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Εηζαγσγή 

θνπόο ηεο εξγαζίαο 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ δνκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ ζε κηθξνζθνπηθή θιίκαθα κε ηηο 

επηδφζεηο ηνπο ζε εθαξκνγέο απνηειεί ην αληηθείκελν επξείαο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δηεζλψο. Αλάινγα ην πιηθφ θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ, κειεηάηαη 

πιεζψξα ηδηνηήησλ, φπσο ειαζηηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο, ρεκηθέο ηδηφηεηεο, 

νπηηθέο ηδηφηεηεο θαη ζεξκηθέο. Γλψζε ηέηνησλ ηδηνηήησλ δείρλεη πψο ζπκπεξηθέξεηαη 

έλα πιηθφ ππφ δεδνκέλεο ζπλζήθεο, ή πνηα ζα είλαη ε απφθξηζή ηνπ θαηά ηελ αιιαγή 

δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ. Απηή ε απφθξηζε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ ζε πάκπνιιεο εθαξκνγέο, φπσο ζε 

ρεκηθέο δηεξγαζίεο ζηελ βηνκεραλία, εθαξκνγέο ζηελ νπηηθή έσο δνκηθέο εθαξκνγέο 

θαζψο θαη ρξήζε πιηθψλ ζε ηνκείο ηεο ηαηξηθήο, φπσο θσηνπιαζηηθψλ ξεηίλσλ ζηελ 

νδνληηαηξηθή θαη πξφζζεησλ πιηθψλ γηα ηελ επηδηφξζσζε νζηψλ. Αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην πιηθφ θαζνξίδνληαη θαη νη ζπλζήθεο ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, πξσηεχνπζα ηδηφηεηα είλαη απηή ηεο απφθξηζεο ησλ πιηθψλ 

ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. Μηα πνζφηεηα κέζσ ηεο νπνίαο κεηξάηαη ε 

απφθξηζε ηνπ πιηθνχ ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο είλαη ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο. ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνινχκαζηε κε ηνπο δενιίζνπο. Πξφθεηηαη γηα 

πνξψδε αξγηινππξηηηθά πιηθά ησλ νπνίσλ νη πφξνη έρνπλ δηαζηάζεηο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηελ αηνκηθή θιίκαθα κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα δηαρσξίδνπλ 

κείγκαηα αεξίσλ κε βάζε ην κνξηαθφ κέγεζνο ησλ ζπζηαηηθψλ, γηα απηφ θαη 

θαινχληαη κνξηαθά θφζθηλα. Οη εθαξκνγέο ηνπο, φπσο ζα δνχκε θαη ζε αληίζηνηρν 

θεθάιαην ζηε ζπλέρεηα, πνηθίιινπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θίιηξα θαηαθξάηεζεο 

αλεπηζχκεησλ παξαγψγσλ, θαηαιπηηθέο δηεξγαζίεο, απνζεθεπηηθά κέζα αιιά θαη 

κέζα αλίρλεπζεο αεξίσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ην κέγεζνο θαη ην 

ζρήκα ηνπο. Οη εθαξκνγέο απηέο απαηηνχλ πνιιέο θνξέο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα αληαπεμέιζεη ν δεφιηζνο. Γελ καο ελδηαθέξεη, φκσο, κφλν ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά θαη ε απφθξηζή ηνπ ζηηο κεηαβνιέο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο. Μηα ζπλήζεο δηάηαμε είλαη απηή ηνπ δενιίζνπ ζε κνξθή 

κεκβξάλεο πάλσ ζε έλα ππφζηξσκα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1. Οη κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, αθνχ νη δηαθνξέο ηνπ 
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ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο κεηαμχ κεκβξάλεο θαη ππνζηξψκαηνο ζπλεπάγεηαη 

δηαθνξεηηθή απφθξηζε θαηά ηελ ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ε α-αινχκηλα (a-Al2O3) παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο 25.8×10
-6

Κ ελψ, γηα παξάδεηγκα, ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο γηα ηνλ 

ζνδαιίηε είλαη ~2×10
-5

Κ. Σέηνηεο δηαθνξέο  είλαη ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηάζεηο 

πνπ ηείλνπλ λα παξακνξθψζνπλ ή αθφκα θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηελ κεκβξάλε 

δηάηαμε. Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ε δεκηνπξγία ξσγκψλ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

κεκβξάλεο νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ πφξνπο δηαζηάζεσλ πνιχ κεγαιχηεξσλ απφ απηψλ 

ηεο αηνκηθήο θιίκαθαο (ε θιίκαθα ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ πφξσλ 

ησλ δενιίζσλ), ηεο ηάμεσο ησλ κm, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε ηθαλφηεηα 

δηαρσξηζκνχ αεξίσλ ηεο κεκβξάλεο.  

 

 

ρήκα 1. Αξηζηεξά ζην ζρήκα θαίλεηαη κηα θάζεηε δηαηνκή θξπζηάιισλ κηαο 

κεκβξάλεο δενιίζνπ ελαπνηεζεηκέλεο πάλσ ζε έλα ππφζηξσκα, θαζψο θαη ε ξσγκή 

πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζηελ επηθάλεηα ηεο πξψηεο. ηα δεμηά πξαγκαηηθή 

θσηνγξαθία φπνπ δηαθξίλεηαη ε ξσγκή πάλσ ζε κία κεκβξάλε δενιίζνπ. 

 

Σν πξφβιεκα γίλεηαη αθφκα πην έληνλν φηαλ πξφθεηηαη γηα δενιίζνπο πνπ, φπσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπλ αξλεηηθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο – 

δειαδή ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζαξά ππξηηηθνχ 

10κm10κm

Κξχζηαιινη 

δενιίζνπ

Τπφζηξσκα

Ρσγκή Όξηα 

θφθθσλ

1
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θσγηαζίηε (DAY). Ζ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα γίλεη αθφκα πην ζχλζεηε ζηελ 

πεξίπησζε θάπνησλ δενιίζσλ, φπσο ν αξγηινππξηηηθφο θσγηαζίηεο (NaX ή 

θσγηαζίηεο Υ), πνπ παξνπζηάδνπλ δηηηή ζπκπεξηθνξά, δειαδή ηφζν ζπζηνιή φζν θαη 

δηαζηνιή, αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πιηθφ. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε ζσζηή πξφβιεςε ηεο δνκήο ηέηνησλ πιηθψλ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Με απηφ ην πξφβιεκα ηεο ζεξκνθξαζηαθήο απφθξηζεο θαηαπηάλεηαη ην πξψην κέξνο 

ηεο δηαηξηβήο, φπνπ κέζσ ζεσξεηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ ζα πξνβιεθζεί ε 

ζπκπεξηθνξά δενιίζσλ ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο. Γίλεηαη αλάπηπμε ελφο λένπ πεδίνπ 

δπλάκεσλ ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή ηεο δπλακηθήο πιέγκαηνο, καο 

βνεζάεη λα πξνβιέςνπκε κε επηηπρία, θαη ζε ζπκθσλία κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα, 

ηελ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ δενιίζσλ. Γηα πξψηε θνξά ζηελ βηβιηνγξαθία δπλακηθφ 

εθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο δενιίζνπο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ κνλφηνλε ζπζηνιή απηψλ θαζψο θαη ηελ 

εκθάληζε δηαζηνιήο ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ (NaX). Πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ πιηθψλ, 

θαηαιήγνληαο ζε ζπκθσλία κε ηνλ κεραληζκφ ησλ πεξηζηξνθψλ ησλ άθακπησλ 

κνλάδσλ (Rigid Unit Modes) ν νπνίνο έρεη πξνηαζεί ζηελ βηβιηνγξαθία. Σειηθά ε 

ζεξκνθξαζηαθή  απφθξηζε είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο γεσκεηξίαο ηεο δνκήο 

(πεξηζηξνθέο ησλ κνλάδσλ, ζπλήζσο ηεηξάεδξα ζηνπο δενιίζνπο) φζν θαη ηεο 

ζχζηαζήο ηεο (ε παξνπζία δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ θαη ηφλησλ ξπζκίδεη ηελ δηαζηνιή 

θαη ζπζηνιή). Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγαίλνπλ είλαη ζεκαληηθά, φρη κφλν γηα ηελ 

ζσζηή πξφβιεςε ηεο δνκήο ζηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο, αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

πιηθψλ κε ειεγρφκελν ή κεδεληθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο.  ηε ζπλέρεηα 

επεθηεηλφκαζηε ζε άιια εξεζίζκαηα ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ ηνλ ίδην απηφ κεραληζκφ 

ησλ πεξηζηξνθψλ ησλ ηεηξαέδξσλ. Ζ πξνζνκνίσζε ηεο άζθεζεο ηεο πίεζεο, κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ λένπ πεδίνπ δπλάκεσλ, αιιά θαη πεηξάκαηα ξφθεζεο κνξίσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ δηαζηνιή ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ησλ δενιίζσλ είλαη απφξξνηα ηνπ 

ίδηνπ απηνχ κεραληζκνχ πνπ ελεξγνπνηεί ηελ ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζε. 
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Πεξίιεςε ησλ θεθαιαίσλ ηεο δηαηξηβήο 

ην Κεθάιαην 1 γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πιηθψλ κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε. 

Οξίδνληαη ηα πνξψδε κέζα θαη ηα κνξηαθά θφζθηλα θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ δεφιηζν, γεληθά σο πνξψδεο κέζν, θαη πην εηδηθά ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο δενιίζνπο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ απηήλ ηελ δηαηξηβή. Δζηηαδφκαζηε 

ζηελ δνκή θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ δνκή θαη ηνλ 

φγθν απηψλ ησλ δενιίζσλ παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 2. Πξψηα γίλεηαη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο κεραληζκνχο δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο θαηά ηελ ζέξκαλζε. 

Οη δνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δενιίζσλ πνπ ηηο θαζηζηνχλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ 

βηβιηνγξαθία, αλνηρηνχ ηχπνπ, ηνπο εληάζζνπλ ζε κηα θαηεγνξία πιηθψλ ζηα νπνία ν 

κεραληζκφο ησλ πεξηζηξνθψλ ησλ άθακπησλ κνλάδσλ επζχλεηαη γηα ηελ παξνπζία 

ηεο ζπζηνιήο θαηά ηελ ζέξκαλζε. χκθσλα κε απηφλ, θαζψο ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη ελεξγνπνηνχληαη δνλήζεηο νη νπνίεο πεξηζηξέθνπλ ηα πνιχεδξα ηεο δνκήο 

ησλ δενιίζσλ, ελψ παξάιιεια αθήλνπλ ακεηάβιεην ην ζρήκα ηνπο. Ο κεραληζκφο 

παξνπζηάδεηαη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεξκνθξαζηαθήο ηνπο 

απφθξηζεο απηψλ ησλ πιηθψλ ζηηο κεηαβνιέο ηηο ζεξκνθξαζίαο. ηα Κεθάιαηα 3 θαη 

4 παξνπζηάδνληαη νη ππνινγηζηηθέο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο 

πξνζνκνηψζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δμέρνπζα ζέζε θαηαιακβάλεη ε δπλακηθή 

πιέγκαηνο (lattice dynamics) κέζσ ηεο νπνίαο πξνζνκνηψλνπκε ηελ επίδξαζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηνλ φγθν θαη ηελ δνκή ησλ δενιηζηθψλ κνλαδηαίσλ θπςειίδσλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή θαηά ηελ νπνία ειαρηζηνπνηείηαη ε ειεχζεξε ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ησλ αηνκηθψλ ζέζεσλ θαη ηνπ φγθν ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο ζηελ δεηνχκελε ζεξκνθξαζία. Αλαθνξά ζηελ πεηξακαηηθή 

κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, απηή ηεο ζθέδαζεο αθηίλσλ Υ θφλεσο, γίλεηαη ζην 

Κεθάιαην 5. Δθεί παξνπζηάδεηαη ε δηάηαμε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα 

ιάβνπκε ηηο κεηξήζεηο αθηίλσλ Υ πάλσ ζε δείγκαηα δενιίζσλ ζε κνξθή ζθφλεο, ζε 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, θαζψο θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα εμάγνπκε 

ηελ δεηνχκελε πιεξνθνξία απφ ην θάζκα ησλ κεηξήζεσλ, δειαδή ηηο δηαζηάζεηο ηηο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο. ηα Κεθάιαηα 6 θαη 7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πάλσ ζηηο αιιαγέο ηνπ φγθνπ θαη ηεο δνκήο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηξηψλ 

δενιίζσλ. Σα απνηειέζκαηα είλαη πξντφλ ζεσξεηηθψλ ππνινγηζκψλ, κε ηελ ηερληθή 

πνπ πεξηγξάθεθε. ην Κεθάιαην 6 επηθεληξσλφκαζηε ζηνλ θσγηαζίηε θαη ζηηο δχν 
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κνξθέο ζηηο νπνίεο απαληάηαη – ηελ θαζαξά ππξηηηθή θαη ηελ αξγηινππξηηηθή. Ζ 

πξψηε παξνπζηάδεη κνλφηνλε ζπζηνιή θαη ε δεχηεξε ζπζηνιή ε νπνία κεηαβάιιεηαη 

ζε δηαζηνιή ζηελ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Καλέλα απφ ηα πεδία δπλάκεσλ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ δνθηκάζακε δελ κπφξεζε λα απνδψζεη ζσζηά ηελ ζεξκνθξαζηαθή 

απφθξηζε θαη ησλ δχν δενιίζσλ. Απηφο ήηαλ θη έλαο ιφγνο πνπ θαηαθχγακε ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο δηθνχ καο. Παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο πνπ θαηαζηξψζακε 

ην κνληέιν ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ θαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζακε γηα λα ιάβνπκε 

ηηο ηηκέο γηα ηνπο επηκέξνπο φξνπο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, 

ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε πεηξάκαηα, ηφζν ηνπ γξάθνληνο φζν θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

θαη ζηα νπνία γίλεηαη θαλεξή κηα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ζπκθσλία. Ζ αλάιπζε πνπ 

αθνινπζεί εζηηάδεηαη ζηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε κνλαδηαία 

θπςειίδα, θαηά ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο, φπσο ζα 

θαλεί, ζπκθσλνχλ κε ηνλ κεραληζκφ R.U.M.· ηα ηεηξάεδξα πεξηζηξέθνληαη 

δηαηεξψληαο ακεηάβιεην ην ζρήκα ηνπο θαη έηζη επέξρεηαη ε ζπζηνιή θαηά ηελ 

ζέξκαλζε. Δπίζεο, θαίλεηαη πσο ε παξνπζία ησλ κε-πιεγκαηηθψλ ηφλησλ ζηελ δνκή 

ηνπ αξγηινππξηηηθνχ θσγηαζίηε επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε δηαζηνιήο απφ κηα 

θξίζηκε ζεξκνθξαζία θαη πάλσ, ζπκπέξαζκα ην νπνίν έρεη δηαηππσζεί 

επαλεηιεκκέλσο ζηελ βηβιηνγξαθία. Με ην ίδην δπλακηθφ πνπ αλαπηχρζεθε θαη 

παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 6 πξνζνκνηψλνπκε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ ζηιηθαιίηε, ζην Κεθάιαην 7. Ζ ζπκθσλία κε ηα 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα είλαη πάιη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. Αθνινπζεί παξφκνηα αλάιπζε, 

γηα λα βεβαησζνχκε γηα ηελ παξνπζία ηνπ κεραληζκνχ ησλ πεξηζηξνθψλ ησλ 

ηεηξαέδξσλ ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ δεφιηζν. ην Κεθάιαην 8 ρξεζηκνπνηνχκε ην 

ππάξρνλ δπλακηθφ γηα λα ππνινγίζνπκε κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ δενιίζσλ, φπσο ην 

κέηξν Young θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο φγθνπ (bulk modulus). Οη κεραληθέο 

ηδηφηεηεο είλαη έλα κέηξν ηεο αληνρήο ηνπ πιηθνχ ζηελ άζθεζε ηάζεο πάλσ ηνπο. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ, φπσο αλαθέξζεθε, ε εκθάληζε κεραληθήο ηάζεο είλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν ζηηο εθαξκνγέο ησλ δενιίζσλ, είλαη πνιχ ρξήζηκν λα έρνπκε απνθηήζνπκε 

πιεξνθνξία γηα ηελ απφθξηζή ηνπο, κέζσ ησλ κέηξσλ ειαζηηθφηεηαο. Δπίζεο, είλαη 

θαη έλα παξαπάλσ θξηηήξην, πέξαλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο, πνπ δείρλεη 

θαηά πφζν ην δπλακηθφ απνδίδεη ξεαιηζηηθά ηελ θπζηθή πνπ νξίδεη ηελ θαηάζηαζε 

ηεο δνκήο ζε ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σέινο, ζην Κεθάιαην 9, ε άζθεζε 

πίεζεο ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ θσγηαζίηε (DAY θαη NaX) θαζψο θαη ε ξφθεζε 

κνξίσλ εμαλίνπ κέζα ζηε κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ ζηιηθαιίηε, εμεηάδνληαη σο 
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επηπιένλ εξεζίζκαηα πέξαλ ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ φγθν 

θαη ηελ δνκή ησλ δενιίζσλ. Σν θεθάιαην 10 απνηειεί κηα ζχλνςε ηεο εξγαζίαο, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζθέςεηο γηα 

κειινληηθή εξγαζία σο ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 
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Κεθάιαην 1  

Ναλνπνξώδε πιηθά - Φσγηαζίηεο 

 Γεληθά - Ναλνπνξώδε Τιηθά θαη Mνξηαθά Κόζθηλα  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα έμαξζε ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ 

έξεπλα λαλνπνξσδψλ πιηθψλ, κε κεγάιε έκθαζε ζηα ιεγφκελα κνξηαθά θφζθηλα.
1
 

Σν φλνκά ηνπο απνδίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ξνθνχλ θαη λα δηαρσξίδνπλ νπζίεο 

κε θξηηήξην ην κέγεζνο ησλ κνξίσλ ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα ησλ κνξηαθψλ θφζθηλσλ λα 

δηαθξίλνπλ νπζίεο ζε κνξηαθφ επίπεδν απνδίδεηαη ζηνπο κηθξνζθνπηθνχο πφξνπο 

ηνπο, ε δηάκεηξνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 0.3 έσο 30 nm. Σα κνξηαθά θφζθηλα 

είλαη είηε αλφξγαλα, είηε πνιπκεξηθά ζπζηήκαηα (θαη, ηειεπηαία, ζπλδπαζκφο απηψλ) 

θαη έρνπλ έλα κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ ζε ρεκηθέο θαη βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο. 

       Σα θαηλφκελα κεηαθνξάο ζε κνξηαθά θφζθηλα είλαη πην πεξίπινθα  απφ ηελ 

δηάρπζε ζε νκνγελή θάζε ή ζε καθξνπνξψδε ζπζηήκαηα, εθ’ φζνλ νη δίνδνη 

κεηαθνξάο έρνπλ δηαζηάζεηο ζπγθξίζηκεο κε ηα κεγέζε ησλ δηαρεφκελσλ κνξίσλ. 

Δπαθφινπζν ησλ κνξηαθψλ δηαζηάζεσλ ησλ πφξσλ είλαη ε εμάξηεζε ηνπ κεραληζκνχ 

κεηαθνξάο ησλ κνξίσλ απφ δπλάκεηο  πνπ αλαπηχζζνληαη ζε αηνκηζηηθφ επίπεδν, 

κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ κνξίσλ, θαζψο θαη ησλ κνξίσλ κε ηα άηνκα ησλ πφξσλ ηνπ 

ζηεξενχ. Ζ ηθαλφηεηα ξφθεζεο θαη δηαρσξηζκνχ ησλ κεκβξαλψλ δηακνξθψλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε ειαζηηθφηεηα ησλ κνξίσλ κε 

κεγάιν κέγεζνο, θαζψο  θαη νη δηάθνξεο δηακνξθψζεηο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ. Σν 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ έρεη επηθεληξσζεί ζε δενιίζνπο κε ζχζηεκα πφξσλ 0.3-1.3 

nm. 

 Αθφκα θαη ζήκεξα δελ έρνπλ γίλεη πιήξσο θαηαλνεηά ηα θαηλφκελα 

κεηαθνξάο κέζα ζηα λαλνπνξψδε πιηθά. Δπηπρψο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ δπλαηνηήησλ έρεη θάλεη πνιχ απνηειεζκαηηθή ηελ ζεσξεηηθή κειέηε 

απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, θαζηζηψληαο ηελ έλαλ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν θιάδν ηεο 

έξεπλαο πάλσ ζηα κνξηαθά θφζθηλα. Παξάιιεια κε ηελ ζπκβνιή ηεο Τπνινγηζηηθήο 

Υεκείαο ζηελ ιεπηνκεξή κειέηε ησλ αηνκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζην πεξηβάιινλ 

ησλ πφξσλ, ε εμέιημε επηηφπνπ (in situ) πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ δηεπξχλεη πεξαηηέξσ 

ηελ θαηαλφεζή καο γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο απηέο. 
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 1.1 Ζεόιηζνη 

 

Γεληθά 

Οη δεφιηζνη είλαη αξγπινππξηηηθά θξπζηαιιηθά ζηεξεά. Ζ πεξηνδηθή ηνπο δνκή 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηεηξάεδξα SiΟ4/AlΟ4, ελψ πξνζηίζεληαη κνλνζζελή ή δηζζελή 

ηφληα, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ Al,  γηα λα 

δηαηεξεζεί νπδέηεξν ην θνξηίν ηνπ θξπζηάιινπ. Ζ πξψηε εκπνξηθή ηνπο εθαξκνγή 

ήηαλ ζηελ αθπδάησζε αεξίσλ, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ξνθεηηθά πιηθά γηα ηελ 

θαηαθξάηεζε ηνπ λεξνχ. Όηαλ έγηλε θαηαλνεηφ φηη ην κέγεζνο ησλ πφξσλ κπνξεί λα 

ειεγρζεί, ε έξεπλα θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο επηιεθηηθήο ξφθεζεο, 

πνπ είρε σο θξηηήξην ην κέγεζνο ησλ κνξίσλ θαζψο θαη ηελ πνιηθφηεηά ηνπο. 

Γξήγνξα ε επηιεθηηθή ξφθεζε θαζηεξψζεθε σο κέζνδνο δηαρσξηζκνχ βξίζθνληαο 

εθαξκνγή ζε πνιιέο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ δενιίζσλ σο 

κνξηαθά θφζθηλα πεξηγξάθεη απηήλ αθξηβψο ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα δηαρσξίδνπλ 

κφξηα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο κέζσ ησλ κνξηαθψλ δηαζηάζεσλ ησλ πφξσλ ηνπο, αιιά 

είλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθνί θαη ζε θαηαιπηηθέο δηεξγαζίεο. ε απηέο, ε 

θαηάιπζε ιεηηνπξγεί κέζσ κνλνπαηηψλ αληίδξαζεο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ην 

κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ αληηδξψλησλ κνξίσλ. 

     Ο θπζηθφο δεφιηζνο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν γλσζηφο εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα, 

αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο δνκηθφ πιηθφ απφ ηελ Ρσκατθή επνρή.
2
 Ζ πξψηε 

πεξηγξαθή ηνπ έγηλε ην 1792 απφ ηνλ Bosch D’Antic, ν νπνίνο κειέηεζε ηνλ ραβαδίηε 

(chabazite). Έθηνηε αθνινχζεζε ε αλαθάιπςε θαη άιισλ θπζηθψλ δενιίζσλ, ζηελ 

αξρή αξγά, ελψ ηνλ 20
ν
 αηψλα ε δηαδηθαζία επηηαρχλζεθε, θηάλνληαο ζρεδφλ ηνπο 60 

θπζηθνχο δενιίζνπο. ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ήηαλ πνπ έγηλαλ νη πξψηεο 

επηηπρεκέλεο δεκηνπξγίεο ζχλζεησλ δενιίζσλ, κε πξψηνπο ηνλ κνξληελίηε θαη ηνλ 

ραβαδίηε απφ ηνλ Barrer ην 1948 θαη ηνλ Α θαη X ην  1949. 
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1.1.1 Εθαξκνγέο 

Ζ κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ησλ δενιίζσλ μεθίλεζε ην 1840 απφ ηνλ Damour, ν νπνίνο 

παξαηήξεζε φηη φινη νη έσο ηφηε γλσζηνί δεφιηζνη κπνξνχζαλ λα αθπδαησζνχλ 

αληηζηξεπηά, ρσξίο λα αιιάμεη ε δνκή ηνπο. Ζ θπζηνξφθεζε αεξίσλ, εθηφο ηεο 

πγξαζίαο, ζε άλπδξνπο δενιίζνπο αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Friedel ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαη κειεηήζεθε πεξαηηέξσ απφ ηνπο Gradjean θαη Seeliger, νη νπνίνη δηεχξπλαλ 

ην είδνο ησλ αεξίσλ θαζψο θαη ην εχξνο ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ. Οη πξψηεο 

παξαηεξήζεηο ηεο επηιεθηηθήο ξφθεζεο απφ άλπδξν ραβαδίηε (chabazite) (ξφθεζε 

κεζαλφιεο θαη αηζαλφιεο,  απνθιεηζκφο αθεηφλεο, αηζέξα θαη βελδίληνπ) έγηλε απφ 

ηνπο Weigel θαη Steinhof ην 1924. Ο πξψηνο πνπ επηθέληξσζε ηελ κειέηε ηνπ ζην 

θαηλφκελν ηεο επηιεθηηθήο ξφθεζεο ήηαλ ν McBain, ν νπνίνο εηζήγαγε ηελ έλλνηα 

ηνπ κνξηαθνχ θφζθηλνπ. 

 

     Φσζηθοί Εεόιηζοη 

Οη θπζηθνί δεφιηζνη βξίζθνληαη ζπλήζσο κέζα ζε πνξψδεηο βξάρνπο θαη 

ζρεκαηίδνληαη αθνινπζψληαο δηαδηθαζίεο παξφκνηεο κε απηέο ηεο ζχλζεζεο ζε 

εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ. Ο ζρεκαηηζκφο, ε θξπζηαιινπνίεζε θαη ε αλάπηπμε είλαη 

απνηέιεζκα ηεο κεηάβαζεο απφ αξγή ζε γξήγνξε ςχμε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε δεζηά 

κάγκαηα. Απηά  ηα κάγκαηα είλαη θνξεζκέλα ζε ππξηηηθά θαη αξγηιηθά ζηνηρεία θαη 

πεξηέρνπλ αιθαιηθά ηφληα.  

   Οη θπζηθνί δεφιηζνη βξίζθνπλ κεγάιε εθαξκνγή ζε δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ, φπσο 

απνκάθξπλζε ακκσλίαο απφ απφβιεηα. ε απηήλ ηελ ηδηφηεηα ζηεξίδνληαη κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε πνιιέο πνιηηείεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ, ζηελ Ηαπσλία θαη ηελ Οπγγαξία. Γηαδηθαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

ηνληναληαιιαγή, γηα ηελ απνκάθξπλζε ακκσλίαο απφ πφζηκν λεξφ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε κεγάιε θιίκαθα ζε ρψξεο φπσο ε Ρσζία, ε Οπθξαλία, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

ε Οπγγαξία. Δπίζεο, θπζηθνί δεφιηζνη δηαθνξεηηθήο θχζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ απνκάθξπλζε ακκσλίαο απφ αλαθπθινχκελν (re-circulating) λεξφ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρνηξνηξνθεία, ε νπνία παξάγεηαη απφ ηελ απνζχλζεζε θνπξάλσλ 

θαη άρξεζησλ ηξνθψλ. 
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  Σν ρακειφ θφζηνο θαη ε κεγάιε αληίζηαζε ζηελ ππξεληθή απνδφκεζε (nuclear 

degradation), θαζηζηνχλ ηνλ θπζηθφ δεφιηζν έλα πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ πιηθφ απφ 

ηηο νξγαληθέο ξεηίλεο ζηε δηαρείξηζε κνιπζκέλσλ πδάησλ απφ ππξεληθά απφβιεηα. 

Φπζηθνί δεφιηζνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο κφιπλζεο 

πδάησλ θαη εδάθνπο κεηά απφ ππξεληθφ αηχρεκα. Υαξαθηεξηζηηθά ν θιηλνπηηινιίηεο 

(clinoptilolite) ρξεζηκνπνηήζεθε ην 1986, ζην αηχρεκα ηνπ Σζεξλνκπίι.  

    Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ γεσξγία, αθνχ εδάθε 

βαιθαληθήο πξνειεχζεσο, ηα νπνία πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο θπζηθνχ δεφιηζνπ, 

εκθαλίδνπλ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα, ζπλδένληαο ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ πιηθνχ κε 

βειηησκέλε γνληκφηεηα. Ήδε απφ ην 1960 είραλ μεθηλήζεη πεηξάκαηα ζηελ Ηαπσλία, 

ηα νπνία απέδεημαλ επηηπρψο φηη νη θπζηθνί δεφιηζνη θαζίζηαληαη επεξγεηηθνί γηα ηελ 

αλάπηπμε κεγάινπ εχξνπο θπηψλ, φπσο ζπαλάθη, ξαπαλάθη, δαραξφηεπηιν, ληνκάηα, 

θαιακπφθη, ξχδη, αγγνχξη θαη παηάηα. Ζ ζεηηθή απηή ζπκπεξηθνξά ησλ δενιίζσλ ζηελ 

βειηίσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνξξνθνχλ θαη λα 

θαηαθξαηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηνληναληαιιαγήο. 

Έηζη, ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ δεμακελέο λεξνχ, ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ηελ 

ζπλνιηθή ηνληηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο, βειηηψλνληαο θαη δηακνξθψλνληαο ηελ 

δπλακηθή ηεο θπθινθνξίαο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. ε απηφ ην πεδίν ησλ 

εθαξκνγψλ, πξφζθαηα έγηλαλ κειέηεο γηα ηελ ρξήζε ησλ θπζηθψλ δενιίζσλ ζηελ 

παξαζθεπή ππνζηξσκάησλ εθηφο εδάθνπο (soilless), ψζηε λα είλαη επηηξεπηή ε 

θαιιηέξγεηα θπηψλ ζε ηερλεηά εδάθε.  

 

      Σσλζεηηθοί Εεόιηζοη 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη ζπλζεηηθνί δεφιηζνη βξίζθνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή ζε παξαδνζηαθέο πεξηνρέο φπσο ε θαηάιπζε θαη ν δηαρσξηζκφο,
3,4,5

 ε 

απνζήθεπζε αεξίσλ (gas storage),
6
 θαζψο θαη ζε εθαξκνγέο πνπ εθκεηαιιεχνληαη 

ηελ ηνληναληαιιαγή.
7
 Υαξαθηεξηζηηθά ε αγνξά ησλ ζπλζεηηθψλ δενιίζσλ ην 2001 

αλήιζε ζε 1.6 Mt, εθ ησλ νπνίσλ νη 1.3 Mt αλήθαλ ζηνλ ρψξν ησλ απνξξππαληηθψλ 

(detergents), 120000 ηφλνη ζε εθαξκνγέο θαηάιπζεο θαη 85000 ηφλνη ζε εθαξκνγέο 

ξφθεζεο.  
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     Οη δεφιηζνη ζηελ βηνκεραλία ησλ απνξξππαληηθψλ (Α θαη LTA) ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο απνζθιεξπληέο (water softeners), νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηελ θαζίδεζε αιάησλ ζην 

λεξφ. Ζ κεγάιε ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα νθείιεηαη ζηελ δπλαηφηεηα λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ηα ηφληα αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ κε ηα πην ηζρπξά ηφληα  Na κέζσ 

ηνληναληαιιαγήο. Ζ κεγάιε εμάπισζε ησλ δενιίζσλ ζε απηφλ ηνλ ρψξν θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία νθείιεηαη ζηελ απμαλφκελε επαηζζεηνπνίεζε ζε 

πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα θαη ζηε ζπλεπαγφκελε απαγφξεπζε ησλ θαζαξηζηηθψλ 

θσζθφξνπ (phosphate builders). ηνλ ρψξν ηεο θαηάιπζεο, ε κεγαιχηεξε εθαξκνγή 

ησλ δενιίζσλ ζηεξίδεηαη ζηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη ζηελ βηνκεραλία 

πεηξνρεκείαο. πγθεθξηκέλα, ν θσγηαζίηεο είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ζε ηέηνηεο 

ρξήζεηο, αγγίδνληαο ην 97% ηνπ ζπλφινπ. 

       Σα απνζεθεπηηθά πιηθά είλαη έλαο ζρεηηθά λένο εξεπλεηηθφο θιάδνο ν νπνίνο 

ζπλερψο εμειίζζεηαη κε ηελ ζπκβνιή επηζηεκφλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη 

ηελ κειέηε ζε δηαθνξεηηθήο θχζεσο πιηθά. Ζ ζεκαληηθφηεξε έξεπλα απηήλ ηελ 

επνρή αθνξά ζηελ απνζήθεπζε πδξνγφλνπ, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα θαηεμνρήλ 

κέζα ελαιιαθηηθήο  πεγήο ελέξγεηαο. Ζ έξεπλα νδεγείηαη ζε αλαδήηεζε κεραληζκψλ 

πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ απνζήθεπζή ηνπ αιιά θαη ηελ άκεζε απνδέζκεπζή ηνπ πξνο 

ρξήζε ηνπ. Οη λαλνζσιήλεο άλζξαθα, φπσο θαη λαλνίλεο αλζξάθσλ είλαη ηα πην 

γλσζηά πιηθά ζε έξεπλεο ηέηνησλ εθαξκνγψλ, νη νπνίνη φκσο δελ δίλνπλ πάλσ απφ 

1% θαηά βάξνο δέζκεπζε αεξίνπ. Σν ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη πξνο ηνπο δενιίζνπο, 

ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα θέξνπλ ηφληα δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη θνξηίνπ, θαζψο 

θαη ηνπ εχθνινπ ειέγρνπ απηψλ ησλ παξακέηξσλ. Ο έιεγρνο ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ ηφλησλ επεξεάδεη ηελ έληαζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ πφξσλ κε ηα 

κφξηα πξνο απνζήθεπζε θαη ηελ δηάκεηξν ησλ πφξσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε 

απνζήθεπζε, αληίζηνηρα. Απηή ε επθνιία ζηνλ ρεηξηζκφ ηέηνησλ ηδηνηήησλ θαζηζηά 

πην απνηειεζκαηηθή ηελ παγίδεπζε αεξίσλ κνξίσλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Ο 

θσγηαζίηεο ζε κνξθή ζθφλεο είλαη έλαο απφ ηνπο πην θαηάιιεινπο ζηελ απνζήθεπζε 

Ζ2, ιφγσ ηεο κεγάιεο εζσηεξηθήο επηθάλεηάο ηνπ, δειαδή ηνπ δηαζέζηκνπ 

απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. Δπίζεο, νη δεφιηζνη Α, κνξληελίηεο, θαη ζνδαιίηεο, έρνπλ βξεη 

παξφκνηα ρξήζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ 

δέζκεπζεο Ζ2 ζηελ πεξίπησζε ηνπ θσγηαζίηε. ε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πίεζε ηα 

κφξηα ηνπ Ζ2 σζνχληαη κέζα ζηα ζνδαιηηηθά θειηά, φπνπ κε ςχμε δεζκεχνληαη θαη 

κπνξνχλ λα απειεπζεξσζνχλ αλεβάδνληαο ηελ ζεξκνθξαζία. Έρεη βξεζεί φηη 
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επηηπγράλεηαη 0.082% θ.β. δέζκεπζε Ζ2 ζε ζεξκνθξαζία 300°C θαη πίεζε 100 bar. ε 

ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα απμάλεηαη ζην 1.2% θ.β. (-

196°C).
8
 Οη δεφιηζνη κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε δηεξγαζίεο κε άιια 

κφξηα φπσο ε ακκσλία, ε απνζήθεπζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα κεγαιψζεη κε κεηαιιηθά 

ηφληα ζην πιέγκα ηνπ δεφιηζνπ, ηα νπνία απμάλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πφισλ έιμεο πνπ 

απνηεινχλ ηα ηφληα ζε απηφ ην πιηθφ.
9
 Δλαιιαθηηθφ θαχζηκν είλαη θαη ην κεζάλην, 

γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελεξγφο άλζξαθαο. Σν πιενλέθηεκα 

ησλ δενιίζσλ έλαληη ηέηνησλ πιηθψλ είλαη ν πςειφο βαζκφο θξπζηαιιηθφηεηαο, ε 

κεγάιε εζσηεξηθή επηθάλεηα, ε κηθξή ππθλφηεηα ηνπ πιέγκαηνο θαη πςειφηεξεο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ πιέγκαηνο κε ηα κφξηα ηνπ κεζαλίνπ.
10

 

  Σέινο, κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή δενιίζσλ ζην πεδίν ησλ απνζεθεπηηθψλ 

πιηθψλ είλαη ε απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο  κέζσ ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ρξήζε ζε 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Ο κεραληζκφο ελ ζπληνκία ζηεξίδεηαη ζηνλ 

ξφθεζε θαη εθξφθεζε πγξαζίαο. Καηά ηελ ζέξκαλζε ηνπ δεφιηζνπ, πγξαζία 

εθξνθάηαη θαη έηζη απνζεθεχεηαη ζεξκφηεηα. Όηαλ ην πιηθφ απνξξνθήζεη πγξαζία, 

κπνξεί λα απειεπζεξψζεη απηή ηε ζεξκφηεηα. Απηφο ν θχθινο κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο. 

    Κιείλνληαο ηελ παξάγξαθν πνπ αθνξά ζηηο εθαξκνγέο ησλ δενιίζσλ, πξέπεη λα 

πνχκε πσο αλαθέξζεθε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απηψλ, αθ’ ελφο κελ γηαηί κηα 

εθηελέζηεξε παξάζεζε εθαξκνγψλ ζα μέθεπγε απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο, αθνχ 

ν ζθνπφο ήηαλ λα παξνπζηαζηνχλ απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνπ 

κειεηήζεθε θαη ζα παξνπζηαζηεί, αθ’ εηέξνπ δε, ππάξρνπλ ζπγγξάκκαηα θαη 

δεκνζηεχζεηο πνπ δίλνπλ πιήζνο ιεπηνκεξψλ πεξηγξαθψλ ησλ εθαξκνγψλ δηαθφξσλ 

δενιίζσλ. Ο αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ζην ζχγγξακκα κε ηίηιν “Zeolites and 

ordered mesoporous materials: Progress and prospects”,
11

 ην νπνίν πεξηέρεη φιν ην 

εχξνο ησλ εθαξκνγψλ ησλ δενιίζσλ ζε θάζε κνξθή πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο, φπσο  παγίδεπζε 

νξγαληθψλ ρξσζηηθψλ (organic dye molecules), κέζνδνη πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε 

πςειήο πνηφηεηαο θσηνληθέο αληέλεο, επαηζζεηνπνηεκέλεο θσηνειεθηξνρεκηθέο 

ειηαθέο θπςειίδεο (dye-sensitized solar cells), λαλνζχλζεηα πιηθά θσηνεθπνκπήο 

(light emitting nanocomposites), θαζψο θαη ηρλεζέηεο θζνξηζκνχ (fluorescent probes) 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θπηηαξηθή βηνινγία θαη ηελ αλαιπηηθή ρεκεία. Σέινο, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εθαξκνγέο απηψλ ησλ πιηθψλ ζε θσηναγσγνχο, 
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εκηαγσγνχο θαη ππεξππθλσηέο, βηνινγηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο εθαξκνγέο, θαζψο θαη 

πιήζνο εθαξκνγψλ ζηνλ θιάδν ηεο  ειεθηξνρεκείαο. 

 

1.1.2 Γνκή 

Ζ δνκή ησλ δενιίζσλ δηακνξθψλεη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο δίλεη κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθξίλνπλ απφ άιια λαλνπνξψδε πιηθά. Ηδηφηεηεο φπσο 

ηνληναληαιιαγή, ξνθεηηθή ηζρχο, επηιεθηηθφηεηα κνξίσλ βάζεη ηνπ ζρήκαηφο ηνπο, 

θαηαιπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν ξφινο ηνπο σο θνξέσλ (hosts) εμειηγκέλσλ πιηθψλ, 

δηακνξθψλνληαη απφ ηελ δνκή ηνπ εθάζηνηε δεφιηζνπ. Ο θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο 

δνκήο απηψλ ησλ πιηθψλ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπο έγηλε απφ λσξίο αληηιεπηφο θαη ε 

πξφηαζε ησλ Meier θαη Olson ην 1970, λα γίλεηαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε ην 

είδνο ηνπ πιέγκαηφο ηνπο, έγηλε επξέσο απνδεθηή θαη έρεη πηα παγησζεί.  

