αν x a>  τότε x x a= −  (6.12α) 
 Αν y b>  τότε y y b= −  (6.12β) 

 
Εικ. 6.8 Το κριτήριο κοντινότερου ειδώλου για ένα δισδιάστατο σύστημα. Η διακεκομμένη 
γραμμή παριστά την απόσταση αποκοπής για τον υπολογισμό κάθε αλληλεπίδρασης[5]  
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 Η παραπάνω προσέγγιση εντούτοις εισάγει ένα καινούργιο πρόβλημα αυτό 
του υπολογισμού των θέσεων κάθε εικονικού σωματιδίου. Το κριτήριο κοντινότε-
ρου ειδώλου (nearest image criterion, NIC)[1] υποδεικνύει πως για τον οποιοδή-
ποτε υπολογισμό το κάθε σωματίδιο δε χρησιμοποιείται παραπάνω από μία φο-
ρά, εικονικό είτε πραγματικό. Προϋποθέτει πως η απόσταση αποκοπής κάθε αλ-
ληλεπίδρασης δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το μισό της μικρότερης πλευ-
ράς του κουτιού. Αν ij j ir r r= −  το διάνυσμα θέσης του σωματιδίου j  ως προς το 
σωματίδιο i , πριν τη χρήση του για τον υπολογισμό οποιασδήποτε διασωματιδι-
ακής αλληλεπίδρασης, το κριτήριο ελάχιστης εικόνας εφαρμόζεται με τις σχέσεις 
6.12 όπου ( ),x y  η συνιστώσες του ijr  . 

 
6.5.2 Λίστα Verlet 

  
Η διαδικασία της εύρεσης του κοντινότερου ειδώλου όπως παρουσιάστηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο είναι υπολογιστικά χρονοβόρα για μεγάλα συστήματα, 
καθώς προκειμένου να ελεγχθούν όλα τα ζευγάρια σωματιδίων ο χρόνος που 
απαιτείται είναι ανάλογος του 2N . Παρακάμπτουμε αυτό το τεχνικής φύσεως 
πρόβλημα αντιστοιχίζοντας σε κάθε σωματίδιο μία λίστα η οποία περιέχει τους 
εγγύτατους γείτονες του, τη λεγόμενη λίστα Verlet (Verlet neighbour list). Κάθε 
υπολογισμός ή έλεγχος ο οποίος αναφέρεται σε ζεύγη σωματιδίων τότε γίνεται 
μόνο μεταξύ του κάθε σωματιδίου και των σωματιδίων της αντίστοιχης της λί-
στας.  
 Μιλώντας για εγγύτατους γείτονες ενός σωματιδίου πρακτικά εννοούμε 
κάθε άλλο σωματίδιο (ή εικόνα αυτού) το οποίο βρίσκεται εντός μιας δεδομένης 
ακτίνας cutr . Θέτουμε την ακτίνα αυτή ίση με την ελάχιστη απόσταση για αλλη-
λεπίδραση μεταξύ δύο σωματιδίων. Καθώς τα σωματίδια κινούνται η λίστα πρέ-
πει να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Η μέθοδος όπου ακολου-
θούμε για την ενημέρωση της είναι η α-
κόλουθη: Θεωρούμε πως η περιοχή εγ-
γύτατων γειτόνων περιβάλλεται από έ-
ναν φλοιό ακτίνας mr  (εικ. 6.9). Κάθε λί-
στα τότε συμπληρώνεται με τα σωματί-
δια τα οποία βρίσκονται εντός του φλοι-
ού. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης 
συγκρατούμε τη μέγιστη μετατόπιση κά-
θε σωματιδίου από την τελευταία ενημέ-
ρωση της λίστας. Αν αυτή η μετατόπιση 
είναι μεγαλύτερη της διαφοράς ακτίνας 
του φλοιού και της απόστασης αποκο-
πής τότε ενημερώνεται η λίστα όλων των 
σωματιδίων. Ο φλοιός πρέπει να είναι 
αρκετά μεγάλης ακτίνας ώστε να απο-

 
Εικ. 6.9 Λίστα Verlet. Με πράσινο συμβολί-
ζονται οι εγγύτατοι γείτονες του κεντρικού 
σωματιδίου και μπλε τα σωματίδια εντός 
του φλοιού. 
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τρέπεται η συνεχής ανανέωση της κάθε λίστας η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα, 
όχι τόσο μεγάλη ωστόσο ώστε τελικά κάθε λίστα να περιέχει μεγάλο αριθμό σω-
ματιδίων, οπότε και χάνεται κάθε πλεονέκτημα χρήσης της λίστας. Στα συστήμα-
τα όπου μελετάμε η απόσταση cutr  ορίζεται ίση με 2 outr  και η ακτίνα του φλοιού, 
ύστερα από πειραματισμό, ίση με 6 outr . 
 

6.5.3 Τυχαία μεταβολή κουτιού προσομοίωσης και τυχαίες μοριακές κινήσεις 
 

 Η μεθοδολογία για τη μεταβολή της επιφάνειας του κουτιού προσομοίωσης έχει 
ως εξής. Παράγουμε δύο τυχαίους αριθμούς 1d  και 2d  για τους οποίους ισχύει 

max 1 2 max,d d d d− < < . Έστω 0a  και 0b  οι πλευρές του κουτιού αρχικά και a , b   οι 
πλευρές του κουτιού μετά τη μεταβολή. Τότε θα ισχύει για τα νέα μήκη πλευρών 
του κουτιού: 

1oa a d= +  και 0 2b b d= +  
Οι νέες διαστάσεις του κουτιού γίνονται δεκτές εφόσον: 

 Υπολογισθούν οι νέες θέσεις των κέντρων των δίσκων χωρίς να υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη μη επιτρεπτή μεταξύ δύο σωματιδίων. 

 Η διαφορά ( )
0 0

0

ln SH P S S TN
Sα αΔ = Ε −Ε + − −  είναι αρνητική ή στην πε-

ρίπτωση που αυτή είναι θετική ισχύει H
me xβ− Δ >  με mx  τυχαίο αριθμό για 

τον οποίο ισχύει 0 1mx≤ <  (αλγόριθμός Metropolis). Με N  συμβολίζεται ο 
αριθμός των δίσκων και 0S , S  η επιφάνεια του κουτιού πριν και μετά την 
αλλαγή των διαστάσεων αντίστοιχα. Δηλαδή θα είναι 0 0 0S a b= i  και 
S a b= i . Τα μεγέθη 

0α
Ε  και αΕ  συμβολίζουν την ενέργεια αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των σωματιδίων πριν και μετά την αλλαγή των πλευρών του κου-
τιού προσομοίωσης. Σε συστήματα με σκληρές αλληλεπιδράσεις και τα 
δύο μεγέθη 

0α
Ε  και αΕ  ισούνται με μηδέν. 

Κατά τη μεταβολή της θέσης ενός σωματιδίου παράγονται δύο τυχαίοι αριθμοί 
1m  και 2m  για τους οποίους ισχύει max 1 2 max,m m m m− < < . Οι συντεταγμένες του 

σωματιδίου στη συνέχεια προσαυξάνονται κατά ( )1 2,m m . 
Η νέα θέση του σωματιδίου γίνεται δεκτή εφόσον: 

 Δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μη επιτρεπτή μεταξύ του σωματιδίου και 
κάποιου γειτονικού. 

 Η διαφορά 
0

H α αΔ = Ε −Ε  είναι αρνητική ή στην περίπτωση που αυτή εί-

ναι θετική ισχύει H
me xβ− Δ >  με mx  τυχαίο αριθμό για τον οποίο ισχύει 

0 1mx≤ < . 
Τέλος, προκειμένου να μεταβληθεί ο προσανατολισμός ενός σωματιδίου παράγε-
ται ένα τυχαίος αριθμός 1o  όπου max 1 maxo o o− < < . Το διάνυσμα προσανατολι-
σμού του σωματιδίου στη συνέχεια περιστρέφεται κατά γωνία 1o . Ο νέος προσα-
νατολισμός του σωματιδίου γίνεται δεκτός με τα ίδια κριτήρια της προηγούμενης 
περίπτωσης. 
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 Όπως είδαμε κάθε αλλαγή στη θέση ή γωνία των σωματιδίων ή στις πλευ-
ρές του κουτιού προσομοίωσης γίνεται κατά μια τυχαία τιμή. Η μέγιστη (ή ελάχι-
στη) ανά περίπτωση τιμή (δηλαδή maxm , maxd  ή maxo ) αναπροσαρμόζεται ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε η πιθανότητα αποδοχής της κάθε αλλαγής να 
βρίσκεται κοντά στο 30%. Το ποσοστό αυτό αν και μικρό εξυπηρετεί στην καλύ-
τερη ανίχνευση του φασικού χώρου και αποτρέπει το σύστημα μας από τον ε-
γκλωβισμό του σε κάποιο τοπικό ελάχιστο.  
 

6.6 Συστήματα με σκληρές αλληλεπιδράσεις 
 
Ακολουθούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων τριών διαφορετικών συστη-
μάτων με 0,17χ = , 0,24χ =  και 0,50χ =  των οποίων η δομή πυκνής κατάλη-
ψης βασίζεται σε συσσωματώματα των τεσσάρων, τριών και δύο σωματιδίων 
αντίστοιχα.  

Μελετώντας το διάγραμμα πίεσης - αριθμητικής πυκνότητας για το σύ-
στημα με 0,17χ =  όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα 6.10 διαπιστώνουμε αλλαγή 
φάσης πρώτης τάξης στην κρίσιμη πίεση * 4,3cp . Το σύστημα ήδη σε χαμηλές 
πιέσεις εμφανίζει ανισοτροπία με ασθενείς συσχετίσεις μεταξύ των θέσεων των 
σωματιδίων. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό εξετάζοντας την συνάρτηση συσχέ-
τισης ( )g r  η οποία τείνει στη μονάδα, ‘υπογραφή’ ισότροπου υγρού, ωστόσο 
σχετικά αργά ώστε να φανερώσει ταυτόχρονα και έναν ανισότροπο χαρακτήρα 
(εικ. 6.12, * 2,8p = ). Παρατηρούμε στο ίδιο διάγραμμα κορυφή σε διασωματιδια-
κή απόσταση κοντά στο μηδέν. Σε συνδυασμό με τις υψηλές συσχετίσεις ως προς 
τον προσανατολισμό των σωματιδίων όπου παρατηρούνται στο διάγραμμα 

( )mg r  σε όλες τις τάξεις για την ίδια αποστάσεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι μεγάλος αριθμός σωματιδίων συμμετέχει σε συσσωματώματα δύο σωματιδί-
ων. Ο άξονα x  των διαγραμμάτων ( )g r  και ( )mg r  είναι εκφρασμένος σε μονά-

δες meanr . Δεύτερη κορυφή συναντάται σε απόσταση ίση με περίπου 2 inr  και 
συμβουλευμένοι για άλλη μία φορά το διάγραμμα ( )mg r  καταλαβαίνουμε ότι πε-

ριγράφουν συσσωματώματα τριών 
( )3,6m =  και τεσσάρων ( )4m =  σω-
ματιδίων. Όλα τα παραπάνω επιβε-
βαιώνονται τόσο από το στιγμιότυπο 
του συστήματος όσο και από το διά-
γραμμα ( )*mh p  (εικ. 6.13, αριστερά). 
Παρόμοια είναι η κατάσταση σε πίε-
ση κάτω και κοντά από το κρίσιμο 
σημείο με τη διαφορά ότι στα δια-
γράμματα ( )g r  και ( )mg r  παρατη-
ρούνται πιο έντονες κορυφές και τά-
ξη σε μεγαλύτερη έκταση (εικ. 6.12, 

2
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 χ=0.50
 χ=0.24
 χ=0.17

 

 

η

p*

Εικ. 6.10 Διάγραμμα πίεσης – αριθμητικής πυ-
κνότητας για τα συστήματα χ=0,17, χ=0,24 και 
χ=0,50 με σκληρές αλληλεπιδράσεις 
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* 3,8p = ). Ποιοτικές διαφορές ωστόσο 
δεν υπάρχουν.  

Αμέσως μετά την κρίσιμη πίεση, 
εμφανίζονται συσχετίσεις μεγάλης εμβέ-
λειας. Σε ακόμα υψηλότερες πιέσεις συσ-
σωματώματα τεσσάρων σωματιδίων κυ-
ριαρχούν το σύστημα στο σύνολο του και 
μια σειρά από διακριτές κορυφές στο διά-
γραμμα ( )mg r  μαρτυρούν συσχετίσεις 
προσανατολισμού υψηλού βαθμού (εικ. 
6.12, * 9,2p = ). Η πρώτη κορυφή του διαγράμματος ( )g r  προκύπτει από συνει-

σφορά δύο κορυφών σε διασωματιδιακές αποστάσεις 2 inr  και 2 inr . Η δεύτερη 
κορυφή στην χαρακτηριστική απόσταση in outr r+  αντιστοιχεί στους τρίτους γείτο-
νες. Μελετώντας το διάγραμμα ( )mg r  φαίνεται πως οι πρώτοι και δεύτεροι γεί-
τονες κάθε σωματιδίου αντιστοιχούν αντίστοιχα σε σωματίδια με κάθετο ( 4m = ) 
και αντιπαράλληλο ( 2m = ) προσανατολισμό πράγμα το οποίο σκιαγραφεί συσ-
σωμάτωμα τεσσάρων σωματιδίων όπου κάθε σωματίδιο βρίσκεται κάθετα με τα 
γειτονικά του. Η εικόνα αυτή βέβαια δεν είναι απόλυτη καθώς στις ίδιες αποστά-
σεις κορυφές οι οποίες αντιστοιχούν σε άλλες τάξεις είναι ευδιάκριτες και επομέ-
νως το σχήμα του συσσωματώματος δεν είναι αυστηρό. 