      Οη δεφιηζνη είλαη πνξψδε αξγηινππξηηηθά πιηθά ηξηζδηάζηαηεο θξπζηαιιηθήο 

δνκήο, ε νπνία έρεη σο βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο ηεηξάεδξα SiO4 θαη AlO4. Έηζη 

ζρεκαηίδεηαη έλα αλνηρηφ θξπζηαιιηθφ πιέγκα πνπ πεξηιακβάλεη πφξνπο κνξηαθψλ 

δηαζηάζεσλ, κέζα ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ μέλα κφξηα. Ζ δηακφξθσζε 

θαη ην κέγεζνο ησλ πφξσλ βαζίδεηαη θαζαξά θαη κφλν ζηελ πεξηνδηθή δνκή ηνπ 

θξπζηάιινπ. Απηφ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεφιηζσλ, ην 

νπνίν ηνπο δηαρσξίδεη απφ ηα θιαζζηθά ξνθεηηθά πιηθά, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα ζπληεζεί έλα πιηθφ κε γλσζηφ ην κέγεζνο πφξσλ θαη κεδακηλή δηαζπνξά 

ηεο δηακέηξνπ ηνπο.   

  Μηιψληαο γηα δεφιηζνπο είλαη ζσζηφ λα κειεηήζεη θαλείο ηελ δνκή ηνπο μεθηλψληαο 

απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο δνκηθέο κνλάδεο, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο απνηεινχληαη απφ ηα 

ηεηξάεδξα SiO4/ AlO4. ην ρήκα 1.1 θαίλνληαη  νη πην ζπρλέο δεπηεξεχνπζεο 

δνκηθέο κνλάδεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνληαη πνιχεδξα θαη δηπινί δαθηχιηνη νη 

νπνίνη ηα ελψλνπλ θαη νπζηαζηηθά ζρεκαηίδνπλ ηηο δνκέο ησλ δενιίζσλ (ρήκα 1.2 

(α), (β)). ε απηά ηα πνιχεδξα νη θνξπθέο αλαπαξηζηνχλ ηα άηνκα Al θαη Si, ελψ νη 

αθκέο ηηο γέθπξεο αηφκσλ Ο. Οη πφξνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ 

δαθηπιίνπ πνπ θαζνξίδεη ηνλ πφξν, θαη θαινχληαη n-δαθηχιηνη, φπνπ n ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ Si/Al ζηνλ δαθηχιην. Έλαο 8-δαθηχιηνο ζεσξείηαη κηθξφ άλνηγκα, έλαο 10-

δαθηχιηνο κεζαίνπ κεγέζνπο θαη έλαο 12-δαθηχιηνο, κεγάινο. Σα αληίζηνηρα κεγέζε 
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ηνπο είλαη 4.1, 5.5 θαη 7.4 Α. Απηέο είλαη θάπνηεο ζρεηηθέο ηηκέο δηαζηάζεσλ αθνχ νη 

δαθηχιηνη κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ ζεξκνθξαζία ή λα παξακνξθσζνχλ απφ 

άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

 

                      

ρήκα 1.1 Γεπηεξεχνπζεο δνκηθέο κνλάδεο 

 

 

 

     

 

ρέζε 1.2 (α) Υαξαθηεξηζηηθέο γέθπξεο θαη (β) πνιχεδξα πνπ ελψλνληαη κέζσ 

απηψλ. 

 

4-πλευρη γζφυρα 6-πλευρη γζφυρα 8-πλευρη γζφυρα 

οδαλιτικό κελί Κελί κανκρινίτη (cancrinite) Κελί α
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Ζ αληηθαηάζηαζε αηφκσλ Si απφ άηνκα Al δεκηνπξγεί πιεφλαζκα αξλεηηθνχ 

θνξηίνπ, θαζψο ηα ηειεπηαία έρνπλ κηθξφηεξν θνξηίν απφ ην Si. Απηφ ην πιεφλαζκα 

εμηζνξξνπείηαη κε ηελ εηζαγσγή ηφλησλ. Απηά ηα ηφληα εληνπίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζην πιέγκα θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ 

ξνθεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ. Ο ιφγνο Si/Al δελ είλαη κελ πνηέ θάησ απφ 1.0, 

αιιά αλψηεξν φξην δελ ππάξρεη. Οη ξνθεηηθέο ηδηφηεηεο θαλεξψλνπλ κηα κεηάπησζε, 

απφ ηηο πινχζηεο ζε αινχκηλα (aluminum rich) δνκέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

ζπγγέλεηα κε ην λεξφ θαη άιια πνιηθά κφξηα, έσο ηηο κηθξνπνξψδεηο ζίιηθεο, φπσο ν 

ζηιηθαιίηεο, νη νπνίεο είλαη πδξφθνβα πιηθά. Ζ κεηάπησζε απφ πδξφθηιε ζε 

πδξφθνβε ζπκπεξηθνξά ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζε ιφγν Si/Al κεηαμχ 8 θαη 10. Με ηελ 

θαηάιιειε επηινγή δνκήο, ιφγνπ Si/Al θαη είδνο ηφλησλ, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

ξνθεηηθά πιηθά κε κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο ξνθεηηθέο ηδηφηεηεο. 

Μεξηθνί ραξαθηεξηζηηθνί δεφιηζνη είλαη νη Α, Υ θαη Τ, ΜFI , LTA. ην ρήκα 1.3 

πνπ αθνινπζεί δίλνληαη εηθφλεο ησλ κνλαδηαίσλ θπςειίδσλ κεξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ δενιίζσλ. 
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ρήκα 1.3 Μνλαδηαίεο θπςειίδεο ραξαθηεξηζηηθψλ δενιίζσλ. 

 

1.2 Φσγηαζίηεο  

Ο θσγηαζίηεο αλήθεη ζηνπο δεφιηζνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάινπο πφξνπο 

δσδεθάπιεπξσλ δαθηπιίσλ. Απφ πξαθηηθή άπνςε, νη δεφιηζνη 12-πιεπξσλ 

δαθηπιίσλ θαη θπξίσο νη Υ θαη Τ, είλαη νη πην ζεκαληηθνί αλάκεζα ζηηο δενιηζηθέο 

δνκέο. Υξεζηκνπνηνχληαη επξέσο σο θαηαιχηεο ζε δηαζπάζεηο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη 

σο επηιεθηηθά ξνθεηηθά πιηθά ζε κεγάιεο θιίκαθαο δηαδηθαζίεο δηάζπαζεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ. Άιινη δεφιηζνη 12-πιεπξσλ δαθηπιίσλ είλαη νη L θαη β, νη νπνίνη 

φκσο είλαη πνιχ κηθξνί θαη είλαη δχζθνιν λα κειεηεζεί ζε απηνχο ε δηάρπζε κέζσ 

ησλ γλσζηψλ καθξνζθνπηθψλ ηερληθψλ.
12

 Δπίζεο, ε κεγάιε ελεξγφηεηα ηνπ 

κνξληελίηε λα δηαζπάεη κφξηα θαζηζηά αδχλαηε ηελ κειέηε ηεο δηάρπζεο 

AFI FAU

LTA MFI
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πδξνγνλαλζξάθσλ, αθφκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ην 

βάξνο ηεο κειέηεο ησλ δενιίζσλ 12-πιεπξσλ δαθηπιίσλ έρεη πέζεη ζηνλ θσγηαζίηε. 

      Οη ζπλζεηηθνί θσγηαζίηεο Υ θαη Τ, θαζψο θαη ν θπζηθφο θσγηαζίηεο  έρνπλ ηελ 

ίδηα δνκή πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 1.4, φπνπ ζην (α) είλαη ν θπζηθφο θαη θαζαξά 

ππξηηηθφο, κε ηα θίηξηλα ζεκεία λα απνηεινχλ άηνκα Si θαη ηα θφθθηλα άηνκα Ο, ελψ 

ζην (β) είλαη ν ζπλζεηηθφο θσγηαζίηεο Υ. ηνλ ηειεπηαίν ππάξρνπλ άηνκα Al κε ην 

κσβ ρξψκα ηα νπνία έρνπλ αληηθαηαζηήζεη άηνκα Si, θαζψο θαη ηφληα Na ηα νπνία 

αλαπαξηζηψληαη κε κπιε ρξψκα. Ζ κνλαδηαία θπςειίδα απνηειείηαη απφ 192 

ηεηξάεδξα AlO4/SiO4 ηα νπνία δίλνπλ ηηο δχν βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηελ πεξηνδηθή δνκή ηνπ θσγηαζίηε ηνπ ρήκαηνο 1.4. Σν θξπζηαιιηθφ 

πιέγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα ηεηξαεδξηθφ πιέγκα ζνδαιηηηθψλ θειηψλ (ρήκα 

1.4(δ)) ελσκέλσλ κε γέθπξεο νμπγφλνπ κέζσ εμάπιεπξσλ δαθηπιίσλ (ρήκα 1.4(γ)).  

 

 

 

ρήκα 1.4 Μνλαδηαίεο θπςειίδεο ησλ (α) DAY θαη (β) NaX θσγηαζηηψλ θαη νη 

δνκηθέο κνλάδεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνληαη· (γ) εμάγσλε γέθπξα θαη (δ) 

ζνδαιηηηθφ θειί. 

(α) (β)

(γ) (δ)
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Απηή ε δηάηαμε δίλεη κηα πνιχ αλνηθηή δνκή θαλαιηψλ, κε θάζε θειί ελσκέλν κε 

άιια 4 κέζσ 12-πιεπξσλ δαθηπιίσλ δηακέηξνπ πεξίπνπ 7.4 Ǻ. Σν απνηέιεζκα 

θαίλεηαη ζην ρήκα 1.5. 

                                    

ρήκα 1.5 Σν ζχζηεκα πφξσλ ηνπ θσγηαζίηε. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ θσγηαζηηψλ Υ θαη Τ βξίζθεηαη ζην δηαθνξεηηθφ ιφγν Si/Al. 

Γηα ηνλ θσγηαζίηε Υ ν ιφγνο απηφο βξίζθεηαη κεηαμχ 1.0 θαη 1.5, ελψ γηα ηνλ Τ 

βξίζθεηαη κεηαμχ 1.5 θαη 3.0 (ρήκα 1.6).  

 

 

                                           

ρήκα 1.6 Θέζεηο ηφλησλ κε ζεκείν αλαθνξάο ηα ζνδαιηηηθά θειηά (8 ζνδ.   

θειηά/κνλαδηαία θπςειίδα). 
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Σα ηφληα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα θαη κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε ζέζεηο κέζα ζηελ δνκή θαη ζε ζέζεηο ζηνλ θελφ ρψξν (ρήκα 1.7). Σα 

ηφληα κέζα ζηελ δνκή έρνπλ ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ 

ηδηνηήησλ απηψλ ησλ πιηθψλ, αθνχ απνηεινχλ πφινπο έιμεηο γηα πνιηθά κφξηα πνπ 

εηζέξρνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ πιέγκαηνο θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηα ηφληα κε 

ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο. πλεπψο, ν X ξνθά κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο κνξίσλ, φπσο 

H2O, CO, CO2, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ DAY, ελψ κφξηα κε πνιηθά, ή κε ρακειή 

ειεθηξνζηαηηθή ξνπή, φπσο Ar, H2 παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ίδηα πνζνζηά ξφθεζεο θαη 

ζηνπο δχν θσγηαζίηεο. πλεπψο, κε θαηάιιειε επηινγή είδνπο θαη αξηζκνχ ηφλησλ 

κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηηο ξνθεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θξπζηάιισλ θσγηαζίηε. Οη 

ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ηφληα, εηδηθά ζε θξπζηάιινπο Y πνπ έρνπλ ιηγφηεξεο 

ζέζεηο ηφλησλ θαηεηιεκκέλεο, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ξφθεζεο 

κνξίσλ κέζα ζηνπο πφξνπο.  

Ζ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ θσγηαζίηε έρεη θπβηθή ζπκκεηξία. O X έρεη θπςειίδα κε 

κήθνο πιεγκαηηθήο ζηαζεξάο 25.077 Å θαη ρσξηθή νκάδα Fd3.
13

 Ο Τ έρεη θπςειίδα 

κε κήθνο πιεγκαηηθήο ζηαζεξάο 24.85 Å θαη ρσξηθή νκάδα Fd3m.
14

  

 

1.3 ηιηθαιίηεο 

Ο ζηιηθαιίηεο φπσο θαη ν θσγηαζίηεο βξίζθεη εθαξκνγή ζε δηεξγαζίεο  θαηάιπζεο 

θαη ζε δηαρσξηζκνχο. Σα κφξηα ηα νπνία ξνθνχληαη θαη δηαρσξίδνληαη είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο αιθάληα θαη αξσκαηηθνί δαθηχιηνη, φπσο βελδφιην, ηεινλφιην θαη p-

xylene (μπιφιε), θαζψο θαη CO2 θαη 3-methylpentane.
15

 Γελ έρεη θπβηθή ζπκκεηξία, 

φπσο ν θσγηαζίηεο, αιιά, αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή απαληάηαη ζε 

κνλνθιηλή ζπκκεηξία, ρσξηθήο νκάδαο P 21/n,
16

  θαη νξζνξνκβηθή ζπκκεηξία
17

 

ρσξηθήο νκάδαο Pnma, ζε ζεξκνθξαζίεο <340Κ θαη >340Κ, αληίζηνηρα. ην ρήκα 

1.7 θαίλεηαη ε κνλαδηαία ηνπ θπςειίδα, αλαθαηαζθεπαζκέλε απφ ηελ νκάδα καο, 

θαηά κήθνο ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θξπζηαιινγξαθηθψλ δηεπζχλζεψλ ηεο. 

 



28 
 

 

ρήκα 1.7 Ζ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ ζηιηθαιίηε ππφ ηελ (α) 100 (β) 010 θαη (γ) 001 

θξπζηαιινγξαθηθή δηεχζπλζε 

 

Ζ ρξήζε ηνπ ζε εθαξκνγέο αιθαλίσλ νθείιεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζην ζχζηεκα 

πφξσλ ηνπ ην νπνίν δηακνξθψλεη έλα πην πνιχπινθν πνξψδεο πεξηβάιινλ απφ απηφ 

ηνπ θσγηαζίηε. Απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα θαλαιηψλ, θάζεηα δηαηεηαγκέλσλ 

κεηαμχ ηνπο. Ηδσκέλε ε κνλαδηαία ηνπ θπςειίδα θαηά ηνλ άμνλα b, φπσο δείρλεη ην 

ρήκα 1.8, έρεη ηα θαηαθφξπθα θαλάιηα ηα νπνία νλνκάδνληαη επηκήθε (straight 

channels) θαη ηα νξηδφληηα, δειαδή παξάιιεια ζηνλ άμνλα a, ηα νπνία ιφγσ ηνπ 

εκηηνλνεηδνχο ζρήκαηφο ηνπο, θαινχληαη δηγθ-δαγθ θαλάιηα. Οη πεξηνρέο φπνπ ηα δχν 

θαλάιηα ζπλαληηνχληαη νλνκάδνληαη δηαζηαπξψζεηο (intersections). 
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ρήκα 1.8 Σα δχν αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα πφξσλ ηνπ ζηιηθαιίηε. 

 

Σα επηκήθε ξνθεκέλα κφξηα ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζρεκαηηζκνχο πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ηελ κνξθή ησλ θαλαιηψλ. Σν άλνηγκα ησλ θαλαιηψλ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 5 θαη 6 Å. Δπίζεο, ν MFI, φπσο θαη ν θσγηαζίηεο, κπνξεί λα απαληεζεί ζε 

θαζαξά ππξηηηθή κνξθή, νλνκαδφκελε σο ζηιηθαιίηεο, θαη ε δνκή ηνπ απνηειείηαη 

κφλν απφ ηεηξάεδξα SiO2, θαζψο θαη σο ZSM-5, φπνπ άιια κέηαιια, φπσο Al, B, Fe, 

Ge, έρνπλ αληηθαηαζηήζεη κέξνο ησλ Si εληφο ησλ ηεηξαέδξσλ. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ηφληα φπσο ην Na
+
, θαηαιακβάλνπλ κε-πιεγκαηηθέο ζέζεηο γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ ηεο θπςειίδαο.
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Κεθάιαην 2  

Αξλεηηθόο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 

 

Εηζαγσγή 

Ζ ζπλήζεο απφθξηζε ησλ πιηθψλ ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ε δηαζηνιή 

ηνπ φγθνπ ηνπο, ελψ ε αληίζηνηρε απφθξηζε θαηά ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη 

ε ζπζηνιή. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη παξαδείγκαηα πιηθψλ θαη νπζηψλ πνπ μεθεχγνπλ 

απφ ηελ αλακελφκελε απηή ζπκπεξηθνξά θαη παξνπζηάδνπλ αληίζεηε απφθξηζε. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν φισλ είλαη ην λεξφ ην νπνίν απφ ηνπο 0 έσο ηνπ 4 °C 

ζπζηέιιεηαη θαηά ηε ζέξκαλζή ηνπ, ζπκπεξηθνξά ε νπνία είλαη θξίζηκε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο δσήο ζε πδξφβηα πεξηβάιινληα. Έλα απφ ηα πην γλσζηά πιηθά πνπ 

παξνπζηάδνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά είλαη ην ZrW2O8, ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ζπζηνιηθή απφθξηζε απφ πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο έσο κέρξη θαη ηε ζεξκνθξαζία 

απνζχλζεζήο ηνπ, ζηνπο 10500Κ.
18

 Άιια γλσζηά πιηθά είλαη ην Si θαη ην Ge θαη 

άιια πιηθά ηεηξαεδξηθήο δηάηαμεο πνπ ζπζηέιινληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ν β-

quartz ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θεξακηθά, ην C60, ην BaTiO3
19

 ζε κηθξφ 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο θνληά ζηε ζεξκνθξαζία κεηάβαζήο ηνπ, θαζψο θαη ην PbTiO3 

κέρξη ηνπο 500 °C.
20

 Ζ ιίζηα παξαδεηγκάησλ είλαη κεγάιε, κε πιήζνο αλαθνξψλ απφ 

εηεξφθιεηνπο θιάδνπο ηεο έξεπλαο πάλσ ζε ελδηαθέξνπζεο θαη πνιιά ππνζρφκελεο 

παξαηεξήζεηο απηήο ηεο μερσξηζηήο ηδηφηεηαο. Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη 

ζηηο εθηελείο βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο ησλ Evans,
21

 Barrera θαη ζπλεξγάηεο
22

 

and Miller θαη ζπλεξγάηεο.
23

 

 

2.1 Μεραληζκόο απόθξηζεο ηεο ύιεο ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 

– δηακήθεηο θαη εγθάξζηνη ηξόπνη ηαιάλησζεο 

Οη αηηίεο πνπ νδεγνχλ έλα πιηθφ λα ζπζηέιιεηαη θαηά ηε ζέξκαλζή ηνπ δελ είλαη 

ηφζν εχινγεο φζν ηεο φζν απηέο πνπ νδεγνχλ ζε δηαζηνιή ε νπνία κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε έλαλ θαη κφλν κεραληζκφ. Αο ζπκεζνχκε, φκσο, πξψηα ηη θάλεη ηα πιηθά 

λα δηαζηέιινληαη. Όηαλ έλα πιηθφ ζεξκαίλεηαη, νη δεζκνί ησλ αηφκσλ ηνπ 
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Field Code Changed

Field Code Changed
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πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο, κεγαιψλνληαο ην κήθνο ηνπο. Δίλαη ε πην απιή 

εμήγεζε πνπ φινη αλαθαινχκε φηαλ κηιάκε γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πάλσ 

ζε έλα ζψκα θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηάζε ησλ ζσκαηηδίσλ λα θηλνχληαη φιν θαη πην 

έληνλα ιφγσ απμεκέλεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, κεγαιψλνληαο έηζη ηηο κεηαμχ ηνπο 

απνζηάζεηο. Ωο γλσζηφλ ηα άηνκα ηεο χιεο, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη αθίλεηα αιιά βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή 

θίλεζε· ηαιαληψλνληαη γχξσ απφ ηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλε 

ζπρλφηεηα ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε δηεγεξκέλε ελεξγεηαθή ζηάζκε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη. Ζ ηειεπηαία εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο. Όζν 

απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηα άηνκα ηαιαληψλνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη 

πιάηνο ηαιάλησζεο. Γελ αξθεί απηφ κφλν ψζηε λα ζπζηαιεί ην πιηθφ, αθνχ ην 

πιάηνο ηαιάλησζεο δελ αιιάδεη ηε κέζε απφζηαζε δχν αηφκσλ. Δίλαη κηα 

αζπκκεηξία ζην δπλακηθφ πνπ δξα κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ε ιεγφκελε αλαξκνληθφηεηα, 

πνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2.1, ζπληειεί ζην λα ληψζνπλ κηθξφηεξε ειθηηθή 

δχλακε ηα άηνκα φηαλ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε απσζηηθή θαζψο 

πιεζηάδνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ επηκήθσλ ηαιαληψζεσλ.  

 

 

ρήκα 2.1 (α) Σαιάλησζε θαηά ηνλ άμνλα ηνπ δεζκνχ δχν αηφκσλ (β) κνξθή 

ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ δχν αηφκσλ, θαζψο κεηαβάιιεηαη ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. 

 

Γελ πξέπεη, φκσο, λα μερλάκε πσο παξάιιεια κε ηηο επηκήθεηο ηαιαληψζεηο 

ππάξρνπλ θαη νη εγθάξζηεο, νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζπκβάιινπλ 

ιηγφηεξν ζηελ απφθξηζε ηνπ πιηθνχ κε ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

r0

rmax

Ελκτικό μζροσ
Απωςτικό μζροσ

(a) (b)

r0

rmin
rmin rmax
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ρήκα 2.2 Δγθάξζηα ηαιάλησζε (α) ζπλεπάγεηαη ελίζρπζε ηνπ ειθηηθνχ θνκκαηηνχ 

ησλ δπλάκεσλ (β). Μηθξαίλνληαο ηελ απφζηαζε θαηά ηνλ νξηδφληην άμνλα (γ) 

επέξρεηαη ηζνξξνπία (δ).  

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2.2, θαζψο ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαη ην πιάηνο 

ησλ ηαιαληψζεσλ κεγαιψλεη, ην ππφ ηαιάλησζε άηνκν βξίζθεηαη θαηά κέζν φξν ζε 

πεξηνρέο φπνπ ε ειθηηθή δχλακε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απσζηηθή. Έηζη κε ηελ 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δεκηνπξγείηαη κηα ζπλνιηθή ειθηηθή δχλακε, ε νπνία 

κεηψλεη ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν επλννχληαη 

απηέο νη δνλήζεηο έλαληη ησλ επηκήθσλ, ηφηε ην πιηθφ ζα ζπζηαιεί. Οη εγθάξζηνη 

ηξφπνη δφλεζεο είλαη ρακειφηεξεο ελέξγεηαο θαη γη’ απηφ ην ιφγν δηεγείξνληαη ζε 

πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, εθεί πνπ νη επηκήθεηο έρνπλ κηθξή θαηάιεςε. Ζ 

ππεξίζρπζε ησλ εγθάξζησλ δνλήζεσλ είλαη θαη ε αηηία ηεο εκθάληζεο ηνπ αξλεηηθνχ 

r’
0 r

Zero net force Attractive part
Repulsive part

(γ) (δ)

r0

r

r

r0

r0

rAttractive force Attractive part
Repulsive part

(α) (β)
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ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο ζε πνιιά πιηθά ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Απηή 

είλαη θαη ε αηηία ηεο εκθάληζεο αξλεηηθνχ ζπληειεζηή δηαζηνιήο ζηνλ πάγν ζε 

ζεξκνθξαζία θνληά ζηνπο 0 °C.
24

 

Απφ ηη εμαξηάηαη ε εκθάληζε θαη ε ππεξίζρπζε απηψλ ησλ ηξφπσλ δφλεζεο; Απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 ήδε, φπνπ αθφκα ε γλψζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπληειεζηή ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε, είρε δηαηππσζεί έλα πνιχ θξίζηκν ζπκπέξαζκα. Ο Blackman ζηα 

πιαίζηα ηεο έξεπλάο ηνπ πάλσ ζηνλ αξλεηηθφ ζπληειεζηή δηαζηνιήο ησλ zinc blende 

θαη rocksalt structures, θαηαιήγεη πσο ε εκθάληζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπληειεζηή 

αλακέλεηαη ζε αλνηρηέο δνκέο (open structures), φπνπ νη εγθάξζηεο δνλήζεηο κπνξνχλ 

λα ππεξηζρχζνπλ, αληίζεηα κε θιεηζηνχ ηχπνπ δνκέο (close-packed structures), φπνπ 

νη επηκήθεηο ηαιαληψζεηο είλαη εληζρπκέλεο θαη ε ζπκβαηηθή δηαζηνιή θαηά ηελ 

ζέξκαλζε επηθξαηεί.
25

 Σν λφεκα απηήο ηεο θξάζεο ζα ην θαηαιάβνπκε ζηε ζπλέρεηα, 

αλαθεξφκελνη ζε έλαλ κεραληζκφ ν νπνίνο ζπλδέεη ηε γεσκεηξία ηεο δνκήο θάπνησλ 

πιηθψλ κε ηελ εκθάληζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπληειεζηή δηαζηνιήο. 

 

2.2 Μεραληζκόο ησλ δνλήζεσλ άθακπησλ κνλάδσλ (Rigid Unit 

Mode) 

Οη εγθάξζηνη ηξφπνη ηαιάλησζεο, νη νπνίνη επλννχληαη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

θαη ελδέρεηαη λα δψζνπλ ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζε, είλαη κηα εξκελεία πνπ καο 

δίλεη κηα αίζζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά αλ αξθεζηνχκε κφλν ζε 

απηφλ ηνλ κεραληζκφ δελ ζα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ εκθάληζε απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε κηα πιεζψξα πιηθψλ. Τπάξρνπλ πιηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα δίλνπλ 

ζπζηνιή ζε κεγάιν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ή λα παξνπζηάδνπλ πξφζεκν ηνπ 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο εμαξηψκελν απφ ηε ζεξκνθξαζία, κε ηε ζπζηνιηθή 

ζπκπεξηθνξά λα δηαδέρεηαη ηε δηαζηνιηθή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Μηα δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε, φπνπ ε γεσκεηξία θαη ε δηάηαμε ησλ αηφκσλ αλαδεηθλχεηαη σο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ζεξκηθήο απφθξηζεο, μεθίλεζε απφ ηε δνπιεηά ηνπ 

Megaw πάλσ ζηηο δχν θάζεηο ηνπ quartz, α θαη β.
26

 Όπσο θαίλεηαη απφ ην ρήκα 2.3, 

θαηά ηε κεηαβνιή θάζεο ζηνπο ~850Κ ην πιηθφ αιιάδεη ζπκπεξηθνξά, ν φγθνο κέλεη 

ζηαζεξφο γηα έλα εχξνο ζεξκνθξαζηαθφ θαη κεηά ηνπο 1200Κ παξνπζηάδεη ζπζηνιή. 

Ζ κεηαβνιή θάζεο απνδφζεθε ζηηο πεξηζηξνθέο άθακπησλ ηεηξαέδξσλ SiO4, ηα 
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νπνία ελψλνληαη κε γέθπξεο νμπγφλνπ. Απηή ηελ ηδέα αλέπηπμε ν Dove θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζεη ην θαηλφκελν ηνπ αξλεηηθνχ 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη θαηέιεμαλ ζην κνληέιν R.U.M (Rigid Unit 

Modes).
27

 Πξφθεηηαη πεξί ηξφπσλ ηαιάλησζεο ησλ αηφκσλ ηεο δνκήο νη νπνίνη 

εκθαλίδνληαη ζε δνκέο πνπ απνηεινχληαη απφ άθακπηα πνιχεδξα ελσκέλα ζηηο 

γσλίεο ηνπο κε άηνκα νμπγφλνπ. Απηά ηα ηεηξάεδξα κπνξνχλ λα δνλνχληαη έρνληαο 

σο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ηα νμπγφλα κέζσ ησλ νπνίσλ ελψλνληαη. Σν ραξαθηεξηζηηθφ κε 

απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη πσο, ελψ απηά ηα ηεηξάεδξα νπζηαζηηθά πεξηζηξέθνληαη, 

παξάιιεια δηαηεξνχλ αλαιινίσην ην ζρήκα ηνπο, γη’ απηφ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

άθακπηα. Ζ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα παξακνξθψζεη απηέο ηηο κνλάδεο είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ ελέξγεηα πνπ ελεξγνπνηεί ηηο πεξηζηξνθέο απηέο. Έηζη ην 

ζχζηεκα θαηεπζχλεηαη κφλν ηνπ ζε απηέο ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πνιπέδξσλ θαζψο 

πξνζπαζεί λα βξεη κηα λέα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο φηαλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί. Ζ 

δπλαηφηεηα απηψλ ησλ ηξφπσλ λα κεηψλεη ηνλ φγθν ελφο ζπζηήκαηνο θαηά ηελ 

ζέξκαλζε θαίλεηαη κε κηα πξψηε καηηά ζην ρήκα 2.3.  

 

 

ρήκα 2.3 Πεξηζηξνθέο άθακπησλ κνλάδσλ ζε κηα δηζδηάζηαηε δνκή πεξνβζθίηε νη 

νπνίεο επηθέξνπλ κείσζε ηεο αξρηθήο νξζνγψληαο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ πιηθνχ 

(αλαπαξαγσγή ηνπ απζεληηθνχ ζρήκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε δεκνζίεπζε
2222
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ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη κηα ηνκή θάζεηε ζε νθηάεδξα κηαο δνκήο πεξνβζθίηε 

(Perovskite), ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη κηα δηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηεηξαγψλσλ 

ηα νπνία ελψλνληαη ζηηο γσλίεο ηνπο. Δίλαη έλα ζχζηεκα Μ-Ο-Μ, φπνπ Μ είλαη 

άηνκν κεηάιινπ, θαη βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ηεηξαέδξνπ αλαπαξηζηψκελν κε 

καχξν θχθιν, θαη Ο ην άηνκν νμπγφλνπ, αλαπαξηζηψκελν κε ιεπθφ θχθιν. 

Ζ ζηαζεξά ηεο δχλακεο θάκςεο ησλ γσληψλ Μ-Ο-Μ είλαη  εθαηφ θνξέο κηθξφηεξε 

απφ ηελ δχλακε πνπ κπνξεί λα παξακνξθψζεη ηηο κνλάδεο. Όηαλ ην ζχζηεκα 

δηαηαξαρζεί, νη πεξηζηξνθέο επηθέξνπλ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο. Απηή ε 

κείσζε απνδεηθλχεηαη θαη καζεκαηηθά ζηελ εξγαζία ησλ Welche θαη ζπλεξγαηψλ
28

 

απφ ηελ παξαθάησ ζρέζεο: 

 

 2

0( ) (1 )A T A         (2.1) 

 

φπνπ Α(Τ) είλαη ην εκβαδφλ ζε ζεξκνθξαζία Τ, Α0 ην εκβαδφλ πξηλ ηελ πεξηζηξνθή, 

εΑ κηα γεσκεηξηθή ζηαζεξά πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν δφλεζεο θαη ζ ε γσλία 

πεξηζηξνθήο. Καζψο ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη, νη πεξηζηξνθέο εληείλνληαη 

απμάλνληαο ηελ γσλία ζ, ζπλεπψο επηθέξνληαο πεξαηηέξσ κείσζε ηεο πεξηνρήο. 

Σειηθά, ζεσξψληαο έλα ηδεαηφ ζχζηεκα φπνπ κφλν απηφο ν κεραληζκφο 

ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε ζέξκαλζε θαη δελ ππάξρεη δηαζηνιή ιφγσ επηκήθσλ 

δνλήζεσλ, νη Welche θαη ζπλεξγάηεο θαηαιήγνπλ ζηελ αθφινπζε ζρέζε πνπ δίλεη ην 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο ζπλαξηήζεη ησλ πεξηζηξνθψλ ησλ άθακπησλ 

δνκηθψλ κνλάδσλ: 

 

 
2

Bk

I
 


 

 
(2.2) 

 

φπνπ ην α αλαπαξηζηά ηνλ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο, ην εΑ είλαη κηα 

γεσκεηξηθή ζηαζεξά, kΒ είλαη ε ζηαζεξά Boltzmann, I ε πεξηζηξνθηθή ξνπή ησλ 

πεξηζηξεθφκελσλ ηεηξαγψλσλ ζε έλα δηζδηάζηαην κνληέιν, θαη φ ε ζπρλφηεηα. Ζ 
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ζπζηνιή κπνξεί λα εθιεθζεί σο κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ κεραληζκνχ πνπ ξπζκίδεη 

ηελ απφθξηζε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ ζέξκαλζε. Γεληθά, ν κεραληζκφο ηεο δηαζηνιήο 

είλαη απνηέιεζκα ηεο αλαξκνληθφηεηαο ησλ δπλάκεσλ πνπ δξνπλ κεηαμχ δνλνχκελσλ 

αηφκσλ θαη πνπ ηα αλαγθάδεη λα θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν, θαζψο ην 

πιάηνο ησλ δνλήζεσλ απμάλεηαη. Ζ ζπζηνιή ιφγσ πεξηζηξνθψλ ησλ άθακπησλ 

κνλάδσλ είλαη απφξξνηα γεσκεηξηθψλ παξαγφλησλ. Οη Heine θαη ζπλεξγάηεο
29

 

πξφηεηλαλ κηα εμίζσζε πνπ ζπλδπάδεη ηηο εμήο δχν ζπλεηζθνξέο 

 

 
2red A B      (2.3) 

 

φπνπ γred
 είλαη αλεγκέλε παξάκεηξνο Gruneisen, φ ε ζπρλφηεηα ηνπ ηξφπνπ δφλεζεο, 

θαη Α θαη Β είλαη γεσκεηξηθέο θαη αλαξκνληθέο ζηαζεξέο, αληίζηνηρα. Ζ Gruneisen 

παξάκεηξνο γ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηαζεξά ζεξκηθήο δηαζηνιήο κέζσ ηεο ζρέζεο, 

3

VC
a

K


  φπνπ Κ είλαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο φγθνπ (bulk modulus) θαη Cv ε 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα ππφ ζηαζεξφ φγθν. Ζ ρέζε 2.3 δείρλεη πσο ν γεσκεηξηθφο 

παξάγνληαο, Α, ν νπνίνο αθνξά ζηελ ζπλεηζθνξά ησλ πεξηζηξνθψλ ησλ ηεηξαέδξσλ, 

είλαη πάληα αξλεηηθφο, ελψ ην αλαξκνληθφ κέξνο, Β, ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ 

δηαζηνιή, θαζψο ε ζπρλφηεηα απμάλεηαη. Δπηπιένλ, ππνδεηθλχεη πσο κηθξέο ηηκέο 

ζεηηθνχ ζπληειεζηή πηζαλψο νθείινληαη ζηελ ζπλδπαζκέλε ζπλεηζθνξά θαη ησλ δχν 

παξαγφλησλ. Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο πηζαλνχο κεραληζκνχο 

αξλεηηθνχ ζπληειεζηή δηαζηνιήο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηηο εθηεηακέλεο 

αλαζθνπήζεηο ησλ Evans,
30

 Barrera θαη ζσλεργάηες31 
and Miller θαη ζσλεργάηες32 

Τιηθά ζηα νπνία ην R.U.M. κνληέιν εξκελεχεη ηελ ζεξκηθή απφθξηζή ηνπο είλαη ην 

πξναλαθεξζέλ Zr2W2O8, πιηθά ηεο νηθνγέλεηαο AM2O7 θαζψο θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

Sc2(WO4)3. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε απηά ηα πιηθά είλαη ε παξνπζία πνιπέδξσλ 

κέζα ησλ νπνίσλ νη θηλήζεηο θαζνξίδνπλ ηηο αιιαγέο ηεο δνκήο κε ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο, επαλαιακβάλνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ β quartz θαζψο θη 

άιισλ παξεκθεξψλ δνκψλ, φπσο FePO4
33

 θαη AlPO4
34

 (berlinite). 
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2.3 Αξλεηηθόο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ζηνπο δενιίζνπο – 

Πεξίπησζε ηνπ θσγηαζίηε θαη ηνπ ζηιηθαιίηε 

 

Σν ζέκα ηεο δηαηξηβήο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, αθνξά δενιίζνπο θαη θαηλφκελα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηνχο θαη επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Παξαδείγκαηα 

αξλεηηθνχ ΘΓ (ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο) ζε δενιίζνπο πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

ITQ-1, ITQ-3, and SSZ-23
35

, ITQ-4, IFR,
36,37

 LTA,
38

 AlPO4
39

 and FER
40

 θαη MFI.
41-

45
 

 ηελ παξνχζα εξγαζία εζηηαδφκαζηε ζηνλ θσγηαζίηε (FAU) θαη ζηνλ ζηιηθαιίηε 

(MFI). Ο θσγηαζίηεο είλαη έλαο δεφιηζνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ 

θαηάιπζε,
46-47,48,49

 ξφθεζε θαη ζε ζπζηήκαηα ηνληνελαιιαγήο.
50

 

Αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ Si/Al, ν θσγηαζίηεο θαιείηαη Υ (Si/Al=1~2) θαη Τ (Si/Al>2), παξφιν πνπ 

έρνπλ ηελ ίδηα δνκή θαη δηάηαμε αηφκσλ. Ζ θαζαξά ππξηηηθή κνξθή ηνπ θσγηαζίηε 

(DAY) παξνπζηάδεη αξλεηηθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο ζε φιν ην εχξνο 

κεηαμχ 25 θαη 573Κ, κε ηηκή -4.2×10
-6

Κ
-1

.
51

 ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

αλαθέξεηαη πσο ηα ηεηξάεδξα δηαηεξνχλ αλαινηψηα ηα κήθε ησλ δεζκψλ Si-O, θάηη 

πνπ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη πσο ην ζρήκα ηνπο δηαηεξείηαη θαηά ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη κείσζε ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ ησλ 

ηεηξαέδξσλ, ην νπνίν εξκελεχεηαη σο πεξηζηξνθέο ησλ ηεηξαέδξσλ. ην ζχλνιφ ηεο 

ε παξαηήξεζε απηή ζπκθσλεί απφιπηα κε ηνλ κεραληζκφ R.U.M. Σα απνηειέζκαηα 

είλαη απφ πεηξάκαηα ζθέδαζεο αθηίλσλ X ζε ζχγρξνηξνλ. Σα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ κε ππνινγηζκνχο δπλακηθήο πιέγκαηνο απφ ηνπο Tschaufeser θαη 

ζπλεξγάηεο,
3838

 ν νπνίνο πξνζνκνίσζε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ φγθν ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ DAY. Οη Couvest θαη ζπλεξγάηεο
52

 έδεημαλ πσο ε 

θπςειίδα ηνπ NaX κεηαμχ 25Κ θαη ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ ζπζηέιιεηαη. Πεηξάκαηα 

δελ ειήθζεζαλ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, σζηφζν ην κνλαδηθφ ζεκείν πάλσ απφ 

ηελ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ππνδειψλεη αιιαγή ζην πξφζεκν ηνπ ΘΓ, ππνλνψληαο 

πσο πεξαηηέξσ αχμεζε ζα νδεγήζεη ζε δηαζηνιή. Ζ δηαζηνιή ηνπ NaX πάλσ απφ 

ζεξκνθξαζία έρεη απνδεηρζεί απφ ηνπο Noack θαη ζπλεξγάηεο,
53

 νη νπνίνη δηεμήγαλ 

πεηξάκαηα κεηαμχ 423 θαη 723Κ. ε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ DAY, 

πξνζνκνηψζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο
3838 

απέηπραλ λα πξνβιέςνπλ απηή ηελ πεηξακαηηθή 

παξαηήξεζε ζηνλ ΝaΥ. 
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Παξφιε ηελ αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα DAY θαη NaX, ε εμήγεζε 

γηα ηελ κε κνλφηνλε ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηεο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηνπ NaX 

παξακέλεη αζαθήο. Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ δηαθνξεηηθή ζεξκηθή δηαζηνιηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ΝaΥ θαη DAY κπνξεί λα είλαη ε παξνπζία ησλ θαηηφλησλ κέζα 

ζηε δνκή. Ζ παξεκπφδηζε ζηελ θίλεζε ησλ ηεηξαέδξσλ ή αθφκα θαη ε παξακφξθσζε 

ησλ πεξηζηξεθφκελσλ κνλάδσλ πνπ επηβάιινπλ ηα θαηηφληα, έρεη αλαθεξζεί ζηελ 

βηβιηνγξαθία
54,55 

σο πηζαλφο κεραληζκφο. 

Ο MFI επίζεο θαλεξψλεη αξλεηηθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο. Δίλαη έλαο 

δεφιηζνο ν νπνίνο απαληάηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο θάζεηο· πάλσ απφ ηνπο 340Κ ε 

κνλνθιηλήο θπςειίδα ηνπ
56

 αιιάδεη ζε νξζνξνκβηθή,
57

 ελψ κπνξεί λα είλαη θαζαξά 

ππξηηηθφο (silicalite) ή, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θσγηαζίηε, αξγπινππξηηηθφο 

(ZSM-5). 