Απόδειξη για διαφορά φάσης αποτελεί και η δραματική μείωση της κλίσης 
της ( )d t  κατά 90% (εικ. 6.13, δεξιά). Το μέσο ποσοστό των συσσωματωμάτων 
τεσσάρων σωματιδίων αυξάνεται με την πίεση. Ακριβώς πάνω από το κρίσιμο 
σημείο το ποσοστό αυτό αυξάνεται απότομα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό κάθε 
άλλου τύπου συσσωματώματος μειώνεται σημαντικά, σημάδι αλλαγής φάσης 
προς αυτο-συναρμολογούμενη δομή.  

Το αποτέλεσμα της όλης διεργασίας αυτο-οργάνωσης των σωματιδίων σε 
συσσωματώματα των τεσσάρων είναι ο σχηματισμός τετραγωνικών ανοιχτών 
πόρων συγκεκριμένων διαστάσεων στο κέντρο κάθε συσσωματώματος. Οι 
πλευρές κάθε πόρου συμπίπτουν με την εξωτερική επιφάνεια του πυρήνα των 
σωματιδίων και επομένως το μήκος τους ισούται με 2 inr .  
 Όπως είδαμε το σύνολο των διαγραμμάτων ( )g r , ( )mg r , ( )d t  και 

( )*mh p  εμπεριέχει όλη την πληροφορία για την ποιοτική και ποσοτική περιγραφή 
της συμπεριφοράς του συστήματος. Ωστόσο μας διευκολύνουν ιδιαίτερα στιγ-
μιότυπα του συστήματος τα οποία κάνουν άμεσα εμφανή τα κυριότερα  χαρα-
κτηριστικά του. Σε κάθε στιγμιότυπο συστήματος ημιδισκόμορφων σωματιδίων, 
ο πυρήνας κάθε σωματιδίου αναπαρίσταται με κόκκινο, κίτρινο, μπλε, γκρι και 
βαθυκόκκινο χρώμα αν συμμετέχει σε συσσωμάτωμα ενός, δύο, τριών, τεσσά-
ρων ή πέντε σωματιδίων αντίστοιχα.  

 
Εικ 6.11 Αναπαράσταση κατάστασης 
πυκνής κατάληψης συστήματος 

0,17χ =  
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Εικ 6.12  Διαγράμματα ( )g r  (αριστερά), ( )mg r  (κέντρο), και στιγμιότυπα συστήματος (δεξιά) για 

τις πιέσεις * 2,8p = , * 3,8p = , * 4,7p =  και * 9,2p =  (από πάνω προς τα κάτω) του συστήματος 

0,17χ =  
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Εικ. 6.13 Διάγραμμα ποσοστών συσσωματωμάτων (αριστερά), σύγκριση διαγραμμάτων ( )d t  

για δύο πιέσεις, πριν και μετά το κρίσιμο σημείο (δεξία) του συστήματος 0,17χ =  
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Στην εικόνα 6.11 φαίνεται μία απεικό-
νιση της αυτο-συναρμολογημένης τε-
λικής δομής του συστήματος 

0,17χ = όπου το μαλακό κέλυφος των 
σωματιδίων αναπαριστάται με εύκα-
μπτες μοριακές αλυσίδες. 
 Το σύστημα με 0,50χ =  εμ-
φανίζει αρκετά χαρακτηριστικά κοινά 
με το σύστημα 0,17χ = . Εμφανίζει 
καθαρά διαφορά φάσης στην κρίσιμη 

πίεση * 4,5cp  όπως μαρτυρά το αντίστοιχο διάγραμμα *p η− . Απότομη πτώ-
ση κατά περισσότερο από 95% στην κλίση της ( )d t  είναι επίσης εμφανής συ-
γκρίνοντας καταστάσεις κοντά και πριν με κοντά και μετά το κρίσιμο σημείο. Ε-
πιπλέον, ήδη κοντά και πάνω από το κρίσιμο σημείο έντονες κορυφές χαρακτη-
ρίζουν το διάγραμμα ( )g r  (εικ. 6.15, * 5,0p = ). Η σειρά των κορυφών μαρτυρά 
εξαγωνικό κρυσταλλικό πλέγμα με σταθερά πλέγματος ίση με την χαρακτηριστι-
κή απόσταση όπου εμφανίζεται η δεύτερη κορυφή (η οποία ταυτίζεται με το ά-

 
Εικ 6.14  Αναπαράσταση κατάστασης πυκνής 
κατάληψης συστήματος 0,50χ =  
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Εικ. 6.15  Διαγράμματα ( )g r  (αριστερά), ( )mg r  (κέντρο), και στιγμιότυπα συστήματος (δεξιά) για 

τις πιέσεις * 4,1p = , * 5,0p =  και * 9,2p =  (από πάνω προς τα κάτω) του συστήματος 0,50χ =  
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θροισμα των ακτίνων πυρήνα και κελύφους του σωματιδίου).  
Καθώς ο ευνοούμενος τύπος συσσωματώματος αποτελείται από δύο σωματίδια, 
η μορφή του είναι δισκοειδής και επομένως τα γειτονικά συσσωματώματα δεν το 
περιορίζουν ως προς την περιστροφή του. Ο σχηματισμός δισκόμορφων συσσω-
ματωμάτων γίνεται αντιληπτός και ύστερα από εξέταση των αντίστοιχων δια-
γραμμάτων ( )mg r . Οι έντονες κορυφές σε σχεδόν μηδενική διασωματιδιακή α-
πόσταση μαρτυρούν σχεδόν αντιπαράλληλο προσανατολισμό των σωματιδίων. 
Κάθε ωστόσο συσχέτιση γρήγορα φθίνει στο μηδέν για μεγαλύτερες αποστάσεις. 
Τέλος, η αυτο-συναρμολογούμενη δομή δε χαρακτηρίζεται από ανοιχτούς πό-
ρους, ουσιαστική διαφορά σε σύγκριση με το σύστημα 0,17χ =  και το 0,24χ =  
το οποίο θα εξετάσουμε αμέσως μετά. 

Η παράμετρος 0,24χ =  βρίσκεται σε μια στενή περιοχή τιμών ενδιάμεσα 
αυτών όπου εξετάσαμε παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση το διάγραμμαπίε-
σης – αριθμητικής πυκνότητας δεν αποκαλύπτει μια εύκολα αναγνωρίσιμη αλλα-
γή φάσης και το πέρασμα από την ισότροπη κατάσταση στην ανισότροπη γίνε-
ται σταθερά και προοδευτικά καθώς η πίεση αυξάνεται. Το διάγραμμα ( )*mh p  
(εικ. 6.19, αριστερά) φανερώνει πως συσσωματώματα των τριών σωματιδίων 
κυριαρχούν την τελική αυτο-συναρμολογούμενη δομή. Εξετάζοντας το διάγραμ-
μα ( )g r  σε υψηλή πίεση διαπιστώνουμε έντονη κορυφή σε διασωματιδιακή α-
πόσταση ίση με 2 inr  και σε συνδυασμό με τις κορυφές των καμπύλων 3m =  και 

6m =  του διαγράμματος ( )mg r  στην ίδια απόσταση επιβεβαιώνουμε συσσωμα-
τώματα των τριών σωματιδίων. Ωστόσο, κατά την αύξηση της πίεσης δε παρου-
σιάζεται απότομη αλλαγή στα πο-
σοστά των συσσωματωμάτων αλλά 
αντίθετα αυτά μεταβάλλονται σχε-
δόν σταθερά. Έντονες διακυμάνσεις 
συνοδεύουν κάθε τιμή του διαγράμ-
ματος *p η−  πράγμα το οποίο κα-
ταδεικνύει τη δυσκολία όπου συνα-
ντά το σύστημα κατά την αυτο-
οργάνωση του. Μικρή είναι και η 
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Εικ. 6.16 Διάγραμμα ποσοστών συσσωματωμάτων (αριστερά), σύγκριση διαγραμμάτων ( )d t  

για δύο πιέσεις, πριν και μετά το κρίσιμο σημείο (δεξία) του συστήματος 0,50χ =  

 
Εικ. 6.17  Αναπαράσταση κατάστασης πυκνής 
κατάληψης συστήματος 0,24χ =  
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μείωση της κλίσης της ( )d t  κατά τη μετάβαση από την ισότροπη κατάσταση 
στην ανισότροπη σε σύγκριση με αυτές των δύο πρώτων συστημάτων, ίση περί-
που 60%. Αν και ασαφής η συμπεριφορά του συγκεκριμένου συστήματος, εξα-
κολουθεί να δείχνει υψηλή ανισοτροπία σε υψηλές πιέσεις. Η δομή πυκνής κατά-
ληψης χαρακτηρίζεται όπως και στο σύστημα 0,17χ =  από ανοιχτούς πόρους, 
τριγωνικού ωστόσο σχήματος. 

Πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο το γεγονός ότι αν και χρησιμοποι-
ήσαμε σωματίδια απλού μαθηματικού σχήματος σα δομικά στοιχεία η συμπερι-
φορά τους αποδεικνύεται μη προφανής. Αντίθετα στη φυσική διαίσθηση, η εμ-
φάνιση κενών περιοχών με τη μορφή ομοιόμορφων ανοιχτών πόρων (όταν αυτοί 
παρατηρούνται) είναι μια προϋπόθεση για την επίτευξη θερμοδυναμικής σταθε-
ρότητας σε υψηλές πιέσεις. Η παρουσία του μαλακού κελύφους οδηγεί το σύ-
στημα προς την αντίθετη κατεύθυνση όπου καθοδηγεί το κριτήριο πυκνής κατά-
ληψης το οποίο συνοδεύει τους σκληρούς πυρήνες. Οι Ziherl και Kamien σε ερ-
γασία τους (αναφορά [65]) προτείνουν ένα κανόνα αυτο-οργάνωσης ο οποίος 
βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της ολικής επιφάνειας του συστήματος και φαί-
νεται ότι εφαρμόζεται και στις αυτο-συναρμολογούμενες δομές τις οποίες πα-
ρουσιάσαμε. Τα μοτίβα των τελικών υπερμοριακών δομών είναι επομένως το 
αποτέλεσμα λεπτής ισορροπία μεταξύ δύο αντίθετων δυνάμεων οι οποίες απορ-
ρέουν από την ταυτόχρονη ύπαρξη αλληλεπιδράσεων σε δύο κλίμακες (σκληροί 
πυρήνες, μαλακά κελύφη). Το γεγονός ότι υψηλές πυκνότητες επιτυγχάνονται 
μόνο με την εμφάνιση κενών περιοχών είναι εξάλλου μια αντιφατική κατάσταση, 
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Εικ. 6.19 Διάγραμμα ποσοστών συσσωματωμάτων (αριστερά), σύγκριση διαγραμμάτων ( )d t  για 

δύο πιέσεις, πριν και μετά το κρίσιμο σημείο (δεξία) του συστήματος 0, 24χ =  
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Εικ. 6.18  Διαγράμματα ( )g r  (αριστερά), ( )mg r  (κέντρο), και στιγμιότυπο συστήματος (δεξιά) για 

την πίεση * 9,2p =  του συστήματος 0, 24χ =  
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αν μη τι άλλο όμως πολύ ενδι-
αφέρουσα από φυσική άποψη. 
 Έγινε προσπάθεια μελέ-
της της θερμοδυναμικής συ-
μπεριφοράς συστημάτων μη 
διακρίσιμων σωματιδίων το-
πολογίας η οποία περιγράφε-
ται βάσει ενός καλώς ορισμέ-
νου μαθηματικού μοντέλου 
ενώ τα αποτέλεσμα υποστηρί-
χτηκαν και από αναλυτικούς 
υπολογισμούς. Ταυτόχρονα, 
καθώς κάθε σύστημα στην 
κατάσταση πυκνής κατάλη-
ψης θεωρείται ως το προϊόν δι-
εργασίας αυτο-συναρμολόγησης, μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε το μηχανισμό ο 
οποίος ωθεί το σύστημα προς την αυθόρμητη εμφάνιση πολυπλοκότητας μέσα 
από το συνεργατικό συντονισμό των απλούστερων δομών όπου το αποτελούν. 
Τέλος, σε συνδυασμό με τα όσα ειπώθηκαν στο πρώτο μέρος της διατριβής πάνω 
στην αυτο-συναρμολόγηση λειτουργικών επιφανειών ανοιχτών πόρων, η μελέτη 
μας αποτελεί πρόταση για τον πειραματικό στον τομέα των αυτο-
συναρμολογούμενων συστημάτων προς τη σύνθεση σωματιδίων κατάλληλης 
μορφής ώστε να χρησιμοποιηθούν ως δομικές μονάδες για την κατασκευή νανο-
δομημένων υλικών τεχνολογικού ενδιαφέροντος με ανοιχτούς πόρους.  
 