Οη Gualtieri θαη ζπλεξγάηεο
4545

 κε πεηξάκαηα ζθέδαζεο αθηίλσλ X θφλεσο, 

κειεηψληαο ηελ δεκηνπξγία ξσγκψλ ζε κεκβξάλεο MFI, εμαηηίαο δηαθνξά 

ζπληειεζηνχ ζεξκηθήο δηαζηνιήο κε ην ππφζηξσκά ηνπο, έδεημαλ πσο ν δεφιηζνο, 

φπσο θαη ν DAY,  ζπζηέιιεηαη ζε έλα κεγάιν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο (25-500 °C). Οη 

Marinkovic θαη ζσλεργάηες4242
 κειέηεζαλ ηελ επίπησζε ηεο παξνπζίαο αηφκσλ Al 

ζην πιέγκα ηνπ MFI (αξγπινππξηηηθφο), θαη είδαλ πσο ε ζπζηνιή εκθαλίδεηαη ζηνπο 

300 °C, ελψ ρακειφηεξα ν θξχζηαιινο δηαζηέιιεηαη. Οη Noack θαη ζπλεξγάηεο
5353

, 

κειεηψληαο ηελ επίπησζε ηεο πγξαζίαο ζε δηάθνξνπο δενιίζνπο, έδεημαλ πσο ν μεξφο 

MFI ζπζηέιιεηαη. ε αληίζεζε, φκσο, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Gualtieri θαη 

ζσλεργάηες4545
, ν θξχζηαιινο δελ παξνπζηάδεη κνλφηνλε ζπζηνιή, αιιά πεξλάεη απφ 

έλα κέγηζην, αθνχ πξψηα, ζε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία παξνπζηάζεη δηαζηνιή. 

Παξφκνηα ζπκπεξηθνξά, δειαδή, κε απηή ηνπ αξγπινππξηηηθνχ,
4242

 κφλν πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ δεχηεξνπ ε ζπζηνιή εκθαλίδεηαη ζε πην πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Με ηα 

απνηειέζκαηα ησλ Gualtieri θαη ζπλεξγάηεο
4545

 θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ ηα πεηξάκαηα 

ησλ Bhange θαη ζπλεξγάηεο
4343

 ηα νπνία δείρλνπλ πσο ν MFI ζπζηέιιεηαη ζε φιν ην 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ησλ 50 κε 500 °C. 
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Κεθάιαην 3.  

Γεληθέο ππνινγηζηηθέο ηερληθέο 

 

Εηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ππνινγηζηηθέο ηερληθέο νη 

νπνίεο, παξφηη δελ απνηεινχλ ην θπξίσο κέξνο ηεο δνπιεηάο, απνηεινχλ απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα θάπνηνπο ππνινγηζκνχο, φπσο ε κέζνδνο Monte Carlo πνπ καο βνεζάεη 

ζηελ κνληεινπνίεζε ηεο ξφθεζεο αεξίσλ κέζα ζε έλα πνξψδεο κέζν, είηε απνηεινχλ 

βαζηθέο ηερληθέο, φπσο ε κνξηαθή δπλακηθή θαη ε ελεξγεηαθή ειαρηζηνπνίεζε, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πην εμεδεηεκέλσλ κεζφδσλ πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

3.1 Ρόθεζε 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηθεληξσλφκαζηε θπξίσο ζηηο δνκηθέο θαη κεραληθέο 

ηδηφηεηεο ησλ δενιίζσλ. Ωζηφζν, ην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ξφθεζεο αεξίσλ ζην 

πνξψδεο ηνπο δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί. Δπεηδή ε ξφθεζε είλαη απφ ηηο 

βαζηθέο εθαξκνγέο απηψλ ησλ πιηθψλ, είλαη αλαπφθεπθην ε κειέηε ηνπο λα 

νδεγεζεί, έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ, ζηελ αλαπαξαγσγή ηζφζεξκσλ ξφθεζεο κνξίσλ 

πνπ απαζρνινχλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αιιά θαη ηελ βηνκεραλία. ην παξφλ 

θεθάιαην γίλεηαη κηα πεξίιεςε ησλ  βαζηθψλ γλψζεσλ ηεο ξφθεζεο, θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ηερληθή κε ηελ νπνία κνληεινπνηείηαη ην θαηλφκελν.  

Πξψηα παξνπζηάδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ξφθεζε θαζψο θαη έλα κηθξφ 

θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζνξξνπία ηεο αέξηαο θαη ξνθεκέλεο θάζεο. ηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν ξφθεζεο Langmuir ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ. Αθνινχζσο, δίλεηαη κία πεξίιεςε 

ηεο ζηαηηζηηθήο ζεξκνδπλακηθήο θαη ησλ ζπιινγψλ. Απνηεινχλ απαξαίηεηεο γλψζεηο 

ζηελ αηνκηζηηθή πξνζνκνίσζε ηεο ξφθεζεο κνξίσλ αεξίνπ κέζα ζηελ κνλαδηαία 
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θπςειίδα ηνπ θσγηαζίηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ  αιγνξίζκνπ Metropolis Monte Carlo, 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο 

 

 Γεληθά 

Ζ ξφθεζε σο θαηλφκελν ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Σελ θπζηνξφθεζε,  ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κφλν δηακνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο (Van der Waals θαη 

ειεθηξνζηαηηθέο) θαη ηελ ρεκεηνξφθεζε θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη ρεκηθνί 

δεζκνί κεηαμχ ησλ κνξίσλ πνπ ξνθνχληαη θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ ξνθεηηθνχ πιηθνχ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ δενιίζσλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ κειεηνχληαη ζε απηνχο κε 

βάζε ην θαηλφκελν ηεο ξφθεζεο, φπσο δηαρσξηζκνί αεξίσλ, θαηά ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ παξαηεξείηαη ε θπζηνξφθεζε θαη απφ απηήλ ηελ ζθνπηά ζα παξνπζηαζηεί ε 

ζεσξία πνπ δηέπεη απηφ ην θαηλφκελν. 

Σν θαηλφκελν ηεο ξφθεζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ δέζκεπζε ελφο κνξίνπ ζε κηα 

επηθάλεηα ή ζε έλαλ φγθν, ιφγσ εχξεζήο ηνπ ζε ζέζε ελεξγεηαθνχ ειάρηζηνπ. Σν 

ξνθεκέλν κφξην είλαη κηα μερσξηζηή θάζε, ζπλεπψο κηιάκε γηα κεηάβαζε απφ ηελ 

πγξή ή αέξηα θάζε ζηελ ξνθεκέλε θάζε. ηελ ξνθεκέλε θάζε ην κφξην 

ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αξκνληθφο ηαιαλησηήο, κε ηαιαληψζεηο θαηά ηνπο ηξεηο άμνλεο, 

πεξί ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ.  

 

3.1.1 Ηζνξξνπία ξνθεκέλεο θαη αέξηαο θάζεο. Μνληέια ξφθεζεο. 

Ζ θαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ξνθεκέλεο θαη ηεο αέξηαο θάζεο είλαη ην 

πξψην βήκα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ξφθεζεο θαη ζηελ εμαγσγή κηαο 

πνιχ βαζηθήο πνζφηεηαο, ηεο ζεξκφηεηαο ξφθεζεο, πνπ δίλεη κηα ζεκαληηθή πνηνηηθή 

εξκελεία ζηελ ξφθεζε αεξίσλ ζε δηαθνξεηηθά κηθξνπνξψδε. 

Ζ ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ηεο αέξηαο θαη ηεο ξνθεκέλεο θάζεο είλαη ε ηζφηεηα ησλ 

ρεκηθψλ δπλακηθψλ ησλ δχν θάζεσλ: 

 

                                                             
 (3.1) 
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φπνπ κξ ην ρεκηθφ δπλακηθφ ηεο ξνθεκέλεο θάζεο θαη κα ην ρεκηθφ δπλακηθφ ηεο 

αέξηαο θάζεο. Ζ ίδηα ζρέζε ηζρχεη θαη γηα κεηάβαζε απφ πγξή ζε ξνθεκέλε θάζε. Ζ 

ζρέζε πνπ δίλεη ην ρεκηθφ ηεο αέξηαο θάζεο είλαη: 

 

                                                  

ln( )
o

f
RT

p



   

                                          (3.2) 

 

φπνπ κα0 θαη p0 ην ρεκηθφ δπλακηθφ θαη ε πίεζε ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 

Γηαθνξίδνληαο ηελ παξαπάλσ ζρέζε θαη ρξεζηκνπνηψληαο  ηελ ζρέζε Gibbs-

Helmholtz ( 2/
/

 
  


), θηάλνπκε ζηε ζρέζε: 

 

 
2

ln
( ) s

q

p

R

 
 

   (3.3) 

 

φπνπ ΓΖs είλαη ε δηαθνξά ηεο ελζαιπίαο ηεο ξνθεκέλεο κε ηελ αέξηα θάζε, Ζξ-Ζα,                                        

θαη ν δείθηεο q αθνξά ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο ξνθεκέλεο θάζεο θαη ππνδειψλεη 

κεηαβνιή ππφ ζηαζεξή  ζπγθέληξσζε. Ζ κεηαβνιή ηεο ελζαιπίαο ΓΖs θαηά ηελ 

ξφθεζε ελφο κνξίνπ νλνκάδεηαη ηζνζηεξηθή ζεξκφηεηα ξφθεζεο. Δίλαη ε ζεξκφηεηα 

πνπ απειεπζεξψλεηαη ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ κεηαβνιή απεηξνζηήο πνζφηεηαο απφ 

ηελ αέξηα ζηελ ξνθεκέλε θάζε ππφ ζπλζήθεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. 

 

3.1.2. Τπνινγηζκφο Ηζφζεξκεο Ρφθεζεο   

Καηά ηελ κειέηε ηεο ξφθεζεο αεξίσλ ζε κηθξνπνξψδε, κηα ζπλήζεο πνζφηεηα πνπ 

κεηξάηαη είλαη ε πνζφηεηα ηεο ξνθεκέλεο νπζίαο ζπλαξηήζεη ηεο πίεζεο. Γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο θαινχληαη ηζφζεξκεο ξφθεζεο, εθφζνλ ε δηαδηθαζία 

ηεο ξφθεζεο κειεηάηαη ππφ ζπλζήθεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο. Μηα ηέηνηα 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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παξάζηαζε καο δίλεη δχν πιεξνθνξίεο. Απφ ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο ξνθεκέλεο 

πνζφηεηαο κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηελ ξνθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε πιηθνχ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν κφξην. Γεχηεξνλ, ε κνξθή ηεο ηζφζεξκεο καο δίλεη κηα ζαθή 

εηθφλα γηα ηνλ κεραληζκφ πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ ξφθεζε, ζπλεπψο ηηο ζπλζήθεο 

θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ζπλαληά έλα αέξην κέζα ζηνλ δεφιηζν, πξντφληα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ κνξίσλ θαη ηεο γεσκεηξίαο ηνπ 

ξνθεηηθνχ πιηθνχ. 

Ζ πην ζπλήζεο ηζφζεξκε ξφθεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζε δενιίζνπο είλαη ε ηζφζεξκνο 

Langmuir (ρήκα 2.5). Ζ ζπκπεξηθνξά απηή απνδίδεηαη ζε θνξεζκφ ησλ κηθξνπφξσλ 

απφ ξνθεκέλα κφξηα, απφ κηα ηηκή ηεο πίεζεο θαη πάλσ. Οη παξαδνρέο ζηελ ξφθεζε 

θαηά Langmuir είλαη νη εμήο: 

- Ζ ξφθεζε γίλεηαη ζε κία ζηξψζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ πφξνπ 

- Οη ζέζεηο φπνπ γίλεηαη ε ξφθεζε έρνπλ ζηαζεξφ αξηζκφ θαη είλαη απζηεξά 

πξνθαζνξηζκέλεο 

- Κάζε ζέζε ξφθεζεο δέρεηαη έλα κφλν κφξην. 

- Γεηηνληθά ξνθεκέλα κφξηα δελ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

 

Ζ ζρέζε πνπ δίλεη ηελ ηζφζεξκε Langmuir πξνθχπηεη σο εμήο. Ο ξπζκφο ξφθεζεο θαη 

εθξφθεζεο, δειαδή ν ξπζκφο κεηάβαζεο απφ ηελ κηα θάζε ζηελ άιιε, δίλεηαη απφ 

ηηο ζρέζεηο: 

   Ρπζκφο ξφθεζεο (1 )k p   (3.4) 

   Ρπζκφο εθξφθεζεο k p   (3.5) 

φπνπ kξ, kε είλαη ζηαζεξέο ηεο ξφθεζεο θαη ηεο εθξφθεζεο αληίζηνηρα θαη Θ ην 

πνζνζηφ ξνθεκέλεο νπζίαο. Όηαλ νη δχν θάζεηο είλαη ζε ηζνξξνπία, νη δχν ξπζκνί ζα 

είλαη ίζνη θαη πξνθχπηεη ε ζρέζε: 

 

 
1

bp

bp
 


 (3.6) 
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Απηή είλαη ε ζρέζε ηεο ηζφζεξκεο Langmuir, φπνπ b είλαη ν ιφγνο kξ/ kε θαη θαιείηαη 

ζηαζεξά Langmuir.  

Απφ κηα ηέηνηα θακπχιε εμάγνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηη 

είδνπο ξφθεζε πεξηγξάθεη ην θαηλφκελν, θαη ππνινγίδνληαη πνζφηεηεο φπσο ε 

ζεξκφηεηα ξφθεζεο. 

Έλα δεχηεξν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

πνηθηιία ζην εχξνο ησλ πφξσλ είλαη απηφ ηεο ηζφζεξκεο BET. Ζ ζρέζε πνπ δίλεη ηελ 

ηζφζεξκε ξφθεζεο είλαη 

 

 
( / )

(1 / )(1 / / )

b p pq

q p p p p bp p



   


  

  (3.7) 

 

φπνπ qθ θαη pθ, ε πνζφηεηα θνξεζκνχ ξνθεκέλεο νπζίαο θαη ε πίεζε θνξεζκνχ, 

αληίζηνηρα. Γελ επεθηεηλφκαζηε ζε απηφ ην κνληέιν, αθνχ ζηελ ζχγθξηζε ησλ 

πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα ζεσξεηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν Langmuir. 
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ρήκα 3.1. Ηζφζεξκεο θακπχιεο ξφθεζεο ζχκθσλα κε ηελ  ζεσξία Langmuir γηα 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ζηαζεξάο Langmuir. ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα είλαη ε 

ξνθεκέλε πνζφηεηα, ελψ ζηνλ νξηδφληην ε πίεζε. Ζ ηηκή ηεο ζηαζεξάο Langmuir 

απμάλεηαη απφ ηελ κπιε ηζφζεξκε πξνο ηελ θαθέ. 

 

ε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ηζφζεξκσλ, ηα δεδνκέλα ζπλήζσο πξνζαξκφδνληαη ζε 

ηέηνηνπ είδνπο θακπχιεο, ψζηε λα γίλεη πξφβιεςε απνηειεζκάησλ θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο απφ απηέο ησλ ππάξρνλησλ απνηειεζκάησλ. 

 

3.1.3. ηαηηζηηθή ηεο ξφθεζεο 

θνπφο απηήο ηεο παξαγξάθνπ είλαη δψζεη ηα εξγαιεία ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεξκνδπλακηθήο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ πην ζαθείο ηνπο κεραληζκνχο ηεο ξφθεζεο, 

T1

T2

T3

T4

Ρ
ο

φ
η

μ
ζν

η
π

ο
ς

ό
τη

τα

Πίεςη

T4 < T3 < T2 < T1
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θαζψο θαη ζα δψζνπλ πνζφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη εθηθηή ε ζεσξεηηθή 

κειέηε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 

ηαηηζηηθή ζεξκνδπλακηθή – Βαζηθέο έλλνηεο  

Ζ ζηαηηζηηθή ζεξκνδπλακηθή αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ζπζηεκάησλ ηνπ 

κηθξφθνζκνπ θαη ν ππνινγίδεη κηθξνζθνπηθέο πνζφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζε 

καθξνζθνπηθέο, φκσο έρνληαο πηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κνξηαθήο θιίκαθαο θαη 

έρνληαο απνθηήζεη εξκελεία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ ε 

θιαζηθή ζεξκνδπλακηθή δελ κπνξεί λα θάλεη.  

Θεκειηψδεο έλλνηα ηεο ζηαηηζηηθήο είλαη νη ζπιινγέο (ensembles). πιινγή είλαη έλα 

ζηαηηζηηθφ ζχλνιν κεγάινπ αξηζκνχ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία είλαη δνκεκέλα έηζη 

ψζηε θαζέλα απφ απηά λα είλαη έλα αληίγξαθν, απφ ζεξκνδπλακηθή ζθνπηά, ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάκε. Κάζε ζπιινγή πεξηγξάθεηαη απφ ηηο ζεξκνδπλακηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ ζπζηήκαηφο καο, δειαδή πνζφηεηεο νη νπνίεο κέλνπλ ζηαζεξέο θαηά 

ηελ εμέιημε ηπρψλ δηεξγαζηψλ θαη ινηπψλ θαηλνκέλσλ, φπσο είλαη ε ξφθεζε θαη ε 

δηάρπζε ζε έλα κηθξνπνξψδεο. Οη ραξαθηεξηζηηθέο ζπιινγέο είλαη ε θαλνληθή (N, V, 

T), ε κεγαθαλνληθή (κ, V, T) θαη ε κηθξνθαλνληθή (Ν, V, E). Σα ζχκβνια ζηηο 

παξελζέζεηο ππνδειψλνπλ ηηο πνζφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη ζηαζεξέο ζηελ αληίζηνηρε 

ζπιινγή.  

Ζ ινγηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο είλαη ε εμήο: Έζησ 

ζχζηεκα κε αξηζκφ ζσκαηηδίσλ Ν, φγθνπ V, βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία Σ θαη ηνπ 

νπνίνπ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε κηα πνζφηεηα, έζησ ηελ πίεζε P. Γλσξίδνπκε φηη 

είλαη Μ ν αξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ ζπιινγή, πνπ 

ππφθεηληαη ζηηο ίδηεο ζεξκνδπλακηθέο ζπλζήθεο. Τπνινγίδνπκε ηελ πίεζε γηα θάζε 

έλα απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο ζπιινγήο θαη ιακβάλνληαο ηνλ κέζν φξν ηεο πίεζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ βάξνο γηα θάζε κέινο ηεο ζπιινγήο, 

ππνινγίδνπκε ηελ καθξνζθνπηθή πνζφηεηα ηνπ ζπζηήκαηφο καο, ηελ πίεζε ελ 

πξνθεηκέλσ:  

 
M

j j

j

p P p   (3.8) 
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 φπνπ pj ε ηηκή ηεο πίεζεο ζηελ θαηάζηαζε j θαη Pj ε πηζαλφηεηα ην ζχζηεκα λα 

βξεζεί ζηελ θαηάζηαζε j (ην ζηαηηζηηθφ βάξνο ηεο j θαηάζηαζεο). Οη ζπλαξηήζεηο 

πνπ δίλνπλ ηελ πηζαλφηεηα κηαο θαηάζηαζεο νλνκάδνληαη ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο. 

Σν πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κηαο θαηάζηαζεο θαη πνηα ε κνξθή ηεο 

ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο ελφο ζπζηήκαηνο ζε απηήλ, εμαξηψληαη απφ ηελ ζπιινγή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ επφκελε παξάγξαθνο δίλεη απηέο ηηο απαληήζεηο κέζσ δχν απφ ηηο 

ηξεηο πην ζεκαληηθέο ζπιινγέο (κηθξνθαλνληθή, θαλνληθή θαη κεγαθαλνληθή 

ζπιινγή). 

H δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε θαιείηαη average sampling ή κέζνδνο ensemble ηνπ 

Gibbs θαη ην κεγάιν πξνζφλ απηήο είλαη φηη ζπλδέεη ηελ κέζε ηηκή κηαο 

ρξνλνεμαξηεκέλεο πνζφηεηαο κε ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ ηεο ζπιινγήο γηα ηελ ίδηα 

πνζφηεηα. Αληί λα εμειίζζνπκε ρξνληθά κηα πνζφηεηα θαη λα ιακβάλνπκε ηηκέο ηεο 

γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ζεσξνχκε φηη γλσξίδνληαο ηελ ζπιινγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηνλ ίδην κέζν φξν. Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

πψο γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζπιινγήο θαη ην ζηαηηζηηθφ βάξνο 

θαζελφο. ηελ επφκελε παξάγξαθν παξνπζηάδνληαη δχν βαζηθέο θαηαλνκέο, ε 

θαλνληθή θαη ε κεγαθαλνληθή. Ζ ηειεπηαία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πξνζνκνηψζεηο κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ αιγφξηζκνπ Monte Carlo. 

πιινγέο – πλαξηήζεηο θαηαλνκήο  

 

Καλοληθή ζσιιογή (N, V, T) 

Ζ θαλνληθή ζπιινγή πεξηέρεη ζπζηήκαηα ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ έλα ζεξκνδπλακηθφ 

ζχζηεκα κε ζηαζεξά N, V, T. Έζησ Μ ν αξηζκφο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ 

ίδην φγθν V, κε ηνλ ίδην αξηζκφ ζσκαηηδίσλ Ν θαη βξίζθνληαη ζε έλα ινπηξφ 

ζεξκνθξαζίαο Σ. Κάζε έλα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 

δηαθνξεηηθή ελέξγεηα Δ θαη έζησ φηη νη πηζαλέο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο είλαη Δ1, Δ2, Δ3,.. 

Δj. 

 

Ζ πηζαλφηεηα λα βξεζεί ην ζχζηεκα ζε θαηάζηαζε κε ελέξγεηα Δj είλαη: 

 
j

j

E N V

j
E N V

j

e
P N V T

e













( , )

( , )

( , , )   (3.9) 
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φπνπ β=1/kΣ (k είλαη ε ζηαζεξά Boltzman κε ηηκή 1.38044*10
-16

erg/deg). H ρέζε 

3.8 εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα ην ζχζηεκα λα βξίζθεηαη ζε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε 

Δj(Ν,V) Ο αξηζκεηήο ζηελ ζρέζε 3.9 εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ γηα έλα 

ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα φγθνπ V θαη αξηζκφ ζσκαηηδίσλ Ν πνπ βξίζθνληαη ζε 

ελεξγεηαθή θαηάζηαζε j. Ζ πνζφηεηα 
( , )jE N V

j

e


  ζηνλ παξαλνκαζηή ζπκβνιίδεηαη 

κε Q θαη νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο θαλνληθήο ζπιινγήο. Δίλαη ν αξηζκφο 

φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ελέξγεηα Δj θαη πνπ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα απνηεινχλ κηα ξεπιίθα ηνπ ζεξκνδπλακηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δίλαη κε άιια ιφγηα ν αξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζπιινγήο.  

 

Μεγαθαλοληθή ζσιιογή (κ, V, T) 

Ζ κεγαθαλνληθή ζπιινγή απνηειείηαη απφ ζπζηήκαηα ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ έλα 

ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη ζηαζεξφ φγθν V, ζηαζεξή ζεξκνθξαζία Σ θαη 

ζηαζεξφ ρεκηθφ δπλακηθφ κ. Ο αξηζκφο ησλ ζσκαηηδίσλ Ν δελ είλαη ζηαζεξφο αιιά 

θπκαίλεηαη γχξσ απφ κία κέζε ηηκή. Ζ πηζαλφηεηα ην ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα λα 

απνηειείηαη απφ Ν κφξηα θαη λα βξίζθεηαη ζε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε Δ(Ν,V) δίλεηαη 

απφ ηελ ζρέζε: 
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  (3.10) 

 

Ζ πνζφηεηα ζηνλ παξαλνκαζηή, 
( , ) /

,

jE N V N kT

j N

e e
 

 ζπκβνιίδεηαη κε Ξ θαη απνηειεί 

ηελ ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο κεγαθαλνληθήο ζπιινγήο. πζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο θαλνληθήο ζπιινγήο, αθνχ 
( , )

,

jE N V

j N

e Q


 . Οπφηε ε 

ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο κεγαθαλνληθή ζπιινγήο παίξλεη ηελ κνξθή: 

 

 /N kT

N

Qe    (3.11)  
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Όηαλ κνληεινπνηείηαη ε ξφθεζε ζε έλα πιηθφ κε ρξήζε αιγφξηζκνπ Monte Carlo 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κεγαθαλνληθή ζπιινγή, αθνχ ην ζχζηεκα ηνπ πνξψδνπο έρεη 

ζηαζεξφ φγθν, ζεξκνθξαζία θαη ρεκηθφ δπλακηθφ (ή πίεζε). Ο δε αξηζκφο Ν είλαη ν 

αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ κνξίσλ, ν νπνίνο θπζηθά κεηαβάιιεηαη. Μέζσ ηεο 

ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο, κπνξνχλ λα βξεζνχλ νη πην απνδεθηέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ πνξψδνπο κε ηα ξνθεκέλα κφξηα.  

 

 

3.1.4. Μέζνδνο Metropolis Monte Carlo 

Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ξφθεζεο εθαξκφζακε ηελ κέζνδν Metropolis-Monte Carlo 

[58] ζηελ ζπιινγή (f,V,T), φπνπ f  ε πηεηηθφηεηα ηνπ αεξίνπ. Ζ ζπιινγή είλαη 

αλάινγε ηεο  κεγαθαλνληθήο ζπιινγήο (κ,V,T), αθνχ ην ρεκηθφ δπλακηθφ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ πηεηηθφηεηα κέζσ ηεο ζρέζεο (2.7). Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε απηή ε 

ζπιινγή είλαη γηα λα έρνπκε άκεζε ζχγθξηζε κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα κε ηα 

νπνία ζπγθξίλνπκε ηηο πξνβιέςεηο καο θαη ηα νπνία γίλνληαη ππφ ζηαζεξή πίεζε, 

φγθν θαη ζεξκνθξαζία. πλδέζακε ηελ πηεηηθφηεηα f ηνπ αεξίνπ ησλ πξνζνκνηψζεσλ 

κε ηελ πίεζε p ησλ πεηξακάησλ κέζσ ηεο ζρέζεο  θ = f/p, φπνπ ν φξνο θ νλνκάδεηαη 

ζηαζεξά πηεηηθφηεηαο. Τπνινγίζακε απηήλ ηελ ζηαζεξά γηα θάζε ηηκή ηεο δεηνχκελε 

πίεζεο, πξηλ απφ θάζε πξνζνκνίσζε κέζσ ηεο ζρέζεο: 

 

                                                              θ=(θ0)(θ1)σ (3.12) 

φπνπ θ0, θ1 θαη σ είλαη εκπεηξηθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ θξίζηκε 

πίεζε θαη ηελ θξηηηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ.  Ο ππνινγηζκφο έγηλε κε ηελ βνήζεηα 

πηλάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία.
59

  

Ζ πξνζνκνίσζε μεθηλάεη πάληα κε κηα άδεηα κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ θσγηαζίηε, 

φπνπ κφξηα αεξίνπ πξνζηίζεληαη δηαδνρηθά, κέρξη ην ζχζηεκα λα θηάζεη ζε 

ηζνξξνπία, ζηελ απαηηνχκελε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία. Όηαλ θηάζεη ην ζχζηεκα ζε 

ηζνξξνπία μεθηλάεη ην ζηάδην ησλ βεκάησλ παξαγσγήο, φπνπ ππνινγίδνληαη νη 

δηάθνξεο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη θηλήζεηο πνπ επηηξέπνληαη θαηά ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ αιγφξηζκνπ Monte Carlo, είλαη εηζαγσγή κνξίνπ ζηελ θπςειίδα, 

αθαίξεζε κνξίνπ απφ ηελ θπςειίδα, κεηαθίλεζε κνξίνπ κέζα ζηελ θπςειίδα θαη 

πεξηζηξνθή ηνπ κνξίνπ (ρήκα 3.2). ε θάζε βήκα Monte Carlo γίλεηαη επηινγή κηαο 

απφ ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ θηλήζεηο, κε ηελ ίδηα πηζαλφηεηα. Αθνχ επηιεγεί κία απφ 

ηηο ηέζζεξηο θηλήζεηο, ηφηε εθαξκφδεηαη ζε έλα ηπραίν κφξην. Ζ παξαγσγή κηαο 

δηακφξθσζεο πξνο δνθηκή νλνκάδεηαη ξπζκφο δνθηκήο (attempt rate) θαη παξάγεηαη 

κε κηα πηζαλφηεηα αmn, φπνπ m είλαη ε παιηά δηακφξθσζε θαη n είλαη ε θαηλνχξηα θαη 

ηζρχεη αmn= αnm. Ζ πηζαλφηεηα λα είλαη απνδεθηή κηα λέα δηακφξθσζε ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο ζπιινγήο fVT ε νπνία είλαη δίλεηαη απφ ηελ έθθξαζε: 

 

 
1

exp
!

N

mn

B B

Vf E
P

N k T k T

   
    

   
  (3.13) 

 

φπνπ V ν φγθνο ηνπ αεξίνπ, f ε πηεηηθφηεηα  θαη E ε ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

δεδνκέλε δηακφξθσζε. 

 

 

ρήκα 3.2 Οη ηέζζεξηο θηλήζεηο πνπ δνθηκάδνληαη ζηνλ αιγφξηζκν Metropolis Monte 

Carlo, γηα ηελ ξφθεζε κνξίσλ ζε κηα θπςειίδα. 

 

Μετακίνηςη

Καταςτροφή

Δημιουργία

Περιςτροφή
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Ζ ζπλνιηθή ελέξγεηα κηα δηακφξθσζεο m δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

 
m m mE E E    (3.14) 

 

Ο φξνο Emκκ είλαη ε ελέξγεηα κεηαμχ ησλ ξνθεκέλσλ κνξίσλ, ν φξνο Emκδ κεηαμχ 

κνξίσλ θαη ησλ αηφκσλ ηεο δνκήο. 

Ζ πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηή κηα θαηλνχξηα δηακφξθσζε κεηά απφ ηελ δεκηνπξγία 

ελφο κνξίνπ, δειαδή κεηά ηελ πξφζζεζε ελφο κνξίνπ ζην ζχζηεκα είλαη 

 

 1
1

min , exp
( )

K

B B

E EfV
P

k T N k T


  

   
   

 (3.15) 

 

Ο δείθηεο Π ζπκβνιίδεη ηελ παιηά δηακφξθσζε κε αξηζκφ κνξίσλ Ν θαη ν δείθηεο Κ 

ηελ θαηλνχξηα δηακφξθσζε, κε αξηζκφ κνξίσλ Ν+1. Ζ πηζαλφηεηα λα είλαη απνδεθηή 

κηα λέα δηακφξθσζε κε θαηαζηξνθή κνξίνπ (δειαδή, ε θαηλνχξηα δηακφξθσζε, Κ , 

λα έρεη αξηζκφ κνξίσλ Ν-1 θαη ε παιηά, Π, λα έρεη Ν κφξηα) είλαη: 

 

 1


min , expB K

B

k TN E E
P

fV k T


  

   
  

  (3.16)                              

 

Δάλ ε θαηλνχξηα δηακφξθσζε είλαη πξντφλ κεηαθίλεζεο ελφο κνξίνπ (δειαδή, δελ 

δεκηνπξγείηαη ή θαηαζηξέθεηαη έλα κφξην, νπφηε ν αξηζκφο ησλ κνξίσλ κέλεη Ν), 

ηφηε ε πηζαλφηεηα λα είλαη απνδεθηή δίλεηαη απφ ηλ ζρέζε: 

 

 1


min ,exp K

B

E E
P

k T

  
   

  
  (3.17) 
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3.1.5. Configurational biased Monte Carlo 

ηελ πεξίπησζε κεγάισλ κνξίσλ (π.ρ. αιθάληα), ηα νπνία κπνξνχλ λα ιάβνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο ζηνλ ρψξν, νη ππνινγηζκνί, φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, 

είλαη αξθεηά ρξνλνβφξνη, θαζψο πξέπεη λα ππνινγηζηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο 

δηακνξθψζεσλ. Καζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δηακνξθψζεσλ απμάλεηαη αλάινγα 

θαη ν αξηζκφο ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε ην ζχζηεκα λα θηάζεη ζε 

ηζνξξνπία. Μηα κέζνδνο ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ψζηε λα λα 

κεησζεί ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο είλαη απηή ηνπ Panagiotopoulos,
60

 ε γλσζηή σο 

configurational-bias Monte Carlo. Πξφθεηηαη γηα κηα ηξνπνπνίεζε ηεο κεζφδνπ 

Metropolis Monte Carlo, θαηά ηελ νπνία δηακνξθψζεηο πξνο δνθηκή παξάγνληαη κε 

κηα «πξνηίκεζε» πξνο ηηο ελεξγεηαθά ρακειφηεξεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ζχζηεκα 

δνθηκάδεηαη ζηηο πην πηζαλέο δηακνξθψζεηο, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ Monte 

Carlo βεκάησλ λα κεηψλεηαη δξακαηηθά. Ο ξπζκφο δνθηκήο δελ απνηειείηαη απφ κηα 

δηακφξθσζε, φπσο ζηνλ Metropolis αιγφξηζκν, αιιά απφ έλα πιήζνο Κ 

δηακνξθψζεσλ πνπ παξάγνληαη ζε θάζε βήκα, έζησ n(1),…,n(k). Κάζε ηέηνηα 

δηακφξθσζε ιακβάλεη έλα ζηαηηζηηθφ βάξνο w(k). ην ηέινο επηιέγεηαη κηα 

δηακφξθσζε κε πηζαλφηεηα αλάινγε ηνπ βάξνπο, w(k), ζχκθσλα κε ηελ θάησζη 

ζρέζε: 

 

 
1

1 1

1

n n
mn K K
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k k

w Kw
a

w w w
K



 

 

 
  (3.18) 

 

Έηζη, ζε θάζε βήκα ζα επηιερζνχλ γηα δνθηκή νη πην πηζαλέο δηακνξθψζεηο, ρσξίο 

βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ είλαη πηζαλφ λα επηιερζεί κηα δηακφξθσζε κε ξπζκφ 

δνθηκήο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ, αmn<1.  

Όια απηά ηζρχνπλ γηα έλαλ βαζκφ ειεπζεξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κφξην έρεη 

παξαπάλσ βαζκνχο ειεπζεξίαο, ηφηε επαλαιακβάλνληαη φια ηα βήκαηα γηα θάζε 

βαζκφ θαη ζην ηέινο εμάγεηαη έλαο ζπλνιηθφο ξπζκφο δνθηκήο, αmn: 
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   (3.19) 

 

Όπνπ D είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο, d. 

Άπαμ θαη ππνινγηζηεί ν ξπζκφο δνθηκήο, ν αιγφξηζκνο ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα ηελ ζπκβαηηθή κέζνδν 

Metropolis Monte Carlo. Μαδί κε ηελ θαηαζηξνθή, δεκηνπξγία, κεηαθίλεζε θαη 

πεξηζηξνθή ελφο κνξίνπ εληφο ηεο θπςειίδαο, επηπιένλ βαζκφο ειεπζεξίαο είλαη θαη 

ε ζηξέςε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εθ ησλ δεζκψλ ηνπ κνξίνπ (ρήκα 3.3). Ζ γσλία ελφο 

δεζκνχ αιιάδεη θαηά δθ, ην νπνίν επηιέγεηαη απφ κηα θαλνληθή θαηαλνκή κεηαμχ –θ 

θαη θ (ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε γσλία ηνπ δεζκνχ). 

 

 

ρήκα 3.3 Ζ ζηξέςε ελφο δεζκνχ σο επηπιένλ βαζκφο ειεπζεξίαο ζηνλ αιγφξηζκν 

configurational-bias Monte Carlo. 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά βάξε ησλ λέσλ δηακνξθψζεσλ, 

wn, γίλεηαη βάζεη ηεο αθφινπζεο δηαδηθαζίαο: Καζνξίδνπκε πνηνη δεζκνχ ζέινπκε λα 

πεξηζηξέθνληαη (ζην κφξην ηνπ ρήκαηνο 3.4, έζησ νη δεζκνί 2, 3 θαη 5). Σν κφξην, 

ηφηε, ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα, ηα νπνία ελψλνληαη κε έλαλ δεζκφ πξνο ζηξέςε. Έλα 

απφ ηα δχν ηκήκαηα ζην κφξην, ην νπνίν ελψλεηαη κφλν κε έλαλ δεζκφ επηιέγεηαη σο 

θεθαιή. ην ρήκα 3.4 θαίλνληαη ηα ηκήκαηα θαη ε θεθαιή. 

 



57 
 

 

ρήκα 3.4 Μφξην ρσξηζκέλν ζε ηκήκαηα θαη θεθαιή, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζείηαη ζηνλ αιγφξηζκν configurational-bias Monte Carlo. Με θφθθηλν 

ζπκβνιίδνληαη νη δεζκνί πνπ δχλαληαη λα πεξηζηξαθνχλ. 

 

Σα βάξε ππνινγίδνληαη μερσξηζηά γηα ηελ θεθαιή θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα. Γηα ηελ 

θεθαιή: 

 

 exp( )w V     (3.20) 

Όπνπ V είλαη ην ζχλνιν ησλ δηακνξηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο θεθαιήο κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, δειαδή ηα άηνκα ησλ ππφινηπσλ κνξίσλ θαζψο θαη ηα άηνκα ηεο 

δνκήο. 

Γηα ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ κνξίνπ ην βάξνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

 
1 2 .exp( ( ))i i iw V V u        (3.21) 

 

ην βάξνο ηνπ ηκήκαηνο i πεξηιακβάλνληαη νη δηακνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ δχν 

ηκεκάησλ, i+1 θαη i+2, πνπ ην δηαδέρνληαη θαη ζπκβνιίδνληαη κε Vi+1 θαη Vi+2. Δάλ 

δελ ππάξρεη δεχηεξν δηαδνρηθφ ηκήκα, ηφηε ν φξνο Vi+2 απνπζηάδεη. Δπίζεο, ππάξρνπλ 

θαη νη ελδνκνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ νξίδνληαη σο uελδοκορ. 

Οη ππνινγηζκνί ηεο ξφθεζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία έγηλαλ κε ηελ βνήζεηα θψδηθα 

Monte Carlo θαη configuration bias Monte Carlo, φπσο πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, θαη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Material Studio.
6666
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3.2 Μνξηαθή δπλακηθή (Molecular dynamics) 

Ζ κνξηαθή δπλακηθή είλαη κηα κέζνδνο ζπκπιεξσκαηηθή ηεο Monte Carlo, θαηά ηελ 

νπνία ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεξκνθξαζία πάιη, αιιά κέζσ κηα πην ξεαιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Σν ζχζηεκα πεξλάεη απφ δηαδνρηθέο δηακνξθψζεηο, αθνχ ε 

πξνζνκνίσζε εμειίζζεηαη ζηνλ ρξφλν. θνπφο είλαη ε παξαγσγή ησλ ηξνρηψλ ησλ 

αηφκσλ θαη κνξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο 

ηνπ Νεχησλα, ζχκθσλα κε ηηο ηαρχηεηεο ησλ ζσκάησλ θαη ηηο δπλάκεηο πνπ 

αζθνχληαη πάλσ ηνπο. Έηζη, πξνζεγγίδνπκε πην ξεαιηζηηθά ηελ ηζνξξνπία ελφο 

ζπζηήκαηνο απφ φηη ε Monte Carlo κέζνδνο, αιιά κε ηίκεκα κεγαιχηεξν 

ππνινγηζηηθφ θφζηνο. 

Ζ ινγηθή πνπ αθνινπζείηαη ζε έλαλ αιγφξηζκν κνξηαθήο δπλακηθήο, είλαη παξαγσγή 

δηαδνρηθψλ βεκάησλ, ζηα νπνία θάζε θνξά ππνινγίδνληαη νη ζέζεηο ησλ κνξίσλ θαη 

αθνινχζσο νη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηά. Έηζη ππνινγίδεηαη ε ηαρχηεηά ηνπο 

θαη ε ζέζε ηνπο ζηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή, θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία. Ο αξηζκφο ησλ βεκάησλ, θαζψο θαη ε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ απηψλ, 

είλαη παξάκεηξνη πνπ νξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο πξνζνκνίσζεο. ηελ παξνχζα 

εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν αιγφξηζκνο Verlet:
61

 

 

 
   

2  

 

( ) ( )  ( )  1/ 2 ( )

( )   1/ 2 [   ( )]

r t t r t t v t t a t

v t t v t t a t a t t

  

  

     

     
  (3.22) 

 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ αηφκσλ, αληίζηνηρα, φπνπ r(t) ε ζέζε ην 

κνξίνπ ζε ρξνληθή ζηηγκή t θαη r(t+δt) ηελ ρξνληθή ζηηγκε t+δt. δt είλαη ην ρξνληθφ 

βήκα, δειαδή ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ βεκάησλ, 

ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ απαξηίδνπλ κηα πξνζνκνίσζε κνξηαθήο δπλακηθήο. Με v(t) 

θαη v(t+δt) ζπκβνιίδεηαη ε ηαρχηεηα ζηηο αληίζηνηρεο δηαδνρηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη 

κε a(t) θαη a(t+δt) ε επηηάρπλζε. 

  Δπεηδή γίλεηαη ρξήζε ηεο NVT ζπιινγήο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ηξφπνο πνπ 

γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ ζεξκνθξαζία ζπλδέεηαη κε ηελ ηαρχηεηα 
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ησλ ζσκαηηδίσλ ελφο ζπζηήκαηνο, ε νπνία αθνινπζεί θαηαλνκή Maxwell-

Boltzmann: 

 

 
2

3 2

2

2

/

( / )
( )

m kTm
P d e d

kT

  


  
  
 

 (3.23) 

 

κέζσ ηεο ζρέζεο: 

 

 
2

f B

K
T

N k
  (3.24) 

φπνπ Κ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Ν κνξίσλ θαη Νf νη βαζκνί 

ειεπζεξίαο. 

ην  ρήκα 3.5 βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή ηαρπηήησλ γηα ηέζζεξα επγελή αέξηα ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.5 Σππηθή θαηαλνκή Maxwell-Boltzmann γηα ηηο ηαρχηεηεο ηεζζάξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ επγελψλ αεξίσλ. 
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 Γηα λα δψζεη θαλείο ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ζε έλα ζχζηεκα κνξίσλ, δίλεη 

ηαρχηεηεο πνπ λα αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή  Maxwell-Boltzmann. Έηζη ζην πξψην 

βήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ βεκάησλ κηαο πξνζνκνίσζεο κνξηαθήο δπλακηθήο, δίλνληαη 

ζηα κφξηα ηαρχηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ηέηνηα θαηαλνκή. Παξ’ φιν φκσο πνπ νη 

ηαρχηεηεο πνπ παξάγνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν δίλνπλ ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία, ε 

θαηαλνκή δελ παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηελ εμέιημε ηεο πξνζνκνίσζεο. Ζ απφθιηζε 

κπνξεί λα γίλεη κεγάιε εηδηθά γηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ μεθηλήζεη απφ κηα 

δηακφξθσζε ζε θαηάζηαζε εθηφο ηζνξξνπίαο. Γηα λα κείλεη ε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή, 

ζα πξέπεη νη ηαρχηεηεο ζε θάζε βήκα λα πξνζαξκφδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

παξάγνπλ ηελ θαηαλνκή Boltzmann γηα ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Δπηπξφζζεηα, 

έλαο κεραληζκφο πνπ δηαηεξεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζεξκνθξαζία, ζα πξέπεη θαη λα 

παξάγεη δηακνξθψζεηο πνπ ηεξνχλ ηνπο λφκνπο ηεο ζηαηηζηηθήο κεραληθήο. Σέηνηνη 

κεραληζκνί θαινχληαη ζεξκνζηάηεο. 

Έλαο πξψηνο ηέηνηνο ζεξκνζηάηεο ήηαλ ε ηερληθή άκεζεο θιηκάθσζεο ηαρχηεηαο 

(direct velocity scaling), φπνπ θάζε θνξά πνπ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία, νη ηαρχηεηεο ησλ κνξίσλ πξνζαξκφδνληαη βάζεη ηεο απιήο ζρέζεο: 

(πθαηλνπξηα/ππαιηά)
2
=Σεπηζπκεηή/Σζπζηήκαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεξκνζηάηεο ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο γηα λα θέξεη γξήγνξα ζε ηζνξξνπία ζπζηήκαηα πνπ απέρνπλ πνιχ απν απηήλ. 

ηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηνο πην ξεαιηζηηθφο ζεξκνζηάηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηφο πνπ πξφηεηλε ν Berendsen,
62

 φπνπ θάζε ηαρχηεηα 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα ζπληειεζηή: 
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1
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 (3.25)                                              

 

φπνπ η έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ρξφλνο ραιάξσζεο. 

Ο ζεξκνζηάηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ν Nosé-Hoover
63,

 

64,65
 ν νπνίνο πξνζεγγίδεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ξεαιηζηηθέο θαλνληθέο 

ζπιινγέο. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη πξνζηίζεηαη έλαο επηπξφζζεηνο βαζκφο ειεπζεξίαο, 
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ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο δνκήο κε ηελ δεμακελή ζεξκφηεηαο. Οπφηε 

νη εμηζψζεηο θίλεζεο πνπ ιχλνληαη, είλαη απηέο ηνπ εθηεηακέλνπ ζπζηήκαηνο δνκήο 

θαη δεμακελήο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ αληίζηνηρε 

βηβιηνγξαθία. 

 Ο θψδηθαο κνξηαθήο δπλακηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πξνζνκνηψζεηο ηεο 

εξγαζίαο βξίζθεηαη ζην πξφγξακκα DISCOVER.
66

  

 

3.3 Ελεξγεηαθή ειαρηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο – βειηηζηνπνίεζε δνκήο 

Ζ εχξεζε ηεο πην απνδεθηήο θαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

ελέξγεηα ηνπ, αθνχ ε ειάρηζηε ελέξγεηα κηαο θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ζπλεπάγεηαη 

θαη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα βξεζεί ζε απηήλ ην ζχζηεκα. Οη βαζηθνί αιγφξηζκνη 

πνπ νδεγνχλ ζπζηήκαηα ζε δηακνξθψζεηο κηθξφηεξεο ελέξγεηαο είλαη νη εμήο: 

1. Steepest descent 

2. Conjugate gradient 

3. Newton – Raphson 

 

Οη δχν πξψηεο είλαη κέζνδνη πνπ απαηηνχλ κφλν ηελ πξψηε παξάγσγν ηεο ελέξγεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηξίηε θάλεη ρξήζε θαη ηεο δεχηεξεο παξαγψγνπ ηεο ελέξγεηαο 

(Hessian). Θα αλαθεξζνχκε κφλν ζηελ ηξίηε, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία 

σο κέξνο ηεο ηερληθήο ηεο πξνζνκνησκέλεο αλφπηεζεο (παξάγξαθνο 3.5).  

Ζ ελέξγεηα ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε ζεηξά Taylor γχξσ απφ ηελ 

ζέζε ηζνξξνπίαο: 

 

 
21

2
E r E r E r A r      ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  (3.26) 

 

φπνπ r νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζπζηήκαηνο (δηάλπζκα 3N ζηνηρείσλ) ησλ αηφκσλ, δ ην 

βήκα r-r0 απν r ζε έλα βειηησκέλν r0, 0
E r ( ) ε βαζκίδα ηεο ελέξγεηαο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο ζέζεηο ησλ αηφκσλ, ε νπνία είλαη έλαο πίλαθαο 3Ν*3 θαη

0
( )A r ε δεχηεξε παξάγσγνο (Hessian) ηεο ελέξγεηαο σο πξνο ηηο ζέζεηο ησλ αηφκσλ, ε 

νπνία είλαη έλαο πίλαθαο 3Ν*3Ν. 

Σν βήκα δ βξίζθεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

 

 1E r A r  ( ) ( )  (3.27) 

 

Αλ ε ελέξγεηα δίλεηαη απφ έλα θαζαξά αξκνληθφ δπλακηθφ, ηφηε ππνινγίδνληαο ην δ, 

νδεγνχκαζηε ακέζσο ζηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ δίλνπλ ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο 

ελέξγεηαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ελέξγεηα δελ έρεη απιή κνξθή θαη ζην 

αλάπηπγκά ηεο ππάξρνπλ φξνη κεγαιχηεξεο ηάμεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ δ είλαη επαλαιεπηηθή. 

Έλα απφ ηα πην ρξνλνβφξα θνκκάηηα κηαο ηέηνηαο ηερληθήο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

κεγάισλ ζπζηεκάησλ φπσο ν θσγηαζίηεο, είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ Α
-1

. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ε δεχηεξε παξάγσγνο ππνινγίδεηαη κφλν κηα θνξά θαη θαηά ηελ 

επαλάιεςε ησλ βεκάησλ (πξνο αλαδήηεζε ελεξγεηαθνχ ειαρίζηνπ) ρξεζηκνπνηείηαη 

κηα κέζνδνο ελεκέξσζεο απηνχ ηνπ πίλαθα, φπνπ ππνινγίδεηαη κφλν ε πξψηε 

παξάγσγνο. Σέηνηεο ηερληθέο θαινχληαη quasi- Newton. 

Ο αιγφξηζκνο κηαο ηερληθήο quasi – Newton είλαη: 

1. Δθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απν ζέζε ri. Τπνινγηζκφο E r ( ) θαη ( )A r . 

2. Τπνινγηζκφο δ. 

3. Νέεο ζέζεηο ri+1. 

4. Τπνινγηζκφο 1
E r ( )θαη ελεκέξσζε ηνπ 1

( )


A r . Γηα ηελ ελεκέξσζε νη πην 

δηαδεδνκέλεο ζρέζεηο είλαη νη DFP θαη BFGS, απν ηνπο Davidon – Fletcher – Powell 

67
 θαη Broyden – Fletcher – Goldfarb – Shanno,

68
 αληίζηνηρα. 

5. Δπηζηξνθή ζην βήκα 2. 
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6. Λήμε ηεο δηαδηθαζίαο κε ην πέξαο πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ επαλαιήςεσλ ησλ 

βεκάησλ 2 – 4. 

 

Ζ ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κέζνδν DFP είλαη: 
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     (3.28) 

φπνπ 
1


i i

g E E


   θαη ε  ζρέζε ζηελ κέζνδν BFGS είλαη: 
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       (3.29) 

φπνπ 
 

 
i

i

B g
u

g g B g







  
   

 

ηηο πξνζνκνηψζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο BFGS. 

Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο πινπνηήζεθε κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε πην 

πάλσ, ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα FORCITE,
6666

 θαζψο θαη ην GULP.
69

 

 

                                                            

[58]  Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H. and Teller, 

E.v, J. Chem. Phys., 1953, 21, 1087. 

[59]   Smith, J.M. and Van Ness, H.C. [1987] "Introduction to chemical engineering 

thermodynamics", McGraw-Hill Chemical Engineering Series. 

[60] Panagiotopolous, A.Z. Mol. Phys., 1987, 61, 813. 

[61] Swope, W.C., Andersen, H.C., Berens, P.H. and Wilson, K.R., J. Chem. Phys., 

1982, 76, 37 

[62]  Berendsen, H. J. C., Postma, J.P.M., Vangunsteren, W.F., Dinola, A. and Haak, 

J.R., J. Chem. Phys., 1984, 81, 3684 

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, 12 pt, Superscript

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

http://194.177.214.21/WoS/CIW.cgi?SID=W2ICk4LBjhPOEOH68E4&Func=OneClickSearch&field=AU&val=SWOPE+WC&curr_doc=3/4&Form=FullRecordPage&doc=3/4
http://194.177.214.21/WoS/CIW.cgi?SID=W2LdlDN2cmKJ71A6B2e&Func=OneClickSearch&field=AU&val=POSTMA+JPM&curr_doc=24/7&Form=FullRecordPage&doc=24/7
http://194.177.214.21/WoS/CIW.cgi?SID=W2LdlDN2cmKJ71A6B2e&Func=OneClickSearch&field=AU&val=VANGUNSTEREN+WF&curr_doc=24/7&Form=FullRecordPage&doc=24/7
http://194.177.214.21/WoS/CIW.cgi?SID=W2LdlDN2cmKJ71A6B2e&Func=OneClickSearch&field=AU&val=DINOLA+A&curr_doc=24/7&Form=FullRecordPage&doc=24/7
http://194.177.214.21/WoS/CIW.cgi?SID=W2LdlDN2cmKJ71A6B2e&Func=OneClickSearch&field=AU&val=HAAK+JR&curr_doc=24/7&Form=FullRecordPage&doc=24/7
http://194.177.214.21/WoS/CIW.cgi?SID=W2LdlDN2cmKJ71A6B2e&Func=OneClickSearch&field=AU&val=HAAK+JR&curr_doc=24/7&Form=FullRecordPage&doc=24/7


64 
 

                                                                                                                                                                          

[63]  Nosé, S., Mol. Phys., 1984, 52, 255  

[64]  Nosé, S., J. Chem. Phys., 1984, 81, 511    

[65]  Nosé, S., Prog. Theor. Phys., Suppl., 1991, 103, 1 

[66] Accelrys, Inc., San Diego, 1999 

[67] Fletcher, R. and Reeves, C.M., Comp. J., 1964, 6, 163 . 

[68] Shanno, D. F., Math. Comput., 1970, 24, 647.  

[69] Gale, J.D. and Rohl, A.L. Mol. Simulation, 2003, 29, 291-341.  



65 
 

Κεθάιαην 4.  

Πξνζνκνίσζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ δνκή 

 

 

4.1 ύληνκε αλαθνξά ζε ζπλήζεηο ηερληθέο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο 

ζεξκηθήο απόθξηζεο 

 

Πξνβιήκαηα φπσο ην ζέκα ηεο ζεξκηθήο απφθξηζεο κηαο δνκήο, ην νπνίν εληάζζεηαη 

ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηεο απφθξηζεο κηαο δνκήο ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (πρ 

κεραληθή ηάζε), κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε πξνζνκνησηέο θαη κεζφδνπο 

κνληεινπνίεζεο. ε αηνκηθφ επίπεδν, άπαμ θαη ππάξρεη κηα ζσζηή ελαξθηήξηα δνκή 

θαη ζσζηή απφδνζε ησλ δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ, κέλεη λα επηιερζεί ε 

θαηάιιειε ηερληθή. Μηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο γηα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε κηα δνκήο είλαη ε κέζνδνο ελεξγεηαθήο ειαρηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ 

νπνία νη δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο, θαζψο θαη νη ζέζεηο ησλ αηφκσλ εληφο 

ηεο, κεηαβάιινληαη κε γλψκνλα ηελ εχξεζε θαηάζηαζεο ρακειφηεξεο ελέξγεηαο. Αλ 

θαη είλαη κηα γξήγνξε θαη αμηφπηζηε κέζνδνο, ην κεηνλέθηεκά ηεο είλαη πσο δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ ζεξκνθξαζία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζην δηθφ καο πξφβιεκα ε 

ζεξκνθξαζία είλαη πνζφηεηα θαζνξηζηηθή ζεκαζίαο, ε ηερληθή θαζίζηαηαη κε 

ιεηηνπξγηθή. Οη δχν πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ, νη νπνίεο 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πιεζψξα πξνβιεκάησλ, θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηε 

ζεξκνθξαζία, είλαη ε κνξηαθή δπλακηθή θαη ε Monte Carlo. Ωζηφζν έρνπλ δχν 

βαζηθά πξνβιήκαηα: Πξψηνλ, ε αθξίβεηά ηνπο κεηψλεηαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, 

θαζψο αγλννχλ ηνλ θβαληηθφ ραξαθηήξα ησλ δνλήζεσλ θαη ηελ ελέξγεηα ζε κεδεληθή 

ζεξκνθξαζία (zero point energy). Μηα άιιε ηερληθή ε νπνία εθαξκφζζεθε θαηά ην 

παξειζφλ απφ ηνλ γξάθνληα είλαη απηή ηεο πξνζνκνησκέλεο αλφπηεζεο.

70
 Ζ ηερληθή είλαη έλαο ζπλδπαζκφο κνξηαθήο δπλακηθήο θαη ελεξγεηαθήο 

ειαρηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νπνία ην ζχζηεκα, κε δνκή Υ0, ζηαδηαθά, θαη μεθηλψληαο 

απφ κηα αξρηθή ζεξκνθξαζία Σ0, κεηαβαίλεη ζε φιν θαη πςειφηεξεο κέρξη κηα 

κέγηζηε, Σηει. φπνπ θαη ςχρεηαη επηζηξέθνληαο ζηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία, ε νπνία 

είλαη θαη ε δεηνχκελε. Πην αλαιπηηθά, ε δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ δχν νκάδεο 

βεκάησλ. Αξρηθά ην ζχζηεκα αθήλεηαη λα ηζνξξνπήζεη ζε κηα ζεξκνθξαζία, ε νπνία 
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απνηειεί ηελ επηζπκεηή ζηελ νπνία ζέινπκε λα νδεγήζνπκε ην ζχζηεκα, κε ηελ 

βνήζεηα βεκάησλ κνξηαθήο δπλακηθήο ζε θαλνληθή ζπιινγή (NVT). Μεηά αθνινπζεί 

ελεξγεηαθή ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, σο δεχηεξν ζηάδην. Απηφ ην δεχγνο 

ζηαδίσλ επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε βήκα, θαζψο ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη. Σν 

επφκελν δεχγνο ζηαδίσλ δειαδή ζα είλαη ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη ζην ζηάδην ηεο κνξηαθήο δπλακηθήο. Μέζα απφ δηαδνρηθά 

ζεξκνθξαζηαθά βήκαηα, ην ζχζηεκα θηάλεη ζε κηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία. Αθνινπζεί 

πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, αθνινπζψληαο ηνλ ίδην αξηζκφ ζεξκνθξαζηαθψλ βεκάησλ, 

έσο φηνπ ην ζχζηεκα θηάζεη ζηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία. Απηή ε δηαδξνκή είλαη έλαο 

θχθινο πξνζνκνησκέλεο αλφπηεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4.1, ν νπνίνο 

κπνξεί λα επαλαιεθζεί πάλσ απφ κία θνξά.  

 

 

 
ρήκα 4.1. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο θχθινπ πξνζνκνησκέλεο αλφπηεζεο. Σν 

ζχζηεκα, κέζσ δηαδνρηθψλ βεκάησλ κνξηαθήο δπλακηθήο θαη ελεξγεηαθήο 

ειαρηζηνπνίεζεο, μεθηλάεη απφ ηελ δεηνχκελε ζεξκνθξαζία Σ0 ζεξκαίλεηαη θαη 

θαηαιήγεη πάιη ζηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία. 

 

 

Ζ ηδέα πίζσ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή βξίζθεηαη ζηελ ρξήζε ηεο κνξηαθήο 

δπλακηθήο παξάιιεια κε ηελ ελεξγεηαθή ειαρηζηνπνίεζε, κε ζθνπφ λα πξνζδνζεί 

ζην ζχζηεκα ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Αθνχ ην ζχζηεκα ηζνξξνπήζεη ζε κηα 

Δομή Χτελ., Ττελ.Δομή Χ1, Τ1Δομή Χ0, Τ0

Δομή Χ’
1, Τ1

… Χi, Τi …  

Δομή Χ’
0, Τ0
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ζεξκνθξαζία, ηφηε ειαρηζηνπνηείηαη ελεξγεηαθά, πεηπραίλνληαο έηζη βέιηηζηε δνκή 

ζηελ εθάζηνηε ζεξκνθξαζία. Οδεγψληαο δε ηελ δνκή ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, 

πξνζπαζνχκε λα ηελ απεγθισβίζνπκε απφ ηνπηθά ειάρηζηα ζηα νπνία έρεη παγηδεπηεί 

θαη λα ηελ θέξνπκε, επηζηξέθνληαο ζηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία, φζν πην θνληά είλαη 

εθηθηφ ζε έλα νιηθφ ελεξγεηαθφ ειάρηζην (global minimum).
7070

 Απηφ δελ ζα ήηαλ 

εθηθηφ κε ρξήζε κεζφδνπ ελεξγεηαθήο ειαρηζηνπνίεζεο κφλν. 

Ζ ηερληθή εθαξκφζηεθε κε επηηπρία γηα ηελ πξφβιεςε ησλ λέσλ ζέζεσλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηα κε-πιεγκαηηθά ηφληα ηνπ θσγηαζίηε κέζα ζηελ κνλαδηαία 

θπςειίδα, θαζψο ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη. Ωζηφζν, δελ κπφξεζε λα πξνβιεθηεί 

ζσζηά ε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηεο θπςειίδαο. Οη ηηκέο ηνπ φγθνπ πάλσ απφ 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ παξνπζίαδαλ κηθξέο δηαθπκάλζεηο, δηακνξθψλνληαο 

νπζηαζηηθά έλαλ κεδεληθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο, θάηη πνπ, ζχκθσλα κε ην 

Κεθάιαην 2, αιιά θαη κε απηά πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην, δελ ηζρχεη. 

 

 

4.2 Δπλακηθή πιέγκαηνο (Lattice Dynamics) 

 

Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο επίδξαζεο ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πάλσ ζηελ 

δνκή θαη ηνλ φγθν κηαο δενιηζηθήο κνλαδηαίαο θπςειίδαο επηιέμακε ηειηθά ηελ 

ηερληθή δπλακηθήο πιέγκαηνο (Lattice dynamics). Πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή 

παξεκθεξή κε απηή ηεο ελεξγεηαθήο ειαρηζηνπνίεζεο, κφλν πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε πνζφηεηα πξνο ειαρηζηνπνίεζε είλαη ε ειεχζεξε ελέξγεηα Gibbs, ε 

νπνία δίλεηαη απφ ηελ θάησζη ζρέζε: 

 

 

 F A pV E TS pV       (4.1) 

 

Όπνπ Α ε ειεχζεξε ελέξγεηα Helmholtz, p θαη V είλαη ε πίεζε θαη ν φγθνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αληίζηνηρα, T είλαη ε ζεξκνθξαζία, θαη S ε εληξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ επηινγή ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο σο πνζφηεηα πνπ θαζνξίδεη ηελ βέιηηζηε δνκή 

ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο έρεη πνιιαπιά νθέιε. Καη’ αξράο, θνηηψληαο ηελ 

ρέζε 4.1, είλαη θαλεξφ φηη έρεη ελζσκαησζεί ε ζεξκνθξαζία ζηνπο ππνινγηζκνχο 

καο (T). Γεχηεξνλ, ε ειεχζεξε ελέξγεηα Gibbs είλαη ε θαηάιιειε πνζφηεηα πνπ 
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νξίδεη ηελ ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία ελφο ζπζηήκαηνο ζε ζπλζήθεο ζηαζεξήο πίεζεο 

θαη ζεξκνθξαζίαο – δειαδή, νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο κειεηάκε ην θαηλφκελν ηεο 

ζεξκηθήο δηαζηνιήο/ζπζηνιήο ησλ πιηθψλ. Σξίηνλ, γξάθνληαο πην αλαιπηηθά ηελ 

ζρέζε 

 

 stat vibF E E TS pV      (4.2) 

 

είλαη δηαθξηηέο δχν ζπλεηζθνξέο ζηελ πνζφηεηα ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο: ε 

ζπλεηζθνξά ηεο ζηαηηθήο ελέξγεηαο (ε πνζφηεηα πνπ ειαρηζηνπνηείηαη ζηηο 

ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ειαρηζηνπνίεζεο ελέξγεηαο) θαη ε ζπλεηζθνξά ιφγσ δνλήζεσλ  

Ζ ηειεπηαία δίλεηαη απφ ηελ ελέξγεηα ιφγσ δνλήζεσλ, Δvib θαζψο θαη ηελ εληξνπία, 

S. Απηέο νη δπν πνζφηεηεο, φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα, γξάθνληαη αλαιπηηθά σο 

άζξνηζκα πάλσ ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο δφλεζεο ηνπ πιέγκαηνο. Ζ παξνπζία απηψλ 

ησλ φξσλ θαιχπηεη ηελ αδπλακία ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ηερληθψλ (κνξηαθή δπλακηθή 

θαη Monte Carlo), νη νπνίεο ακεινχλ ηνλ θβαληηθφ ραξαθηήξα ησλ δνλήζεσλ θαζψο 

θαη ηελ παξνπζία ελέξγεηαο αθφκα θαη ζε κεδεληθή ζεξκνθξαζία. 

 

4.2.1 Βαζηθέο έλλνηεο 

Ζ καθξνζθνπηθή αληίιεςε πσο ε χιε ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο είλαη ζηαζεξή, είλαη 

απιψο κηα θαηλνκεληθή αλαπαξάζηαζε. Σν ζηαηηθφ κνληέιν, ην νπνίν ζε πνιιέο 

εθαξκνγέο, φπσο ε αλαπαξάζηαζε κηαο δνκήο ζε αηνκηθφ επίπεδν, βάζε ησλ κέζσλ 

ζέζεσλ ησλ αηφκσλ, βξίζθεη εθαξκνγή θαη απινπζηεχεη ηα πξνβιήκαηα. Ωζηφζν, 

είλαη γλσζηφ πσο ηα άηνκα δελ είλαη αθίλεηα αιιά δνλνχληαη γχξσ απφ ζέζεηο 

ηζνξξνπίαο. Απηέο νη θηλήζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε ηδηφηεηεο ηεο χιεο 

φπσο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο (ζεξκνρσξεηηθφηεηα), ζεξκηθή δηαζηνιή, κεηαβνιέο 

θάζεσλ, ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη άιιεο ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο. Απφ ηνπο πξψηνπο 

πνπ εηζήγαγαλ ην κνληέιν ηαιαληνχκελσλ αηφκσλ ζηε ζηεξεά θαηάζηαζε ήηαλ ν 

Einstein, φπνπ κε ην νκψλπκν κνληέιν ηνπ έδσζε πξψηε εμάξηεζε ηεο 

ζεξκνρσξεηηθφηεηαο απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Αξγφηεξα ε πξνζέγγηζε απηή 

βειηηψζεθε απφ ην κνληέιν ηνπ Debye, φπνπ ζε θάζε ζεξκνθξαζία ππάξρεη φρη κηα 

ραξαθηεξηζηηθή ζπρλφηεηα, αιιά κηα θαηαλνκή ζπρλνηήησλ. 
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4.2.2 Ζ αξκνληθή παξαδνρή θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ ππνινγηζηηθή ηερληθή ηεο 

δπλακηθήο πιέγκαηνο 

 

Μηα εθ ησλ βαζηθφηεξσλ παξαδνρψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε πξνζέγγηζή καο ησλ 

δνλνχκελσλ αηφκσλ, θαη θαη’ επέθηαζε ε ππνινγηζηηθή κέζνδνο, είλαη ε αξκνληθή 

παξαδνρή. Έζησ πσο ην πιηθφ καο είλαη κηα γξακκηθή αιπζίδα αηφκσλ, κάδαο m, ζε 

απφζηαζε α κεηαμχ ηνπο (ρήκα 4.2(α)). Θεσξψληαο πσο νη δπλάκεηο αλαπηχζζνληαη 

κφλν κεηαμχ γεηηνληθψλ αηφκσλ, αλ ε(α) είλαη ε ελέξγεηα κεηαμχ δχν αηφκσλ, ε 

ζπλνιηθή ελέξγεηα κηαο αιπζίδαο Ν αηφκσλ είλαη: 

 

 E N  (4.3) 

 

 

 

 
ρήκα 4.3. Μνλναηνκηθή αιπζίδα (α) ζε ηζνξξνπία θαη (β) δηαηαξαγκέλε, φπνπ θάζε 

άηνκν βξίζθεηαη κεηαηνπηζκέλν απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ. 

 

Αλ ζεσξήζνπκε πσο ηα άηνκα κεηαθηλνχληαη θαηά κηα κηθξή απφζηαζε u ζε ζρέζε 

κε ηελ κεηαμχ ηνπο α (ρήκα 4.2(β)), ηφηε ε ζπλνιηθή ελέξγεηα είλαη απηή ηεο 

ζηαηηθήο αιπζίδαο ζπλ ηνλ πξφζζεην φξν ιφγσ ηεο κεηαηφπηζεο απφ ηελ ζέζε 

ηζνξξνπίαο, ν νπνίνο γξάθεηαη σο αλάπηπγκα Taylor: 

 

  1

1

1

!

s
s

n ns
s n

E N u u
s u


 




  


   (4.4) 

……

a

……

a

un-2 un-1 un un+1 un+2

(α)

(β)



70 
 

 

φπνπ un είλαη ε κεηαηφπηζε ηνπ n αηφκνπ.  Ζ πξψηε παξάγσγνο ηεο ελέξγεηαο θαηά u 

είλαη κεδεληθή, θαζψο ην ζχζηεκα είλαη ζε ηζνξξνπία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

κεηαηφπηζε u είλαη πνιχ κηθξή, κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε φξνπο κεγαιχηεξνπο ηεο 

δεχηεξεο ηάμεο. Οπφηε ε ελέξγεηα ιφγσ δνλήζεσλ γίλεηαη: 

 

 
2

2

12

1

2
( )

n n

n

E u u
u





 


  (4.5) 

 

Ζ ελέξγεηα ηνπ πιέγκαηνο γίλεηαη ε ελέξγεηα ελφο ζπλφινπ αξκνληθψλ ηαιαλησηψλ. 

Γη’ απηφ ην ιφγν απηή ε παξαδνρή θαιείηαη αξκνληθή. 

Ζ θίλεζε ηνπ n αηφκνπ ζε απηή ηελ αιπζίδα δίλεηαη σο κηα ππέξζεζε φισλ ησλ 

ηξφπσλ δφλεζεο: 

 

 ( ) exp[ ( )]
n k

k

u t u i kx t    (4.6) 

 

Όπνπ k θαη φ ν θπκαηάξηζκνο θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ ηξφπνπ δφλεζεο, αληίζηνηρα, uk 

ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο θαη x ε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηε κνλναηνκηθή αιπζίδα. Δδψ 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε κνλναηνκηθή αιπζίδα νπζηαζηηθά απνηειεί έλα ηδεαηφ 

θξπζηαιιηθφ ζηεξεφ κε έλα άηνκν αλά κνλαδηαία θπςειίδα. Ζ γεληθή πεξίπησζε 

είλαη έλα ζηεξεφ Μ θπςειίδσλ, κήθνπο a, κε Ν άηνκα αλά θπςειίδα, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην ρήκα 4.4.  

 

 

 
ρήκα 4.4. Μνλνδηάζηαηε δηάηαμε θπςειίδσλ, κε Ν άηνκα/θπςειίδα. 

 

 

Ζ θίλεζε ηνπ j αηφκνπ ζηελ θπςειίδα l ηφηε δίλεηαη σο ππέξζεζε φισλ ησλ ηξφπσλ 

κε θπκαηάξηζκν k: 

……

a
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,

( , ) ( , , )exp[ ( ( ) ( , ) )]
n

k

u jl t U j k i kr jl k t


      (4.7) 

 

 

 

Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ην k είλαη δηαθξηηέο θαη δίλνληαη απφ ηε ζρέζε: 

 

 
2

0 1  ,   , , ..,
m

k m M
Ma


   (4.8) 

 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ππνινγηζκνχο ηεο δπλακηθήο ηνπ πιέγκαηνο είλαη 

απηφο ησλ ζπρλνηήησλ δφλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Λεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ 

ζην πνιχ θαηαηνπηζηηθφ, ζρεηηθφ βηβιίν ηνπ M. T. Dove, κε ηίηιν Introduction to 

Lattice Dynamics.
71

 Δδψ ζα αλαθεξζνχλ πεξηιεπηηθά νη βαζηθέο ζρέζεηο. Γηα 

δεδνκέλε ηηκή ηνπ k, ζπλδένληαη νη ζπρλφηεηεο δφλεζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ησλ κεηαηνπίζεσλ ησλ δνλήζεσλ κέζσ ηνπ ιεγφκελνπ δπλακηθνχ 

πίλαθα (dynamical matrix): 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )e k k D k e k   (4.9) 

 

 Όπνπ Ω(k) είλαη δηαγψληνο πίλαθαο κε ζηνηρεία φ
2
(k,λ), γηα θάζε ηξφπν δφλεζεο λ. 

e(k) είλαη πίλαθαο 3Ν×3Ν πνπ δίλεη ηηο κεηαηνπίζεηο απφ ηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο, 

νλνκάδεηαη δηάλπζκα πφισζεο θαη έρεη ζηνηρεία
( , , )

j a
m U j k 

, φπνπ mj ε κάδα ηνπ j 

αηφκνπ θαη 
( , , )

a
U j k 

 ε κεηαηφπηζε ηνπ j αηφκνπ θαηά ηελ α δηεχζπλζε (x,y,z) γηα 

ηνλ λ ηξφπν ηαιάλησζεο.  

 

 

2

2

2

1

2

3



( , )

( , )

( ) .

.

( , )

k

k

k

k N







 
 
 
 
 
 
 
 

  (4.10) 
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θαη D(k) είλαη ν 3Ν×3Ν δπλακηθφο πίλαθαο, ν νπνίνο γξάθεηαη ππφ ηε κνξθή 3×3 

ηκεκάησλ. Κάζε ηέηνην ηκήκα αθνξά ζε έλα δεχγνο αηφκσλ j θαη j
’
. Σα ηκήκαηα 

δίλνληαη σο: 

 
0

1
0

'

''

' ' '
( , ) exp( [ ( ) ( )])j j

l

lj j

D jj k ik r j l r j
m m

 

 
 
 
 
 

    (4.11) 

 

φπνπ 0

2


'

' '
 

( ) ( )
j j

l

E

u jl u j l
 

 
 
 
 
 



  , κε Δ ηελ ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ πιέγκαηνο. 

Απφ ηελ ρέζε 4.10 θαίλεηαη πσο ην ηεηξάγσλν ησλ ζπρλνηήησλ είλαη νη ηδηνηηκέο 

ηνπ δπλακηθνχ πίλαθα θαη νη ζρεηηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ ηαιαληψζεσλ είλαη ηα 

ηδηνδηαλχζκαηά ηνπ. 

Έρνληαο ηηο δνλήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνπο δχν 

δνλεηηθνχο φξνπο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο εληξνπίαο, ζηελ ρέζε 4.1 ηεο ειεχζεξεο 

ελέξγεηαο Gibbs. Αλαιπηηθά γξάθεηαη: 

 

 

 
1

1
2,

( ) ln( exp( ))
vib B

k B

E TS k k T
k T




 
     

 
   (4.12) 

 

Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο Gibbs αθνινπζεί παξφκνηα βήκαηα κε 

απηά ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζηαηηθήο ελέξγεηαο, φπσο αλαπηχρζεθε ζην Κεθάιαην 

3. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηα Helmholtz, Α, ε πξψηε παξάγσγφο ηεο 

ππνινγίζηεθε αλαιπηηθά απφ ηνλ Kantorovich
72

 θαη δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

  

 
'' '' ''

2

' ' '

, ,

1 1

2 ( , ) 2
exp( ) 1

static

T k

B

EA

k

k T
  



    

  
      
         

           
  

   (4.13) 

 

Ζ παξάγσγνο ησλ ζπρλνηήησλ σο πξνο ζπληεηαγκέλεο ή φγθν ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο 

παξαγψγνπ ηνπ δπλακηθνχ πεδίνπ, D(k): 
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2

*( , ) ( )
( ) ( )m m

k m D k
e k e k



 

   
   

   
 (4.14) 

 

Ο δπλακηθφο πίλαθαο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ρέζε 4.14, πξνυπνζέηεη ηελ 

δεχηεξε παξάγσγν ηεο ελέξγεηαο. πλεπψο, γηα λα αθνινπζήζνπκε ηελ ηερληθή πνπ 

αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγσγν, ζα ρξεηαζηνχκε ηελ ηέηαξηε παξάγσγν 

ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο Α, θάηη πνπ είλαη ππνινγηζηηθά αζχκθνξν. Έηζη, ε Hessian 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζηαηηθή ελέξγεηα, ππνζέηνληαο πσο ε ειεχζεξε ελέξγεηα δελ 

ζπλεηζθέξεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ θακππιφηεηα ηεο ελέξγεηαο. Πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ηερληθή θαη ην πξφγξακκα GULP ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηνπο ππνινγηζκνχο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ δνπιεηά ησλ Gale θαη Rohl.
73

 

Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε παξαδνρή ηεο αξκνληθφηεηαο 

ησλ ηαιαληψζεσλ βάδεη έλαλ πεξηνξηζκφ ζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ζην νπνίν κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί. ε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο νη ηαιαληψζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

αξκνληθέο. Καζψο, φκσο, ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη, ην πιάηνο ησλ ηαιαληψζεσλ 

απμάλεηαη, νη δνλήζεηο γίλνληαη φιν θαη πην έληνλεο θαη νπζηαζηηθά αλαξκνληθέο. Οη 

ζρέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή πνπ έρνπκε θάλεη, πσο έρνπκε έλα ζχλνιν 

αξκνληθψλ ηαιαλησηψλ δελ ηζρχνπλ, ζπλεπψο δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία ηηο ζπρλφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαη’επέθηαζε 

θαζίζηαηαη αδχλαηνο ν ππνινγηζκφο ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ρξήζε ηεο κνξηαθήο δπλακηθήο ε νπνία ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο δελ αληηκεησπίδεη ηέηνηα πξνβιήκαηα. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, πσο 

αλάινγα ην πξφβιεκα θαη ηηο ζπλζήθεο, έρνπκε ηερληθέο πνπ δξνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ δπλακηθή πιέγκαηνο ιακβάλεη ππφςε ηνλ θβαληηθφ ραξαθηήξα 

ησλ δνλήζεσλ θαη πξνβιέπεη ηελ ελέξγεηα ζε κεδεληθή ζεξκνθξαζία, ελψ ε κνξηαθή 

δπλακηθή αγλνεί κελ βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, αιιά ζε 

απμεκέλεο είλαη πην ζηαζεξή θαη ιεηηνπξγηθή. Πάλησο, ε δπλακηθή πιέγκαηνο κέζσ 

ηεο παξαδνρήο ησλ αξκνληθψλ ηαιαλησηψλ ηζρχεη έσο θαη κέρξη ην κηζφ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηήμεο ελφο ζηεξενχ. 
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Κεθάιαην 5.  

Πεηξακαηηθό κέξνο – ιήςε κεηξήζεσλ κε ηελ ηερληθή 

ζθέδαζεο αθηίλσλ Υ θόλεσο (powder XRD) 

 

Εηζαγσγή 

Σν θαηλφκελν ηεο ζεξκηθήο απφθξηζεο ηνπ θξπζηάιινπ, αιιά θαη γεληθφηεξα νη 

κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ ελφο πνξψδνπο, φηαλ ε θαηάζηαζή ηνπ κεηαβάιιεηαη (άζθεζε 

κεραληθήο ηάζεο, ξφθεζε κνξίσλ), ηα νπνία κειεηήζεθαλ κε πξνζνκνηψζεηο ζηνλ 

ππνινγηζηή, κειεηήζεθαλ θαη πεηξακαηηθψο. 

Έλαο βαζηθφο ιφγνο είλαη πσο ππάξρνπλ ζεξκνθξαζηαθέο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο δελ 

έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ φγθν ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ NaX. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζέινπκε λα αλαπηχμνπκε έλα κνληέιν πνπ ζα αλαπαξάγεη κε πηζηφηεηα ηελ 

ζεξκνθξαζηαθή απφθξηζε ηνπ πιηθνχ, ρξεηαδφκαζηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

ηηκέο ηνπ φγθνπ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Πέξαλ ηνχηνπ, ρξεηάζηεθε, φπσο ζα 

αλαθεξζεί θη αξγφηεξα, λα κεηξεζεί ν φγθνο δενιίζσλ ζπλαξηήζεη ξνθεκέλσλ 

κνξίσλ ζην πνξψδεο ηνπ.  

Οη κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ πνπ κειεηάκε, φπσο ζα θαλεί θαη ζηα απνηειέζκαηα, είλαη 

ηεο ηάμεο ηνπ 1/100. Υξεηαδφκαζηε, ινηπφλ, κηα ηερληθή ε νπνία λα έρεη ηέηνηα 

αθξίβεηα. Θα θαηαθχγνπκε ζε κηα φρη καθξνζθνπηθή ηερληθή, αιιά κηα πνπ λα 

δηεηζδχεη ζε αηνκηθφ επίπεδν. Υξεζηκνπνηήζακε ζθέδαζε αθηίλσλ Υ (XRD), ε νπνία 

σο γλσζηφλ είλαη κηα κε θαηαζηξεπηηθή κέζνδνο, πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνκή 

θξπζηαιιηθψλ ζηεξεψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν. Ζ ηερληθή είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζε 

πάκπνιινπο θιάδνπο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, δνθηκαζκέλε επί δεθαεηίεο. 

πλεπψο δελ έρεη θάπνην ελδηαθέξνλ λα παξαηεζνχλ εδψ νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα θαηαθχγεη ζε νινθιεξσκέλα ζπγγξάκκαηα πνπ αζρνινχληαη 

κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.
74-76

 Δκείο ζα εζηηαζηνχκε ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ρξήζε ηεο ηερληθήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθνχ καο 

πεηξάκαηνο. Γειαδή, ηελ δηάηαμή καο θαη ηηο επηινγέο πνπ θάλακε γηα λα 

βειηηζηνπνηήζνπκε ηελ ιήςε ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 
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Μηα βαζηθή δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζε πεηξάκαηα αθηίλσλ Υ είλαη ε κνξθή ηνπ 

δείγκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κνλνθξχζηαιινο ή ζθφλε. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε έρνπκε έλα πιήζνο θξπζηαιιηηψλ, δηαηεηαγκέλσλ ζε ηπραία θαηεχζπλζε. 

Οη αληίζηνηρεο ηερληθέο κέηξεζεο ησλ δχν κνξθψλ είλαη γλσζηέο σο single crystal 

diffraction θαη powder XRD, αληίζηνηρα. 