6.7 Συστήματα σωματιδίων χωρίς κέλυφος 
 
Ξεκινήσαμε τη μελέτη μας τοποθετώντας τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων 
σε κάποιο θεωρητικό πλαίσιο. Μελετήσαμε την αυτο-συναρμολόγηση συστημά-
των τριών χαρακτηριστικών τιμών της παραμέτρου χ . Αναφερθήκαμε ωστόσο 
και στο τι περιμένουμε να προκύψει από τη μελέτη συστημάτων με ακόμα μικρό-
τερες τιμές του χ , έως και το θεωρητικό όριο του 0χ = . Το άλλο άκρο βρίσκεται 
στο 1χ = , όταν δηλαδή το κέλυφος αποκτά μηδενικό πάχος και ο πυρήνας ταυ-
τίζεται με το σωματίδιο αυτό καθ’ αυτό. Αναφορά σε αυτή την περίπτωση δεν έ-
γινε μέχρι τώρα, τέτοια συστήματα όμως θα μας απασχολήσουν στην παράγρα-
φο αυτή, προκειμένου να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το πλήρες εύ-
ρος τιμών της παραμέτρου χ . 

Στο διάγραμμα της εικόνας 6.20 παρουσιάζονται τρεις καμπύλες οι οποίες 
αναφέρονται  

1. Σε συμπίεση συστήματος ημιδισκόμορφων σωματιδίων με 1,0χ =  (Η,Σ) 
2. Σε αποσυμπίεση συστήματος με αρχική κατάσταση την τελική του προη-

γούμενου (Η,Α) 
3. Σε συμπίεση συστήματος δισκόμορφων σωματιδίων με 1,0χ =  (Δ,Σ) 
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Εικ. 6.20 Διάγραμμα συμπιεστότητας – αριθμητικής πυ-
κνότητας για συμπίεση και αποσυμπίεση (Η,Σ και Η,Α 
αντίστοιχα) συστημάτων ημιδισκόμρφων σωματιδίων 
και συμπίεσης δισκόμορφων χωρίς κέλυφος.  
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Στον κάθετο άξονα του διαγράμματος βρίσκεται η συμπιεστότητα (compressibil-
ity) του συστήματος η οποία σε ανηγμένη μορφή εκφράζεται ως 

 1* Pz
kTρ

=  (6.13) 

Στην πρώτη περίπτωση η αλλαγή φάσης είναι εμφανής και συμβαίνει στην κρίσι-
μη συμπιεστότητα * 36,5z =  ( * 19,5p = ). Στην εικόνα 6.21 φαίνεται το διάγραμμα 
των ποσοστών των συσσωματωμάτων. Διαπιστώνουμε την έλλειψη οποιουδήπο-
τε τύπου συσσωματώματος παρά μόνο όσων αποτελούνται από δύο σωματίδια 
ή περιγράφουν με τετριμμένο τρόπο μεμονωμένα σωματίδια. Σε πιέσεις κάτω από 
το κρίσιμο σημείο τα μεμονωμένα σωματίδια κυριαρχούν στο σύστημα. Η κατά-
σταση αυτή αλλάζει άρδην με τη συμμετοχή κάθε σωματιδίου σε συσσωματώμα-
τα των δύο αμέσως μετά από την αλλαγή φάσης. Τα στιγμιότυπα λίγο πριν και 
λίγο μετά το κρίσιμο σημείο επαληθεύουν τα παραπάνω. Σε υψηλές πιέσεις πα-
ρατηρούμε επιπλέον τη μορφή της καμπύλης 6m =  του διαγράμματος ( )mg r  η 
οποία αποκαλύπτει άξονα συμμετρίας έκτης τάξης. Ωστόσο, καθώς η καμπύλη 
κυμαίνεται γύρω από μικρές τιμές στιγμιότυπα σε ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις (τα 
οποία και δεν είναι διαθέσιμα) είναι απαραίτητα ώστε να εξάγουμε ασφαλή συ-
μπεράσματα.  
 Η τελική δομή όπως αυτή προέκυψε κατά τη συμπίεση του συστήματος 
χρησιμοποιήθηκε σαν αρχική κατάσταση σε μια διαδικασία αποσυμπίεσης. Η 
δεύτερη καμπύλη (Η,Α) στο διάγραμμα της εικόνας 6.20 περιγράφει τη συμπερι-
φορά του. Βλέπουμε πως υπάρχει πλήρης ταύτιση της με την καμπύλη (Η,Σ) η 
οποία αντιστοιχεί στη διαδικασία συμπίεσης με εξαίρεση μια στενή περιοχή πιέ-
σεων η οποία μαρτυρά την ύπαρξη υστέρησης. 
 Η τρίτη καμπύλη (Δ,Σ) αναφέρεται σε συμπίεση συστήματος δισκόμορφων 
σωματιδίων ίδιας ολικής επιφάνειας με τα δύο πρώτα. Μπορεί κάποιος να φα-
νταστεί κάθε δισκόμορφο σωματίδιο σαν το αποτέλεσμα ένωσης δύο ημιδισκό-
μορφων, βάση με βάση, με τέτοιο τρόπο ώστε να κινούνται ως συμπαγής μονάδα. 
Εναλλακτικά, κάθε ημιδισκόμορφο σωματίδιο μπορεί να θεωρηθεί προϊόν τεμα-
χισμού ενός δισκόμορφου κατά μήκος μιας τυχαίας διαμέτρου του. Η βιβλιογρα-
φία πάνω σε τέτοιου είδους συστήματα είναι πλούσια και θα μας ενδιέφερε ιδιαί-
τερα η σύγκριση της συμπεριφοράς τους με αυτήν των συστημάτων μισών δί-
σκων. Παρατηρούμε τότε ότι παρόλο που το ένα σύστημα μπορεί να θεωρηθεί 
παράγωγο του δεύτερου (σκεπτόμενοι με 
τον τρόπο που περιγράψαμε μόλις) τα συ-
στήματα με ημιδισκόμορφα σωματίδια 
εμφανίζουν κρίσιμο σημείο σε πολύ υψη-
λότερες πιέσεις και μόνο σε αρκετά υψη-
λότερες οι δύο καμπύλες ταυτίζονται. 
Στην περιοχή της ταύτισης γίνεται καθαρά 
αντιληπτή η αντιστοιχία μεταξύ κάθε 
συσσωματώματος δύο σωματιδίων σε ένα 
σωματίδιο μορφής ολόκληρου δίσκου, 

5 10 15 20 25
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 

hm(p*)

p*

 m=1
 m=2
 m=3
 m=4
 m=5
 m=6

 
Εικ. 6.21 Διάγραμμα ποσοστών συσσωμα-
τωμάτων του συστήματος 0, 24χ =  
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πράγμα το οποίο άμεσα μαρτυρά και το στιγμιότυπο της εικόνας 6.22 για 
* 21,2p . 

 
6.8 Συστήματα με μαλακές αλληλεπιδράσεις 

 
Παρουσία σκληρών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σωματιδίων (υπενθυμίζουμε 
πως μέχρι αυτό το σημείο έχουμε θεωρήσει AA AB BAu u u= = = ∞  και 0BBu = ) η ο-
δηγούσα δύναμη για το σχηματισμό των αυτο-συναρμολογούμενων δομών, πο-
ρώδων ή μη, είναι καθαρά εντροπικής φύσεως. Ωστόσο, μαλακές, ισχυρά κατευ-
θυντικές, αλληλεπιδράσεις ελκτικής ή απωστικής φύσεως κατά την αλληλοεπικά-
λυψη των περιοχών κελύφους των σωματιδίων μπορούν εύκολα να εισαχθούν. 
Θεωρούμε την ενέργεια αλληλεπίδρασης ανάλογη της επιφάνειας αλληλοεπικά-
λυψης ενώ η κατευθυντικότητα των αλληλεπιδράσεων πηγάζει από την ανισο-
τροπία του μοριακού μοντέλου. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες όσων αφορά 
τον υπολογισμό της επιφάνειας αλληλοεπικάλυψης δίνονται στο παράρτημα Α. 

 Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων τέτοιων συστημάτων δείχνουν 
ότι οι αυτο-συναρμολογούμενες δομές είναι παρόμοιες με αυτές των συστημά-
των με σκληρές αλληλεπιδράσεις. Αυτό που αλλάζει είναι οι κρίσιμες τιμές της 
παραμέτρου χ  οι οποίες διαχωρίζουν τις επιμέρους περιοχές κατά τις οποίες 
συσσωματώματα ενός τύπου ευνοούνται έναντι των υπολοίπων στη κατάσταση 
πυκνής κατάληψης. Σα γενικός κανόνας, μαλακές ελκτικές δυνάμεις μετατοπί-
ζουν τα όρια προς υψηλότερες τιμές και ένα σύστημα με συγκεκριμένη τιμή πα-
ραμέτρου χ  εμφανίζει συσσωματώματα με περισσότερα σωματίδια συγκριτικά 
με τα συσσωματώματα του ίδιου συστήματος με σκληρές αλληλεπιδράσεις. Αντί-
θετα, απωστικής φύσεως μαλακές δυνάμεις μετατοπίζουν τα όρια των περιοχών 
προς μικρότερες τιμές.  
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Εικ. 6.22 Διαγράμματα ( )g r  (αριστερά), ( )mg r  (κέντρο), και στιγμιότυπα συστήματος (δεξιά) για 

τις πιέσεις * 18,3p =  και * 21,2p =  (από πάνω προς τα κάτω) του συστήματος 1,00χ =  
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Θα μελετήσουμε τρία συστήματα στα οποία αναπτύσσονται δυνάμεις με-
ταξύ των σωματιδίων οι οποίες περιγράφονται από σύνολο παραμέτρων της 
μορφής ( ) ( ), , , , , , 0AA AB BA BBu u u u C= ∞ ∞ ∞ ≠ . Θα αποφύγουμε ωστόσο την εκτενή 
ανάλυση τους και θα επικεντρωθούμε κυρίως στις διαφορές που εμφανίζουν από 
τα συστήματα χωρίς αλληλεπιδράσεις. 

 Στα συστήματα με σκληρές αλληλεπιδράσεις η ελεύθερη μεταβλητή ήταν 
μία, είτε η πίεση είτε η θερμοκρασία, ενώ εμείς εργαστήκαμε αποκλειστικά με την 
πρώτη. Θεωρώντας μαλακές αλληλεπιδράσεις, καθώς 0BBu C= ≠ , οι ελεύθερες 
μεταβλητές αυξάνονται σε δύο. Εμείς επιλέγουμε να εργαστούμε με το ζεύγος 
( ),BBu P  οπότε η ανηγμένη μεταβλητή της πίεσης παραμένει ίδια με πριν (σχέση 
6.4) ενώ επιπλέον η ανηγμένη μεταβλητή *BBu  θα δίνεται από τη σχέση  
 * /BB BBu u kT=  (6.14) 

Το πρώτο σύστημα με δυνάμεις το οποίο μελετάμε αποτελείται από σω-
ματίδια λόγου ακτίνων 0,17χ =  μεταξύ των κελύφων των οποίων αναπτύσσεται 
αλληλεπίδραση * 3,0BBu = + . Επιλέγουμε αυτήν την τιμή όχι τυχαία αλλά ύστερα 
από πειραματισμό για την καλύτερη ανάδειξη της συμπεριφοράς του συστήμα-
τος. Το θετικό πρόσημο υποδηλώνει δυνάμεις απωστικής φύσεως. Το διάγραμμα 
πίεσης – πυκνότητας τόσο του συστήματος αυτού όσο και άλλων δύο με 

( )( , *) 0, 24, 3,0BBuχ = −   και ( )( , *) 0, 24, 3,0BBuχ = +  φαίνονται στην εικόνα 6.23 το 
οποίο ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό σε καμία από τις τρεις περιπτώ-
σεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να δώσει το ( )*mh p  διάγραμμα (εικ. 6.24, 
αριστερά). Εκεί για φαίνεται καθαρά η τάση του συστήματος για το σχηματισμό 
συσσωματωμάτων των τριών σωματιδίων σε υψηλές πιέσεις. Υπενθυμίζουμε ότι 
κατάσταση πυκνής κατάληψης ίδιου τύπου συσσωματωμάτων συναντήσαμε 
στην περίπτωση του συστήματος 0,24χ =  με σκληρές αλληλεπιδράσεις ενώ για 

0,17χ =  με σκληρές αλληλεπιδράσεις θα περιμέναμε συσσωματώματα τεσσά-
ρων σωματιδίων. Η δυσκολία του αντίστοιχου συστήματος με σκληρές αλληλε-
πιδράσεις προς την κατάσταση πυκνής κατάληψης βάσει συσσωματωμάτων 
τριών σωματιδίων εμφανίζεται και σε αυτή την περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, δε 

φαίνεται καθαρ’α αλλαγή φάσης 
ενώ τα το ποσοστό των συσσω-
ματωμάτων τριών σωματιδίων αν 
και αυξάνεται, αυξανομένης της 
πίεσης, η μεταξύ τους σχέση είναι 
σχεδόν σταθερά γραμμική. Ακό-
μα και σε υψηλές πιέσεις 
( * 12,0p → ) το ποσοστό αυτό δε 
ξεπερνά το 70%. Στιγμιότυπο του 
συστήματος στην υψηλή πίεση 

* 12,0p =  επιβεβαιώνει τα παρα-
πάνω (εικ. 6.24, δεξιά). 
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Εικ. 6.23 Διάγραμμα πίεσης – αριθμητικής πυκνότη-
τας για τα συστήματα ( ), *BBuχ = ( )0, 24, 3,0+ , 

( )0,17, 3,0+  και ( )0, 24, 3,0−  



Κεφάλαιο 6: Αυτο-οργάνωση αμφίφιλων ημιδισκόμορφων σωματιδίων 68 

Ποιοί είναι οι 
παράγοντες στους ο-
ποίους οφείλεται η α-
σαφής συμπεριφορά 
των συστημάτων στα 
οποία εμφανίζονται 
συσσωματώματα τριών 
σωματιδίων; Εξετά-
ζουμε μερικούς πιθα-
νούς  στη συνέχεια: 

 
1. Ο τρόπος κατηγοριοποίησης των σωματιδίων σε συσσωματώματα. Διαφο-

ρετικά κριτήρια θα είχαν σαν αποτέλεσμα και καμπύλες διαφορετικής μορ-
φής. Το ότι δεν εμφανίζεται με καθαρό τρόπο κάποια διαφορά φάσης στο 
διάγραμμα ( )*mh p  μπορεί να σημαίνει ότι ο αλγόριθμος κατηγοριοποίησης 
απλά αδυνατεί να  την καταγράψει. 