Γεληθά, ε ζθέδαζε αθηίλσλ Υ ζε κνλνθξχζηαιινπο ζεσξείηαη πην απνηειεζκαηηθή 

κέζνδνο, ηεο νπνία ηα θάζκαηα έρνπλ ηελ βέιηηζηε αλάιπζε, αληίζεηα κε ηα 

θάζκαηα απφ ζθέδαζε ζθφλεο φπνπ πνιιά θαηλφκελα, φπσο ε αλαπφθεπθηε 

δηαπιάηπλζε ησλ θνξπθψλ, αιινηψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο. Ο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν επηιέγεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ζθέδαζε αθηίλσλ Υ θφλεσο είλαη 

επεηδή πνιχ απιά είλαη δχζθνιε ε παξαζθεπή κνλνθξπζηάιισλ. Έηζη θαη ζηε δηθή 

καο πεξίπησζε νη δεφιηζνη παξαζθεπάδνληαη θαη κεηξνχληαη ζε κνξθή ζθφλεο. Σν 

κεηνλέθηεκα ηεο ηερληθήο είλαη ε απψιεηα ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ηπραίν 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θξπζηαιιηηψλ,
77

 θαζψο θαη ε επηθάιπςε δηαθνξεηηθψλ 

θνξπθψλ ζην θάζκα θφλεσο (Powder diagram). Ωζηφζν έρεη θαη πιενλεθηήκαηα πνπ 

ηελ θαζηζηνχλ κηα ηερληθή αληαγσληζηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ζθέδαζεο 

κνλνθξπζηάιισλ. Καηά πξψηνλ, καο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζνπκε πιηθά 

πνπ δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ζε κνξθή κνλνθξπζηάιισλ. Καηά δεχηεξνλ, ε 

πξνεηνηκαζία θαη ηνπνζέηεζε ηνπ δείγκαηνο είλαη πνιχ απιή σο δηαδηθαζία, ζε 

αληίζεζε κε απηή ηνπ αληίζηνηρνπ κνλνθξχζηαιινπ. Δπίζεο, ε κέηξεζε γηα ηζάξηζκα 

ζεκεία είλαη πην γξήγνξε. Σέινο, ζε κνξθή ζθφλεο είλαη πνιχ εχθνιν λα 

πξνεηνηκαζηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ κείγκαηα, θάηη πνπ κε ηνπο κνλνθξπζηάιινπο 

είλαη αδχλαην. 

 

5.1 Δηάηαμε-ιήςε κεηξήζεσλ 

Ζ δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο κεηξήζεηο είλαη Bragg-Brentano, κηα ηππηθή 

κνξθή ηεο νπνίαο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.1. Ζ πεγή θαη ν κνλνρξσκάηνξαο, ν νπνίνο 

ιακβάλεη ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία, κεηαβάιινπλ ηαπηνρξφλσο ηηο γσλίεο ηνπο 

ελψ ν δεηγκαηνθνξέαο κέλεη ζηαζεξφο.  
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ρήκα 5.1. Σππηθή δηάηαμε Bragg-Brentano. (1) Πεγή, (2) Γέθηεο, (3) θίιηξν 

απφθιηζεο, (4) θίιηξν, (5) δεηγκαηνθνξέαο, (6) δείγκα θφλεσο. 

 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζαξψλνληαη δηαθνξεηηθά θξπζηαιιηθά επίπεδα (ρήκα 4.2), 

βάζεη ηνπ λφκνπ ηνπ Bragg (ρέζε 4.1), φπνπ ε κεηαβνιή ηεο γσλίαο ζπλεπάγεηαη 

πεξίζιαζε ηεο αθηηλνβνιίαο απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα:  

 

 
2 sin

n
d




   (4.1) 

 

Όπνπ ι είλαη ην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο, n αθέξαηνο αξηζκφο, ζ ε γσλία 

πξφζπησζεο θαη d ε απφζηαζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ επηπέδνπ. 

 

1 2
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θ θ
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ρήκα 5.2. πκβάιινπζεο αθηίλεο ππφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο (ζ1, ζ2) , δηαζιψληαη απφ 

δηαθνξεηηθά θξπζηαιιηθά επίπεδα (d1, d2). 

 

Ζ πεγή εθπέκπεη αθηηλνβνιία CuKa, ε νπνία πεξλάεη απφ δηάθξαγκα (divergence 

slit) ηεο πιάηνπο 0.1 mm. Ζ αλαθιψκελε δέζκε δηέξρεηαη κέζα απφ antiscatter slit 

θαη αθνινχζσο απφ δηάθξαγκα απνθνπήο ηεο CuKa2 γξακκήο. Οη κεηξήζεηο 

ιακβάλνληαλ κε βήκα γσλίαο 0.02 κνηξψλ, ελψ ν ρξφλνο έθζεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο 

αλά βήκα, αλαιφγσο κε ηελ πεξίζηαζε, θπκαηλφηαλ κεηαμχ 2 θαη 5 δεπηεξνιέπησλ. 

Σν πείξακα κπνξεί λα γίλεη πην ζχλζεην ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαδφκαζηε ειεγρφκελεο 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζηίζεηαη ζην ζχζηεκα θνχξλνο, 

κέζα ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ν δεηγκαηνθνξέαο. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη είηε ππφ θελφ είηε ππφ ειεγρφκελε πίεζε, ζηέιλνληαο ξνή ηνπ 

επηζπκεηνχ αεξίνπ εληφο ηνπ θνχξλνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία, ζε ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί αξγφηεξα, έγηλε ρξήζε εμαλίνπ κε ζθνπφ ηελ 

ξφθεζή ηνπ απφ ζθφλε ζηιηθαιίηε (Silicalite-1). Ζ ελ ιφγσ πεηξακαηηθή δηάηαμε, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ θνχξλν θαη ην ζχζηεκα ξνήο, θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην ρήκα 

5.3.  

 

 

n

d1

θ1

θ1

d2

θ2

θ2

θ1

θ1θ2

θ2
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ρήκα 5.3. χλζεηε δηάηαμε γηα ιήςε κεηξήζεσλ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, φπνπ 

ην δείγκα εθηίζεηαη ζε ξνή εμαλίνπ, κε ζθνπφ ηελ ξφθεζή ηνπ εληφο ηνπ πνξψδνπο 

ηνπ δενιίζνπ. 

 

 

Ρεχκα αέξα, ηε ξνή ηνπ νπνίνπ ειέγρνπκε κέζσ ηνπ ξπζκηζηή καδηθήο ξνήο (mass 

flow controller),  πεξλάεη κέζα απφ ηνλ θνξεζηή εμαλίνπ, θαη ην παξεπφκελν αέξην 

κείγκα κεηαθέξεηαη εληφο ηνπ θνχξλνπ, γηα λα ξνθεζεί απφ ηε ζθφλε ζηιηθαιίηε. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ δεηγκαηνθνξέα, ν νπνίνο 

ζηε βάζε ηνπ είλαη δηάηξεηνο. Ζ ξνή θαηαιήγεη ζηελ βάζε ηνπ δεηγκαηνθνξέα, 

πεξλάεη κέζα απφ ηηο νπέο θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ζθφλε. 

 

5.2 Αλάιπζε θάζκαηνο 

ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ιακβάλνπκε ηα θάζκαηα ησλ κεηξήζεψλ καο. Εεηνχκελε πιεξνθνξία ζηελ παξνχζα 

εξγαζία είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο 

κέηξεζεο, θαη θαη’ επέθηαζε ν φγθνο ηεο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχκε 

απνηειείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζκνχο. Ο πξψηνο είλαη ην ιεγφκελν 

indexing ηνπ θάζκαηνο, θαηά ην νπνίν απνθηνχκε κηα πξψηε εθηίκεζε ησλ 

Ροή εξανίος

Αέπαρ

Mass flow controller
Κοπεστήρ

εξανίος

Σςσκεςή XRD

Φούπνορ

Σκόνη

Ροή εξανίος
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δηαζηάζεσλ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ πιηθνχ ην νπνίν κεηξάκε. ηε ζπλέρεηα, 

κε ηηο ηηκέο πνπ εμαγάγακε, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πην ιεπηνκεξή κέζνδν ηνπ Rietveld 

refinement, θαηά ηελ νπνία νη ηηκέο ησλ δηαζηάζεσλ ζπγθιίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν 

πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. 

 

5.2.1 Indexing (ηνπνζέηεζε δεηθηψλ) 

Σν ζρήκα θαη ην χςνο κηαο θνξπθήο ζε έλα δηάγξακκα ζθέδαζεο αθηίλσλ Υ θφλεσο, 

είλαη ζπλεηζθνξά φρη κηαο αιιά πνιιψλ αλαθιάζεσλ, απφ δηαθνξεηηθά θξπζηαιιηθά 

επίπεδα. Απηέο νη αλαθιάζεηο είλαη δχζθνιν λα δηαθξηζνχλ. Γη’ απηφ ην ιφγν 

απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη ινγηζκηθά, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

εμαγάγνπκε ηελ ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη κέζα ζ’ έλα θάζκα. ε πξψην 

επίπεδν, ινηπφλ, έρνπκε ηηο ζέζεηο ησλ θνξπθψλ θαη ζε δεχηεξν, κέζα ζηηο θνξπθέο, 

ηηο ζέζεηο ησλ εληάζεσλ πνπ νθείινληαη μερσξηζηά ζε θάζε αλάθιαζε. Ζ 

απνδνηηθφηεξε αλάιπζε γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ refinement, θαηά ηελ νπνία 

δεκηνπξγψληαο κηα ζεσξεηηθή θακπχιε πνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζην πεηξακαηηθφ 

θάζκα, ιακβάλνπκε έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ, εθ ησλ νπνίσλ κηα είλαη νη μερσξηζηέο 

αλαθιάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο θνξπθέο ηνπ θάζκαηνο. Μέζσ απηψλ κπνξνχκε κε 

κεγάιε αθξίβεηα λα ππνινγίζνπκε ηα δηαθνξεηηθά θξπζηαιιηθά επίπεδα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε αλάθιαζε, ζπλεπψο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο 

θπςειίδαο. ηελ επφκελε παξάγξαθν ζα επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ, φκσο πξέπεη λα 

αλαθεξζεί πσο γηα λα δνπιέςεη κηα ηέηνηα ηερληθή, ρξεηάδεηαη κηα αξρηθή εθηίκεζε 

γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο. Ζ κέζνδνο ηνπ Indexing είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ελφο ζηεξενχ, κέζσ ησλ 

ζέζεσλ ησλ θνξπθψλ ηνπ θάζκαηνο. 

Όπσο είπακε θάζε θνξπθή θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ησλ γσληψλ, απνηειείηαη απφ 

αλαθιάζεηο. Οη αλαθιάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο ηξεηο αξηζκνχο, hkl, νη νπνίνη 

νλνκάδνληαη δείθηεο Miller. Απηή ε ηξηάδα είλαη ηα λνχκεξα πνπ νξίδνπλ κηα νκάδα 

επίπεδσλ ζε έλα πιέγκα δηαζηάζεσλ, a, b θαη c θαη ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ηηο 

αληίζηνηρεο αλαθιάζεηο. ην ρήκα 5.4 βιέπνπκε παξαδείγκαηα δηαθφξσλ επηπέδσλ 

ζε έλα ηεηξάγσλν πιέγκα.  
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ρήκα 5.4 Γηαθνξεηηθά θξπζηαιινγξαθηθά επίπεδα ελφο ηεηξάγσλνπ πιέγκαηνο θαη 

νη αληίζηνηρνη δείθηεο Miller απηψλ. 

 

 

Σν αλάζηξνθν πιέγκα θαηαζθεπάδεηαη αλ δεκηνπξγήζνπκε έλα δηάλπζκα θάζεην 

αλάκεζα ζε επίπεδα κε κήθνο 1/d, φπνπ d ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ. Οη 

δηαζηάζεηο νξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα a
*
, b

*
 θαη c

*
. Έλα δηάλπζκα ην 

νπνίν νξίδεη έλα ζεκείν ζην αλάζηξνθν πιέγκα νξίδεηαη σο: 

 

 * * *

hklr ha kb lc     (4.2) 

 

Σν εζσηεξηθφ γηλφκελν απηνχ δίλεη: 

 

 

2 2 22 2 * * * * * *

2

* * * * * *

1
( ) 2 cos

2 cos 2 cos

hkl hkl hkl hkl

hkl

r r r Q h a kb lc hka b
d

klb c a hla c





      

 

  (4.3) 
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Όπνπ dhkl είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ hkl. Σν αλάζηξνθν θιάζκα απηήο 

ηεο πνζφηεηαο είλαη ην Qhkl. Αλ γλσξίδνπκε κηα ηξηάδα hkl πνπ λα αληηζηνηρεί ζε έλα 

γλσζηφ Q, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο, 

αλάινγα κε ηελ θιάζε ηεο θπςειίδαο (Πίλαθαο 5.1). 

 

Πίλαθαο 5.1 Κιάζεηο κνλαδηαίαο θπςειίδαο 

πκκεηξία Μνξθή 

Κπβηθή Q=(h
2
+k

2
+l

2
)a11 

Σεηξαγσληθή Q=(h
2
+k

2
)a11+l

2
a33 

Δμαγσληθή Q=(h
2
+hk+l

2
)a11+l

2
a33 

Οξζνξνκβηθή Q=h
2
a11+k

2
a22+l

2
a33 

Μνλνθιηλήο Q=h
2
a11+k

2
a22+l

2
a33+hla13 

Σξηθιηλήο Q=h
2
a11+k

2
a22+l

2
a33+hka12+kla23+hla13 

 

 

Οη θιάζεηο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη κηα κνλαδηαία θπςειίδα θαίλνληαη ζην ρήκα 5.4. 

 

 

 

ρήκα 5.4 Οη θιάζεηο κηαο κνλαδηαίαο θπςειίδαο 

 

cubic hexagonal

monoclinic

orthorhombic

trigonaltriclinic

tetragonal
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Απηφ πνπ θάλνπκε ζηελ κέζνδν indexing είλαη λα εληνπίδνπκε θνξπθέο ζην θάζκα 

ζθέδαζεο αθηίλσλ X θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξίζθνπκε ηξηπιέηεο (hkl) πνπ λα 

αληηζηνηρνχλ ζε έλα Qhkl, βάζεη ηεο θάησζη αληζφηεηαο: 

 

 
hklQ Q Q       (4.4) 

 

φπνπ Qπαραηερ είλαη ε ηηκή ηνπ Q πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε ηεο θάζε θνξπθήο ηελ 

νπνία επηιέμακε πξνο ππνινγηζκφ. Έλα ζχλνιν ηέηνησλ θνξπθψλ επηιέγνπκε απφ ην 

θάζκα θαη ελ ζπλερεία ππνινγίδνληαη πηζαλέο ηηκέο Qhkl. Γεδνκέλεο κηα ζπκκεηξίαο, 

έλα Qhkl ζα αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο κηαο κνλαδηαίαο θπςειίδαο, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 5.1. Οη ιχζεηο κηαο πεξηνξίδνληαη αλ γλσξίδνπκε ηελ 

θιάζε ηεο θπςειίδαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα θάζκα καο. Σέηνηνη ππνινγηζκνί γίλνληαη 

απφ πιεζψξα πξνγξακκάησλ, κε πην γλσζηά ηα ITO
78

, DICVOL91
79

 θαη 

TREOR90.
80

 πλήζσο 10-20 θνξπθέο αξθνχλ γηα λα βξεζεί κηα πξψηε ιχζε, ελψ 

ρξήζε πνιχ πεξηζζφηεξσλ θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη, θαζψο ηα ζθάικαηα πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζε κεγαιχηεξεο γσλίεο θάλνπλ πνιιέο θνξέο αδχλαηε ηελ εχξεζε κηα 

ιχζεο. πγθεθξηκέλα ην ITO, ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζακε, κπνξεί λα δψζεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο έσο θαη 35 θνξπθέο ηνπ θάζκαηνο. 

Έλα βαζηθφ θξηηήξην κε ην νπνίν αμηνινγείηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Indexing είλαη ην 

de Wolff figure of merit, ην νπνίν εθθξάδεηαη κέζσ ηεο θάησζη ζρέζεο: 

 

 20
20

202

Q
M

Q N


 
  (4.5) 

 

Όπνπ Q20 ε ηηκή ηεο εηθνζηήο θνξπθήο πνπ ,κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ indexing θαη 

N20 ν αξηζκφο ησλ θνξπθψλ πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί έσο ηελ ηηκή Q20, ελψ <Q> είλαη 

ε κέζε απφθιηζε γηα απηέο ηηο είθνζη θνξπθέο. Σηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 10 

ζεσξνχληαη, ηνπιάρηζηνλ απφ άπνςε θπζηθήο, αμηφπηζηεο. αθψο θαη ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ ην κέηξν δελ αξθεί γηα λα καο εγγπεζεί ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ, σζηφζν είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν θαη θαηαμησκέλν, θαη αθφκα 

απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ indexing.
7575
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5.2.2 Βειηηζηνπνίεζε θαηά Rietveld (Rietveld refinement) 

Σν επφκελν βήκα είλαη ην ιεγφκελν refinement θαηά Rietveld. Ζ ινγηθή πίζσ απφ 

ηελ ηερληθή είλαη λα πξνζαξκνζηεί κηα ζεσξεηηθή θακπχιε πάλσ ζηελ πεηξακαηηθή 

ηνπ θάζκαηνο. Μέζσ απηήο ηεο πξνζαξκνγήο, ππνινγίδνληαη παξάκεηξνη ηνπ 

πεηξάκαηνο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηελ ζρέζε ηεο ζεσξεηηθήο θακπχιεο πνπ πξφηεηλε ν 

Rietveld to 1968.
81

 Ζ πξνζαξκνγή γίλεηαη κε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

  
2

( ) (1/ ) ( )i i i

i

M w Y obs c Y calc   (4.6) 

 

Όπνπ Yi είλαη ε έληαζε ζε έλα ζεκείν 2ζ ηνπ θάζκαηνο, i. Με obs θαη calc 

δηαρσξίδνπκε ηελ πεηξακαηηθή έληαζε θαη απηή πνπ ππνινγίδεη ην κνληέιν ηνπ 

Rietveld, αληίζηνηρα, ελψ c είλαη έλαο πνιιαπιαζηαζηηθφο παξάγνληαο. Γηα λα 

ππνινγηζηεί ην ζεσξεηηθφ θάζκα ρξεηάδεηαη κηα αξρηθή εθηίκεζε ηφζν ησλ 

δηαζηάζεσλ θαη ηεο ρσξηθήο νκάδαο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο, φζν θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ζέζεσλ ησλ αηφκσλ εληφο ηεο. Ζ ρσξηθή νκάδα, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ 

ζπκκεηξία θαη ην ζρήκα ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο, νπζηαζηηθά είλαη ε ηδηφηεηα πνπ 

θαζνξίδεη πνηεο αλαθιάζεηο είλαη παξνχζεο ζην θάζκα. Σν κέγεζνο ηεο θπςειίδαο 

έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο απνζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ θξπζηαιινγξαθηθψλ επηπέδσλ 

θαη θαζνξίδεη ηελ ζέζε ησλ αλαθιάζεσλ ζηνλ άμνλα ησλ γσληψλ. ηελ δηθή καο 

πεξίπησζε, ε ζπκκεηξία ησλ θξπζηάιισλ καο (MFI, FAU, DAY) θαη νη ζρεηηθέο 

ζέζεηο ησλ αηφκσλ είλαη γλσζηέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ βηβιηνγξαθία. Οη δηαζηάζεηο 

ηεο θπςειίδαο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ indexing, ηνπ ζηαδίνπ πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Με ηελ πην αμηφπηζηε κέζνδν Rietveld νη ηηκέο απηέο, 

πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν ηεο αλάιπζεο, ζα γίλνπλ πην αμηφπηζηεο. 

Ζ ζεσξεηηθή έληαζε φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηελ κέζνδν Rietveld, δίλεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ ιεπηνκεξή ζρέζε: 
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1/2

22 2(ln 2)
exp[ 4ln 2 (2 2 ) / 2 ]i k k k i k k

k

Y t S j L H
H

 


         (4.7) 

Όπνπ t είλαη ην δηάζηεκα γσληψλ θαηά ην νπνίν ιακβάλνληαη κεηξήζεηο, 2

kS  ν 

παξάγσλ δνκήο (structure factor) ν νπνίνο δίλεη ηηο εληάζεηο ησλ θνξπθψλ απφ ηηο 

αλαθιάζεηο ζε θάζε αηνκηθφ επίπεδν hkl, kj ε πνιιαπιφηεηα ηεο εθάζηνηε 

αλάθιαζεο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζπκκεηξία ηνπ πιηθνχ, kL  ν παξάγσλ Lorentz, 

k  ε ζεσξεηηθή ζέζε ηεο θνξπθήο Bragg θαη kH είλαη ην εχξνο ηεο θνξπθήο ζην 

ήκηζπ ηνπ χςνπο ηεο θαη ζηελ πην απιή ηεο κνξθή δίλεηαη απφ κηα ζρέζε Gauss. Ζ 

επηινγή απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαδνρή ηνπ Rietveld πσο νη θνξπθέο έρνπλ 

κνξθή Gauss. Ζ παξάκεηξνο απηή είλαη γλσζηή σο θαη πξνθίι θνξπθήο (peak 

profile). Όιεο απηέο νη παξάκεηξνη κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ παξάιιεια ή 

μερσξηζηά, κέζσ ηεο κεζφδνπ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πνπ εθαξκφδεηαη, ψζηε ε 

ζεσξεηηθή απηή θακπχιε λα ζπκπέζεη κε ηελ πεηξακαηηθή. Παξαθάησ ζα 

αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηελ ζπκβνιή ηεο δνκήο θαη ηνπ πξνθίι θνξπθήο ζηελ 

κνξθή ηνπ θάζκαηνο. 

 

πκβνιή ηεο δνκήο: 

Ο παξάγσλ δνκήο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

  

 ( , , ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

exp[2 ( )]

atoms

h k l j j j j

j

F f hx ky lz


    (4.8) 

 

φπνπ 
( )jf  είλαη ν αηνκηθφο παξάγνληαο, παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ έληαζε ηεο 

ζθέδαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο απφ έλα άηνκν, θαη εμαξηάηαη απφ ηε γσλία πξφζπησζεο 

θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ αηφκνπ. Σν άζξνηζκα γίλεηαη πάλσ ζε φια ηα άηνκα ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο, κε x, y, z λα δίλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, θαη h,k,l ηνπο δείθηεο 

Miller ησλ επηπέδσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθάζηνηε θνξπθή Bragg. Απηή ε 
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πνζφηεηα, ινηπφλ, είλαη ε ζπκβνιή ηεο δνκήο ζηε κνξθή ηνπ θάζκαηνο. Γίλεη ην 

χςνο θαη ηελ ζέζε ηεο θνξπθήο. 

 

πκβνιή ηνπ πξνθίι θνξπθήο 

Σν πξνθίι θνξπθήο, Hk, δίλεη ην ζρήκα ηεο θνξπθήο. Ζ πην απιή κνξθή ηνπ είλαη ε 

θάησζη: 

 

 2 2tan tankH U V W      (4.9) 

 

Οη παξάκεηξνη U, V θαη W εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θξπζηαιιηηψλ, θαζψο θαη 

ησλ ηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπο, θαη φπσο θαίλεηαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

γσλίαο πξφζπησζεο. Μηα πην πεξίπινθε κνξθή, ε νπνία πξνζδίδεη φρη κφλν 

ραξαθηεξηζηηθά Gauss αιιά θαη Lorentz κνξθήο, είλαη ε ιεγφκελε pseudo-Voigt. 

Δίλαη κηα πην ξεαιηζηηθή ζρέζε ε νπνία πηνζεηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ καζεκαηηθή ηεο δηαηχπσζε κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ 

αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία.
82

 

 

πλάξηεζε ππνβάζξνπ 

Ζ ζπλνιηθή έληαζε ελφο θάζκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ηεο έληαζεο ιφγσ ησλ 

δηαζιάζεσλ, Yi, ηεο ρέζεο 4.7 θαη ε έληαζε ιφγσ ζνξχβνπ ηνπ ππνβάζξνπ, Ib: 

 

 b iI I Y   (4.10) 

 

 Γηα λα ζπλερηζηεί ε επεμεξγαζία ηνπ θάζκαηνο κέζσ ηεο κεζφδνπ, είλαη βαζηθφ λα 

αθαηξεζεί ην ππφβαζξν απφ ηελ ζπλνιηθή έληαζε (βι. ρήκα 5.4). 
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ρήκα 5.5 Φάζκα πξηλ (α) θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έληαζεο ππνβάζξνπ (β). 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έληαζεο ππνβάζξνπ ππάξρεη κηα πιεζψξα ζρέζεσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ νη πην ζπλήζεηο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πνιπψλπκν Chebyschev 

πξψηνπ είδνπο θαη ε ζεηξά ζπλεκίηνλσλ Fourier series. ηελ παξνχζα εξγαζία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξψηε επηινγή, νπφηε ε έληαζε δίλεηαη απφ ηελ θάησζη ζρέζε: 

 

 
'

1

1

N

b j j

j

I B T 



  (4.11) 

 

(α)

(β)
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φπνπ 
'

1jT  είλαη νη ζπληειεζηέο ηνπ πνιπσλχκνπ Chebyschev, θαη νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα βξεζνχλ ζε γλσζηφ εγρεηξίδην καζεκαηηθψλ ζπλαξηήζεσλ.
83

 Oη φξνη Bj 

πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ ιεπηνκέξεζε Rietveld ηνπ θάζκαηνο θφλεσο. 

 

Τπνινγηζκφο δηαζηάζεσλ κνλαδηαίαο θπςειίδαο 

Οη δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ειέγρνληαη κέζσ ηεο γσλίαο ζθ, ε νπνία 

κεηαβάιιεηαη ζηελ ρέζε 4.7. Οη δχν πνζφηεηεο ζπλδένληαη κέζσ ηεο γλσζηήο 

ζρέζεο Bragg: 

  

 
2sin

hkl

k

d



  (4.10) 

 

φπνπ dhkl είλαη ηα εθάζηνηε θξπζηαιιηθφ επίπεδν ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε αλάθιαζε 

αθηηλνβνιίαο κήθνπο θχκαηνο ι, ππφ γσλία ζθ. Σν dhkl ζπλδέεηαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο απφ ηηο ζρέζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.1.  

Σν ρήκα 5.4 δείρλεη ζπλνπηηθά ηελ εμάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο θάζκαηνο 

απφ βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ πεηξάκαηνο. 
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ρήκα 5.4 Δμάξηεζε ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο θάζκαηνο ζθέδαζεο 

αθηίλσλ Υ θφλεσο απφ ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

5.2.3 Βειηηζηνπνίεζε θαηά Le Bail 

Μηα παξαιιαγή ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ είλαη απηή ηεο ηερληθήο Le Bail. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ ηερληθή Rietveld, θαηά ηελ νπνία δελ ρξεηάδεηαη γλψζε 

ησλ αηνκηθψλ ζέζεσλ. Απηφ είλαη πνιχ βαζηθφ φηαλ κεηξάκε δνκέο ησλ νπνίσλ ηελ 

δνκή δελ γλσξίδνπκε ή δελ ζέινπκε ηα απνηειέζκαηά καο λα επεξεάδνληαη απφ κηα 

αξρηθή ππνζεηηθή δνκή, νη αηνκηθέο ζέζεηο ηεο νπνίαο ζπλεζίδεηαη λα βξίζθνληαη 

ζηελ βηβιηνγξαθία. Απηή ε ηερληθή πηνζεηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ 

πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ μεθεχγεη 

απφ ηελ. Ο αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ζηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηελ ηερληθή.
84
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Κεθάιαην 6.  

Επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ δνκή θαη ηνλ όγθν ηνπ 

ζηιηθαιίηε 

 

Εηζαγσγή 

Σν θεθάιαην απηφ επηθεληξψλεηαη  ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θσγηαζίηε θαζψο ε 

ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεηαη. Σν θεθάιαην απηφ θαηέρεη κηα μερσξηζηή ζέζε ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, φρη κφλν επεηδή ν θσγηαζίηεο απνηειεί ηνλ πξψην δεφιηζν ηνπ 

νπνίν ηνλ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο κειεηήζακε, αιιά θαη επεηδή ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα πξνηείλνπκε έλαλ κεραληζκφ πνπ λα εξκελεχεη ηελ δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζαξά ππξηηηθνχ απφ ηνλ αξγηινππξηηηθφ θσγηαζίηε (NaX), 

θαηαιήμακε ζε έλα λέν πεδίν δπλάκεσλ ην νπνίν κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε επηηπρία 

θαη ζε άιιεο δενιηζηθέο δνκέο, φπσο ζα δνχκε θαη ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

6.1 Εηζαγσγή ζην πξόβιεκα 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 2, ν θαζαξά ππξηηηθφο θσγηαζίηεο (DAY) 

παξνπζηάδεη ζηαζεξή ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζή ηνπ θαζ’ φιν ην ζεξκνθξαζηαθφ 

εχξνο ζην νπνίν έιαβαλ ρψξα ηα πεηξάκαηα ησλ Attfield θαη Sleight.
85

 Λίγα ρξφληα 

πξηλ, νη Tschaufeser θαη Parker
86

 είραλ θάλεη πξνζνκνηψζεηο δπλακηθήο πιέγκαηνο ζε 

κηα κνλαδηαία θπςειίδα DAY, θάλνληαο ρξήζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο νκάδαο ηνπ 

Tomlinson,
87

 πξνβιέπνληαο θαη νη ίδηνη ζπζηνιή ηνπ δεφιηζνπ κέρξη πνιχ ςειέο 

ζεξκνθξαζίεο. ην ρήκα 6.1 ζπγθξίλνπκε απηά ηα δχν απνηειέζκαηα. Δίλαη 

εκθαλέο πσο ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ ζεκείσλ θαη ηεο θακπχιεο ησλ 

ζεσξεηηθψλ ππνινγηζκψλ είλαη πνιχ θαιή.  
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ρήκα 6.1 χγθξηζε πεηξακαηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζηελ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηεο θπςειίδαο ηνπ DAY δεφιηζνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ αξγπινππξηηηθνχ θσγηαζίηε, NaX, ζηνλ νπνίν άηνκα Al έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη πνζνζηφ ησλ αηφκσλ Si, ελψ κε πιεγκαηηθά ηφληα Na έρνπλ 

πξνζηεζεί ζην ζχζηεκα πξνο εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ, ε απφθξηζε ηεο δνκήο θαηά 

ηελ ζέξκαλζε είλαη πην πεξίπινθε. Πεηξάκαηα ησλ Couvest θαη ζπλεξγαηψλ
88

 έδεημαλ 

φηη ε κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ NaX ζπζηέιιεηαη απφ ηνπο 5Κ κέρξη ηε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο, ελψ ζε κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο αξρίδεη θαη δηαζηέιιεηαη. Θα 

κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο απηφ ην ζπκπέξαζκα είλαη κηα εηθαζία, αθνχ ζηεξίδεηαη 

ζε έλα θαη κφλν πεηξακαηηθφ ζεκείν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 6.2. 

ηελ ίδηα εξγαζία ηνπ 1995, νη Tschaufeser θαη Parker
8686

 πξνζνκνίσζαλ ηελ 

επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε κηα θπςειίδα NaX, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ίδηνπ 

δπλακηθνχ κε ην νπνίν αλαπαξήγαγαλ ηελ ζπζηνιή ηνπ DAY.
8787

 Μηα ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα (ρήκα 6.2) δείρλεη πσο ην 

κνληέιν, ελψ ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνβιέπεη ηελ ζπζηνιή, αδπλαηεί λα 

αλαπαξαγάγεη ηελ δηαζηνιή πνπ αθνινπζεί ζηηο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. 
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ρήκα 6.2 χγθξηζε πεηξακαηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζηελ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηεο θπςειίδαο ηνπ NaX δεφιηζνπ (ε 

εηθφλα είλαη αλαπαξαγσγή ηνπ απζεληηθνχ δεκνζηεπκέλνπ ζρήκαηνο
8686

). 

 

Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ DAY φζν θαη ηνπ NaX νη ζπγγξαθείο δελ δίλνπλ θάπνηα 

εξκελεία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο. Οη ιφγνη επηηπρίαο θαη 

απνηπρίαο ηνπ κνληέινπ λα επαιεζεχζεη ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο δελ ζρνιηάδνληαη, θάηη πνπ νχησο ή άιισο ήηαλ πέξα απφ ηνπο ζθνπνχο 

εθείλεο ηεο δεκνζίεπζεο. Έθηνηε, κεραληζκνί πνπ λα εμεγνχλ ηελ ζπζηνιή αιιά θαη 

ηελ εκθάληζε ηεο δηαζηνιήο έρνπλ πξνηαζεί ζηελ βηβιηνγξαθία, σζηφζν απνηεινχλ 

έλα αδηεπθξίληζην πξφβιεκα ζηνλ ηνκέα ησλ δενιίζσλ. Σν έλαπζκα γηα ηελ 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή απνηέιεζαλ απηά 

ηα πξψηα ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα ησλ Tschaufeser θαη Parker.
8686

 Απηή ε αληίθαζε 

πνπ δεκηνπξγεί απφ ηελ κηα ε επηηπρία ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ηεο επίδξαζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ DAY θαη ε απνηπρία ζηελ αληίζηνηρε 

πξνζνκνίσζε γηα ηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ NaX δείρλεη πσο βαζηθέο αιιαγέο 

ζηελ ζχζηαζε ηεο θπςειίδαο κπνξνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

απνθξίλνληαη απηέο νη δνκέο κε ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο δηθήο καο έξεπλαο ζα παξνπζηαζηνχλ κε ηξφπν πνπ λα αλαδεηθλχεη ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο νδεγεζήθακε ηειηθά ζηελ εχξεζε ελφο λένπ δπλακηθνχ, ην νπνίν κε 

ηελ ζεηξά ηνπ καο βνήζεζε λα κειεηήζνπκε πεξαηηέξσ ηνλ κεραληζκφ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ απνθξίλεηαη ε δνκή ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. 
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6.2 Πξώηε πξνζέγγηζε ζην πξόβιεκα 

Σν αθφινπζν θνκκάηη είλαη ν πξψηνο θχθινο ηεο εξγαζίαο πνπ έγηλε πάλσ ζηνλ 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηνπ θσγηαζίηε. Απνηειείηαη απφ πξνζνκνηψζεηο θαη 

πεηξάκαηα δηεξεπλεηηθήο θχζεσο, νχησο ψζηε λα αληηιεθζνχκε φρη ηφζν ηελ θπζηθή 

πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ απφθξηζε ησλ DAY θαη NaX, φζν ηηο αδπλακίεο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πεδίσλ δπλάκεσλ λα αλαπαξαγάγνπλ ηα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα. 

 

6.2.1 XRD κεηξήζεηο 

Σν πξψην βήκα ήηαλ λα επαιεζεχζνπκε πεηξακαηηθψο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ NaX 

ζηηο άλσ ηνπ δσκαηίνπ ζεξκνθξαζίεο, φπνπ νη Couvest θαη ζπλεξγάηεο
5252

 

ηζρπξίδνληαη πσο ην πιηθφ παξνπζηάδεη δηαζηνιή. Σν δείγκα πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ζε 

κνξθή ζθφλεο, ε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ έγηλε απφ ηελ νκάδαο καο. Λφγσ ηεο κνξθήο 

ηνπ δείγκαηνο ζε ζθφλε, ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ζθέδαζεο αθηίλσλ Υ 

θφλεσο (powder XRD). Οη κεηξήζεηο θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλαλ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε ζην Κεθάιαην 5, ζε ζεξκνθξαζίεο 300 έσο 620 Κ. 

Ζ αλάιπζε ησλ θαζκάησλ, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ indexing, καο έδσζε κνλαδηαία 

θπςειίδα θπβηθήο ζπκκεηξίαο θαη ρσξηθήο νκάδαο Fd3, φπσο αθξηβψο αλαθέξεηαη 

θαη ζηελ βηβιηνγξαθία.
89

 ηε ζπλέρεηα ππνινγίζακε ηνλ φγθν ηεο κνλαδηαίαο 

θπςειίδαο ζε θάζε ζεξκνθξαζία. ην ρήκα 6.3 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία, ηνπνζεηεκέλα σο ζπλέρεηα ησλ ζεκείσλ ηνπ Couvest θαη ζπλεξγαηψλ,
5252

 

εθηφο απφ ηελ ζαθή δηαζηνιή ηνπ πιηθνχ, δίλνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο θπςειίδαο, ζ’ έλα κεγάιν ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο. Ζ ζπζηνιή πνπ 

μεθηλάεη απφ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηαιήγεη ζε κηα ειάρηζηε ηηκή θνληά ζηε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηα δηθά καο πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα, αιιάδεη ζε δηαζηνιή ηνπ φγθνπ κε ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 
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ρήκα 6.3 Δμάξηεζε ηνπ φγθνπ ηεο θπςειίδαο ηνπ NaX. Αλνηρηά ζχκβνια γηα 

πεηξάκαηα βηβιηνγξαθίαο θαη θιεηζηά γηα πεηξάκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

 

6.2.2 Πξψηεο πξνζνκνηψζεηο 

Καηά ηελ αλαζθεπή ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ θσγηαζίηε NaX, γηα ηηο ζρεηηθέο 

ζέζεηο ησλ αηφκσλ ηεο δνκήο θαη γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο, ρξεζηκνπνηήζακε 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα.
8989

 Απηή ε θπςειίδα ρξεζηκνπνηήζεθε σο ελαξθηήξηα γηα 

ηηο πξνζνκνηψζεηο καο ζε θάζε ζεξκνθξαζία. Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε 

κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ NaX κνληεινπνηήζεθε κε ρξήζε ηεο ηερληθήο δπλακηθήο 

πιέγκαηνο (lattice dynamics), πεξηγξαθή ηεο νπνίαο δφζεθε ζηελ αληίζηνηρε 

παξάγξαθν ηνπ Κεθαιαίνπ 4. Ζ επηινγή ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα φιεο ηηο πξνζνκνηψζεηο ηεο αηνκηθήο θιίκαθαο, αθνχ ε ζσζηή 

απφδνζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαζνξίδεη ην πφζν θνληά κπνξεί 

λα θηάζεη έλα κνληέιν ζηελ ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο χιεο ζε ηζνξξνπία ππφ 

δεδνκέλεο ζπλζήθεο θαη ελ ζπλερεία λα κπνξέζεη λα δψζεη κηα ζσζηή εθηίκεζε 

κεραληθψλ θαη ειαζηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ είλαη άκεζα εμαξηψκελεο απφ ηελ ελέξγεηα 

ελφο ζπζηήκαηνο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηαιήγνπκε ζε έλα πεδίν 

δπλάκεσλ χζηεξα απφ αξθεηέο δνθηκέο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάεη. ηελ δηθή καο πεξίπησζε, ην πξψην δπλακηθφ κε ην 

νπνίν δνπιέςακε ήηαλ απηφ πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη νη Tschaufeser θαη Parker
8686

 

ζηηο δηθέο ηνπ πξνζνκνηψζεηο γηα ην ίδην πξφβιεκα ηεο ζέξκαλζεο ηνπ NaX. 
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Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ην απνηέιεζκα (αδπλακία ηνπ δπλακηθνχ λα 

πξνβιέςεη ηελ δηαζηνιή), ε ρξήζε ηνπ έγηλε αθελφο γηα λα επηβεβαηψζνπκε φηη 

εθαξκφδνπκε ζσζηά ηελ ηερληθή ηεο δπλακηθή πεδίνπ ζην ζχζηεκα, αθεηέξνπ γηα λα 

βνεζεζνχκε νη ίδηνη ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ κεραληζκνχ πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ 

απφθξηζε ηεο δνκήο ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο. 

Σν δπλακηθφ
8787

 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ελ ιφγσ πξνζνκνηψζεηο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο απνηειεί έλα απφ ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα ζε φ,ηη αθνξά νμείδηα 

κεηάιισλ, κε εθαξκνγέο ζε πιηθά φπσο TiO2, quartz θαη δενιίζνπο.
8686,8787,90

 

Απνηειείηαη απφ έλα φξν γηα ηηο ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, έλα δπλακηθφ 

Buckingham γηα ηηο αζζελείο αιιειεπηδξάζεηο θαη έλα αξκνληθφ δπλακηθφ Θ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο κεηαβνιήο ηεο γσλίαο ησλ δεζκψλ O-Si-O θαη O-Al-O εληφο ησλ 

ηεηξαέδξσλ.  

 

 6 1 2exp( / ) , Buckingham Coulombic

q q
V A r Cr V

r
       (6.1)

 

 2 2

0 01/ 2 ( ) ,  1/ 2 ( )O Si O O Si O O Al O O Al OV K V K                  (6.2) 

 

Σέινο, κέζσ ελφο επηπιένλ φξνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε πνισζηκφηεηα ηνπ νμπγφλνπ. 