2. Ο τρόπος εξερεύνησης του φασικού χώρου (κορμός αλγορίθμου Monte 
Carlo) ο οποίος μπορεί να μην είναι κατάλληλος στη συγκεκριμένη περί-
πτωση.  

3. Ο χρόνος προσομοίωσης. Παρόλο που σε κάθε άλλο σύστημα η διάρκεια 
προσομοίωσης είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δώσει ομαλές καμπύλες με μι-
κρές διαταραχές, ακόμα μεγαλύτεροι χρόνοι θα εξασφάλιζαν πιο ομαλές 
καμπύλες και για τα συστήματα συσσωματωμάτων τριών σωματιδίων. 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα, η συμπεριφορά του συστήματος με 
0,24χ =  και * 3,0BBu = −  είναι εύκολη στη περιγραφή. Διαπιστώνουμε αλλαγή 

φάσης πολύ νωρίς, στο σημείο * 2,5cp . Πολύ κοντά και μετά αυτό το κρίσιμο 
σημείο το σύστημα εμφανίζει συσσωματώματα τεσσάρων σωματιδίων σε ποσο-
στό 80%. Ενώ λοιπόν για 0BBu =  και ίδια τιμή του συντελεστή χ  περιμένουμε 
αυτο-συναρμολογούμενο σύστημα βασισμένο σε συσσωματώματα τριάδων, με 
την εισαγωγή ελκτικών δυνάμεων τα σωματίδια αυτο-οργανώνονται σε συσσω-
ματώματα τετράδων. Τέλος, για ακόμα πιο ισχυρό ελκτικό δυναμικό θα περίμενε 
κάποιος δημιουργία ανοιχτών πόρων τετραγωνικού σχήματος ακόμα μεγαλύτε-
ρης επιφάνειας.  
 Καθαρή αλλαγή φάσης 
εμφανίζεται και στο σύστη-
μα με 0,24χ =  και 

* 3,0BBu = + , στην κρίσιμη πί-
εση * 6,0cp . Συσσωματώ-
ματα δύο σωματιδίων κυρι-
αρχούν σε όλη την έκταση 
του συστήματος, αμέσως με-
τά από την αλλαγή φάσης. 
Με την εισαγωγή επομένως 
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Εικ. 6.25  Διάγραμμα ποσοστών συσσωματωμάτων (αρι-
στερά) και στιγμιότυπο συστήματος για πίεση * 10,0p =  
(δεξιά) του συστήματος ( )0, 24, 3,0−  
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Εικ. 6.24  Διάγραμμα ποσοστών συσσωματωμάτων (αριστερά) και 
στιγμιότυπο συστήματος για πίεση * 12,0p =  (δεξιά) του συστή-
ματος ( )0,17, 3,0+  
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απωστικών δυνάμεων τα 
σωματίδια αυτο-
οργανώνονται σε δισκό-
μορφα συσσωματώματα, 
υπενθυμίζοντας ότι α-
πουσία αλληλεπιδράσεων 
παρατηρήσαμε για το 
σύστημα με ίδια τιμή πα-
ραμέτρου χ  αυτο-
συναρμολόγηση συσσω-
ματωμάτων τριάδων. 

Στιγμιότυπο του συστήματος σε υψηλή πίεση φαίνεται στην εικόνα 6.26, δεξιά. 
 Η μελέτη μας ύστερα και από εισαγωγή μαλακών αλληλεπιδράσεων δεν 
έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω στα όσα ήδη ειπώθηκαν πρωτύτερα για τη 
φύση των συστημάτων ημιδισκόμορφων σωματιδίων πυρήνα - κελύφους. Ωστό-
σο, η ύπαρξη μαλακών αλληλεπιδράσεων αποτελεί μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει 
ακριβή έλεγχο πάνω στο σχήμα των ανοιχτών οπών (τριγωνικό, τετραγωνικό ή 
γενικά πολυγωνικό)  καθώς και στο μήκος των πλευρών των πόρων. 
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Εικ. 6.26  Διάγραμμα ποσοστών συσσωματωμάτων (αριστερά) 
και στιγμιότυπο συστήματος για πίεση * 10,0p =  (δεξιά)  του 
συστήματος ( )0, 24, 3,0+  





 

 

Αυτο-οργάνωση αμφίφιλων 
δισκόμορφων σωματιδίων τύπου Janus 

 
 
 

 
Παρόλο που αναφερθήκαμε πρώτα σε συστήμα-
τα με ημιδισκόμορφα σωματίδια στην πραγματι-
κότητα τα συστήματα τα οποία μελετήσαμε αρ-
χικά αποτελούνταν από αμφίφιλα σωματίδια 
πυρήνα - κελύφους μορφής δίσκου με τρεις δια-
κριτές ενδοσωματιδιακές περιοχές, έναν πυρήνα 
και δύο όψεις (σωματίδια Janus) όπως φαίνεται 
στο μοντέλο της εικόνας 7.1.  Ο εσωτερικός δί-
σκος C , αναπαριστά τον σκληρό πυρήνα ενώ η 
περιοχή του κελύφους χωρίζεται σε δύο γεωμε-
τρικά ισοδύναμες υποπεριοχές από μια τυχαία 
διάμετρο του σωματιδίου. Το διάνυσμα προσα-
νατολισμού ορίζεται κάθετο στη διεπιφάνεια των δύο υποπεριοχών του κελύ-
φους. Περιέχεται στο ημιεπίπεδο το οποίο ορίζει πάντα την ίδια υποπεριοχή, κα-
τά σύμβαση την περιοχή Β (εικ. 7.1).  

Δεδομένης ανεπτυγμένης μεθοδολογίας για τη μελέτη της θερμοδυναμικής 
συμπεριφοράς και αυτο-οργάνωσης ενός από τα δύο συστήματα (δισκόμορφων 
ή ημιδισκόμορφων σωματιδίων), η επέκταση προς συστήματα σωματιδίων της 
δεύτερης τοπολογίας είναι μια ευθύς διαδικασία. Η επιλογή για τη μελέτη συστη-
μάτων δισκόμορφων σωματιδίων σε επιφάνειες πρωταρχικά, δικαιολογείται κα-
θώς αποτελέσματα για τέτοιου είδους συστήματα υπάρχουν ήδη στη βιβλιογρα-
φία. Η αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει πως το μοντέλο και η 
μεθοδολογία όπου αναπτύξαμε διασφαλίζουν την αξιοπιστία των αποτελεσμά-
των τόσο σε αυτά καθ’ αυτά τα συστήματα των δισκόμορφων σωματιδίων αλλά 
και εγγυώνται την ορθότητα των συμπερασμάτων τα οποία προέκυψαν κατά τη 
μελέτη των συστημάτων με ημιδισκόμορφα σωματίδια. 

 
7.1 Συστήματα με σκληρές αλληλεπιδράσεις 

 
Στην περίπτωση των σωματιδίων διπλής όψεως το δυναμικό διασωματιδιακής 
αλληλεπίδρασης δίνεται επίσης από τη γενική σχέση 6.2, με τη διαφορά ότι απαι-
τούνται έξι παράμετροι αυτή τη φορά για τον υπολογισμό του διπλού αθροίσμα-

Εικ. 7.1 Μοντέλο δισκόμορφου 
σωματιδίου πυρήνα - κελύφους 
δύο όψεων.  
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τος καθώς υπάρχουν τρεις διακριτές περιοχές σε κάθε σωματίδιο. Αρχικά θα θε-
ωρήσουμε την ακόλουθη ομάδα παραμέτρων αλληλεπίδρασης: 
 ( ) ( ), , , , , , , , ,0,0CA CB CC AB AA BBu u u u u u = ∞ ∞ ∞ ∞  (7.1) 
Κάθε επομένως αλληλοεπικάλυψη του πυρήνα ενός σωματιδίου με οποιαδήποτε 
περιοχή ενός δεύτερου είναι μη επιτρεπτή. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την αλ-
ληλοεπικάλυψη μεταξύ δύο υποπεριοχών του κελύφους διαφορετικής φιλικότη-
τας. Τέλος, η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ δύο ίδιων υποπεριοχών του φλοιού είναι 
επιτρεπτή αλλά χωρίς να συνεισφέρει στην ενέργεια αλληλεπίδρασης.  
 Θα μελετήσουμε δύο συστήματα, ένα με 0,25χ =  και ένα με 0,75χ = . Η 
παράμετρος χ  εξακολουθεί να ισούται με το λόγο της ακτίνας του κελύφους 
προς την ακτίνα του πυρήνα. Δεν αλλάζει επίσης το γεγονός ότι η κατάσταση  
πυκνής κατάληψης ταυτίζεται ουσιαστικά με την αυτο-συναρμολογούμενη δομή 
σε υψηλές πιέσεις (ή χαμηλές θερμοκρασίες). Δε μας ενδιαφέρει ωστόσο στην 
προκειμένη περίπτωση να αναπτύξουμε κάποιο θεωρητικό πλαίσιο ώστε να 
πλαισιώσουμε τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων μας καθώς αυτό θα απο-
τελούσε επανάληψη της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας[50]. Αντίθετα, μας ενδι-
αφέρει όπως αναφέραμε και παραπάνω η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα 
αντίστοιχα τα οποία βρίσκονται σε άλλες εργασίες. Πιο συγκεκριμένα θα προ-
σπαθήσουμε να αναπαράγουμε τα όσα αναφέρονται στην εργασία της αναφο-
ράς ([50]). 
  Στην εικόνα 7.2 παρουσιάζεται το διάγραμμα πίεσης – αριθμητικής πυκνό-
τητας των δύο συστημάτων. Και οι δύο καμπύλες είναι οι αναμενόμενες καθώς η 
μορφή τους εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά των αντίστοιχων καμπύ-
λων της εργασίας αναφοράς. Μία αλλαγή φάσης λαμβάνει χώρο στο κρίσιμο 
σημείο * 1,4cp  στο σύστημα με 0,25χ = . Πράγματι συγκρίνοντας δύο στιγμιό-
τυπα του συστήματος πριν και μετά το κρίσιμο σημείο οι συσχετίσεις μεταξύ 
προσανατολισμών και οι καλά καθορισμένες σωματιδιακές θέσεις επί της επιφά-
νειας είναι εμφανείς. Παρατηρούμε επίσης πως η αυτο-συναρμολογούμενη δομή 
βασίζεται σε τριπλέτες σωματιδίων τα οποία οργανώνονται σε πλέγμα τύπου ka-
gome. Στην ισότροπη κατάσταση όπως μαρτυρά εξάλλου και το ( )g r  διάγραμ-

μα η κάθε συσχέτιση μεταξύ των 
σωματιδίων δεν εκτείνεται παρά σε 
μικρές διασωματιδιακές αποστάσεις. 
Οι καμπύλες υψηλής τάξης του δια-
γράμματος ( )mg r  φθίνουν ταχύτα-
τα στο μηδέν ωστόσο επικεντρώνο-
ντας την προσοχή μας στις καμπύ-
λες 1m =  και 2m =  παρατηρούμε 
ότι ακόμα και στην ισότροπη κατά-
σταση υπάρχουν παρατηρήσιμες 
συσχετίσεις μεταξύ των προσανα-
τολισμών των σωματιδίων. Την 
κρυσταλλικότητα της ανισότροπης 
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Εικ. 7.2 Διάγραμμα πίεσης – αριθμητικής πυκνότη-
τας για τα συστήματα 0, 25χ =  και 0,75x =  με 
μαλακές αλληλεπιδράσεις 
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κατάστασης πάνω από το κρίσιμο σημείο μαρτυρά το διάγραμμα ( )g r  το οποίο 
αποτελείται από μια σειρά ευδιάκριτων κορυφών και για μεγάλες διασωματιδια-
κές αποστάσεις. Αντίστοιχα το διάγραμμα ( )mg r  φανερώνει έντονες συσχετίσεις 
μεταξύ των προσανατολισμό των σωματιδίων.  Επιπλέον, η μικρή διακύμανση 
των καμπύλων ( )mg r  με 3m =  και 6m =  γύρω από σταθερά υψηλές τιμές και σε 
μεγάλη έκταση προδίδουν άξονα συμμετρίας τρίτης τάξης.  
 Η συμπεριφορά του 0,75χ =  συστήματος βρίσκεται πιο πλούσια. Διακρί-
νουμε τρεις αλλαγές φάσης σε τρία διαφορετικά σημεία. Μέχρι το κρίσιμο σημείο 

* 2,7cp  το σύστημα βρίσκεται στην ισότροπη κατάσταση όπως φαίνεται από 
το στιγμιότυπο του συστήματος σε χαμηλή πίεση καθώς και από τα αντίστοιχα 
διαγράμματα ( )g r  και ( )mg r . Οι πρώτες δύο κορυφές του διαγράμματος ( )g r  
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά μήκη 2 meanr  καθώς και 2 outr . Στην πρώτη περί-
πτωση τα σωματίδια βρίσκονται στην ελάχιστη δυνατή απόσταση με προσανα-
τολισμό αντιπαράλληλο ενώ στη δεύτερη βρίσκονται στη μικρότερη δυνατή από-
σταση ενώ ταυτόχρονα ο προσανατολισμός τους είναι τέτοιος ώστε να αποκλεί-
εται η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ διαφορετικού τύπου περιοχών του κελύφους. 
Μετά το πρώτο κρίσιμο σημείο το σύστημα εμφανίζει υψηλές συσχετίσεις μεταξύ 
των θέσεων των σωματιδίων. Εμφανίζεται και εδώ η διπλή κορυφή της ισότρο-
πης φάσης στο διάγραμμα ( )g r . Επιπλέον, εμφανίζεται τώρα και μια σειρά νέων 
κορυφών. Τη μεγάλη σε έκταση τάξη ως προς τη θέση των σωματιδίων δε συνο-
δεύει και τάξη ως προς τον προσανατολισμό τους. Όπως υποδεικνύει το διά-
γραμμα ( )mg r  υπάρχει και εδώ ελευθερία ως προς την περιστροφή των δίσκων. 
Ωστόσο, η εμφάνιση της καμπύλη 6m = , η οποία παραμένει αμετάβλητη συναρ-
τήσει της απόστασης μαρτυρά άξονα συμμετρίας έκτης τάξης. Δεύτερο κρίσιμο 
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Εικ. 7.3  Διαγράμματα ( )g r  (αριστερά), ( )mg r  (κέντρο), και στιγμιότυπα συστήματος (δεξιά) για 

τις πιέσεις * 1,1p =  και * 2,0p =  (από πάνω προς τα κάτω) του συστήματος 0, 25χ =  
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σημείο αποκαλύπτει η ασυνέχεια του διαγράμματος *p η−  στο σημείο * 5,5cp . 
Αμέσως πάνω από αυτό υψηλές συσχετίσεις εμφανίζονται ως προς τον προσα-
νατολισμό των σωματιδίων. 
 Στο στιγμιότυπο για * 6,0p =  (εικ. 7.4, * 6,0p = ) παρατηρούμε καθαρά το 
σχηματισμό αυτο-συναρμολογούμενης δομής η οποία εμφανίζει χαρακτηριστικά 
τοπολογίας λαμέλας. Πράγματι αυτό μαρτυρά και η καμπύλη 2m =  του δια-
γράμματος ( )mg r  υπογραφή άξονα συμμετρίας δεύτερης τάξης. Τα σωματίδια 
βρίσκονται με προσανατολισμό κατά μέσο όρο κάθετο προς το επίπεδο κάθε 
φύλλου της λαμέλας. Επιπλέον, διαπιστώνοντας το λόγο των υψών μεταξύ πρώ-
της και δεύτερης κορυφής να είναι περίπου ίσος με 2 στο διάγραμμα ( )g r , συ-
μπεραίνουμε πως τα σωματίδια βρίσκονται τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε 
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Εικ. 7.4  Διαγράμματα ( )g r  (αριστερά), ( )mg r  (κέντρο), και στιγμιότυπα συστήματος (δεξιά) για 

τις πιέσεις * 2,3p = , * 3,0p = , * 6,0p =  και * 8,0p =  (από πάνω προς τα κάτω) του συστήματος 

0,75χ =  
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να μεγιστοποιούν το εύρος της περιστροφής τους χωρίς αλληλοεπικάλυψη δια-
φορετικών περιοχών του κελύφους. Τρίτη αλλαγή φάσης τέλος παρατηρούμε 
στο κρίσιμο σημείο * 7,5cp . Σε ακόμα υψηλότερες πιέσεις οι θέσεις των σωμα-
τιδίων είναι αυστηρά καθορισμένες όπως υποδεικνύουν οι ευδιάκριτες κορυφές 
του διαγράμματος ( )g r , οι οποίες και αντιστοιχούν σε εξαγωνικό πλέγμα σκλη-
ρών δίσκων ακτίνας meanr . Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι κάθε δυνατότητα περι-
στροφής των σωματιδίων έχει εκλείψει. Αντίθετα, η αυτο-συναρμολογούμενη δο-
μή όπως φαίνεται και από το αντίστοιχο στιγμιότυπο (εικ. 7.4, * 8,0p = ), εμφανί-
ζει καλά καθορισμένα μοτίβα μεταξύ των προσανατολισμών των σωματιδίων τα 
οποία βρίσκονται με παράλληλο προσανατολισμό ανά δεύτερο εγγύτατο γείτονα 
κατά μήκος κάθε φύλλου. 
 

7.2 Συστήματα με μαλακές αλληλεπιδράσεις 
  
Θα προσπαθήσουμε σε αυτή την παράγραφο να μεταφέρουμε τη μελέτη μας ένα 
βήμα παρακάτω εισάγοντας στο σύστημα μαλακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
σωματιδίων. 
 Είδαμε πως παρουσία σκληρών αλληλεπιδράσεων οι αυτο-
συναρμολογούμενες τελικές δομές χαρακτηρίζονται από πολύπλοκα μοτίβα. 
Στην περίπτωση δε του 0,25χ =  συστήματος παρατηρήσαμε τον ταυτόχρονο 
σχηματισμό ανοιχτών πόρων. Θα εξετάσουμε πως η εισαγωγή αλληλεπιδράσεων 
επηρεάζει και σε τι βαθμό την τελική κατάσταση. Η ομάδα παραμέτρων αλληλε-
πίδρασης με την οποία θα εργαστούμε είναι η εξής: 
 ( ) ( ), , , , , , , , 0,0,0CA CB CC AB AA BBu u u u u u C= ∞ ∞ ∞ >  (7.2) 
Η μόνη διαφορά με πριν είναι πως ενώ στα συστήματα δισκόμορφων σωματιδί-
ων η κάθε αλληλοεπικάλυψη δύο διαφορετικών υποπεριοχών του κελύφους με-
ταξύ δύο σωματιδίων ήταν μη επιτρεπτή, τώρα καθίσταται δυνατή. Θετική τιμή 
της ABu  αντιστοιχεί σε θετική συμβολή στην ενέργεια αλληλεπίδρασης δηλαδή 
εκφράζει δυνάμεις απωστικής φύσεως.  
 Από τα ζεύγη ελευθέρων μεταβλητών τα οποία είναι διαθέσιμα εμείς θα ερ-
γαστούμε με το ζεύγος ( )/ ,ABu T T . Προς διευκόλυνση μας εισάγουμε τις ανηγμέ-
νες μεταβλητές  
 2* / PrmeanT kT=  και ( )/ * /AB ABu T u kT=  (7.3) 
Η ενέργεια αλληλεπίδρασης θα θεωρηθεί και σε αυτή την περίπτωση ανάλογη της 
επιφάνειας αλληλοεπικάλυψης των υποπεριοχών του κελύφους μεταξύ δύο σω-
ματιδίων. Επιλέγουμε για τη μελέτη μας συστήματα ίδιων παραμέτρων με αυτά 
της προηγούμενης παραγράφου προκείμενου να καταλάβουμε την επίδραση των 
αλληλεπιδράσεων στη κατάσταση πυκνής κατάληψης διά συγκρίσεως.  

Ξεκινάμε την συζήτηση μας αντίστροφα με πριν, εξετάζοντας πρώτα το 
σύστημα με 0,75χ = . Θα δούμε πως η συμπεριφορά του συστήματος αυτού α-
πέχει λίγο από αυτή η οποία συζητήθηκε παραπάνω όπου αφορούσε το αντί-
στοιχο σύστημα παρουσία  σκληρών αλληλεπιδράσεων.  
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 Όπως παρατηρούμε στο 
διάγραμμα πίεσης – αριθμητικής 
πυκνότητας (εικ. 7.5) την κατάστα-
ση ισότροπης κατάστασης διαδέ-
χεται μετά το κρίσιμο σημείο 

* 0,38cT , κατάσταση η οποία χα-
ρακτηρίζεται  από τάξη μεγάλης 
έκτασης ως προς τις θέσεις των 
σωματιδίων. Ταυτόχρονα τόσο κο-
ντά και πριν από το κρίσιμο αυτό 
σημείο όσο και κοντά και μετά αυ-
τού δεν εμφανίζεται καμία τάξη ως 
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Εικ. 7.6  Διαγράμματα ( )g r  (αριστερά), ( )mg r  (κέντρο), και στιγμιότυπα συστήματος (δεξιά) για τις 

θερμοκρασίες  * 0,41T = , * 0,32p = , * 0,14T =  και * 0,04p =  (από πάνω προς τα κάτω) του συ-
στήματος 0,75χ =  
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Εικ. 7.5 Διάγραμμα πίεσης – αριθμητικής πυκνότη-
τας για τα συστήματα 0, 25χ =  και 0,75x =  με 
μαλακές αλληλεπιδράσεις 
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προς τον προσανατολισμό. Στα αντίστοιχα διαγράμματα ( )g r  δεν παρατηρείται 
όπως πριν διπλή κορυφή παρά μόνο μία σε χαρακτηριστική απόσταση 2 meanr . 
Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς κάθε αλληλεπίδραση σε υψηλές σχετικά θερμο-
κρασίες προσθέτει λίγο στην ολική ενέργεια του συστήματος. Επομένως κάθε 
σωματίδιο εύκολα μπορεί να βρεθεί στην ελάχιστη δυνατή απόσταση του 2 meanr . 
Συνεχίζοντας προς χαμηλότερες θερμοκρασίες το διάγραμμα ( )g r  εμφανίζει 
σταδιακά όλο και πιο ευδιάκριτες κορυφές. Μέχρι λίγο πριν το δεύτερο κρίσιμο 
σημείο * 0,12cT  έχουν ήδη κάνει την εμφάνιση τους συσχετίσεις σωματιδίων ως 
προς τον προσανατολισμό τους, όπως τις περιγράφει η καμπύλη πρώτης τάξης 
του διαγράμματος ( )mg r . Οι συσχετίσεις αυτές εμφανίζονται σταδιακά καθώς 
το σύστημα ψύχεται. Μελετώντας το αντίστοιχο στιγμιότυπο του συστήματος ε-
πιβεβαιώνουμε τις συσχετίσεις αυτές καθώς είναι εμφανής η τάση δημιουργίας 
μοτίβων από ‘μονοπάτια’ αλληλοεπικάλυψης όμοιας φιλικότητας περιοχών του 
κελύφους των σωματιδίων. Κάθε σωματίδιο εξακολουθεί να έχει ωστόσο ελευθε-
ρία ως προς την περιστροφή του. Αμέσως μετά το δεύτερο κρίσιμο σημείο εμφα-
νίζονται συσχετίσεις υψηλού βαθμού τόσο όσον αφορά τη θέση των σωματιδίων 
καθώς και τον προσανατολισμό τους. Ισχύουν εδώ όσα ειπώθηκαν παραπάνω 
για το αντίστοιχο σύστημα με σκληρές αλληλεπιδράσεις (εικ. 7,4, * 6,0p = ). Τέλος, 
τόσο τα διαγράμματα ( )g r  και ( )mg r  όσο και τα στιγμιότυπα του συστήματος 
σε θερμοκρασία κοντά στο μηδέν (βασική κατάσταση) δίνουν πανομοιότυπη ει-
κόνα με το σύστημα σκληρών αλληλεπιδράσεων (εικ. 7.4, * 8,0p = ).  

Συνεχίζοντας στο σύστημα με 0,25χ =  θα δούμε πως η δεύτερη ομάδα 
παραμέτρων αλληλεπίδρασης (κατά την οποία υποθέσαμε μαλακές αλληλεπι-
δράσεις στη θέση των σκληρών) έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική διαφοροποίηση 
της μορφολογίας της τελικής κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, το συστήματα εμ-
φανίζει αλλαγή φάσης σε κάποια κρίσιμη θερμοκρασία και οι τελική υπερμορια-
κή δομή αποκτά τοπολογία τέλειας λαμέλας μια εικόνα αρκετά διαφορετική από 
όσες συναντήσαμε ως τώρα. Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο πως στα συστή-
ματα ημιδισκόμορφων σωματιδίων του προηγούμενου κεφαλαίου η εισαγωγή 
μαλακών αλληλεπιδράσεων άφησε αναλλοίωτη την ποιοτική συμπεριφορά των 
συστημάτων.  