Σν άηνκν αληηκεησπίδεηαη σο έλα δεχγνο ζσκαηίσλ πνπ απνδίδεηαη κε δχν 

εηεξψλπκα θνξηηζκέλεο νκφθεληξεο ζθαίξεο – κία γηα ηνλ ππξήλα θαη κηα γηα ην 

ειεθηξνληαθφ λέθνο. Απηή ε κέζνδνο νλνκάδεηαη κνληέιν θειχθνπο (shell model).
91

 

H αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ππξήλα θαη θέιπθνποθειχθνπο ππνινγίδεηαη κε ηελ ρξήζε 

ελφο απινχ αξκνληθνχ δπλακηθνχ (ρέζε 6.3), ελψ σο ζψκα ζπλνιηθά αιιειεπηδξά 

κέζσ van der Walls δπλάκεσλ κε ηα ππφινηπα άηνκα κφλν κέζσ ηνπ θειχθνπο, αθνχ 

θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ειεθηξνληαθφ λέθνο είλαη απηφ πνπ δέρεηαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. 
 

 

 21/ 2shellV kr   (6.3) 
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φπνπ k είλαη ε ζηαζεξά ηαιάλησζεο θαη r ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ππξήλα θαη ηνπ 

θειχθνπο. Οη φξνη ηνπ δπλακηθνί είλαη πξντφλ πξνζαξκνγήο ηνπο νχησο ψζηε λα 

αλαπαξάγνπλ ζσζηά ηνλ φγθν ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ quartz ζε ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ειαζηηθέο θαη δηειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. 
 

ην ρήκα 6.4 δίλεηαη ν πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ησλ φξσλ ηνπ δπλακηθνχ φπσο 

παξαηίζεηαη ζηελ αληίζηνηρε δεκνζίεπζε.
8686

 

 

 

ρήκα 6.4. Αλαπαξαγσγή ηνπ απζεληηθνχ πίλαθα κε ηηο ηηκέο ησλ φξσλ ηνπ πεδίνπ 

δπλάκεσλ ηεο νκάδαο ηνπ Tomlinson,
8787

 φπσο παξαηίζεηαη ζηελ εξγαζία ησλ 

Tschaufeser θαη Parker.
8686

 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ καο είλαη ηαπηφζεκα κε απηά ησλ Tschaufeser 

θαη Parker,
8686

 ηφζν γηα ηνλ θαζαξά ππξηηηθφ φζν θαη ηνλ αξγπινππξηηηθφ θσγηαζίηε 

(ρήκαηα 6.1 θαη 6.2), ζπλεπψο δελ ππάξρεη λφεκα λα ηα παξαζέζνπκε εδψ. Δίλαη 

ζαθέο πσο κε ην ζπγθεθξηκέλν δπλακηθφ, ελψ κπνξνχκε λα αλαπαξάγνπκε ηελ 

ζπζηνιή ηνπ DAY, ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ θπςειίδα ηνπ NaX αδπλαηεί λα δψζεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζακε έλα δηαθνξεηηθφ δπλακηθφ. Σν θξηηήξηφ καο ήηαλ ην πεδίν 

δπλάκεσλ νπνίν λα δηαθξίλεη ηα άηνκα Al θαη Si, θάηη πνπ δελ γίλεηαη νινθιεξσηηθά 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεδίνπ ησλ Tschaufeser θαη Parker.
8686

 Πην αλαιπηηθά ζε απηφ ην 

ζέκα ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. Καηά ηελ αλαδήηεζε απηή βξήθακε έλα πην 

ζχγρξνλν πεδίν δπλάκεσλ, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Ramsahye θαη Bell,
92

 κε 

ζθνπφ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο δηάρπζεο ρισξνθνξκίνπ κέζα ζε κηα θπςειίδα NaX 

θσγηαζίηε. αλ βάζε έρεη ην δπλακηθφ ηεο νκάδαο ηνπ Van Santen,
93

 πνπ έρεη 

πξνέιζεη απφ ab initio ππνινγηζκνχο θαη ηνπ νπνίνπ νη φξνη πξνζαξκφζηεθαλ εθ 
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λένπ νχησο ψζηε λα αλαπαξάγνπλ ηελ κνλαδηαία θπςειίδα δηαθφξσλ δενιίζσλ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία.
9393

 

ην ρήκα 6.5 δίλεηαη ν πίλαθαο ησλ ηηκψλ ηνπ δπλακηθνχ φπσο βξίζθεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε δεκνζίεπζε. 

 

 

ρήκα 6.5. Αλαπαξαγσγή ηνπ απζεληηθνχ πίλαθα κε ηηο ηηκέο ησλ φξσλ ηνπ πεδίνπ 

δπλάκεσλ ηεο νκάδαο ησλ Ramsahye θαη Bell, φπσο παξαηίζεηαη ζηελ εξγαζία 

ηνπο.
9292

 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ κε απηφ ην θαηλνχξην δπλακηθφ θαίλνληαη ζην 

ρήκα 6.6, καδί κε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία, θαζψο θαη ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ θάλακε 

κε ρξήζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ Jackson θαη Catlow.
9090

 Ζ επηηπρία ηνπ θαηλνχξηνπ 

δπλακηθνχ έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ είλαη εμαηξεηηθή, θαζψο παξνπζηάδεη κηα 

εμαηξεηηθή ζπκθσλία κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Σν κνληέιν πξνβιέπεη πνιχ 

ζσζηά ηελ ζπζηνιή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, πξνζεγγίδεη ην ειάρηζην κε κεγάιε 

αθξίβεηα θνληά ζηνπο 300K, γηα λα αθνινπζήζεη ηελ αιιαγή ζε δηαζηνιή ησλ δηθψλ 

καο πεηξακαηηθψλ ζεκείσλ ζηηο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. 
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ρήκα 6.6 χγθξηζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ κε ηα δχν δπλακηθά (δηαθεθνκκέλε 

θακπχιε γηα ην δπλακηθφ απφ [9292]-δηάζηηθηε θακπχιε γηα δπλακηθφ απφ [8787]) 

κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα, γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηνπ NaX θαηά ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο.  

 

Απηή ε ηφζν κεγάιε απφθιηζε ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δχν δπλακηθψλ είλαη 

αμηνζεκείσηε θαη άθξσο ελδηαθέξνπζα, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην έλα πξνζεγγίδεη κε 

ηφζν κεγάιε επηηπρία ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιηθνχ. 

Μεηαμχ ηνπο ηα δχν δπλακηθά δηαθέξνπλ ζηα εμήο ζεκεία. Αξρηθψο, ην δπλακηθφ ησλ 

Jackson θαη Catlow θάλεη ρξήζε ηνπ κνληέινπ θειχθνπο γηα ην άηνκν ηνπ νμπγφλνπ, 

ελψ απηφ πνπ πξνηείλνπλ νη Ramsahye θαη Bell φρη. Γεχηεξνλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξψηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ ην αξκνληθφ δπλακηθφ γηα ηελ κεηαβνιή ησλ γσληψλ εληφο 

ησλ ηεηξαέδξσλ δελ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ O-Si-O θαη O-Al-O, ζεσξψληαο κηα 

θνηλή ηηκή γηα ηελ ζηαζεξά K
 ( 22.1 eV/radO Al O O Si OK K 

     ). Αληίζεηα, ην 

δεχηεξν δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ O-Si-O θαη O-Al-O, κε ην πξψην λα παίξλεη ηηκή 12.1 

eV/rad
2
 θαη ην δεχηεξν 2.2 eV/rad

2
. Πξνο ην παξφλ αθήλνπκε θαηά κέξνο ην κνληέιν 

θειχθνπο, θαζψο φληαο πξννξηζκέλν λα πξνζδίδεη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν δηειεθηξηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, ζεσξνχκε πσο ζηελ απφθξηζε ηεο δνκήο κε ηελ κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο δε ζα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. 
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Σν δπλακηθφ ησλ Ramsahye θαη Bell, θάλνληαο απηή ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δπν 

δηαθνξεηηθήο ζθιεξφηεηαο ηεηξαέδξσλ (SiO4 θαη AlO4) καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνβιέςνπκε ηελ δηαζηνιή ηνπ πιηθνχ NaX πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, θαη κάιηζηα κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα, αλαινγηδφκελνη φηη νη δχν 

ζεξκνθξαζηαθέο πεξηνρέο πξνέξρνληαη απφ δχν δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα. Ζ δηαθνξά 

ηάμεο κεηαμχ ησλ ζηαζεξψλ ηνπ αξκνληθνχ δπλακηθνχ γηα ηηο δχν γσλίεο (12.1 

ev/rad
2
 έλαληη 2.2 ev/rad

2
) θαίλεηαη λα απεηθνλίδεη ξεαιηζηηθά ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αθνχ ζηελ θχζε ν δεζκφο Si-O είλαη ζθιεξφηεξνο απφ ηνλ Al-O. 

Ζ πξψηε επαθή κε ην λέν απηφ δπλακηθφ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζην 

πξφβιεκα ηνπ NaX έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη θαιχπηεη ην θελφ πνπ δεκηνχξγεζε 

ην παιαηφηεξν.
9090

 Δάλ ε εθαξκνγή ηνπ θαη ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ θαζαξά 

ππξηηηθνχ θσγηαζίηε (DAY) έρεη ηελ αλάινγε επηηπρία, δειαδή πξνβιέπεη ηελ 

κνλφηνλε ζπζηνιή θαηά ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηφηε έρνπκε βξεη έλα πεδίν 

δπλάκεσλ ην νπνίν κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνλ θσγηαζίηε, αλεμαξηήησο 

ηεο ζχζηαζήο ηνπ ζε άηνκα Al. Ζ πξνζνκνίσζε, φκσο, ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο πνπ θάλακε ζηελ θπςειίδα ηνπ DAY κε ην θαηλνχξην απηφ πεδίν 

δπλάκεσλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Καζψο δείρλεη θαη ην ρήκα 6.7, ππάξρεη κεγάιε 

απφθιηζε απφ ηα πεηξακαηηθά ζεκεία, αθνχ ε ζπζηνιή είλαη αζζελέζηεξε ζε ζρέζε 

κε ηα πεηξακαηηθά, ελψ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο εκθαλίδεηαη δηαζηνιή. 
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ρήκα 6.7 χγθξηζε πξνζνκνίσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ DAY κε ρξήζε δπλακηθνχ ηεο βηβιηνγξαθίαο, κε 

πεηξακαηηθά, βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα. 

 

Δθφζνλ φκσο ε δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ Κζ κεηαμχ ησλ γσληψλ O-Si-O θαη O-Al-O 

ζηνλ NaX επηηπγράλεη ηελ εκθάληζε ηεο δηαζηνιήο, πηζαλψο απηφο λα είλαη θαη έλαο 

ιφγνο πνπ ην ζχζηεκα ηνπ DAY δελ παξνπζηάδεη κνλφηνλε ζπζηνιή κε ην ίδην 

δπλακηθφ. Καη, πξαγκαηηθά, ε ηηκή ηνπ Κζ ζην δπλακηθφ ησλ Catlow, κε ην νπνίν 

επηηπγράλεηαη ε ηαχηηζε γηα ηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ DAY, έρεη ηηκή 2.1 eV/rad
2
, 

έλαληη ηνπ 12.2 ev/rad
2
 πνπ πξνηείλνπλ νη Ramsahye θαη Bell. Κάλακε κηα δνθηκή, 

ινηπφλ, θαη θξαηψληαο απηνχζηνπο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δψζακε ηελ ηηκή 2.1 ζηελ 

γσλία δεζκνχ O-Si-O, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θπςειίδαο ηνπ DAY. Σα απνηειέζκαηα 

ελ κέξεη δηθαηψλνπλ απηφλ ηνλ ζπιινγηζκφ καο, φπσο δείρλεη θαη ην ρήκα 6.8. Ζ 

ζπκθσλία δελ είλαη πνιχ θαιή, σζηφζν ππάξρεη κηα βειηίσζε, αθνχ ε θπςειίδα 

επηδεηθλχεη πην έληνλε ζπζηνιή, ελψ θαη ε δηαζηνιή εκθαλίδεηαη πνιχ αξγφηεξα. 
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ρήκα 6.8. Πξνζνκνίσζε θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο κε απηνχζην ην δπλακηθφ 

ησλ Ramsahye θαη ζπλεξγαηψλ θαη παξαιιαγκέλν κε ηηκή ηνπ Kζ=2.2 θαη ζχγθξηζε 

απηψλ κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Μηα πξψηε απζφξκεηε παξαδνρή καο πσο ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πεδίνπ πηζαλψο 

επηηπγράλεηαη φηαλ ε ηηκή ΚΘ=12.1 δελ αληηζηνηρεί ζηελ γσλία ηνπ δεζκνχ O-Si-O 

αιιά ζηε αληίζηνηρε ηνπ O-Al-O, θξαηψληαο ηελ ηηκή 2.2, φπσο γίλεηαη θαη ζην 

παιαηφηεξν πεδίν,
8686

 γηα ηελ γσλία O-Si-O. Απηφ δελ ζα είρε θαλέλα αληίθηππν ζηηο 

πξνζνκνηψζεηο ηνπο, αθνχ κειεηνχζαλ θπςειίδα NaX, φπνπ ε αλαινγία ηνπ αξηζκνχ 

ησλ γσληψλ O-Si-O/O-Al-O είλαη θνληά ζηε κνλάδα. Βέβαηα, θάηη ηέηνην έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ θχζε ησλ δεζκψλ ησλ δχν αηφκσλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο ην Si ζπλδέεηαη ηζρπξφηεξα κε ην νμπγφλν απ’ φηη ην Al. πλεπψο, δελ 

ζα δηθαηνινγείην ε απφδνζε κηα κεγαιχηεξεο ηηκήο ζηαζεξάο ηαιάλησζεο ζηελ 

έλσζε ηνπ Al κε ηα άηνκα νμπγφλνπ. Ωζηφζν, ζηελ βηβιηνγξαθία ππάξρεη έλα 

αληίζηνηρν δπλακηθφ, απηφ ησλ Schroder θαη Sauer,
94

 ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ε ίδηα 

αθξηβψο αλαινγία /O Al O O Si OK K 

     φπσο απηή πνπ πξνηείλνπκε κε αληηζηξνθή ησλ 

ηηκψλ ηεο ζηαζεξάο κεηαμχ Al θαη Si, δειαδή ~5. 

Πέξαλ, φκσο, ηεο ζσζηήο αλαινγίαο κεηαμχ ησλ ζηαζεξψλ ηνπ αξκνληθνχ δπλακηθνχ 

Θ γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο γσλίεο δεζκψλ εληφο ησλ ηεηξαέδξσλ, ππάξρεη κηα 

αληίθαζε ζηελ ελ γέλεη ρξήζε ηνπ Θ αξκνληθνχ δπλακηθνχ σο φξνπ πνπ απνδίδεη ηελ 

αθακςία ησλ ηεηξαέδξσλ: ε επίηεπμε ηεο δηαζηνιήο ζηελ πεξίπησζε ηνπ NaX, κε ηελ 

ρξήζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ Ramsahye θαη Bell,
9292

 επέξρεηαη κε ηελ παξνπζία πην 
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άθακπησλ ηεηξαέδξσλ ζηελ δνκή, σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο κεγαιχηεξεο ηηκήο ηνπ 

Kζ. Πξηλ δνχκε ηη ζεκαίλεη απηφ, ζα πεξάζνπκε ζε κηα πξνζνκνίσζε πνπ θάλακε. 

Θέινληαο λα ειέγμνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην αξκνληθφ δπλακηθφ ησλ γσληψλ 

εληφο ησλ ηεηξαέδξσλ (O-Si-O θαη O-Al-O) ζηε δηαζηνιή/ζπζηνιή ηνπ πιηθνχ, 

πξνζνκνηψζακε ηελ επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε κηα θπςειίδα DAY, γηα 

δηάθνξεο ηηκέο ηεο ζηαζεξάο Kζ ηνπ αξκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο γσλίαο O-Si-O. Έηζη 

απνκνλψλνπκε ηελ επίδξαζε απηνχ ηνπ φξνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία αηφκσλ 

Al θαη ηφλησλ Na. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην ρήκα 6.9. 

 

 

ρήκα 6.9 Πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο 

ζηαζεξάο Κζ. 

 

Καζψο ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο Κζ απμάλεηαη, δειαδή φζν ηα ηεηξάεδξα γίλνληαη πην 

άθακπηα, ηφζν εληζρχεηαη ε δηαζηνιή ηεο θπςειίδαο. Όκσο απηφ έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηνλ κεραληζκφ R.U.M. κέζσ ηνπ νπνίνπ εξκελεχεηαη ε ζπζηνιή ησλ 

δενιίζσλ, θαη ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν είλαη ε αθακςία ησλ ηεηξαέδξσλ πνπ ηα 

θαζηζηά ηθαλά λα εθηειέζνπλ πεξηζηξνθέο πνπ επηθέξνπλ ζπζηνιή ηεο θπςειίδαο. 

Θα πεξίκελε θαλείο, δειαδή, ε δηαζηνιή λα εκθαλίδεηαη φηαλ ην Kζ κηθξαίλεη θαη 

ράλεηαη ε ζπλεθηηθφηεηα ησλ δεζκψλ εληφο ησλ ηεηξαέδξσλ, κέζσ ησλ απμαλφκελσλ 

ηαιαληψζεσλ θαηά ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

πλεπψο, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: πξψηνλ, θαζέλα απφ ηα δχν πεδία 

δπλάκεσλ είλαη πξνζαξκνζκέλα λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα είδνο δεφιηζνπ. Απηφ απφ 
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κφλν ηνπ είλαη ηθαλφ λα νδεγήζεη ζε κηα εθ λένπ αλαδήηεζε ελφο άιινπ δπλακηθνχ 

πνπ λα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη απφ θαζαξά ππξηηηθνχο ζε αξγπινππξηηηθνχο 

δενιίζνπο. Γεχηεξνλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ ζηεζεί απηά ηα πεδία, θάλνληαο ρξήζε 

ησλ εζσηεξηθψλ γσληψλ ησλ ηεηξαέδξσλ, ζηεξνχληαη θπζηθήο ζεκαζίαο, αθνχ 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ βαζηθή ζπιινγηζηηθή πνπ ζέιεη πην άθακπηεο κνλάδεο 

κέζα ζε κηα δνκή λα ηελ θαζηζηνχλ ιηγφηεξν επηδεθηηθή ζηελ δηαζηνιή θαηά ηελ 

ζέξκαλζε. Οπφηε, αθφκα θη αλ έλα ηέηνην δπλακηθφ ιεηηνπξγνχζε κε επηηπρία ζε 

DAY θαη NaX, ζα ζηεθφηαλ εκπφδην ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ κεραληζκνχ. 

Μηα εθ λένπ αλαδήηεζή καο νδήγεζε ζην πεδίν δπλάκεσλ ηεο νκάδαο ηνπ van 

Santen,
9393

 ην νπνίν απνηέιεζε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ ησλ 

Ramsahye θαη Bell,
9292

 θαη απφ ην νπνίν απνπζηάδεη αξκνληθφο φξνο γηα ηηο γσλίεο. 

Απνηειείηαη κφλν απφ έλαλ φξν Buckingham γηα ηηο αζζελείο αιιειεπηδξάζεηο θαη 

έλαλ φξν γηα ηηο ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

 

 6 1 2exp( / ) +  r

q q
V A r Cr

r
      (6.4) 

 

Σειηθά νχηε απηφ ην δπλακηθφ, ζην νπνίν απνπζίαδε ν αξκνληθφο φξνο γηα ηηο 

εζσηεξηθέο γσλίεο, απέδσζε. Οη πξνζνκνηψζεηο καο δελ κπφξεζαλ λα πξνβιέςνπλ 

ηελ δηαζηνιή ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ NaX πάλσ απφ ηελ ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ. Ζ κνλαδηαία θπςειίδα παξνπζίαζε ζηαζεξή ζπζηνιή θαζ’ φιν ην 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ησλ πξνζνκνηψζεσλ. 

 

6.3 Έλα θαηλνύξην δπλακηθό 

Ζ αλαδήηεζή καο ζηελ βηβιηνγξαθία δελ απέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σα πεδία 

δπλάκεσλ πεξηνξίδνληαη ζην λα αλαπαξάγνπλ απνηειέζκαηα κφλν γηα κηα εθ ησλ δχν 

κνξθψλ ηνπ θσγηαζίηε, θάλνληαο ρξήζε κνληέισλ πνπ ζηεξνχληαη θαηά έλα κέξνο 

θπζηθήο ζεκαζίαο. Οδεγεζήθακε, ινηπφλ, ζηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα δηθφ 

καο δπλακηθφ. Πξψηα ζα παξνπζηαζηεί ην κνληέιν πνπ πξνηείλνπκε θαη νη ιφγνη πνπ 
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καο νδήγεζαλ ζηελ δηακφξθσζή ηνπ. ηελ επφκελε παξάγξαθν ζα αζρνιεζνχκε κε 

ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ δπλακηθνχ. 

 

6.3.1 Σν κνληέιν 

Φαίλεηαη πσο ε εθαξκνγή ελφο αξκνληθνχ δπλακηθνχ πνπ λα εθθξάδεη ηελ κεηαβνιή 

ησλ εζσηεξηθψλ γσληψλ ελφο ηεηξαέδξνπ (Si/AlO2)  δελ απνδίδεη ηελ αθακςία ηνπ κε 

θπζηθφ ηξφπν, αθνχ είδακε πσο αχμεζε ηεο ζηαζεξάο KΘ αληί λα εληείλεη ή, έζησ, λα 

ζπληεξεί ην κνληέιν ησλ άθακπησλ πεξηζηξεθφκελσλ κνλάδσλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

ζπζηνιή ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ ζέξκαλζε, επηθέξεη δηαζηνιή ηνπ πιηθνχ. ην δηθφ καο 

δπλακηθφ, ζεσξήζακε πσο έπξεπε λα γίλεη κηα θαηλνχξηα πξνζέγγηζε. Ζ ρξήζε ελφο 

φξνπ πνπ αλαπαξηζηά ηελ αθακςία ησλ ηεηξαέδξσλ είλαη ζαθψο απαξαίηεηε. Απηφο 

είλαη θη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πέξαλ ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ θαη αζζελψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηνη αξκνληθνί φξνη ζε δπλακηθά ηα νπνία 

αθνξνχλ αλνηρηέο δνκέο πνπ ζπληίζεληαη απφ πνιπεδξηθέο κνλάδεο ζπλδεδεκέλεο κε 

άηνκα νμπγφλνπ.
9494

 Θεσξνχκε, ινηπφλ, πσο ε αθακςία ελφο ηεηξαέδξνπ κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί κέζσ ελφο R αξκνληθνχ δπλακηθνχ, ην νπνίν δίλεη ηελ κεηαβνιή ηνπ 

κήθνπο ησλ δεζκψλ,  

 

 2

01/ 2 ( )M O M O M O

R RV K r r     (6.5) 

 

φπνπ M O

RK  είλαη ε ζηαζεξά ηαιάλησζεο κεηαμχ ηνπ κεηάιινπ (π.ρ. Si) θαη ηνπ 

νμπγφλνπ, θαη 
0

M Or   ε απφζηαζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν καο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επεκβαίλνπκε κε θπζηθφ ηξφπν ζηελ αθακςία ησλ 

ηεηξαέδξσλ. Δπηπξφζζεηα, έλα αξκνληθφ δπλακηθφ γηα ηελ κεηαβνιή ησλ εμσηεξηθψλ 

γσληψλ ησλ ηεηξαέδξσλ ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 

άθακπησλ ζσκάησλ πεξί ησλ αηφκσλ νμπγφλνπ. Απηφ ην κνληέιν πνπ πξνηείλνπκε 

θαίλεηαη ζην ρήκα 6.10. 
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ρήκα 6.10 Πξνηεηλφκελν κνληέιν γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο αθακςίαο θαη ησλ 

πεξηζηξνθψλ ησλ ηεηξαέδξσλ. 

 

Έηζη ε ζθιεξφηεηα ηνπ εθάζηνηε δεζκνχ εληφο ησλ ηεηξαέδξσλ (Si-O θαη Al-O) 

θαζνξίδεη ηελ αθακςία ηνπο. 

Γλσξίδνληαο ηηο αδπλακίεο ησλ πξνεγνχκελσλ κνληέισλ θαζψο θαη πσο ηέηνηεο 

κπνξεί λα ελππάξρνπλ θαη λα κελ γίλνληαη αληηιεπηέο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δπλακηθνχ, παξά κφλν θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

πξνζνκνίσζε, απνκνλψζακε ηνπο δχν φξνπο πνπ πξνηείλνπκε, γηα λα ειέγμνπκε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηνλ φγθν ηεο θπςειίδαο. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο 

δχν ή θαη νη δχν έρνπλ αλεπηζχκεην απνηέιεζκα, φπσο γηα παξάδεηγκα λα έρνπλ ηελ 

ίδηα ιεηηνπξγία κε ηελ ρξήζε ηνπ Θ αξκνληθνχ δπλακηθνχ εληφο ησλ ηεηξαέδξσλ, 

ηφηε ζεκαίλεη πσο ην κνληέιν πνπ πξνηείλνπκε είλαη κε ιεηηνπξγηθφ. 

Γηα ην ιφγν απηφ αθνινπζήζακε ηελ ηαθηηθή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα κνλαδηαία θπςειίδα DAY θαη πξνζνκνηψζακε ην θαηλφκελν 

ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ωο πεδίν δπλάκεσλ ρξεζηκνπνηήζακε απηφ ησλ Ramsahye θαη 

Bell
9292

 απφ ην νπνίν αθαηξέζεθε ν φξνο ηνπ Θ αξκνληθνχ δπλακηθνχ γηα ηηο 

εζσηεξηθέο γσλίεο ησλ ηεηξαέδξσλ (O-Si-O). ηελ πξψηε ζεηξά δνθηκψλ 

πξνζζέζακε ηνλ φξν ηνπ αξκνληθνχ δπλακηθνχ R γηα ηνλ δεζκφ Si-O θαη θάλακε 

δηαδνρηθέο πξνζνκνηψζεηο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο ζηαζεξάο Kr. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζην ρήκα 6.11. 

Αξκνληθφ δπλακηθφ  R 

γηα ηελ κεηαβνιή ησλ 

δεζκψλ – αθακςία ηνπ 

ηεηξαέδξνπ

Αξκνληθφ δπλακηθφ  Θ 

γηα ηηο γσλίεο M-O-M

– πεξηζηξνθέο ησλ 

ηεηξαέδξσλ
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ρήκα 6.11 Πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο 

ζηαζεξάο KR ηνπ αξκνληθνχ δπλακηθνχ δεζκνχ Si-O. 

 

Καζψο ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ΚR απμάλεηαη ε ζπζηνιή εληζρχεηαη. Σν απνηέιεζκα 

είλαη ην επηζπκεηφ θαη απφιπηα ζπκβαηφ κε απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα πεηχρνπκε: λα 

αλαπαξαζηήζνπκε ηελ αθακςία ησλ ηεηξαέδξσλ θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ ζπζηνιή 

ηνπ πιηθνχ. Καζψο, ινηπφλ, ε αθακςία κεηψλεηαη (ιφγσ ηεο χπαξμεο πην αζζελψο 

ζπλδεδεκέλσλ αηφκσλ κε ηα νμπγφλα απφ φηη ηα Si, φπσο γηα παξάδεηγκα άηνκα Al) 

ηα ηεηξάεδξα ράλνπλ ηελ ζπλεθηηθφηεηά ηνπο θαη, θαζψο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, 

νη δηαζηάζεηο ηνπο κεηαβάιινληαη. Απηή ε παξακφξθσζε ησλ ηεηξαέδξσλ δξα εηο 

βάξνο ησλ πεξηζηξνθψλ, εμαζζελψληαο ηελ ζπζηνιή ή αθφκα, ζε πςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, επηθέξνληαο δηαζηνιή. 

Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αξκνληθνχ δπλακηθνχ Θ ζηηο εμσηεξηθέο 

γσλίεο, θάλακε κηα δεχηεξε ζεηξά πξνζνκνηψζεσλ, παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε, 

έρνληαο αληηθαηαζηήζεη ην αξκνληθφ δπλακηθφ R κε ην αλάινγν Θ. Απηή ηε θνξά 

κεηαβάιιακε ηελ ζηαζεξά Κζ. Θεσξεηηθά, θαζψο ε ζηαζεξά απμάλεηαη, ηφζν 

δπζθνιφηεξα κεηαβάιιεηαη ε γσλία, ζπλεπψο νη πεξηζηξνθέο ησλ ηεηξαέδξσλ είλαη 

πην πεξηνξηζκέλεο. 
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ρήκα 6.12  Πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο 

ζηαζεξάο Kζ ηνπ αξκνληθνχ δπλακηθνχ γσλίαο Si-O. 

 

Σν απνηειέζκαηα (ρήκα 6.12) επηβεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ καο. Καζψο ε 

ζεξκνθξαζία απμάλεη ε ζπζηνιή εκθαλίδεηαη πην εμαζζελεκέλε γηα ηηο κεγάιεο ηηκέο 

ηνπ Κζ. 

Κιείλνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο νη ηηκέο γηα ηελ 

απφζηαζε ηζνξξνπίαο θαη ηελ γσλία ηζνξξνπίαο, ζην R θαη Θ αξκνληθφ δπλακηθφ, 

αληίζηνηρα, πάξζεθαλ απφ ην πεδίν δπλάκεσλ cvff.
95

 

 

6.3.2  Σερληθέο πξνζδηνξηζκνχ ησλ φξσλ ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν παξνπζηάζηεθε ην κνληέιν δπλακηθνχ ζην νπνίν 

θαηαιήμακε. Οη ηηκέο πνπ παίξλνπλ απηνί νη φξνη, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο δειαδή, 

είλαη ην επφκελν ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ. 

Γεληθά, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ 

ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ κία είλαη νη ζεσξεηηθέο κέζνδνη κε ππνινγηζκνχο 

ab initio (εμ αξρήο) ή first principles θαη ε δεχηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ φξσλ 

πάλσ ζε πεηξακαηηθά κεηξεκέλεο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, θαη νη νπνίεο θαινχληαη 

εκπεηξηθέο. 
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Ζ πξψηε νηθνγέλεηα κεζφδσλ βαζίδνληαη ζε ππνινγηζκνχο ζε θβαληηθφ επίπεδν. 

Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ ζσκαηίσλ είλαη πνιχ κεγάινο, θάηη πνπ θάλεη απηνχο ηνπο 

ππνινγηζκνχο πνιχ ρξνλνβφξνπο, γίλεηαη ρξήζε ελφο κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ 

(cluster), αληηπξνζσπεπηηθνχ ηνπ πιηθνχ θαη φρη νιφθιεξεο, γηα παξάδεηγκα, ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο, ζηελ πεξίπησζε θξπζηαιιηθψλ πιηθψλ. Πάλσ ζηα δεδνκέλα 

απηψλ ησλ ππνινγηζκψλ, πνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ππεξεπηθάλεηαο ελέξγεηαο 

(energy hypersurface), πξνζαξκφδεηαη ην δπλακηθφ. Μέζσ ηεο πξνζαξκνγήο, 

κεηαβάιινληαη νη επηκέξνπο φξνη ηνπ δπλακηθνχ ψζηε λα αλαπαξάγνπλ  ηελ ελέξγεηα 

ζε θάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ, φπσο έρεη ππνινγηζηεί απφ ηνπο θβαληνκεραληθνχο 

ππνινγηζκνχο, θαη έηζη ιακβάλνπλ ηηο ηηκέο ηνπο. Ζ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή είλαη ε 

επνλνκαδφκελε Hartree-Fock, θαηά ηελ νπνία ππνινγίδεηαη επαλαιεπηηθά ε 

ρξνλνεμαξηψκελε εμίζσζε Schrödinger γηα έλα πνιπειεθηξνληαθφ άηνκν. 

Λεπηνκέξεηεο δε ζα δνζνχλ, θαζψο ζηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ρξήζε ηεο 

δεχηεξεο κεζφδνπ. Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα παξαπεκθζεί ζηα ζπγγξάκκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξνληαη εθηελψο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαζψο θη άιιεο 

πνπ αθνξνχλ ππνινγηζκνχο ζε θβαληηθφ επίπεδν.
96,97 

Ζ εκπεηξηθή κέζνδνο ιεηηνπξγεί κε ην λα κεηαβάιιεη ηηο ηηκέο ησλ φξσλ ηνπ 

δπλακηθνχ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν ππνινγηζκφο κηαο ηδηφηεηαο ηνπ πιηθνχ λα 

πξνζεγγίζεη ηελ πεηξακαηηθή ηηκήο ηεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή νλνκάδεηαη πξνζαξκνγή 

(fitting). Μηα απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ επηιέγεηαη είλαη ε ίδηα ε δνκή ηνπ πιηθνχ, φπνπ 

ζθνπφο είλαη ην δπλακηθφ λα κπνξεί λα αλαπαξάγεη ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο θαη ηνλ φγθν 

ηνπ πιηθνχ νχησο ψζηε νη ζπλνιηθέο δπλάκεηο λα είλαη κεδέλ. Άιιεο ηδηφηεηεο είλαη 

κέηξα ειαζηηθφηεηαο, δηειεθηξηθέο ζηαζεξέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Ζ 

πνζφηεηα πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ην «άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ» (sum of squares), 

ην νπνίν ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη, ζεσξεηηθά πάληα, λα πξνζεγγίδεη ην 

κεδέλ. Οξίδεηαη δε απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

  
2

. .

πεηξακαηηθέο πνζφηεηεο

F w f f    (6.6) 
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Όπνπ 
.f  είλαη ε ππνινγηζηηθψο κεηξεκέλε πνζφηεηα, 

.f  ε πεηξακαηηθά 

κεηξεκέλε θαη w έλαο παξάγνληαο βάξνπο. Ο ζηφρνο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο είλαη 

λα ειαρηζηνπνηήζεη απηήλ ηελ πνζφηεηα, δηαδηθαζία ε νπνία επηηπγράλεηαη κε κηα 

αληίζηνηρε κεζνδνινγία φπσο απηή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο (Κεθάιαην 3). 

Όπσο πξνείπακε έλα πξψην βήκα είλαη ε επίηεπμε ηνπ κεδεληζκνχ ησλ δπλάκεσλ 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ. πλήζσο, φκσο, γηα λα έρνπκε κηα θαιή πξνζαξκνγή, 

ρξεηαδφκαζηε πέξαλ ηεο πξψηνπ παξαγψγνπ ηεο ελέξγεηαο (δχλακεηοδπλάκεηο), θαη 

επηπξφζζεηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ δεχηεξε παξάγσγν. Γη’ απηφ γίλεηαη θαη 

πξνζαξκνγή ζε ηδηφηεηεο, φπσο κέηξν ηνπ Young ή ιφγνο Poisson, θαζψο θαη 

δηειεθηξηθέο ηδηφηεηεο· πνζφηεηεο, δειαδή, πνπ είλαη πξντνχζεο ηεο δεχηεξεο 

παξαγψγνπ.  

Δπηιέγνπκε ην κνληέιν δπλακηθνχ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηελ ελέξγεηα (Van der Waals, ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, αξκνληθέο θ.ι.π.) 

θαη μεθηλάκε ηελ δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη επαλαιεπηηθή, κέρξη λα έρνπκε ζχγθιηζε. 

Δίλαη θαιφ λα πξνζαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα κέρξη δχν φξνη θαη νη ππφινηπνη λα 

θξαηνχληαη ζηαζεξνί, αιιηψο ππάξρεη θίλδπλνο νη φξνη λα κελ έρνπλ θακία θπζηθή 

ζεκαζία, έρνληαο ιάβεη αθχζηθα κηθξέο ή κεγάιεο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

θνξηίσλ απνθεχγεηαη ε λα γίλεη πξνζαξκνγή. Σα θνξηία, αλ θαη κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο, πνιιέο θνξέο παίξλνπλ ηηκέο απφ ab 

initio ππνινγηζκνχο ή κέζσ ηεο κεζφδνπ ηαχηηζεο ηεο ειεθηξαξλεηηθφηεηαο 

(electronegativity equalization
98

), αλ θαη ε πην ζπλήζεο πξνζέγγηζε είλαη ε ρξήζε 

ηππηθψλ θνξηίσλ (formal charges), θαηά ηελ νπνία εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο, αθνχ 

αθαηξείηαη έλα βαζκφο ειεπζεξίαο απφ ηνπο ππνινγηζκνχο. 

ε φ, ηη αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ίδηα ηε δνκή, ε πξνζέγγηζε ηνπ κεδεληζκνχ ησλ 

δπλάκεσλ ελέρεη έλαλ θίλδπλν, ν νπνίνο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφο θνηηψληαο ηελ 

ζρέζε πνπ δίλεη ηελ κεηαηφπηζε ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ γηα έλα αξκνληθφ δπλακηθφ: 

 

 1x H f  (6.7) 
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Όπνπ x ε κεηαηφπηζε, f ε δχλακε (πξψηε παξάγσγνο ηεο ελέξγεηαο σο πξνο ηηο 

ζρεηηθέο ζέζεηο) θαη Ζ
-1

 ν πίλαθαο Υέζηαλ. Σν εχξνο ησλ κεηαηνπίζεσλ εμαξηάηαη φρη 

κφλν απφ ηελ πξψηε παξάγσγν ηεο ελέξγεηαο αιιά θαη απφ ηελ δεχηεξε. πλεπψο, 

ππάξρεη πηζαλφηεηα ελψ νη δπλάκεηο λα βειηηψλνληαη, ε θακππιφηεηα γχξσ απφ ην 

ειάρηζην λα κελ πεξηγξάθεηαη ζσζηά. Ο κεδεληζκφο ησλ δπλάκεσλ απφ κφλνο ηνπ 

δελ απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή ζπλζήθε κε απνηέιεζκα λα κεγαιψλνπλ ηα ζθάικαηα 

ζηνλ ππνινγηζκφ. Ζ εθαξκνγή ηνπ δπλακηθνχ ζε βειηηζηνπνίεζε ηεο δνκήο 

(structure optimization) δελ ζα είλαη απνδνηηθή, θαζψο θάλεη ρξήζε θαη ηεο δεχηεξεο 

παξαγψγνπ ηεο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ν ππνινγηζκφο, ζε θάζε βήκα ηεο πξνζαξκνγήο, 

ησλ δηαθφξσλ ηδηνηήησλ ζε κηα πεηξακαηηθή δνκή φπνπ νη δπλάκεηο δελ είλαη κεδέλ, 

νδεγεί ζε ζθάικα. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα λα ιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα 

είλαη λα γίλεηαη βειηηζηνπνίεζε ηεο δνκήο ζε θάζε βήκα, θαη ν ππνινγηζκφο ησλ 

ηδηνηήησλ λα γίλεηαη πάλσ ζε απηή ηε δνκή. Δδψ πξέπεη λα πνχκε πσο, ηνπιάρηζηνλ 

ζηα δπλακηθά πνπ αθνξνχλ νμείδηα, ελψ πιεζψξα απηψλ έρεη εμαρζεί κε εκπεηξηθέο 

κεζφδνπο, ηα πεξηζζφηεξα δελ έρνπλ ζηεξηρζεί πάλσ ηνπο εμ’ νινθιήξνπ. Ζ 

πιεηνςεθία ηνπο ζηεξίδεηαη ζην δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο O-O πνπ εμήγαγε ν 

Catlow θαη ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε ππνινγηζκνχο Hartree-Fock.
99

  

Σν αξλεηηθφ ησλ εκπεηξηθψλ κεζφδσλ, πξνθαλψο, είλαη πσο απαηηείηαη ε γλψζε 

ηδηνηήησλ απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ/δπλαηψλ 

παξακέηξσλ ηνπ δπλακηθνχ είλαη άπεηξνο, θαζψο άπεηξνο κπνξεί λα είλαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ βάξνπο (weighting factors) γηα ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ δνκή θαη ηελ δεχηεξε παξάγσγν ηεο ελέξγεηαο. 