Σε θερμοκρασία αρκετά υψηλή το σύστημα είναι ισότροπο. Καθώς μειώ-
νεται ωστόσο η θερμοκρασία γίνεται όλο και πιο εμφανής η τάση αμοιβαίας α-
πώθησης μεταξύ υποπεριοχών του κελύφους διαφορετικής φιλικότητας. Το διά-
γραμμα ( )mg r  φανερώνει σε θερμοκρασία πριν και κοντά στο κρίσιμο σημείο 
συσχετίσεις μεταξύ των προσανατολισμό των σωματιδίων (καμπύλη πρώτης τά-
ξης) σε μεγάλη έκταση, αν και σε περιορισμένο βαθμό. Τα σωματίδια ωστόσο εί-
ναι ελεύθερα να κινούνται καθώς το διάγραμμα ( )g r  δεν εμφανίζει παρά δυσ-
διάκριτες κορυφές τείνοντας γρήγορα στη μονάδα. Η εικόνα επομένως που συλ-
λέγουμε είναι αυτή ενός ρευστού δικτύου σωματιδίων όπως εξάλλου μαρτυρά 
και το αντίστοιχο στιγμιότυπο (εικ. 7.7, * 0,42T = ). Σε θερμοκρασία * 0,37T  ε-
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πέρχεται αλλαγή φάσης. Σε θερμοκρασίες όπου τείνουν στο μηδέν, η δομή όπου 
ελαχιστοποιεί την αλληλοεπικάλυψη διαφορετικών περιοχών του κελύφους και 
ταυτόχρονα προσφέρει τη μεγαλύτερη πυκνότητα κατάληψης είναι αυτή της λα-
μέλας και κατ’ αυτό τον τρόπο τα σωματίδια αυτο-οργανώνονται καταλαμβάνο-
ντας αυστηρά καθορισμένες θέσεις σε εξαγωνικό πλέγμα. Ήδη μετά και κοντά το 
κρίσιμο σημείο οι κορυφές του διαγράμματος ( )g r  αποκαλύπτουν την τάση 
προς τη δημιουργία εξαγωνικού πλέγματος. Επιπλέον, η μορφή των καμπύλων 

2,4,6m =  του διαγράμματος ( )mg r  για * 0,0T →  σκιαγραφούν άξονα συμμε-
τρίας δεύτερης τάξης.  

Περιμένει κάποιος οι 2,4,6m =  καμπύλες του ( )mg r  διαγράμματος να 
εμφανίζουν κορυφή ύψους μονάδας σε διασωματιδιακή απόσταση ίση με 
in outr r+ . Επιπλέον οι αντίστοιχες καμπύλες 1,3,5m =  πρέπει να εμφανίζουν κο-
ρυφή 1/ 3−  στην ίδια απόσταση, καθώς οι τέσσερις εγγύτατοι γείτονες κάθε σω-
ματιδίου έχουν αντιπαράλληλο προσανατολισμό και υπόλοιποι δύο παράλληλο. 
Πράγματι, η θεωρητική μας πρόβλεψη επαληθεύεται από το διάγραμμα ( )mg r . 
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Εικ. 7.7  Διαγράμματα ( )g r  (αριστερά), ( )mg r  (κέντρο), και στιγμιότυπα συστήματος (δεξιά) για 

τις πιέσεις * 0,42T = , * 0,32T =  και * 0,01T =  (από πάνω προς τα κάτω) του συστήματος 

0, 25χ =  
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 7.2.1 Θεωρητική μελέτη κατάστασης πυκνής κατάληψης 
 
Πότε η τελική δομή εμφανίζει τοπολογία λαμέλας με πλήρως παράλληλο προσα-
νατολισμό των σωματιδίων και πότε όχι στα συστήματα με μαλακές αλληλεπι-
δράσεις; Υπάρχει μια κρίσιμη τιμή της παραμέτρου χ  όπου ορίζει τις δύο αυτές 
περιοχές. Αυτή υπολογίζεται από τη σχέση 

 ( ) ( ) ( )2 2 21 / 4 1 1 / 2l l
c c aχ χ+ = + + +  (7.4) 

όπου ( )2
4 1 l

ca χ= − +  και δίνει το ύψος της κοινής επιφάνειας των δίσκων. Τε-

λικά βρίσκεται 3 1 0,73l
cχ = −  (εικ. 7.8).  

 Σε όλη τη διάρκεια της ψύξης το σύστημα προσπαθεί να διατηρεί την ενέρ-
γεια λόγω αλληλεπιδράσεων στο ελάχιστο δυνατό. Αυτό γίνεται με ελαχιστοποί-
ηση του εμβαδού των αλληλεπικαλυπτόμενων διαφορετικής φιλικότητας περιο-
χών του κελύφους των σωματιδίων. Η τάση αυτή έχει αντίθετη φορά από αυτή 
που υποδεικνύει η μεγιστοποίηση του μέρους της εντροπίας το οποίο οφείλεται 
στην περιστροφή των σωματιδίων. Συμβιβασμός των δύο επέρχεται καθώς τα 
σωματίδια προσανατολίζονται με τέτοιο τρόπο όπως φαίνεται στην εικόνα 7.8. 
Προκειμένου να συμβεί αυτό, για συστήματα με l

cχ χ<  απαιτείται τα σωματίδια 
να βρίσκονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες του 2 meanr . 
 Εντούτοις, όπως είδαμε τόσο παρουσία σκληρών αλληλεπιδράσεων όσο 
και μαλακών τη τελική κατάσταση του συστήματος 0,75χ =  περιγράφει δομή 
εξαγωνικού πλέγματος. Παρόλο που την πιο πυκνή δομή δίνει το εξαγωνικό 
πλέγμα, στο παράδειγμα του συστήματος με 0,25χ =  σκληρές αλληλεπιδράσεις 
θέτουν ένα υψηλό ενεργειακό φράγμα στην πορεία του συστήματος προς αυτή τη 
δομή. Αντίθετα, με τη θεώρηση μαλακών αλληλεπιδράσεων το σύστημα βρίσκει 
το δρόμο προς το εξαγωνικό πλέγμα με μικρό σχετικά τίμημα στην ολική ενέργεια 
λόγω της θετική συνεισφοράς από την ενέργεια αλληλεπίδρασης. Ανεξαρτήτως 
επομένως του παράγοντα χ , τα σωματίδια κατά τη μείωση της θερμοκρασίας 
έχουν την τάση αυτο-οργάνωσης σε εξαγωνικό πλέγμα πλεγματικής σταθεράς 
2 meanr .  

Επομένως τα σωματίδια συστημάτων 
με l

cχ χ<  πρέπει να θυσιάσουν την ικανότη-
τα της περιορισμένης περιστροφής τους 
προκειμένου να μειώσουν τη μεταξύ τους 
απόσταση στην τιμή 2 meanr . Τότε τα σωματί-
δια προσανατολίζονται παράλληλά (ή αντι-
παράλληλα) μεταξύ τους, δίνοντας την εικό-
να λαμέλας όπως αυτή περιγράφηκε παρα-
πάνω. 

Ίσως μέχρι τώρα αφήσαμε να εννοη-
θεί ότι στην τελική αυτο-συναρμολογούμενη 
δομή τα δισκόμορφα σωματίδια καταλαμ-

 
Εικ. 7.8 Υπολογισμός κρίσιμης τιμής του 
χ  για την αυτο-συναρμολόγηση δομών 
τοπολογίας λαμέλας 
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βάνουν πάντα θέσεις εξαγωνικού κρυσταλλικού πλέγματος παρουσία μαλακών 
αλληλεπιδράσεων ανεξαρτήτως της τιμής της παραμέτρου χ . Ωστόσο, υπάρχει 
μια κρίσιμη τιμή της παραμέτρου κάτω από την οποία το πλέγμα παύει να είναι 
αυστηρά εξαγωνικό. Τότε, το κάθε φύλλο λαμέλας αποκτά πάχος ίσο με την ε-
ξωτερική ακτίνα των σωματιδίων (εικ. 7.9). Η κρίσιμη τιμή του χ  υπολογίζεται  

 ( )1 2 3 3 0,154
3

h
cχ = −  (7.5) 

Για συστήματα με h
cχ χ≤  η πυκνότητα κατάληψης υπολογίζεται 

 1 13,14
1 1h

c

out

out in

rF
r rχ χ

π π
χ χ≤

= =
+ + +

 (7.6) 

ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή για h
cχ χ>  η πυκνότητα κατάληψης είναι 

 
( ) ( )

2

2 2
2 3 11,15

3 1
h
c

out

in out

rF
r rχ χ

π
χ≥

=
+ +

 (7.7) 

 
Εικ. 7.9 Δομή πυκνής κατάληψης συ-
στήματος με 0,05χ =  παρουσία μα-
λακών αλληλεπιδράσεων 

 
 
 



 

 
  

 

Μελλοντικές επεκτάσεις 
 
 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής περιοριστήκαμε αποκλειστικά στη μελέτη 
της αυτο-συναρμολόγησης επιφανειών συστημάτων δισκόμορφων ή ημιδισκό-
μορφων αμφίφιλων σωματιδίων πυρήνα – κελύφους ενός τύπου ανά περίπτωση. 
Προκειμένου να χαρακτηρίσουμε τη δομή τους αναπτύξαμε κατάλληλα μαθημα-
τικά μοντέλα και υπολογιστικές μεθόδους. Ωστόσο, η ίδια μεθοδολογία μπορεί 
άμεσα να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη μιας ευρύτερης ομάδας συστημάτων με 
μικρές τροποποιήσεις.  
 Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε μερικά από αυτά ενώ για του λό-
γου το αληθές δίνονται κάποια αρχικά αποτελέσματα με τη μορφή στιγμιότυπων. 
Ασφαλή συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των συστημάτων αυτών δε μπο-
ρούμε ωστόσο να εκφράσουμε καθώς δεν έχουμε στη διάθεση μας προς το πα-
ρόν ολοκληρωμένα αποτελέσματα. 
 

8.1 Μείγματα ημιδισκόμορφων σωματιδίων  
  
Η επέκταση σε συστήματα επιφανειών με 
σωματίδια περισσότερων του ενός τύπου 
δισκόμορφων σωματιδίων είναι η αμεσότερη 
όλων. Κατά αυτό τον τρόπο η μελέτη μας 
εναγκαλιάζει συστήματα μείγματος σωματι-
δίων διαφορετικών παραμέτρων χ , διαφο-
ρετικού σθένους αλληλεπιδράσεων ή συν-
δυασμό των παραπάνω. Στην εικόνα 8.1 
παρατηρούμε το διαχωρισμό φάσεων όπου 
λαμβάνει χώρα καθώς και το διαφορετικό 
τύπο συσσωματωμάτων ανά είδος σωματι-
δίου.  
  

8.2 Ημισφαιρικά σωματίδια  
 
Σε όλη την έκταση της παρούσας διατριβής περιοριστήκαμε στη μελέτη συστημά-
των σε επιφάνειες. Επέκταση της μελέτης μας στις τρεις διαστάσεις συνεπάγεται 

Εικ. 8.1 Διαχωρισμός φάσεων σε σύ-
στημα  ημιδισκόμορφων σωματιδίων 
δύο τύπων  
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συστήματα τα οποία απαρτίζονται από ημισφαιρικά ή σφαιρικά αμφίφιλα σω-
ματίδια. Στην περίπτωση των συστημάτων ημισφαιρικών σωματιδίων μερικά 
πρώτα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ίδια ποιοτική συμπεριφορά με τα αντί-
στοιχα δισδιάστατα συστήματα (εικ. 8.2). Για μεγάλους λόγους ακτίνας κελύ-
φους προς ακτίνα πυρήνα, σφαιρικά υπερσωματίδια αυτο-συναρμολογούνται σε 
υψηλές πιέσεις ενώ για μικρότερους λόγους τα σωματίδια αυτο-οργανώνονται σε 
πορώδη συσσωματώματα. 
 

8.3 Σφαιρικά σωματίδια  
 
Με μεταφορά του δισδιάστατου προβλήματος δισκόμορφων σωματιδίων στις 
τρεις διαστάσεις, αναφερόμαστε σε συστήματα σφαιρικών σωματιδίων. Σε αντι-
στοιχία με τα δισκόμορφα σωματίδια, το κέλυφος κάθε σφαιρικού σωματιδίου 
αποτελείται από δύο ημισφαιρικές περιοχές διαφορετικής φιλικότητας.  
 Στιγμιότυπα καταστάσεων κοντά στη κατάσταση πυκνής κατάληψης φαί-
νονται στην εικόνα 8.3 για δύο συστήματα διαφορετικής παραμέτρου χ .  

  
Εικ. 8.3 Στιγμιότυπα συστημάτων αμφίφιλων σφαιρικών σωματιδίων πυ-
ρήνα – κελύφους στο χώρο για μικρό (αριστέρα) και μεγάλο (δεξιά) χ . 

 

 
Εικ. 8.2 Αυτο-συναρμολόγηση σφαιρικών (αριστερά) και πορώδων (δεξιά, σε δύο μεγεθύν-
σεις) συσσωματωμάτων. Στις εικόνες έχουν παραλειφθεί τα κελύφη των σωματιδίων.  
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8.4 Κωνικά σωματίδια  

 
Τέλος, εφικτή είναι μία ακόμα πιθανή επέκταση προς συστήματα επιφανειών 
κωνικών σωματιδίων πυρήνα – κελύφους (εικ. 8.4). Δε διαθέτουμε κάποια αποτε-
λέσματα για τέτοιου είδους συστήματα προς το παρόν, εντούτοις, η συμπεριφο-
ρά τους αναμένεται μη προφανής. 

 
Εικ. 8.4 Μοντέλο κωνικού σω-
ματιδίου πυρήνα – κελύφους 

 
 
  
 





 

   

Μοντελοποίηση  
διασωματιδιακών αλληλεπιδράσεων 

 
 
 

Στο παράρτημα αυτό θα παρουσιαστούν κάποια τεχνικά θέματα τα οποία αφο-
ρούν το μαθηματικό μοντέλο το οποίο εισάγαμε για την περιγραφή των διασω-
ματιδιακών αλληλεπιδράσεων. Υποθέσαμε πως η ενέργεια αλληλεπίδρασης με-
ταξύ δύο σωματιδίων είναι πάντα ανάλογη με την επιφάνεια αλληλοεπικάλυψης 
του κελύφους (ή των υποπεριοχών του). Ο υπολογισμός της επιφάνειας αλληλο-
επικάλυψης είναι μη τετριμμένο πρόβλημα, η λύση του οποίου περιγράφεται στις 
παραγράφους όπου ακολουθούν. 
 

Α.1 Υπολογισμός σημείων τομής ημιδίσκων 
 

  
Για τον υπολογισμό της επιφάνειας αλληλοεπι-
κάλυψης είναι απαραίτητη η γνώση των σημείων 
όπου υπάρχει τομή μεταξύ δύο δισδιάστατων 
ημιδίσκων. Εδώ παρουσιάζονται οι ανάλογοι 
μαθηματικοί υπολογισμοί.  Παρακάτω, με 1ŷ , 

2ŷ  και 1̂x , 2x̂  συμβολίζονται το διάνυσμα προ-
σανατολισμού και το κάθετο σε αυτό των σω-
ματιδίων, όπως αυτά φαίνονται στην εικόνα Α.1. Τα διανύσματα θέσης τους 
συμβολίζονται με 1R , 2R ενώ με 12R  συμβολίζεται το διάνυσμα θέσεως του δεύτε-
ρου σωματιδίου ως προς το πρώτο.  

 
Α.1.1 Υπολογισμός του σημείου τομής βάσεων 

 
Έστω Q  το σημείο τομής των βάσεων. Έχουμε 

 
( )

( )

1 1 1
12 12 1 2

2 2 2

12 1 2 1

12 2 2 1

ˆ
ˆ ˆ

ˆ

ˆ ˆ ˆ0

ˆ ˆ ˆ0

r R x
r R x x

r R x

R x x x

R x x x

λ
λ μ

μ

λ μ

λ μ

⎫= + ⎪⇒ = − +⎬
= + ⎪⎭

⎫= ⋅ − + ⋅ ⎪⇒ ⎬
= ⋅ − ⋅ + ⎪⎭

 (Α.1) 

όπου λ  και μ  πραγματικοί.  

 
Εικ. Α.1 Ορισμός διανυσμάτων ŷ  
και x̂



Παράρτημα Α: Μοντελοποίηση διασωματιδιακών αλληλεπιδράσεων 86 

Από τις παραπάνω εξισώσεις έχουμε  

 
( )( )
( )

12 1 2 1 12 2
2

2 1

ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ1

R x x x R x

x x
λ

⋅ − ⋅ ⋅
=

− ⋅
 (Α.2)

  
και  

 
( )( )
( )

12 2 2 1 12 1
2

2 1

ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ1

R x x x R x

x x
μ

⋅ − ⋅ ⋅
= −

− ⋅
 (Α.3) 

Έτσι το σημείο τομής βρίσκεται από μια εκ των δύο εξισώσεων Α.1 δηλαδή 

1Q r=  ή 2r . Προφανώς αν | | 2 outrλ >  ή | | 2 outrμ >  το σημείο τομής των ευθειών 
βρίσκεται εκτός των ευθυγράμμων τμημάτων που ορίζουν τις βάσεις των δύο 
σωματιδίων. Παρόμοια αν | | 2 inrλ <  και | | 2 inrμ <  το σημείο τομής βρίσκεται εντός 
του ευθύγραμμου τμήματος που ορίζει την βάση του εσωτερικού κυκλικού τμή-
ματος. 

 
Α.1.2 Υπολογισμός σημείων τομής βάσης περιφέρειας 

 
Έστω 1L  και 2L  τα σημεία τομής της βάσης του δεύτερου σωματιδίου με την πε-
ριφέρεια του πρώτου. Έχουμε 

 ( ) ( )2
2 2 2 12 2 2ˆ ˆ ˆL R d hx R R x h x± = + ± = + − ⋅ ±  (Α.4) 

όπου 2 2 2
12 2ˆ( )outh r R y= − ⋅  και ( )12 2 2ˆ ˆd R x x= − ⋅ . Επίσης  

 ( ) ( )( )1
12 12 2 2ˆ ˆL R R x h x± = + − ⋅ ±  (Α.5)  

1. Για να ανήκουν τα σημεία  L  τόσο στη βάση του δεύτερου σωματιδίου όσο 
και στην κυκλική περιφέρεια (τη συνολική) του πρώτου σωματιδίου θα 
πρέπει outd h r± <  και 2 0h > . 

2. Για να ανήκουν τα σημεία  L  στο κυκλικό τμήμα του πρώτου σωματιδίου 
θα πρέπει: 

( )1,2 1 1ˆ 0L R y− ⋅ >  ή ( ) ( )( )12 1 2 1ˆ ˆ ˆ 0R y d h x y⋅ + ± ⋅ >  (Α.6) 

Αν ισχύει η προηγούμενη σχέση θα πρέπει: 

ind h r± >  έτσι ώστε το σημείο τομής να μην αντιστοιχεί στη 
βάση του εσωτερικού πυρήνα του δεύτερου σωματιδίου.  

Αν ισχύουν τα προηγούμενα και για τα δύο σημεία θα πρέπει επίσης 
( )( ) 0d h d h+ − > , δηλαδή και τα δύο σημεία να είναι είτε δεξιά είτε αριστε-
ρά του κέντρου του δεύτερου σωματιδίου.  

 
Α.1.3 Υπολογισμός σημείων τομής περιφερειών 

 
 Θεωρώντας πως οι ακτίνες των ημιδίσκων είναι ίσες μεταξύ τους έχουμε 
για τα σημεία τομής 1C  και 2C  των περιφερειών τους 
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 ( )
1,2 1 12 12

1
2 2

hC C R R R ⊥
±= = + ±  (Α.7) 

όπου ( )22
122 / 1outh r R= −  και ( )

12R
⊥  διάνυσμα κάθετο στο διασωματιδιακό διάνυ-

σμα. Για τα 12R  και ( )
12R
⊥  ισχύει 

 
( ) ( )

( ) ( ) ( )
12 12 1 1 12 1 1

12 12 1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ

R R x x R y y

R R y x R x y⊥

= ⋅ + ⋅

= − ⋅ + ⋅
 (Α.8) 

Με χρήση των παραπάνω δύο σχέσεων τελικά καταλήγουμε 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )

(1)
12 1 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1

12 1 12 1 1 12 1 12 1 1

(2) (1) (1)
2 2 2 2

1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2 2
1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ

hC R x x R y y R y x R x y

R x h R y x R y h R x y

C C x x C y y

±

± ± ±

= ⋅ + ⋅ ± − ⋅ + ⋅

= ⋅ ⋅ + ⋅ ± ⋅

= ⋅ + ⋅

∓  (Α.9) 

Για να ανήκουν τα σημεία στο κυκλικό τμήμα του πρώτου σωματιδίου θα πρέπει 
να ισχύει (1)

1ˆ 0C y± ⋅ >  ή ( ) ( )12 1 12 1ˆ ˆ 0R y h R x⋅ ± ⋅ > . Θέτοντας 12 12R R= −  και 

h h± = ∓ παραπάνω σχέση αποτελεί την απαραίτητη συνθήκη να ανήκουν τα ση-
μεία στο κυκλικό τμήμα του δεύτερου σωματιδίου.  

 
Α.2 Υπολογισμός επιφάνειας αλληλοεπικάλυψης 

 
Θεωρήσαμε πως η ενέργεια αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο σωματιδίων είναι συ-
νάρτηση της επιφάνειας αλληλοεπικάλυψης των διάφορων περιοχών. Ορίσαμε 
ήδη τη σχέση η οποία συνδέει αυτές τις δύο ποσότητες, σχέση την οποία επανα-
λαμβάνουμε εδώ 
 ( ) ( ), ,ij ij ij kl ij ij kl

k l
u r S r uω ω=∑∑  (6.2) 

Σε κάθε ζεύγος περιοχών k  και l  όπως αυτές ορίστηκαν στα πλαίσια των μοντέ-
λων των ημιδισκόμορφων ή δισκόμορφων σωματιδίων, αντιστοιχεί και ένας πα-
ράγοντας αλληλεπίδρασης klu . Αυτός πολλαπλασιάζεται με το κοινό εμβαδό των 
περιοχών klS  και τελικά όλοι οι όροι αθροίζονται για να δώσουν την ολική ενέρ-
γεια αλληλεπίδρασης. Μηδενικό klu  υποδηλώνει πως αλληλοεπικάλυψη των δύο 
περιοχών δεν συνεισφέρει στην ολική ενέργεια.  

Θεωρητικά, ο υπολογισμός της ενέργειας αλληλεπίδρασης απαιτεί τον 
υπολογισμό τον εμβαδών επικάλυψης όλων των περιοχών του πρώτου σωματι-
δίου με όλες τις περιοχές του δεύτερου, σε ζεύγη. Ωστόσο, οι παράγοντες που 
αφορούν την αλληλοεπικάλυψη του πυρήνα ενός μορίου με οποιαδήποτε περιοχή 
ενός δεύτερου ισούνται με άπειρο σε κάθε μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήσαμε. Η 
απειρία συνεπάγεται πρακτικά ότι κάθε αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των αντίστοι-
χων περιοχών είναι μη επιτρεπτή. Είναι επομένως πιο εύκολο πρώτα  κάποιος 
πρώτα να αποκλείσει την περίπτωση τέτοιας αλληλοεπικάλυψης και εν συνεχεία 
να υπολογιστεί το εμβαδό μόνο μεταξύ των μαλακών περιοχών. Αυτό γιατί ο 
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υπολογισμός εμβαδών τέτοιας φύσεως είναι υπολογιστικά πιο απαιτητικός από 
τον έλεγχο για απλή αλληλοεπικάλυψη.  

Τελικά, για τον υπολογισμό της ολική ενέργειας στην περίπτωση των ημι-
δισκόμορφων δίσκων αρκεί ο υπολογισμός του κοινού εμβαδού των περιοχών 
του κελύφους. Στην περίπτωση των δισκόμορφων δίσκων χρειάζεται ο υπολογι-
σμός του κοινού εμβαδού κατά την αλληλοεπικάλυψη δύο υποπεριοχών. Και στις 
δύο περιπτώσεις καλούμαστε να λύσουμε το πρόβλημα αλληλοεπικάλυψης μετα-
ξύ δύο δισδιάστατων ημιδίσκων. 

Αριθμούμε συνολικά 15 διαφορετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα η-
μιδίσκος μπορεί να τέμνει έναν δεύτερο. Έστω kn  ο αριθμός των σημείων όπου η 
βάση του δίσκου 1 τέμνει την περιφέρεια του δίσκου 2,  ln  αντίστοιχα για τη βάση 
του δίσκου 2 και cn  ο αριθμός των σημείων στα οποία τέμνονται οι περιφέρειες. 
Κάθε υποπερίπτωση χαρακτηρίζεται από διαφορετική ομάδα παραμέτρων 
( ), ,c k ln n n  και το εμβαδό αλληλοεπικάλυψης υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο, 
όπως φαίνεται στον πίνακα Α.1. 

 

( ), ,c k ln n n  Επιφάνεια αλληλοεπικάλυψης 

(0,0,1) ( ) ( )2 1 2 1, , ,S TE P K E P K Q+  

(0,0,2) ( )1 2,SE K K  

(0,1,0) ( ) ( )1 1 1 1, , ,S TE P L E P L Q+  

(0,1,1) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 1 1 1 1 1 1 2, , , , , ,S S T TE P L E P K E K L P E K L P+ + +  

(0,2,0) ( )1 2,SE L L  

(1,0,0) ( ) ( )1 1 2 1 2, , , ,TT C P P E P P Q+  

(1,0,1) ( )1 1 1, ,T C P K  

(1,1,0) ( )1 2 1, ,T C P L  

(1,1,1) ( ) ( )1 1 1 1 1, , , ,TT C K L E K L Q+  

(1,1,2) ( ) ( )1 2 1 1 2, , ,ST C P L E K K−  

(1,2,1) ( ) ( )1 1 1 1 2, , ,ST C P K E L L−  

(2,0,0) A  

(2,0,2) ( )1, 2SA E K K−  

(2,2,0) ( )1, 2SA E L L−  

(2,2,2) ( ) ( )1, 2 1, 2S SA E K K E L L− −  

Πιν. Α.1 Υπολογισμός κοινής επιφάνειας για κάθε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης 
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 Με A  συμβολίζεται η ολική επιφάνεια της επικάλυψης αν θεωρούσαμε ο-
λόκληρους τους δίσκους και σαν 1P  και 2P  συμβολίζουμε τα ‘γωνιακά’ σημεία 
των τμημάτων των δίσκων, τα σημεία δηλαδή του ενός δίσκου όπου περιέχονται 
μέσα στον άλλο.  Με 1P  συμβολίζεται το διάνυσμα θέσης του σημείου αυτού το 

οποίο αντιστοιχεί στον πρώτο δίσκο, όταν αυτό υπάρχει, και με 2P  το σημείο το 

οποίο αντιστοιχεί στο δεύτερο δίσκο. Με 1,2K  και 1,2L  συμβολίζονται τα σημεία 
τομής της βάσης του πρώτου σωματιδίου με την περιφέρεια του δεύτερου και α-
ντίθετα, αντίστοιχα. Με 1,2C  συμβολίζονται τα σημεία τομής των περιφερειών 

των σωματιδίων και τέλος με Q   το σημείο τομής των βάσεων τους. 
Το A  δίνεται από τη σχέση 

 212 122 1 2
122 cos 4

2 2out out
out

r r
A r r r

r
− ⎛ ⎞

= − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (Α.10) 

όπου 12r  το διάνυσμα σχετικής θέσης των δύο σωματιδίων. 
Με T  συμβολίζεται συνάρτηση για την οποία ισχύει  
 ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , ,S S TT a b c E a b E a c E a b c= + +  (Α.11) 

Επιπλέον, έχουμε τον ορισμό της συνάρτησης 

 ( ),SE a b  = ( )21 sin
2 outr θ θ−   (Α.12) 

με 12sin
2 out

c
r

θ − ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, c c a b= = − , η οποία μας δίνει το εμβαδό τμήματος κύ-

κλου χορδής ορισμένης από τα σημεία a  και b , καθώς και της συνάρτησης 
 ( ), ,TE a b c = 1 2 3( )( )( )s s d s d s d− − −  (Α.13) 

με 1 2 3

2
d d ds + +

= , 1d a b= − , 2d b c= − , 3d c a= −  η οποία δίνει το εμβαδό τρι-

γώνου με κορυφές τα σημεία a , b  και c . 
 Στον πίνακα Α.2 παριστάνονται σχηματικά οι 15 πιθανές περιπτώσεις αλ-
ληλοεπικάλυψης κατά αντιστοιχία με τον πίνακα Α.1.  
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(0,1,1) (0,2,0) (0,0,1) 

   

(0,1,1) (0,0,2) (1,0,0) 

  
 

(1,1,0) (1,0,1) (1,1,1) 

   

(1,2,1) (1,1,2) (2,0,0) 

   

(2,2,0) (2,0,2) (0,2,2) 

   

Πιν. Α.2 Σχηματική αναπαράσταση όλων των περιπτώσεων αλληλοεπικάλυψης 
 
 
 



 

  

Τυχαίοι αριθμοί και 
κατανομές τυχαίων αριθμών 

 
 
 

Στοχαστικοί αλγόριθμοι όπως ο αλγόριθμος Monte Carlo βασίζονται στην παρα-
γωγή τυχαίων γεγονότων. Προκειμένου να παραχθούν αυτά τα τυχαία γεγονότα, 
γίνεται ευρεία χρήση τυχαίων αριθμών.  

 
Β.1 Τυχαίοι αριθμοί 

 
Σε μία προσομοίωση Monte Carlo είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σειρές με 
χιλιάδες ή εκατομμύρια τυχαίους αριθμούς. Προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτό το 
σημείο στην έννοια του ‘τυχαίου’. Πραγματικά τυχαίοι αριθμοί σπάνια χρησιμο-
ποιούνται σε τέτοιου είδους εφαρμογές. Μια σειρά πραγματικά τυχαίων αριθμών 
προκύπτει για παράδειγμα παρατηρώντας την αυθόρμητη αποδιέγερση πυρήνων 
ραδιενεργών ισοτόπων σύμφωνα με τις επιταγές της κβαντομηχανικής. Τα απο-
τελέσματα ρίψης ενός ζαριού, ή τα ψηφία του αριθμού π αποτελούν επίσης σειρές 
τυχαίων αριθμών. Σε καμία περίπτωση όμως τέτοιες μέθοδοι δεν είναι πρακτικές 
για τις ανάγκες μας. Αντίθετα οι σειρές αριθμών παράγονται ντετερμινιστικά βά-
ση κάποιου αλγόριθμου. Σε αυτή την περίπτωση, η έννοια του ‘τυχαίου’ περι-
γράφεται καλύτερα από τον όρο ‘ψευδοτυχαίο’ (pseudorandom). 

Γεννήτορας ψευδοτυχαίων αριθμών (pseudorandom number generator, 
PRNG) ονομάζεται κάθε αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιεί αριθμητικές πράξεις 
για την παραγωγή σειράς αριθμών των οποίων οι ιδιότητες είναι (προσεγγιστικά) 
ίδιες με αυτές σειράς τυχαίων αριθμών[8]. Οι αριθμοί της σειράς δεν είναι πραγ-
ματικά τυχαίοι  ενώ είναι πάντα ίδιοι για τις ίδιες αρχικές τιμές με τις οποίες εκκι-
νείται ο αλγόριθμος. 
 Η ποιότητα του κάθε αλγορίθμου επηρεάζει και την τυχαιότητα των παρα-
γόμενων αριθμών. Σύνηθες φαινόμενο είναι κατά την παραγωγή των τυχαίων 
αριθμών (οι οποίοι συνήθως είναι ακέραιοι) ο αλγόριθμος να παγιδεύεται σε βρό-
χο, παράγοντας την ίδια σειρά αριθμών κυκλικά. Εξίσου σημαντικό κριτήριο για 
την αποτελεσματικότητα τέτοιων αλγορίθμων είναι κατά πόσο οι παραγόμενοι 
αριθμοί είναι συσχετισμένοι μεταξύ τους σε διάφορες κλίμακες. Ωστόσο, σήμερα 
έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι οι οποίοι διασφαλίζουν ικανοποιητικά τη σωστή 
λειτουργία εφαρμογών όπως μία προσομοίωση Monte Carlo.  
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Β.2 Κατανομές τυχαίων αριθμών 
 
Ίσως το πιο συχνό ζητούμενο κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου Monte Carlo 
είναι η παραγωγή τυχαίων αριθμών ομοιόμορφα κατανεμημένων σε κάποια πε-
ριοχή [ )min max,x x . Έστω x  ένας από αυτούς. Υποθέτουμε πως ο γεννήτορας τυ-

χαίων αριθμών παράγει για μας δίνει έναν αριθμό gx  στο διάστημα [ )0,1  βάση 

επίσης ομοιόμορφης κατανομής. Εύκολα βρίσκουμε  
 min max gx x x x= +  (Β.1) 
Ένα λιγότερο τετριμμένο πρόβλημα το οποίο επίσης συναντάται συχνά είναι η 
παραγωγής ενός μοναδιαίου διανύσματος στο χώρο. Ένας τρόπος για την πα-
ραγωγή αριθμών από κάποια μη ομοιόμορφη κατανομή, κατηγορία προβλημά-
των στην οποία εμπίπτει και το προαναφερθέν βασίζεται στη μέθοδο αντίστρο-
φου μετασχηματισμού (inverse transformation method)[4]. Υποθέτουμε πως θέ-
λουμε να παράγουμε έναν τυχαίο αριθμό x  στο διάστημα [ )min max,x x  βάση μιας 

κατανομής ( )f x . Η συνάρτηση ( )f x  πρέπει να είναι νορμαλισμένη στο διάστη-
μα αυτό δηλαδή 

 ( )
max

min

1
x

x

f x dx =∫  (Β.2) 

Τα όρια minx  και maxx  μπορούν να είναι ίσα με ±∞ . Το μέρος ( )F x  των αριθμών 
το οποίο βρίσκεται κάτω από το x  θα είναι 

 ( ) ( )
min

' '
x

x

F x f x dx= ∫  (Β.3) 

Τότε, το αντίστοιχο μέρος αριθμών στην ομοιόμορφη κατανομή θα βρίσκεται στο 
διάστημα ( ))0,F x⎡⎣ . Εύκολα παρατηρεί κάποιος πως τα μέγιστα των δύο περι-

πτώσεων θα πρέπει να αντιστοιχεί το ένα με το άλλο. Δηλαδή ο αριθμός x  της μη 
ομοιόμορφης κατανομής θα πρέπει να παράγεται όταν παράγεται ο αριθμός 

( )gx F x=  της ομοιόμορφης και κατ’ επέκταση  

 ( )1
gx F x−=  (Β.4) 

Θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο μετασχηματισμού τώρα συγκεκριμένα για τη παρα-
γωγή ενός τυχαίου τρισδιάστατου μοναδιαίου διανύσματος. Με χρήση σφαιρι-
κών συντεταγμένων κάθε τέτοιο διάνυσμα θα είναι της μορφής 

 
( )ˆ , ,

ˆˆ ˆcos sin sin sin cos

x y zr r r r

i j kφ θ φ θ θ

=

= + +
 (Β.5) 

Θέλουμε να δώσουμε τυχαίες τιμές στα θ  και φ  έτσι ώστε σε κάθε στοιχείο 
sin d dθ θ φ  της στερεής γωνίας  να περιέχεται ο ίδιος αριθμός διανυσμάτων. Αρκεί 
επομένως να δώσουμε τυχαία τιμή στην παράμετρο φ  ομοιόμορφα από το διά-
στημα [ )0,2π  και τυχαία τιμή στην παράμετρο θ  από το διάστημα [ )0,π  σύμ-

φωνα με την κατανομή 
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 ( ) 1 sin
2

f θ θ=  (Β.6) 

Ο παράγοντας 1/ 2  εξασφαλίζει πως η ( )f θ  είναι νορμαλισμένη στο διάστημα 

[ )0,π . Σύμφωνα με τα παραπάνω 

 
[ ]

( )

0
0

1 1sin ' ' cos '
2 2
1 1 cos
2

x d
θ

θθ θ θ

θ

= = −

= −

∫
 (Β.7) 

και αντιστρέφοντας  
 ( )1cos 1 2xθ −= −  (Β.8) 
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Εικ. Β.1 Διάγραμμα γωνίας θ  συναρτήσει 
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Αντί επιλόγου 

 
 
 

Η διατριβή αυτή δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη χωρίς την αναφορά 
σε μια σειρά από σημεία τα οποία και παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 
ΑΕ.1 Ευχαριστίες 

 
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Αλέξανδρο Βανακάρα για την 
καθοδήγηση του μέσω υποδείξεων και παρατηρήσεων κατά τις εκτενείς συζητή-
σεις μας σε όλο το διάστημα εκπόνησης της διατριβής αυτής.  
 Αποφεύγοντας να παραθέσω μια εκτενή λίστα ονομάτων, θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω επιπλέον τα άτομα τα οποία συνέβαλαν με τη διδασκαλία και την 
υποστήριξή τους στην εξοικείωση μου με τρόπο ευχάριστο, με το γενικότερο πε-
δίο της επιστήμης των υλικών, επιμέρους θέμα του οποίου πρακτικά αποτελεί και 
αυτή η διατριβή.  
 

ΑΕ.2 Οικονομική υποστήριξη 
 
Η διατριβή υποστηρίχθηκε οικονομικά κατά το μεγαλύτερο μέρος εκπόνησης της 
μέσω των εξής ερευνητικών προγραμμάτων: 

 Πυθαγόρας Ι: Θεωρία και Υπολογιστικές Προσομοιώσεις Υπερμοριακών 
Υλικών και Διατάξεων. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Φωτεινός 

 Κ. Καραθεοδωρής: Μοριακή σχεδίαση, θεωρητική μελέτη και υπολογιστι-
κές προσομοιώσεις νέων υγροκρυσταλλικών φάσεων.   
Επιστημονικός υπεύθυνος: Α. Βανακάρας 

 
ΑΕ.3 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων διατριβής 

 
Μέρος των αποτελεσμάτων τα οποία πρόεκυψαν από αυτή τη μελέτη έχουν μέ-
χρι σήμερα παρουσιασθεί σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια μεταξύ των οποίων: 

 Dendrimer Soft Self-Assembly Systems, Obernaí, 2006 
Παρουσίαση αφίσας με τίτλο: ‘Nanoscale Design οf Surfaces Through Self-
Assembly of Core-Shell Particles. A Computer Simulation Study’. 
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 9th European Conference on Liquid Crystals, Lisboa, 2007  
Παρουσίαση αφίσας με τίτλο: ‘Two dimensional supramolecular organiza-
tion with regular nano-porous patterns by core-shell nanoparticles’. 

Επιπλέον, έχει ήδη δρομολογηθεί η δημοσίευση στο άμεσο μέλλον των περισσό-
τερων αποτελεσμάτων σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. 
 

Εικ. ΑΕ.1. Αφίσα συνεδρίου ‘9th European Conference on Liquid Crystals’, 2007
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