Όηαλ γίλεηαη πξνζαξκνγή ζε κηα ελεξγεηαθή ππεξεπηθάλεηα ηέηνην βάξνο δελ 

ππάξρεη. Σν ζεηηθφ, φκσο, είλαη, πξψηνλ πσο ην δπλακηθφ εθ γελεηήο θαηαζθεπάδεηαη 

ψζηε λα αλαπαξάγεη θπζηθέο πνζφηεηεο θαη, δεχηεξνλ, νη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ, γηα παξάδεηγκα κηα κνλαδηαία θπςειίδα (bulk) θαη φρη κηα 

επηιεγκέλε νκάδα αηφκσλ, αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πιηθνχ φπσο γίλεηαη ζην πην 

απαηηεηηθνχο ab initio ππνινγηζκνχο, κε απνηέιεζκα ε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ λα 

απνδίδεηαη πην ξεαιηζηηθά ζηελ πξψηε πεξίπησζε. 
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6.3.3 Δμαγσγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο δπλακηθνχ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

πξνζαξκνγήο 

ηελ δηθή καο πεξίπησζε επηιέμακε ηελ κέζνδν πξνζαξκνγήο. Ο ιφγνο είλαη πσο ήδε 

ππάξρεη κηα πιεζψξα δπλακηθψλ, πξντφληα είηε ζεσξεηηθψλ είηε εκπεηξηθψλ κεζφδσλ 

πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε αλάπηπμε λέσλ δπλακηθψλ γηα πην 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ππάξρνληα, πξάγκα πνπ 

γίλεηαη πην εχθνια κε εκπεηξηθέο κεζφδνπο. Απνθαζίζακε πσο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ην δπλακηθφ ησλ Ramsahye θαη Bell
9292

 ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζην πην ζχλζεην 

θαη ηνληηθφ πεξηβάιινλ ηνπ NaX απφ απηφ ηνπ ηνπ DAY, δελ ρξεηαδφκαζηε ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ κνληέινπ θειχθνπο. Οχησο ή άιισο, φπσο πξνείπακε, απηή ε 

ζεψξεζε εμππεξεηεί θπξίσο ηνλ πην ξεαιηζηηθφ ππνινγηζκφ δηειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ 

ηνπ πιηθνχ, θάηη πνπ απέρεη απφ ηνπο δηθνχο καο ζθνπνχο. Ξεθηλήζακε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο δίλνληαο αξρηθέο ηηκέο ζηνπο φξνπο ηνπ Buckingham 

θαη θνξηία, απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην δπλακηθφ ηνπο ν Ramsahye. Οη φξνη γηα ην 

αξκνληθφ δπλακηθφ R ηνπ δεζκνχψλ Si-O, θαζψο θαη ηνπ αξκνληθνχ δπλακηθνχ Θ γηα 

ηνπ δεζκνχ Si-O-Si πήξαλ αξρηθά ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζην πεδίν δπλάκεσλ cvff.
9595

  

Γηα ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ησλ δεζκψλ Al-Ο θαη Si-O-Al, νη ζηαζεξέο ΚR θαη ΚΘ 

πήξαλ αξρηθέο ηηκέο πνπ ν ιφγνο ηνπο κε απηέο ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Si λα ηζνδπλακεί 

κε πεξίπνπ 5, ζχκθσλα κε αληίζηνηρνπο ιφγνπο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Ζ πξνζαξκνγή 

έγηλε ζηελ δνκή ηνπ αξγπινππξηηηθνχ αξγηινππξηηηθνχ θσγηαζίηε, δειαδή ζηηο 

ζέζεηο θαη ηνλ φγθν ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ην ζθεπηηθφ λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ 

ηδηφηεηεο ζε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ. Πξψηα 

μεθηλήζακε κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ φξσλ γηα ην δπλακηθφ Buckingham. Ζ εκπεηξία 

καο έδεημε πσο κέρξη δχν φξνηε αλά θχθιν εμαζθαιίδνπλ κηα ζηαζεξφηεηα ζηνπο 

ππνινγηζκνχο. Έηζη γηα θάζε δεχγνο αιιειεπηδξάζεσλ, θξαηψληαο φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο φξνπο ζηαζεξνχο, αθήλακε ειεχζεξνπο ηνπο A θαη ρ, θαη αθνινχζσο 

κφλν ηνπ ην C. ηελ ζπλέρεηα πεξάζακε ζηα δχν αξκνληθά δπλακηθά, R θαη Θ. Απηή 

ε δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε ηξεηο θνξέο, φπνπ πηα επήιζε ζχγθιηζε θαη θακία 

κεηαβνιή δελ παξαηεξήζεθε ζηηο ηηκέο ησλ φξσλ ζε επφκελνπο θχθινπο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Οη ηηκέο γηα ηνπο φξνπο ησλ δπλακηθψλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο βξίζθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, καδί κε ηνπο φξνπο ησλ 

δπλακηθψλ ησλ Catlow θαη ζπλεξγαηψλ,
8787

 θαη Ramsahye θαη Bell,
9292

 αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 6.1. Παξάκεηξνη ηνπ δπλακηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία 

θαη δπλακηθψλ ηεο βηβιηνγξαθίαο 

 Δπλακηθό   

  Long-range (Coulombic)  

 Si Al O Na 

q (e) 

(8787) 4.0 3.0 -2.0 1.0 

(9292) 2.4 1.4 -1.2 1.0 

This work 2.4 1.4 -1.2 1.0 

  Short-range (Buckingham)  

  Si-O Al-O O-O Na-O 

A (eV) 

(8787) 1283.907 1460.3 22764.3 5836.84 

(9292) 30023.0 26998.0 894.6 8200.0 

Παξνχζαο 

εξγαζίαο 

29856.8 27000.7 426.6 8199 

                                                                                                                         

ρ(Å) 

(8787) 0.32052 0.29912 0.149 0.2387 

(9292) 0.1621 0.1622 0.3244 0.218 

Παξνχζαο 

εξγαζίαο 

0.1585 0.1622 0.3601 0.218 

C (eV/A⁶) 

(8787) 10.662 0.149 27.88 0 

(9292) 12.84 12.84 0 11.8 

Παξνχζαο 

εξγαζίαο 

12.765 12.873 0 11.8 

  Three-body harmonic   
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  O-Si-O  O-Al-O  

Kζ 

(eV/rad) 

(8787) 2.2  2.2  

(9292) 12.1  2.2  

ζ₀ 

(degrees) 

(8787), 

(9292) 

109.47  109.47  

  Si-O-Si  Si-O-Al  

Kζ 

(eV/rad) 

Παξνχζαο 

εξγαζίαο 

0.5  1.35  

ζ₀ 

(degrees) 

Παξνχζαο 

εξγαζίαο 

149.8  149.8  

  Harmonic bonding 

 Si-O Al-O 

KR 

(eV/Å
2
) 

 17 3 

r₀ (Å)  1.64 1.76 

 

 

6.4 Πξνζνκνηώζεηο κε ην λέν δπλακηθό 

ηελ αθφινπζε ελφηεηα γίλεηαη ρξήζε ηνπ λένπ καο δπλακηθνχ ζηελ πξνζνκνίσζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο δχν κνξθέο ηνπ θσγηαζίηε. Σα απνηειέζκαηα 

ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηα δηθά καο πεηξάκαηα (XRD 

κεηξήζεηο ζε NaX, πάλσ απφ ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο). ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

κεραληζκνχ πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ απφθξηζε ησλ δνκψλ απηψλ ζηηο κεηαβνιέο 

ηηο ζεξκνθξαζίαο. 
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6.4.1 Απνηειέζκαηα 

Έρνληαο πιένλ δηαζέζηκν ην λέν δπλακηθφ επαλαιάβακε ηηο πξνζνκνηψζεηο ηεο 

επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηηο δχν κνξθέο ηνπ θσγηαζίηε. ην ρήκα 6.13 

θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ θαζαξά ππξηηηθφ θσγηαζίηε (DAY). 

 

 

ρήκα 6.13 Πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε κνλαδηαία 

θπςειίδαο ηνπ DAY κε δπλακηθά ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη κε ην παξφλ 

δπλακηθφ, θαη ζχγθξηζε κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Γηάζηηθηε γξακκή γηα ην πεδίν 

[9090], δηαθεθνκκέλε θακπχιε γηα ην πεδίν [9292] θαη ζπλερήο γηα ην παξφλ, λέν 

πεδίν. χκβνια γηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα.  

 

Ζ ζπκθσλία ησλ πξνζνκνηψζεψλ καο κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηνπ Couvest θαη 

ζπλεξγαηψλ
5252

 είλαη ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ γίλεηαη αλαπαξαγσγή ηεο ζπζηνιήο κε 

κεγάιε αθξίβεηα. Σελ ίδηα πνηφηεηα, ππελζπκίδνπκε, παξνπζηάδνπλ θαη νη 

πξνζνκνηψζεηο κε ηελ ρξήζε ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ ησλ Jackson θαη Catlow.
8787

 ηελ 

πεξίπησζε  ηνπ αξγπινππξηηηθνχ (NaX), φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 6.14, ππάξρεη 

αλαπαξαγσγή ηφζν ηεο ζπζηνιήο φζν θαη ηεο δηαζηνιήο κεηά ηελ ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ. Σν δηαζηνιηθφ θνκκάηη ίζσο δελ παξνπζηάδεη ηελ ζπκθσλία κε ηα 
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πεηξακαηηθά φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεδίνπ ησλ Ramsahye θαη Bell,
9292

 σζηφζν 

ζπλνιηθά ην δηθφ καο πεδίν απνδίδεη ηελ απφθξηζε ηφζν ηνπ DAY φζν θαη ηνπ NaX 

κε ηηο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

ρήκα 6.14 Πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε κνλαδηαία 

θπςειίδαο ηνπ DAY NaX κε δπλακηθφ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη κε ην παξφλ 

δπλακηθφ, θαη ζχγθξηζε κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Γηαθεθνκκέλε θακπχιε γηα πεδίν 

[9292] θαη ζπλερήο γηα παξφλ, λέν πεδίν. εκεία γηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 

 

6.4.2 Γνκηθέο αιιαγέο θαηά ηελ ζέξκαλζε – δηεξεχλεζε ηνπ κεραληζκνχ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δείρλνπλ πσο ην λέν πεδίν 

δπλάκεσλ πνπ πξνηείλεηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία παξνπζηάδεη κηα αμηφινγε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ δνκή ηνπ θσγηαζίηε· ζηελ πεξίπησζε ηνπ NaX, καδί κε ην 

πεδίν ησλ Ramsahye θαη Bell, απνηεινχλ ηα κνλαδηθά δπλακηθά πνπ απνδίδνπλ ηελ 

δηηηή ζπκπεξηθνξά ηνπ NaX, ελψ ζπλνιηθά είλαη ην κνλαδηθφ ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί κε επηηπρία θαη ζηνλ DAY θαη ζηνλ NaX θσγηαζίηε. χκθσλα 

θαη κε ηελ δήισζή καο ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πσο έλα πεδίν δπλάκεσλ πνπ 

κεηαθέξεηαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ην θαζηζηά πην έκπηζην εξγαιείν 

ζηελ έξεπλά ηνπο, κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε πξνο ηελ δηεξεχλεζε ηνπ κεραληζκνχ 

ηεο ζεξκηθήο απφθξηζεο απηψλ ησλ δνκψλ. 

Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζηελ δνκή ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη απηέο κε ηηο 

νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε ζ’ απηήλ ηελ παξάγξαθν. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο 
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κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηεηξαέδξσλ κεηαβάιιεηαη ην ζχλνιν ηεο θπςειίδαο, ζε 

απηά ζα επηθεληξσζνχκε. Πξψηα ππνινγίζακε ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ησλ ηεηξαέδξσλ 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη ελ ιφγσ γσλίεο θαίλνληαη ζην ρήκα 6.15, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη πάλσ ζηελ δνκή ηνπ θσγηαζίηε. Οη γσλίεο 1 θαη 3 επεξεάδνπλ ην 

κέγεζνο ησλ δσδεθακειψλ δαθηπιίσλ θαη νη 2 θαη 4, επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηε 

δηάκεηξν ηνπ δηπινχ εμακεινχο δαθηπιίνπ. 

 

 

ρήκα 6.15 Σα ηεηξάεδξα κέζα ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ θσγηαζίηε. 

 

Δπεηδή νη ηέζζεξηο γσλίεο έρνπλ κελ δηαθνξεηηθέο απφιπηεο ηηκέο αιιά ηελ 

παλνκνηφηππε ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε, γηα ιφγνπο απιφηεηαο ζα παξαζέζνπκε ηελ 

κέζε κεηαβνιή θαη ησλ ηεζζάξσλ γσληψλ. Απηή ε κεηαβνιή ζπγθξίλεηαη κε ηελ 

κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ησλ DAY θαη NaX ζην ρήκα 6.16. 

Δίλαη μεθάζαξν πσο ε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ (ρήκα 6.16α) γηα ηνπο DAY θαη NaX 

είλαη παξφκνηα κε ηελ κεηαβνιή ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ (ρήκα 6.16β).  
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ρήκα 6.16 (α) Μεηαβνιή φγθνπ θαη (β) κέζε κεηαβνιή ησλ ηεζζάξσλ εμσηεξηθψλ 

γσληψλ γηα ππξηηηθφ θαη αξγπινππξηηηθφ θσγηαζίηε.  

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ DAY, φιεο νη γσλίεο ζπξξηθλψλνληαη κνλφηνλα θαηά ηελ 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, αλαπαξάγνληαο έηζη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φγθνπ ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ NaX, ε ζπξξίθλσζε ησλ γσληψλ 

ιακβάλεη ρψξα ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ηνπ πεξηβάιινληνο. ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

νη γσλίεο θηάλνπλ ζε κηα ειάρηζηε ηηκή θαη ζηε ζπλέρεηα απμάλνληαη κε πεξαηηέξσ 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, απφθξηζε πνπ αθνινπζεί πηζηά ηηο κεηαβνιή ηνπ φγθνπ 

θαηά ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απηή ε ηαχηηζε αλαθέξεηαη θαη ζηα πεηξάκαηα 

ησλ  Bull θαη ζπλεξγαηψλ,
100

 φπνπ ε δηαζηνιή ηεο θάζεο Pnnm ηνπ ππξηηηθνχ 

θεξηεξίηε απνδίδεηαη ζην άλνηγκα ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ Si-O-Si. Σν ειάρηζην πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηε κεηαβνιή ησλ γσληψλ Si-O-Al κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ηηκή ηεο 

ζηαζεξάο Si O AlK

   ηνπ Θ αξκνληθνχ δπλακηθνχ (ρέζε 6) ε νπνία είλαη 2.7 θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ ηελ Si O SiK

  . Ζ δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ ηηκψλ, πξντνχζα ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ φξνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ NaX, απνηππψλεη ηελ δπζθνιία ησλ 

πεξηζηξνθψλ ησλ γσληψλ Si-O-Al ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ ηφλησλ Na. Αληίζηνηρε 

παξαηήξεζε έρεη δηαηππσζεί ζηε βηβιηνγξαθία,
101

 γηα λα εμεγεζεί ε δηαθνξά ηνπ 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο κεηαμχ ηνπ αξγπινππξηηηθνχαξγηινππξηηηθνχ ZSM-5 

θαη ηνπ θαζαξά ππξηηηθνχ. πλεπψο, ηα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ πσο νη 

παξαηεξνχκελεο αιιαγέο ζηνλ φγθν κε ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζρεηίδνληαη 

κε ηηο πεξηζηξνθέο ησλ άθακπησλ κνλάδσλ (ηεηξάεδξα). 
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ηε ζπλέρεηα εζηηαζηήθακε ζην εζσηεξηθφ ησλ ηεηξαέδξσλ κε ζθνπφ λα εληνπίζνπκε 

κεηαβνιέο ζην ζρήκα ή ην κέγεζφο ζηνπο θαηά ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Έηζη, κεηξήζεθαλ ηα κήθε ησλ δεζκψλ Si-O θαη Al-O, θαζψο θαη νη εζσηεξηθέο 

γσλίεο O-Si-O θαη O-Al-O ζηηο δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο.  

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ ππξηηηθφ θσγηαζίηε έδεημε πσο ην κήθνο ηνπ 

δεζκνχ Si-O φπσο επίζεο θαη ε εζσηεξηθέο γσλίεο O-Si-O παξακέλνπλ ακεηάβιεηα 

θαηά ηε ζέξκαλζε. πλεπψο ην ζρήκα ησλ ηεηξαέδξσλ SiO4 δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

ζεξκνθξαζία. Έηζη, ν DAY ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα ζχζηεκα άθακπησλ πνιπέδξσλ, 

κε ακεηάβιεηνπο εζσηεξηθνχο δεζκνχο θαη εμσηεξηθέο γσλίεο ειεχζεξεο λα 

πεξηζηξαθνχλ πεξί ηα άηνκα νμπγφλνπ. Μηα αληίζηνηρα δηαηππσκέλε παξαηήξεζε 

γηα ηελ απφθξηζε ηνπ DAY αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία,
102

 φπνπ ε κεηαβνιή ηνπ 

φγθνπ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο αθήλεη αλεπεξέαζηα ηα ηεηξάεδξα. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ NaX, φπνπ παξφληα είλαη θαη άηνκα Al, ν δεζκφο Al-O 

απμάλεηαη θαηά 0.005%, δειαδή θαηά κηα ηάμε κεγέζνπο ιηγφηεξν απφ ηελ αιιαγή 

ηνπ φγθνπ. Απηφ απνδίδεηαη ζηελ ηηκή ηεο ζηαζεξά Al O

RK  ηνπ αξκνληθνχ δπλακηθνχ 

(Δμίζσζε 5), ε νπνία είλαη 5.7 θνξέο ρακειφηεξε απφ απηήλ ηνπ Si O

RK  . Έηζη, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ αξγπινππξηηηθνχ θσγηαζίηε, ππάξρεη έλαο αξηζκφο ηεηξαέδξσλ πνπ 

είλαη ιηγφηεξν άθακπηα ιφγσ κηθξφηεξεο ζηαζεξάο ειαηεξίνπ θαη ε  πεξηζηξνθή ηνπο 

παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ησλ θαηηφλησλ. Οη γσλίεο O-Al-O κέλνπλ 

ακεηάβιεηεο κε ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ πσο ηα ηεηξάεδξα ηεο δνκήο είλαη άθακπηα ή ζρεδφλ 

άθακπηα θαη ε ζέξκαλζε πξνθαιεί πεξηζηξνθέο απηψλ νη νπνίεο νπζηαζηηθά είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ ζπζηνιή ηνπ πιηθνχ. Απηή ε παξαηήξεζε έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 

ην κνληέιν R.U.M.,
103

 ην νπνίν πξνηείλεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο ζε δνκέο φπσο ησλ δενιίζσλ πνπ 

απαξηίδνληαη απφ πνιχεδξα. Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη εθηελέζηεξα ζην Κεθάιαην 2, 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελψ δελ κεηαβάιιεη ην ζρήκα 

θαη κέγεζνο ησλ πνιπέδξσλ, ελεξγνπνηεί ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο δφλεζεο απηψλ 

(soft modes) πνπ πξνθαινχλ ηελ πεξηζηξνθή ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ ζπζηνιή ηνπ 

πιηθνχ. 
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πκπεξάζκαηα 

Οη πξνζνκνηψζεηο κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηλνχξηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ, ζπκθσλνχλ κε ηα 

πεηξάκαηα ηφζν ηεο βηβιηνγξαθίαο φζν θαη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ κνλαδηαία 

θπςειίδα ηνπ DAY ζπζηέιιεηαη ζε φιν ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο, ελψ απηή ηνπ NaX 

θσγηαζίηε παξνπζηάδεη δηαζηνιή πάλσ απφ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Δίλαη ε πξψηε 

θνξά πνπ κε έλα πεδίν δπλάκεσλ επηηπγράλεηαη ε ζσζηή πξνζνκνίσζε ηεο 

ζεξκνθξαζηαθήο απφθξηζεο ηφζν ηνπ ππξηηηθνχ φζν θαη ηνπ αξγηινππξηηηθνχ 

θσγηαζίηε. Οη δνκηθέο αιιαγέο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο πνπ επηθέξεη ε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαλεξψλνπλ πσο νη κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ θαη ζηνπο δχν δενιίζνπο 

αθνινπζνχλ ηηο πεξηζηξνθέο ησλ ηεηξαέδξσλ, ησλ νπνίσλ ην ζρήκα κέλεη 

αλαιινίσην θαηά ηελ ζέξκαλζε. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηνλ 

πξνηεηλφκελν απφ ηελ βηβιηνγξαθία κεραληζκφ, R.U.M. Ζ εκθάληζε ηεο δηαζηνιήο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ NaX δηθαηνινγείηαη απφ ηελ παξνπζία ησλ ηφλησλ Na ηα νπνία 

δπζρεξαίλνπλ ηηο πεξηζηξνθέο ησλ ηεηξαέδξσλ αιιειεπηδξψληαο κε ηα άηνκα 

νμπγφλνπ ζηεο γσλίεο ηνπο. Απηφ απνηππψλεηαη ζην θαηλνχξην πεδίν δπλάκεσλ, 

θαζψο ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ΚΘ ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ ηνπ NaX 

είλαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε γηα ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ζηελ 

κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ DAY. 
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Κεθάιαην 7. 

Επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ δνκή θαη ηνλ όγθν ηνπ 

ζηιηθαιίηε 

 

Εηζαγσγή 

’ απηφ ην θεθάιαην αζρνινχκαζηε κε ηνλ δεφιηζν MFI. Ζ δνκή ηνπ παξνπζηάζηεθε 

ζην Κεθάιαην 1. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θσγηαζίηε ζα καο απαζρνιήζεη ε 

ζεξκηθή ηνπ απφθξηζε. Οη πξνζνκνηψζεηο κε δπλακηθή πιέγκαηνο θαη κε ρξήζε ηνπ 

θαηλνχξην πεδίνπ δπλάκεσλ ζα ζπγθξηζνχλ κε απνηειέζκαηα πξνζνκνηψζεσλ κε ην 

πεδίν ησλ Catlow θαη ζπλεξγαηψλ,
119119

 θαζψο θαη κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή ηνπ πξνεγνχκελν θεθαιαίνπ, ζα εζηηαζηεί ζηηο δνκηθέο 

αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ 

ζηιηθαιίηε, κε ζθνπφ ηελ εξκελεία ηνπ κεραληζκνχ ζπζηνιήο. 

 

7.1 ηιηθαιίηεο θαη ζεξκνθξαζία 

Ο MFI, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 1, απαληάηαη ζε θαζαξά ππξηηηθή κνξθή 

(ζηιηθαιίηεο) θαζψο θαη ζε κηθηέο κνξθέο ηνπ, θπξίσο αξγπινππξηηηθέο. Ο 

ζηιηθαιίηεο παξνπζηάδεη ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζε, φπσο δείρλνπλ απνηειέζκαηα 

ηεο βηβιηνγξαθίαο.
104

 Απαζρνιεί, δε, έληνλα, φπσο θαη ζε άιινπο δενιίζνπο, ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ κεκβξαλψλ MFI, ε νπνία κπνξεί θπξηνιεθηηθά λα κεδεληζηεί 

εμαηηίαο ησλ ξσγκψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ έληνλσλ ηάζεσλ κεηαμχ 

ηεο κεκβξάλεο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο. Απηή ε ηάζε είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο 

ζεξκηθψλ ζπληειεζηψλ ζεξκηθήο δηαζηνιήο κεηαμχ ησλ δχν πιηθψλ. Σν ζχλεζεο 

ππφζηξσκα είλαη ε α-αινχκηλα ε νπνία έρεη ζεηηθφ ζπληειεζηή.
105,106

 Αληίζεηα ν MFI 

παξνπζηάδεη αξλεηηθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη 

απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ κεραληζκψλ, φπσο εθξφθεζεο/απνβνιήο 

πγξαζίαο,
107,108

 κεηαθίλεζεο ηνπ επηζηξψκαηνο (template) 
105105,109-111

 αιιά θαη 

θπζηθή ζπζηνιή πνπ εκθαλίδεηαη ηφζν ζηνλ ζηιηθαιίηε,
104,108108,112,113

 φζν θαη ζηνλ 
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H-ZSM-5
114

 (αξγπινππξηηηθφο κε ηφληα πδξνγφλνπ). Υαξαθηεξηζηηθά παξαηίζεηαη 

ζην ρήκα 7.1 απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηά ησλ Bhange θαη Ramaswamy
113113

 ζρεηηθά 

κε ηελ ζπζηνιή ηνπ ζηιηθαιίηε θαηά ηελ ζέξκαλζε. Με εμαίξεζε ηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, φπνπ ε θξπζηαιινγξαθηθή δηεχζπλζε b παξνπζηάδεη δηαζηνιή, είλαη 

εκθαλέο πσο ζην ζχλνιφ ηεο ε θπςειίδα ζπζηέιιεηαη ζε φιν ην ζεξκνθξαζηαθφ 

εχξνο ηεο ζέξκαλζεο. ηελ εξγαζία ησλ Noack θαη ζπλεξγαηψλ
108108

 ε εκθάληζε ηεο 

δηαζηνιήο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πην εκθαλήο. 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ζε φ,ηη αθνξά ην 

θαηλφκελν R.U.M.
115

 σο κεραληζκφ ζπζηνιήο, κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε 

γίλεηαη ζηελ δνπιεηά ησλ Marinkovic θαη ζπλεξγαηψλ·
116

 ν άλπδξνο, 

αξγπινππξηηηθφο MFI παξνπζηάδεη εμαζζελεκέλε ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζε, ιφγσ  

ηεο παξνπζίαο ησλ ηφλησλ πδξνγφλνπ ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηηο πεξηζηξνθέο ησλ 

ηεηξαέδξσλ. 

 

 

ρήκα 7.1  Μεηαβνιή ησλ δηαζηάζεσλ a, b θαη c (Å) θαη ηνπ φγθνπ (Å
3
) ηεο 

θπςειίδαο ηνπ ζηιηθαιίηε θαηά ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζχκθσλα κε 

πεηξάκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο. + γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ Bhange θαη 

Ramaswamy
104104

 θαη - γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ Noack θαη ζπλεξγαηψλ.
108108
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Δπίζεο, νη Bhange θαη Ramaswamy,
117

 κειεηψληαο ηελ επίδξαζε ηνπ ζηδήξνπ σο 

αληηθαηαζηάηε κεηάιινπ ζε κνλναηνκηθά θχιια MFI, ζπκπεξαίλνπλ πσο εληζρχεηαη 

δξακαηηθά ν αξλεηηθφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο φζν ην πνζνζηφ Fe/Si 

απμάλεηαη. Απηφ ην απνηέιεζκα δίλεη κηα λέα ηξνπή ζηελ εμέιημε ησλ δενιίζσλ σο 

πιηθψλ κε ξπζκηδφκελν ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο, αθνχ πηα κπνξεί φρη κφλν 

λα κεησζεί ε δηαζηνιή ή λα επηηεπρζεί κεδεληθφο ζπληειεζηήο, αιιά θαη λα εληζρπζεί, 

δηεπξχλνληαο έηζη ην εχξνο ησλ εθαξκνγψλ. 

 

7.2 Απνηειέζκαηα 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο 

αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζηιηθαιίηε ιφγσ ζέξκαλζεο. ηελ 

έξεπλά  καο έγηλε ρξήζε ηφζν πεηξακαηηθψλ φζν θαη ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ.  

Οη δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζηιηθαιίηε σο ζπλάξηεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο έρνπλ κεηξεζεί ζην παξειζφλ απφ δηάθνξεο εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη 

αλαθέξεηαη πσο παξνπζηάδεη ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζε.
104104,112112

 Αξρηθά 

επαλαιάβακε ηηο κεηξήζεηο ζε δείγκαηα ζηιηθαιίηε δηθήο καο ζχλζεζεο. Όπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ θσγηαζίηε, ηα δείγκαηα ζπληέζεθαλ ζε κνξθή ζθφλεο, κε ηελ 

κέζνδν ηεο πδξνζεξκηθήο ζχλζεζεο,
118

 θαη γηα ηηο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα 

ηερληθή ζθέδαζεο αθηίλσλ X θφλεσο. Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, δειαδή ιήςε κεηξήζεσλ κε ηελ βνήζεηα θνχξλνπ ζε έλα 

επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ, θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ κέζνδν Le 

Bail, εμαγάγακε ηηο δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζηιηθαιίηε ζηηο 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. ηνλ Πίλαθα 7.1 δίδνληαη νη ηηκέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζηιηθαιίηε ζε θάζε ζεξκνθξαζία. 
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Πίλαθαο 7.1 Σηκέο ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπ φγθνπ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ 

ζηιηθαιίηε θαηά ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζχκθσλα κε κεηξήζεηο XRD ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

T (K) a(Å) b(Å) c(Å) Όγθνο (Å³) 

50 20,0803 19,8818 13,4110 5354,1072 

100 20,0833 19,8890 13,4050 5354,4497 

150 20,0748 19,8815 13,4030 5349,3670 

200 20,0740 19,8621 13,4025 5343,7348 

250 20,0650 19,8580 13,4017 5339,9177 

300 20,0738 19,8400 13,4480 5355,8569 

350 20,0725 19,8340 13,4433 5352,0192 

 

 

ηηο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ  ρήκαηνο 7.2 θαίλνληαη νη κεηαβνιέο γηα ηελ 

θάζε θαηεχζπλζε, θαζψο θαη γηα ηνλ φγθν ηεο θπςειίδαο ηνπ ζηιηθαιίηε, καδί κε 

απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σφζν ηα δηθά καο πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα φζν 

θη απηά ηεο βηβιηνγξαθίαο δείρλνπλ πσο ζην κεγαιχηεξν εχξνο ηηκψλ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ε θπςειίδα ηνπ ζηιηθαιίηε παξνπζηάδεη ζπζηνιή θαηά φιεο ηηο 

θξπζηαιινγξαθηθέο δηεπζχλζεηο. Καζψο επηιέμακε λα ιάβνπκε κεηξήζεηο απφ 

ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απφ ην αληίζηνηρν πείξακα είρακε ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ χπαξμε δηαζηνιήο ηνπ πιηθνχ ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ άμνλα a θαη b, θαη κεηαμχ 50 θαη 100 °C εκθαλίδεηαη ειαθξά 

δηαζηνιή. Αληίζεηα, ν άμνλαο c παξνπζηάδεη ζηαζεξή ζπζηνιή θαζ’ φιν ην 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο. ην ρήκα 7.2 παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο, φπνπ θαίλεηαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ ηξηψλ 

επηκέξνπο κεηαβνιψλ. Δίλαη θαλεξφ πσο ην πιηθφ παξνπζηάδεη δηαζηνιή ηνπ φγθνπ 

ηνπ θαη αθνινχζσο πεξλάεη ζε ζηαζεξή ζπζηνιή θαζψο ζεξκαίλεηαη. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ Bhange θαη Ramaswamy
113113

 πξνβιέπνπλ δηαζηνιή κφλν θαηά 

ηνλ άμνλα b, θαη απηή ζε κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία απφ ηα δηθά καο απνηειέζκαηα.  

ηε ζπλέρεηα πξνζνκνηψζεθε ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε κνλαδηαία θπςειίδα 

ηνπ ζηιηθαιίηε, κε αληίζηνηρν ηξφπν φπσο γηα ηνλ θσγηαζίηε ζην Κεθάιαην 6, κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ δπλακηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο θαη κε ην 
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δπλακηθφ ησλ Catlow θαη ζπλεξγαηψλ,
119

 ην νπνίν αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην ζηηο πξνζνκνηψζεηο ηνπ θσγηαζίηε.  Σα ζεσξεηηθά απνηειέζκαηά καο, αλ 

θαη παξνπζηάδνπλ κηα απφθιηζε απφ ηηο απφιπηεο ηηκέο, απνδίδνπλ ζε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ απφθξηζε ηνπ ζηιηθαιίηε θαηά ηελ ζέξκαλζή ηνπ.  

 

 

ρήκα 7.2 χγθξηζε πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ κε απνηειέζκαηα 

πξνζνκνηψζεσλ. Ρφκβνη θαη ζηαπξνί, γηα πεηξάκαηα παξνχζαο εξγαζίαο θαη 

πεηξάκαηα βηβιηνγξαθία, αληίζηνηρα. πλερφκελε θακπχιε θαη δηάζηηθηε, γηα 

πξνζνκνηψζεηο κε παξφλ δπλακηθφ θαη δπλακηθφ ηεο βηβιηνγξαθίαο, αληίζηνηρα. 

 

Σέινο, νη πξνζνκνηψζεηο κε ην δπλακηθφ ηνπ Catlow θαη ζπλεξγαηψλ
8787

 δελ 

θαηαθέξλνπλ λα αλαπαξαγάγνπλ ηελ ζπζηνιή ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο. Αληίζεηα 

πξνβιέπνπλ κνλφηνλε αχμεζε φισλ ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ δηεπζχλζεσλ, θαζ’ φιν 

ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο. Δίλαη, δε, αμηνζεκείσην πσο ην ίδην δπλακηθφ, πξνβιέπεη 

κε κεγάιε επηηπρία ηελ ζπζηνιή ηνπ θαζαξά ππξηηηθνχ θσγηαζίηε θαη απνηπγράλεη 

ζηελ δνκή ηνπ X φπνπ παξφληα είλαη επηπξφζζεηα άηνκα Al θαη ηφληα Na. Θα 

πεξηκέλακε ινηπφλ, ζε κηα πεξίπησζε φπσο ηνπ ζηιηθαιίηε, φπνπ πάιη πξφθεηηαη γηα 

20,00

20,01

20,02

20,03

20,04

20,05

20,06

20,07

20,08

20,09

20,10

0 100 200 300 400 500 600

'a
',
 Å

Θεξκνθξαζία,  C

19,86

19,87

19,88

19,89

19,90

19,91

19,92

19,93

0 100 200 300 400 500 600

'b
',
 Å

Θεξκνθξαζία,  C

13,37

13,37

13,38

13,38

13,39

13,39

13,40

13,40

13,41

13,41

13,42

0 100 200 300 400 500 600

'c
',
 Å

Θεξκνθξαζία,  C

5315

5320

5325

5330

5335

5340

5345

5350

5355

5360

0 100 200 300 400 500 600

Ό
γ
θ
ν
ο
, 
Å
³

Θεξκνθξαζία,  C

Formatted: Font: (Default) Times
New Roman, 12 pt, Superscript



127 
 

έλαλ θαζαξά ππξηηηθφ δεφιηζν θαη ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπζηνιή, λα ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ κηα αλ φρη πνζνηηθή, ηνπιάρηζηνλ πνηνηηθή επηηπρία ζηελ αλαπαξαγσγή 

ησλ ζεξκνθξαζηαθήο ηνπ απφθξηζεο. 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θσγηαζίηε (Κεθάιαην 6) ειέγμακε πεξαηηέξσ ηηο 

δνκηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Τπνινγίζακε ηελ 

κεηαβνιή ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ ησλ ηεηξαέδξσλ, δειαδή ηηο γσλίεο ησλ δεζκψλ 

Si-O-Si, σο ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σα απνηειέζκαηα, ηα νπνία θαίλνληαη ζην 

ρήκα 7.3, δείρλνπλ φηη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θσγηαζίηε, νη κεηαβνιή ηνπ 

φγθνπ είλαη εμαξηψκελε απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ. 

 

 

ρήκα 7.3 ρεηηθή κεηαβνιή φγθνπ θαη γσληψλ Si-O-Si κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

 

Δπηπιένλ, ππνινγίδνληαο ηα κήθε ησλ δεζκψλ Si-O, θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο γσλίεο 

ησλ ηεηξαέδξσλ, O-Si-O, θαηαιήγνπκε πσο θακία απφ απηέο ηηο δχν δνκηθέο 

παξακέηξνπο δελ κεηαβάιιεηαη. Σα απνηειέζκαηα απηά ηα ζπγθξίλνπκε κε 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο,
104104

 φπνπ κεηξήζεθε ε κεηαβνιή ησλ 

εμσηεξηθψλ γσληψλ ησλ ηεηξαέδξσλ θαζψο θαη ε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο δεζκνχ Si-O 

σο ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ ζχγθξηζε θαίλεηαη ζην ρήκα 7.4.  
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ρήκα 7.4 ρεηηθή κεηαβνιή ηνπ κήθνπο δεζκνχ Si-O (παχιεο) θαη ηεο γσλίαο Si-O-

Si (ηξίγσλα). Σα καχξα ζχκβνια είλαη γηα ηηο πξνζνκνηψζεηο κε ην παξφλ δπλακηθφ 

θαη ηα άδεηα γηα ηα  πεηξάκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο.
104104

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά, νη Bhange θαη Ramaswamy
104104

 θαηαιήγνπλ πσο, θαζψο νη εληφο 

ηνπ ηεηξαέδξνπ γσλίεο θαζψο θαη νη δεζκνί Si-O δελ κεηαβάιινληαη, ελψ νη 

εμσηεξηθέο γσλίεο παξνπζηάδνπλ απηέο ηηο κεηαβνιέο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, είλαη ζαθέο πσο ε ζπζηνιή πξνέξρεηαη απφ ηηο πεξηζηξνθέο ησλ 

ηεηξαέδξσλ SiO2, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο άθακπηεο κνλάδεο.  

Οη ζεσξεηηθνί καο ππνινγηζκνί, εξρφκελνη ζε ζπκθσλία κε ηα βηβιηνγξαθηθά 

απνηειέζκαηα, καο επηηξέπνπλ λα επηβεβαηψζνπκε ην ζπκπέξαζκα πνπ βγάιακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλαθνξηθά κε ηνπο θσγηαζίηεο: ν κεραληζκφο R.U.M.
115115 

είλαη ππαξθηφο ζηνπο δενιίζνπο θαη θαζνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά 

ηελ ζέξκαλζε. 

 

πκπεξάζκαηα 

Ζ πξνζνκνίσζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ 

ζηιηθαιίηε κε ην θαηλνχξην πεδίν δπλάκεσλ ζπκθσλεί κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα, 

ηφζν ηεο βηβιηνγξαθίαο φζν θαη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη απνδεηθλχεηαη ην 
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κνλαδηθφ ζηε βηβιηνγξαθία, ηνπιάρηζηνλ απφ φζν γλσξίδεη ν γξάθνληαο, ην νπνίν 

κπνξεί λα αλαπαξαγάγεη ηελ ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζε. Ζ ζπζηνιή ηεο κνλαδηαίαο 

θπςειίδαο ηνπ ζηιηθαιίηε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ DAY (βι. Κεθάιαην 6), 

είλαη απνηέιεζκα ησλ πεξηζηξνθψλ ησλ ηεηξαέδξσλ. Δπηπιένλ, θαηά ηηο πεξηζηξνθέο 

ηνπο, θαη φζν ε ζεξκνθξαζία απμάλεη, δηαηεξνχλ ην ζρήκα ηνπο αλαιινίσην. Ζ 

κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπ δεζκνχ Si-O, θαζψο θαη ηεο γσλίαο ηνπ δεζκνχ Si-O-Si κε 

ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζπγθξίλνληαη κε απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο, σο 

επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ καο. Ζ ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη 

επηηπρήο. Απηή ε ζπκθσλία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελν 

θεθαιαίνπ, ηζρπξνπνηεί ηελ απνδνρή ηνπ κεραληζκνχ R.U.M. 
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Κεθάιαην 8.  

Μεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ δενιίζσλ – κειέηε πάλσ ζηνλ 

θσγηαζίηε θαη ηνλ ζηιηθαιίηε 

 

Εηζαγσγή 

Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ δενιίζσλ απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

απηψλ ησλ πιηθψλ θαζψο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ 

ζε ζπζηήκαηα δηαρσξηζκνχ αεξίσλ, θαηαιχηεο, αηζζεηήξεο αεξίσλ. Οη κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη ε θχζε ηνπ ππνζηξψκαηνο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παξακνξθψζεηο θαη ξσγκέο ή αθφκα θαη απψιεηα ηεο 

ζπκκεηξίαο, κε απνηέιεζκα λα πέζεη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο. Δίλαη, ινηπφλ, πνιχ 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη θάπνηνο ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη απηά ηα πιηθά ζε ζπλζήθεο 

εθαξκνγήο ηάζεσλ. Ο ππνινγηζκφο απηψλ ησλ ηδηνηήησλ είλαη πνιιέο θνξέο 

δχζθνινο, αθνχ απαηηνχληαη θξχζηαιινη κεγέζνπο άλσ ησλ 100 κm, κέγεζνο αξθεηά 

κηθξφ αθνχ κε ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο νη πεξηζζφηεξνη θξχζηαιινη 

δενιίζσλ δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ κεξηθέο δεθάδεο κm. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε δηάηαμε microdeformation tester ησλ Wang θαη ζπλεξγάηεο,
120

 

κέζσ ηεο νπνίαο κέηξεζαλ ην κέηξν Young θξπζηάιισλ ζηιηθαιίηε, απαηηεί κέγεζνο 

δεηγκάησλ άλσ ησλ 200 nm.  Μηα άιιε ηερληθή ε νπνία θαηεβαίλεη κηα ηάμε ζε 

κέγεζνο δείγκαηνο, είλαη ε επνλνκαδφκελε instrumented nanoindentation, ε νπνία 

κπνξεί λα κεηξήζεη δείγκαηα κεγέζνπο έσο θαη 20nm.
121

 Ζ ελ ιφγσ ηερληθή έρεη 

εθαξκνζζεί ζηε κέηξεζε ηνπ κέηξνπ Young δενιηζηθψλ κνλνθξπζηάιισλ MFI,
122,123

 

MEL,
124

 BEA
125

 θαη θεξηεξίηε.
126

 Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο απηέο 

ηερληθέο είλαη ε εθαξκνγή κεραληθήο ηάζεο ζε έλα δνθίκην θαη αθνινχζσο ε κέηξεζε 

ησλ ζπλεπαγφκελσλ κεηαβνιψλ ζηηο δηαζηάζεηο απηνχ. Μηα ηερληθή κέηξεζεο 

ειαζηηθψλ ηδηνηήησλ, ε νπνία μεθεχγεη απφ ηελ ινγηθή ηεο κέηξεζεο 

παξακνξθψζεσλ απφ αζθνχκελεο ηάζεηο, είλαη ε ζθέδαζε Brilluin, θαηά ηελ νπνία 

θσο ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηαο ζθεδάδεηαη ζην πιηθφ θαη δηεγείξεη ηα άηνκά ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα κεηξνχληαη νη αθνπζηηθνί ηξφπνη ηαιάλησζεο πνπ έρνπλ δηεγεξζεί θαη νη 

νπνίνη, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ειαζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 
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χιεο. Με απηή ηελ ηερληθή έρνπλ κεηξεζεί κέηξα ειαζηηθφηεηαο δηαθφξσλ δενιίζσλ, 

φπσο ηνπ MFI,
127

 ηνπ ANA θαη ηνπ NAT.
128

 Οινθιεξψλνληαο ηελ ζχληνκε 

αλαζθφπεζε ζηηο ηερληθέο κέηξεζεο κέηξσλ ειαζηηθφηεηαο, αλαθέξνπκε κηα λέα 

ηερληθή ε νπνία κε ηελ βνήζεηα καγλεηνειαζηηθψλ αηζζεηήξσλ κπνξεί λα 

θαηαγξάςεη ην κέηξν Young πκελίσλ,
129

 θαη ε νπνία πξφζθαηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά γηα ηελ κέηξεζε ηνπ κέηξνπ Young πκελίσλ δενιίζσλ, φπσο ζηιηθαιίηε, 

B-MFI, LTA
130

 θαη θσγηαζίηε NaX.
131

 

Σν θελφ ην νπνίν ππάξρεη ζηελ γλψζε απηψλ ησλ ηδηνηήησλ, θαη ην νπνίν 

δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αδπλακίεο ησλ ζεκεξηλψλ πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ, 

αλαιακβάλνπλ  λα θαιχςνπλ ζε έλα βαζκφ νη ππνινγηζηηθέο κέζνδνη. Καζφηη 

ηαρχηεξεο ζε ρξνληθή δηεθπεξαίσζε κπνξνχλ λα καο δψζνπλ ζε πνιχ ζπληνκφηεξν 

ρξφλν απφ φηη ηα πεηξάκαηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφθξηζε ησλ πιηθψλ ζε κεραληθέο 

ηάζεηο. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο νη πεηξακαηηθψο κεηξνχκελεο ειαζηηθέο ηδηφηεηεο 

κπνξεί λα κελ δίλνπλ ηηκέο απφιπηα ζπζρεηηζκέλεο κε απηή θαζαπηή ηελ δνκή ηνπ 

πιηθνχ, αιιά ηα απνηειέζκαηα λα αιινηψλνληαη απφ αλεπηζχκεηεο κεηαβνιέο ησλ 

πιηθψλ, φπσο κε θξπζηαιιηθέο θάζεηο, αλεπηζχκεηεο πξνζκείμεηο θαη άιιεο αηέιεηεο 

νη νπνίεο ζην πεξηβάιινλ ησλ ππνινγηζηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ απνθεχγνληαη. Καηά 

ηελ πξνζνκνίσζε κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη πσο ππνινγίδνπκε ηελ δεηνχκελε 

πνζφηεηα, αθνχ ην πεξηβάιινλ δηεξγαζηψλ είλαη ηδαληθφ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε 

παξνχζα εξγαζία θαηαπηάλεηαη κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δνκή δενιίζσλ θαη ηηο 

κεηαβνιέο απηήο, νη ειαζηηθέο ηδηφηεηεο απνηεινχλ κηα ινγηθή ζπλέρεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ. Δπίζεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαη ζα αλαπηπρζεί ζηε 

ζπλέρεηα ιεπηνκεξέζηεξα, ηέηνηεο ηδηφηεηεο είλαη άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ 

ελέξγεηα ελφο πιηθνχ. Καηά ζπλέπεηα ν νξζφο ππνινγηζκφο ελφο ειαζηηθνχ κέηξνπ 

είλαη κηα παξαπάλσ πηζηνπνίεζε γηα ην δπλακηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. 

 

8.1 Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

ηελ αθφινπζε παξάγξαθν ζα γίλεη κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο ησλ 

κεραληθψλ ηδηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαλφεζε απηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη ηδηφηεηεο ζηηο νπνίεο εζηηαζηήθακε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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8.1.1 Σάζε, παξακφξθσζε θαη ηαλπζηήο ειαζηηθήο ζηαζεξάο 

Υάξηλ επθνιίαο ζεσξνχκε έλα ζηεξεφ ζε δχν δηαζηάζεηο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 

8.1. Ζ δχλακε πνπ ηνπ αζθείηαη ζηελ επηθάλεηα j θαηά ηελ δηεχζπλζε i νξίδεη ηελ 

ηάζε ζij, ( /ij i jF A  ) πνπ είλαη ζηνηρείν ελφο πίλαθα ν νπνίνο δίλεη ηνλ ηαλπζηή ησλ 

ηάζεσλ (stress tensor): 

  

 

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

  

   

  

 
 

  
 
 

 (8.1) 

 

Με ην ζχκβνιν ζii νξίδνληαη νη ηάζεηο πνπ έρνπλ ίδηα δηεχζπλζεο δηάλπζκα κε απηφ 

ηεο επηθάλεηαο ζηελ νπνία αζθνχληαη θαη θαινχληαη εθειθπζηηθέο. Με ην ζχκβνιν ηij 

νξίδνληαη νη ηάζεηο κε εγθάξζην δηάλπζκα σο πξνο ηελ επηθάλεηα, θαη θαινχληαη 

δηαηκεηηθέο. ηα ρήκαηα 8.1(α) θαη (β) θαίλνληαη νη αληίζηνηρεο παξακνξθψζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηα δχν είδε ηάζεσλ. 
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ρήκα 8.1 Απνηέιεζκα (α) εθειθπηζηηθήο θαη (β) δηαηκεηηθήο ηάζεο ζε έλα ζηεξεφ. 

 

Οη παξακνξθψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο αζθνχκελεο ηάζεηο δίλνληαη απφ ηελ 

ζρέζε: 

 

 , ,

1
( )

2
ij j i i ju u    (8.2) 

 

Όπνπ uij είλαη ε παξακφξθσζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ i θαηεχζπλζε ιφγσ άζθεζε 

ηάζεο θαηά ηελ j θαηεχζπλζε. Σα ζηνηρεία εij νξίδνπλ έλαλ αλάινγν πίλαθα κε απηφ 

ησλ ηάζεσλ, θαη ν νπνίνο ζπλζέηεη ηνλ ηαλπζηή ησλ παξακνξθψζεσλ: 

  

 

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

  

   

  

 
 

  
 
 

 (8.3) 

 

Ζ παξακφξθσζε κε ηελ ηάζε ζπλδένληαη κέζσ ηνπ ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο, C, κέ ηε 

ζρέζε: 

 

 
ij ijkl klC   (8.4) 

 

Ο ηαλπζηήο ειαζηηθφηεηαο δίλεηαη απφ έλα πίλαθα 6×6, ν νπνίνο ιφγσ ζπκκεηξίαο 

ησλ ζηνηρείσλ Cij (Cij=Cji) έρεη ηελ κνξθή: 
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11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26

33 34 35 36

44 45 46

55 56

66

.

. .

. . .

. . . .

. . . . .

ijkl

C C C C C C

C C C C C

C C C C
C C

C C C

C C

C



 
 
 
 

   
 
 
  
 

 (3.5) 

 

ηελ πεξίπησζε ζηεξενχ κε θπβηθή ζπκκεηξία, ν πίλαθαο απινπνηείηαη ζηελ 

αθφινπζε κνξθή: 

  

 

11 12 12

12 11 12

12 12 11

44
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44

. . .
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. . .

. . . . .
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 (8.6) 

 

Ο ηαλπζηήο ειαζηηθφηεηαο απνηειεί ζεκέιην ιίζν ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ 

πιηθψλ, αθνχ ζπλδπαζκνί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα ειαζηηθφηεηαο ζπλζέηνπλ 

δηαθνξεηηθά κέηξα ειαζηηθφηεηαο. 

 

8.1.2 Μέηξν ειαζηηθφηεηαο φγθνπ (bulk modulus) θαη κέηξν ειαζηηθφηεηαο Young 

(Young modulus) 

Μέηρο ειαζηηθόηεηας όγθοσ: Σν έλα απφ ηα δχν κέηξα ειαζηηθφηεηαο κε ηα νπνία ζα 

αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο φγθνπ, ην νπνίν 

ζπλδέεη ηελ ζπκπίεζε ελφο ζηεξενχ, δειαδή ηελ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηνπ, κε ηελ 

πίεζε ε νπνία αζθείηαη πάλσ ηνπ (ρήκα 8.2) θαη δίλεηαη, δε, απφ ηελ ζρέζε: 
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 (8.7) 

 

 

 

ρήκα 8.2 Μεηαβνιή ηνπ φγθνπ ελφο ζηεξενχ θαηά ηελ άζθεζε πίεζεο πάλσ ηνπ. 

 

 

φπνπ P ε αζθνχκελε πίεζε, ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη ε ηάζε ζii (= /i iF A ), V ν 

αξρηθφο φγθνο ηνπ ζηεξενχ θαη ΓV ε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ (V-V
’
).  

Σν ειαζηηθφ κέηξν ζπκπίεζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο κέζσ ηεο ζρέζεο: 

 

 11 22 33 12 13 23

1
( 2( ))

9
B C C C C C C       (8.8) 

 

Μέηρο ειαζηηθόηεηας Young: ην δεχηεξν κέηξν πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ην 

κέηξν Young, ην νπνίν ζπλδέεη ηελ ηάζε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζηεξεφ κε ηελ 

νκναμνληθή παξακφξθσζε πνπ πθίζηαηαη (νπζηαζηηθά, κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπ, 

ΓL, θαηά εθείλε ηελ δηεχζπλζε).  

x

y

ςjj

ςii

V V ’
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ρήκα 8.3 Μεηαβνιή θαηά ΓL ηνπ κήθνο ελφο ζηεξενχ θαηά ηελ άζθεζε ηάζεο ζηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε. 

 

Σν κέηξν πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
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 (8.9) 

Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξακφξθσζεο, ην κέηξν Young κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο κέζσ ηεο ζρέζεο: 

 

 i iiE C  (8.10) 

 

8.2. Σερληθέο ππνινγηζκνύ ησλ κέηξσλ ειαζηηθόηεηαο 

Παράγφγος ηες ελέργεηας: ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ δεηνχκελα κέηξα ειαζηηθφηεηαο θαηά ηελ κνληεινπνίεζε ησλ πιηθψλ. 

Έλαο ηξφπνο είλαη κέζσ ησλ ρέζεσλ 8.8 θαη 8.10, φπνπ αξθεί λα ππνινγηζηνχλ ηα 

θαηάιιεια ζηνηρεία ηνπ ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο. Σα ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ απφ ηελ παξάγσγν ηεο ζηαηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο 

παξακνξθψζεηο (strains) απηνχ: 

x

y
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 (8.11) 

 

ε αηνκηθήο θιίκαθαο πξνζνκνηψζεηο, φπσο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε σο άλσ 

πξνζέγγηζε είλαη πνιχ δεκνθηιήο, αθνχ, θαηά πξψηνλ, ε γλψζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε θαη γλψζε –κέζσ ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ- ζε 

αηνκηζηηθνχο ππνινγηζκνχο, θαη θαηά δεχηεξνλ, φπσο έρνπκε δεη θαη ζηα Κεθάιαηα 3 

θαη 4, νη ππνινγηζκνί ηεο παξαγψγνπ ηεο ελέξγεηαο σο πξνο ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπεξηέρνληαη ήδε ζε ηερληθέο, φπσο ε ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο ελέξγεηαο κηαο δνκήο. Δίλαη ινηπφλ ε κέζνδνο πνπ πηνζεηείηαη ζε αηνκηζηηθέο 

πξνζνκνηψζεηο. 

Δθαρκογή ηάζες ζηο ζύζηεκα: κηα δεχηεξε κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ κεραληθψλ 

ηδηνηήησλ είλαη λα πξνζνκνησζεί ην θαηλφκελν ηεο εθαξκνγήο ηάζεο πάλσ ζην πιηθφ 

πξνο κειέηε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθψλ καο δεηνχκελσλ κέηξσλ 

ειαζηηθφηεηαο, εθαξκφδνληαο ζηε κνλαδηαία θπςειίδα ζηαδηαθά απμαλφκελεο ηηκέο 

πίεζεο ή εθειθπζηηθήο ηάζεο, αλαγθάδνπκε ην ζχζηεκα λα κεηαβεί ζε θαηαζηάζεηο 

λέαο ηζνξξνπίαο, θαηά ηελ νπνία κεηξάκε ηηο λέεο δηαζηάζεηο ηνπ, θαη κέζσ ησλ 

ρέζεσλ 8.7 θαη 8.9, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο φγθνπ θαη 

Young, αληίζηνηρα. Δίλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

κέηξσλ ειαζηηθφηεηαο κε κεγαιχηεξν ξεαιηζκφ, σζηφζν είλαη κηα δηαδηθαζία πην 

ρξνλνβφξα, αθνχ απαηηνχληαη δηαδνρηθνί ππνινγηζκνί γηα ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηάζεο. 

Αθοσζηηθοί ηρόποη ηαιάληφζες: κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα, αιιά πην ζχλζεηε θαη 

ρξνλνβφξα κέζνδνο είλαη απηή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαλπζηή 

ειαζηηθφηεηαο κέζσ ησλ αθνπζηηθψλ ηξφπσλ ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

αθνπζηηθνί ηξφπνη ηαιάλησζεο απνηεινχλ πάληα ηνπο ηξεηο πξψηνπο ηξφπνπο 

δφλεζεο ησλ αηφκσλ ελφο πιηθνχ απφ ηνπο ζπλνιηθά 3Ν δηαζέζηκνπο γηα δεδνκέλν 

θπκαηάξηζκν k, φπνπ Ν είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο. 

Μπνξνχλ, δε, λα βξεζνχλ απφ θακπχιεο δηαζπνξάο πνπ δίλνπλ ηηο ζπρλφηεηεο 

δφλεζεο ελφο θξπζηαιιηθνχ ζηεξενχ ζπλαξηήζεη ηνπ θπκαηαξίζκνπ k. Έλα 
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ραξαθηεξηζηηθφ ηέηνην δηάγξακκα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ 

ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (NaCl) θαίλεηαη ζην ρήκα 8.4. 

 

 

ρήκα 8.4 Γηάγξακκα θακπχισλ δηαζπνξάο ησλ θσλνλίσλ κηαο κνλαδηαίαο 

θπςειίδαο NaCl. 

Γηα ηελ πεξίπησζε κηαο κνλαδηαίαο θπςειίδαο θπβηθήο ζπκκεηξίαο, νη ζπρλφηεηεο 

απηέο ζπλδένληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο κέζσ ησλ ζρέζεσλ πνπ 

θαίλνληαη ζην παξαθάησ ρήκα 8.5 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγή 

απηψλ ησλ ζρέζεσλ βξίζθνληαη ζην πνιχ θαηαηνπηζηηθφ ζχγγξακκα ηνπ Dove.
132

 ην 

Κεθάιαην 4, φπνπ παξνπζηάζηεθε ε ηερληθή ηεο δπλακηθή πιέγκαηνο, είδακε θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπρλνηήησλ δφλεζεο ησλ αηφκσλ, θαηαζθεπάδεηαη ν δπλακηθφο 

πίλαθαο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηηο ζπρλφηεηεο δφλεζεο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ 

k. πλεπψο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε δπλακηθή πιέγκαηνο, νη αθνπζηηθνί 

ηξφπνη δφλεζεο είλαη κηα άκεζα πξνζβάζηκε πιεξνθνξία. Τπνινγίδνληαο απηνχο, 

κέζσ ησλ ζρέζεσλ ηνπ πίλαθα ζην ρήκα 8.5, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηα δεηνχκελα κέηξα 

ειαζηηθφηεηαο, Β θαη Δ, κέζσ ησλ ρέζεσλ 8.8 θαη 8.10. Οπζηαζηηθά, θαη ζε 

αληηζηνηρία κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο άζθεζεο πίεζεο ζηε 

κνλαδηαία θπςειίδα, εδψ πξφθεηηαη πάιη πεξί πξνζνκνίσζεο ελφο θαλνληθνχ 

πεηξάκαηνο, απηνχ ηεο κεζφδνπ ζθέδαζεο Brilluin (βι. Δηζαγσγή). 
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ρήκα 8.5 Βηβιηνγξαθηθή αλαπαξαγσγή απζεληηθνχ ζρήκαηνο γηα ηηο ζρέζεηο πνπ 

ζπλδένπλ ηηο ηξεηο ζπρλφηεηεο αθνπζηηθψλ ηξφπσλ δφλεζεο κε ηηο ηηκέο ηεο 

ειαζηηθήο ζηαζεξάο γηα πιηθφ θπβηθήο ζπκκεηξίαο. 

 

Απηέο νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε θάπνην κηθξφ βαζκφ παξνπζηάδνπλ κηα 

αιιεινεπηθάιπςε, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζηνπο ππνινγηζκνχο είλαη παξνχζα ε 

ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο βαζηθή πνζφηεηα πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Γελ πεξηκέλνπκε, ινηπφλ, κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο αθνχ ζηνλ 

ππξήλα ηνπο θξχβεηαη πάληα ε ελέξγεηα, ε θιίζε ηεο θαη ε θακππιφηεηά ηεο. 

Ωζηφζν, ρψξηα απφ ηνπο πξαθηηθνχο ζθνπνχο απηψλ ησλ ππνινγηζκψλ, δειαδή ηελ 

γλψζε ησλ πνζνηήησλ θαη ηελ ζχγθξηζε κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ν γξαθψλ ζεσξεί 

πσο παξνπζηάδεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

πξνζεγγίζεσλ, αθνχ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί ε θπζηθή πνπ θξχβεηαη πίζσ 

απφ ην κνληέιν δπλακηθνχ πνπ πξνηείλνπκε. Πέξαλ απηνχ, κηα ελδερφκελε ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ καο δηαζθαιίδεη πσο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κε αζθάιεηα ηελ 

γξεγνξφηεξε εμ απηψλ ζε επφκελνπο ππνινγηζκνχο. 

 

8.3 Απνηειέζκαηα  

ηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ηηκέο ησλ 

ζηαζεξψλ ειαζηηθφηεηαο φγθνπ θαη Young γηα ηνπο θσγηαζίηεο NaX θαη DAY, 

θαζψο θαη γηα ηνλ ζηιηθαιίηε. Πξψηα ππνινγίδνπκε ηελ ζηαζεξά ειαζηηθφηεηαο 
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φγθνπ, Β, ζε κηα κνλαδηαία θπςειίδα NaX, κε ρξήζε ησλ ηξηψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ηε ζπλέρεηα, θη αθνχ θαηαιήγνπκε 

ζε ζπκθσλία ησλ ηξηψλ κεζφδσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ NaX, επηιέγνπκε ηελ 

ιηγφηεξν ρξνλνβφξα εμ απηψλ θαη επεθηείλνπκε ηνπο ππνινγηζκνχο καο ζηνλ DAY 

θαη ηνλ ζηιηθαιίηε θαη γηα ηα δχν κέηξα ειαζηηθφηεηαο (Β θαη Δ). 

8.3.1 Φφγηαζίηες NaX: Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, γηα ιφγνπο 

επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, απνθαζίζακε λα θάλνπκε κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ, ππνινγίδνληαο ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο φγθνπ, B ζηελ κνλαδηαία 

θπςειίδα ηνπ NaX. Αξρηθψο, ππνινγίζηεθε ν πίλαθαο ηνπ ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο κε 

ηελ πξψηε κέζνδν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (δεχηεξε 

παξάγσγνο ηεο ελέξγεηαο). ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ ηξίηε κέζνδν, θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

δπλακηθή πιέγκαηνο, ππνινγίζηεθε ν δπλακηθφο πίλαθαο πνπ δίλεη ην ζχλνιν ησλ 

θσλνλίσλ γηα θάζε ηηκή ηνπ k θαη αθνινχζσο κέζσ ησλ ζρέζεσλ πνπ δίλνληαη ζην 

ρήκα 8.5 ππνινγίζακε εθ λένπ ηνλ ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο. Οη δχν πίλαθεο 

ζπγθξίλνληαη ζην Πίλαθα 8.1. 

 

 

Πίλαθαο 8.1 Πίλαθαο ηνπ ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο κε απεπζείαο ππνινγηζκφ ηεο 

δεπηέξαο παξαγψγνπ ηεο ελέξγεηαο (α) θαη κέζσ ησλ αθνπζηηθψλ ηξφπσλ δφλεζεο 

(β). 

 

(α)

(β)

1 2 3 4 5 6

1 63,527 43,478 43,478 0,000 0,000 0,000

2 43,478 63,527 43,478 0,000 0,000 0,000

3 43,478 43,478 63,527 0,000 0,000 0,000

4 0,000 0,000 0,000 18,917 0,000 0,000

5 0,000 0,000 0,000 0,000 18,917 0,000

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,917

1 2 3 4 5 6

1 59,500 41,234 41,234 0,000 0,000 0,000

2 41,234 59,500 43,478 0,000 0,000 0,000

3 41,234 41,234 59,500 0,000 0,000 0,000

4 0,000 0,000 0,000 16,640 0,000 0,000

5 0,000 0,000 0,000 0,000 16,640 0,000

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,640
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Γλσξίδνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ηαλπζηήο ειαζηηθφηεηαο, ππνινγίζακε κέζσ ηεο ρέζεο 

8.8 ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο φγθνπ, B. Σέινο, αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή ηεο δεχηεξεο 

κεζφδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κεηαβάιινληαο ηελ πίεζε 

ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ NaX θαη ππνινγίδνληαο θάζε θνξά ηνλ λέν φγθν ηεο, 

ππνινγίζηεθε πάιη ην Β, κέζσ ηεο ρέζεο 8.7. ηνλ Πίλαθα 8.2 παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ γηα ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο, Β. 

 

Πίλαθαο 8.2. Τηκές ηοσ κέηροσ ειαζηηθόηεηας, Β, γηα ηελ κολαδηαία θσυειίδα ηοσ NaX 

σποιογηζκέλες κε ηρεης δηαθορεηηθές κεζόδοσς. 

 

 

Οη ηηκέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεζφδσλ βξίζθνληαη ζε κηα αξθεηά θαιή ζπκθσλία ψζηε 

λα κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα επηιέμνπκε κηα εθ ησλ ηξηψλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο 

ησλ ειαζηηθψλ κέηξσλ ζε άιινπο δενιίζνπο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, ε γξεγνξφηεξε θαη απινχζηεξε ππνινγηζηηθά πξνζέγγηζε είλαη ε πξψηε, 

πνπ θάλεη ρξήζε ηεο ζρέζεο 8.11. 

 

Δπηπιέολ κεταληθές ηδηόηεηες ζηης κολαδηαίες θσυειίδες ηφλ δεοιίζφλ DAY, NaX θαη 

ζηιηθαιίηε: ππνινγίζηεθαλ κε ηελ πξψηε κέζνδν επηπιένλ ην κέηξν Young, Δ, γηα ηελ 

κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ NaX, θαζψο θαη ηα κέηξα ειαζηηθφηεηαο φγθνπ θαη Young, 

γηα ηηο κνλαδηαίεο θπςειίδεο ηνπ DAY θαη ηνπ ζηιηθαιίηε. Έγηλαλ δχν ζεη 

ππνινγηζκψλ· έλα κε ην παξφλ πεδίν δπλάκεσλ θαη έλα κε ην πεδίν δπλάκεσλ ησλ 

Catlow θαη ζπλεξγαηψλ
133

 ην νπνίν παξνπζηάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα 

Κεθάιαηα 6 θαη 7, ζηηο κνλαδηαίεο θπςειίδεο ηνπ NaX θαη ηνπ DAY, θαη ζε απηή ηνπ 

ζηιηθαιίηε, αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζεσξεηηθψλ ππνινγηζκψλ κε ηα δχν 

πεδία δπλάκεσλ ζπγθξίλνληαη κε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο
134,135,136

 ζηνλ Πίλαθα 8.2. 

 

Μζθοδοσ υπολογιςμοφ

B(Gpa)

Παράγωγοσ ενζργειασ Ακουςτικοί τρόποι δόνηςησ Εφαρμογή πίεςησ

50,16 47,32 54,34
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Πίλαθαο 8.2. Σηκέο γηα κεραληθέο ηδηφηεηεο ηξηψλ δενιίζσλ απφ πεηξάκαηα θαη 

ππνινγηζκνχο κε δχν δηαθνξεηηθά δπλακηθά (παξφλ θαη βηβιηνγξαθίαο). 

 

 

πκπεξάζκαηα 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ειαζηηθψλ ηδηνηήησλ ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ NaX κε ηηο 

ηξεηο κεζφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη (παξάγσγνο ηεο ελέξγεηαο, εθαξκνγή ηάζεο ζην 

ζχζηεκα θαη κέζσ ησλ αθνπζηηθψλ ηξφπσλ ηαιάλησζεο) νδεγεί ζε ζπκθσλία ησλ 

απνηειεζκάησλ. Δπηιέγεηαη ε ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδνο, απηή ηνπ απεπζείαο 

ππνινγηζκνχ κέζσ ηεο δεχηεξεο παξαγψγνπ ηεο ελέξγεηαο, θαη νη ππνινγηζκνί 

επεθηείλνληαη ζην κέηξν Young θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο φγθνπ γηα ηηο κνλαδηαίεο 

θπςειίδεο ησλ DAY, NaX θαη ζηιηθαιίηε. Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ην πεδίν δπλάκεσλ πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο θαη κε πεδίν απφ 

ηελ βηβιηνγξαθία. Αλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ δχν 

ππνινγηζκψλ, σζηφζν νη ηηκέο θαη ησλ δχν βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ησλ ηηκψλ 

πνπ πξνηείλνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία. 
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Κεθάιαην 9.  

Πίεζε θαη ξόθεζε σο δύν κεραληζκνί κεηαβνιήο ηνπ όγθνπ 

θαη ηεο δνκήο ησλ δενιίζσλ 

 

Εηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην επεθηείλνπκε ηελ κειέηε ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαηαη ν φγθνο 

θαη ε δνκή ησλ δενιίζσλ ζε εξεζίζκαηα, πέξαλ ηεο αιιαγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Πξψηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ δνκή  θαη ηνλ φγθν 

ησλ κνλαδηαίσλ θπςειίδσλ ηνπ NaX θαη ηνπ DAY δεφιηζνπ φηαλ απηνί εθηίζεληαη ζε 

ζπλζήθεο απμαλφκελεο πίεζεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ ζα ζπζρεηηζηνχλ 

κε ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζηα Κεθάιαηα 6 θαη 7, φπνπ κειεηήζεθαλ νη δνκηθέο 

αιιαγέο θαηά ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν θνκκάηη απηφ βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ζεσξεηηθνχο ππνινγηζκνχο. ηε ζπλέρεηα, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 

αιιαγή ηνπ φγθνπ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζηιηθαιίηε θαηά ηελ ξφθεζε 

εμαλίνπ κέζα ζην πνξψδεο ηνπ, ππφ ζπλζήθεο απμαλφκελεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα είλαη κηα δνπιεηά βαζηζκέλε εμ νινθιήξνπ ζε πεηξάκαηα 

XRD. 

 

9.1 Μεραληθή ηάζε 

ηα Κεθάιαηα 6 θαη 7 είδακε κε πνηφλ ηξφπν επηδξάεη ε ζεξκνθξαζία ζηελ δνκή ησλ 

δενιίζσλ. Έλαο βαζηθφο κεραληζκφο ελεξγνπνηείηαη, απηφο ησλ R.U.M. ηξφπσλ 

δφλεζεο (πεξηζηξνθέο άθακπησλ κνλάδσλ),
137

 θαη ζπληειεί ζηελ απφθιηζε απφ ηελ 

ζπκβαηηθή απφθξηζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πιηθψλ θαηά ηελ ζέξκαλζε, δηακνξθψλνληαο 

αξλεηηθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο πνπ κπνξεί λα επηθξαηήζεη ζε κεγάιν 

ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο. Ζ απφθξηζε ησλ πιηθψλ ζε δηαθνξεηηθνχο εμσγελείο 

παξάγνληεο πνπ ηείλνπλ λα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο, φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε 

άζθεζε κεραληθήο ηάζεο θαη ε εθαξκνγή ειεθηξηθνχ πεδίνπ, εκθαλίδεη έλαλ θνηλφ 

ηφπν· ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ίδηνο κεραληζκφο ελεξγνπνηείηαη απφ δηαθνξεηηθά 

αίηηα, δίλνληαο παξφκνηα απνηειέζκαηα. Έλα πνιχ γλσζηφ παξάδεηγκα είλαη απηφ 
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ησλ πηεδνειεθηξηθψλ πιηθψλ, ζηα νπνία φηαλ ηνπο αζθεζεί κεραληθή ηάζε παξάγνπλ 

ειεθηξηθή ηάζε, ελψ κε έλαλ αληίζηνηρν ηξφπν ε έθζεζή ηνπο ζε ειεθηξηθή ηάζε 

πξνθαιεί παξακφξθσζε ζην ζρήκα ηνπο. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δενιίζσλ, ζηελ 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη εθηελψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ηάζεο, κε 

αμηνζεκείσηεο ηηο πεξηπηψζεηο θάπνησλ εμ απηψλ, φπσο ζνκζνλίηεο (thomsonite, 

ΣΖΟ) θαη λαηξνιίηεο (natrolite, NAT),  πνπ παξνπζηάδνπλ αξλεηηθνχο ιφγνπο 

Poisson, δειαδή ζηελεχνπλ φηαλ ζπκπηέδνληαη θαη θαξδαίλνπλ φηαλ ηεληψλνληαη.
138

 

Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ πσο ν ίδηνο κεραληζκφο, απηφο ησλ πεξηζηξνθψλ ησλ 

άθακπησλ ηεηξαέδξσλ, είλαη απηφο πνπ ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ άζθεζε κεραληθήο 

ηάζεο ζηνλ δεφιηζν, θαη θαζνξίδεη ηηο δνκηθέο αιιαγέο ηηο νπνίεο ζα εθδειψζεη ην 

πιηθφ αληαπνθξηλφκελν ζε απηήλ. Μάιηζηα, θαηά ηελ κειέηε απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αλαινγία κε απηά 

ζηα νπνία θαηαιήμακε ζηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζηα Κεθάιαηα 

6 θαη 7· φζν πην άθακπηα είλαη ηα πνιχγσλα, ηφζν απμάλεηαη ε απμεηηθφηεηα 

(auxeticity, δειαδή αξλεηηθφο ιφγνο Poisson). Καζψο ε αθακςία κεηψλεηαη, γηα 

παξάδεηγκα ιφγσ αληηθαηάζηαζεο κέξνπο ησλ αηφκσλ Si κε άηνκα Al, ε 

απμεηηθφηεηα κεηψλεηαη.
139

 Δπίζεο, νη William θαη ζπλεξγάηεο
140

 αλαθέξνπλ φηη ε 

παξνπζία κε-πιεγκαηηθψλ (non-framework) ζσκάησλ, φπσο κφξηα λεξνχ ή θαηηφληα, 

δπζρεξαίλεη ηηο πεξηζηξνθέο ησλ ηεηξαέδξσλ ή αθφκα θαη ηα παξακνξθψλεη, κε 

απνηέιεζκα ν κεραληζκφο ησλ πεξηζηξνθψλ λα κελ ιεηηνπξγεί ηδαληθά, θαη ην πιηθφ 

λα απνθιίλεη απφ ηελ απμεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην πεδίν δπλάκεσλ πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία 

δίλεη απνηειέζκαηα πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηφλ ηνλ κεραληζκφ (R.U.M.),
137137

 

ζεσξνχκε πσο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πξνζνκνηψζεσλ, φπνπ ηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα ζα πνηθίινπλ, πέξαλ ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζα κπνξνχκε λα 

πξνβιέςνπκε ηηο δνκηθέο αιιαγέο ησλ δενιίζσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. 

Πξνζνκνηψζακε ηελ άζθεζε πίεζεο ζηηο κνλαδηαίεο θπςειίδεο ηνπ θσγηαζίηε DAY 

θαη NaX, κε ζθνπφ λα κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθξίλεηαη ε δνκή θαη 

λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα κε απηά πνπ εμαγάγακε θαηά ηελ κειέηε ηεο 

ξφθεζεο. Ζ πξνζνκνίσζε ηεο πίεζεο πεξηγξάθεθε ζην Κεθάιαην 8, νπφηε ζα 

πεξάζνπκε θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ καο. Αξρηθά 

αζρνιεζήθακε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ θαζαξά ππξηηηθνχ θσγηαζίηε, DAY. ηελ 

κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ αζθήζεθε απμαλφκελε πίεζε, απφ 1 έσο 14 GPa κε βήκα 
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1GPa. Τπνινγίζηεθαλ ν φγθνο, θαζψο θαη νη εμσηεξηθέο γσλίεο ησλ ηεηξαέδξσλ (Si-

O-Si) θαη ηα κήθε ησλ δεζκψλ Si-O εληφο ησλ ηεηξαέδξσλ, γηα θάζε ηηκή ηεο πίεζεο. 

ην ρήκα 9.1 θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα, σο ζπλάξηεζε ηεο 

πίεζεο. 

 

 

ρήκα 9.1 ρεηηθά κεηαβνιή ηνπ φγθνπ (ηεηξάγσλν) θαη ζρεηηθά κέζε κεηαβνιή ησλ 

εμσηεξηθψλ γσληψλ ησλ ηεηξαέδξσλ SiO2 (ηξίγσλν) θαη ησλ δεζκψλ εληφο ησλ 

ηεηξαέδξσλ (παχιεο) γηα ηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ DAY. 

 

Παξαηεξνχκε πσο, θαζψο ε πίεζε απμάλεηαη θαη ν φγθνο κεηψλεηαη, νη δεζκνί θαη νη 

γσλίεο κηθξαίλνπλ. Σν πξψην είλαη αλακελφκελν αθνχ ην ζχζηεκα αλαγθάδεηαη λα 

ζπκπηεζηεί. Ωζηφζν, ην δεχηεξν ππνδειψλεη ηηο πεξηζηξνθέο ησλ ηεηξαέδξσλ. Όπσο 

είδακε ζηα Κεθάιαηα 6 θαη 7, νη κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ ηεο θπςειίδαο ηνπ θσγηαζίηε 

ιφγσ ζέξκαλζεο ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πεξηζηξνθέο ησλ 

ηεηξαέδξσλ SiO4. ην δηάγξακκα θαίλεηαη πσο απηφο ν κεραληζκφο ζπκβάιιεη φρη 

νινθιεξσηηθά, αιιά θαηά έλα κεγάιν κέξνο. Δλδηαθέξνλ έρεη λα παξαηεξήζνπκε 

πσο πάλσ απφ ην 8 GPa επέξρεηαη κηα απφηνκε κείσζε ησλ γσληψλ, ελψ νη δεζκνί 

ζπλερίδνπλ λα κεηαβάιινληαη κε ζηαζεξή θιίζε θαζ’ φιν ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηεο 

πίεζεο. 
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ηε ζπλέρεηα επαλαιάβακε παλνκνηφηππεο πξνζνκνηψζεηο ζηελ κνλαδηαία θπςειίδα 

ηνπ NaX θσγηαζίηε. 

 

ρήκα 9.2 ρεηηθά κεηαβνιή ηνπ φγθνπ (ηεηξάγσλν) θαη ζρεηηθά κέζε κεηαβνιή ησλ 

εμσηεξηθψλ γσληψλ ησλ SiO2 θαη AlO2 (ηξίγσλν) θαη ησλ δεζκψλ εληφο ησλ 

ηεηξαέδξσλ (παχιεο) γηα ηελ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ NaX. 

 

Δίλαη εκθαλέο πσο ν φγθνο κεηψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

αξγπινππξηηηθνχ. ηα 14 GPa ν φγθνο ηεο θπςειίδα ηνπ DAY έρεη κεησζεί ζην 82% 

ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο, ελψ ζηελ ίδηα πίεζε ε θπςειίδα ηνπ NaX έρεη κεησζεί ζρεδφλ 

ζην  60%. Σα AlO2 ηεηξάεδξα θαζφηη ιηγφηεξα άθακπηα απφ ηα SiO2 επηηξέπνπλ ζην 

πιηθφ λα παξακνξθσζεί πεξηζζφηεξν. Απηφ κπνξνχκε λα ην θαηαλνήζνπκε πην 

εχθνια ζπγθξίλνληαο ηε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ησλ δεζκψλ Si-Ο ηφζν ζηνλ DAY φζν 

θαη ζηνλ NaX κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ δεζκψλ Al-O, θαηά ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο. 
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ρήκα 9.3 ρεηηθή κεηαβνιή ηνπ κήθνπο δεζκνχ Si-O ζηνλ DAY (ξφκβνη) θαη ηνπ 

κήθνπο δεζκνχ ησλ Si-O θαη Al-O ζηνλ NaX (θιεηζηά θαη αλνηρηά ηεηξάγσλα, 

αληίζηνηρα) 

 

ην ρήκα 9.3 θαίλεηαη πσο κέρξη ηα 10 GPa ν δεζκφο Si-O εκθαλίδεη ηελ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά ζηνλ DAY θαη ζηνλ NaX θαηά ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο· ε κείσζε ηνπ 

κήθνπο ηνπ είλαη ζρεδφλ ε ίδηα. Ζ κείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ δεζκνχ Al-O κε ηελ 

αχμεζε ηεο πίεζεο είλαη κεγαιχηεξε, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηελ κεγαιχηεξε 

ζπζηνιή πνπ πθίζηαηαη ε θπςειίδα ηνπ NaX, αθνχ νη κηζνί δεζκνί εληφο ησλ 

ηεηξαέδξσλ είλαη Al-O. Τπελζπκίδνπκε πσο απηφο ν δεζκφο ζηελ θχζε είλαη πην 

καιαθφο απφ ηνλ Si-O, θάηη πνπ απνδίδεηαη ζην δπλακηθφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε 

ηηκήο ζηαζεξάο Κr ηνπ αξκνληθφ δπλακηθφ δεζκνχ, κηα ηάμε κηθξφηεξε απφ απηή γηα 

ηνλ δεζκφ Si-O. ηελ ηηκή ησλ 10 GPa νη δχν δεζκνί ηνπ NaX παξνπζηάδνπλ κηα 

απφηνκε αχμεζε κέρξη κηα κέγηζηε ηηκή, φπνπ θαη μεθηλάλ λα κεηψλνληαη πάιη. 

Αληίζεηα, ν δεζκφο Si-O ζηελ θπςειίδα ηνπ DAY κεηψλεηαη κνλφηνλα θαζ’ φιε ηελ 

άζθεζε ηεο πίεζεο. πγθξίλνληαο ηελ κεηαβνιή ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ ησλ 

ηεηξαέδξσλ ησλ δχν θσγηαζηηψλ, NaX θαη DaY (ρήκα 9.4), παξαηεξνχκε κηα 

απφηνκε πηψζε ζηελ γσλία ζηελ πεξίπησζε ηνπ NaX, ζηελ ίδηα ηηκή ησλ 10 GPa, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ κήθνπο δεζκνχ.  

Οη κεηαβνιέο ηνπ κήθνπο ησλ δεζκψλ φζν θαη ηεο γσλίαο, θαζψο θαη ηνπ φγθνπ 

ζπκβαδίδνπλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ DAY. Ζ κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ DAY 
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ζπζηέιιεηαη ζρεδφλ ζηαζεξά θαζ’ φιν ην εχξνο ησλ ηηκψλ πίεζεο, αθνινπζψληαο ηελ 

πησηηθή πνξεία ησλ δεζκσλ θαη ησλ γσληψλ. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ NaX, ν φγθνο ζηελ ηηκή ησλ 10 GPa παξνπζηάδεη απφηνκε 

πηψζε, ηελ ζηηγκή πνπ ην κήθνο ησλ δεζκψλ Al-O θαη Si-O παξνπζηάδεη απφηνκε 

αχμεζε. Γειαδή, ηελ ζηηγκή πνπ ν φγθνο ηεο θπςειίδαο κεηψλεηαη απφηνκα, νη 

δεζκνί απμάλνληαη απφηνκα. Άπνςε ηνπ γξάθνληα είλαη πσο κηα παξακφξθσζε ζηελ 

δνκή ηνπ NaX ζπληειείηαη πάλσ απφ απηή ηελ ηηκή ηεο πίεζεο. Δπηπξφζζεηα, ην 

γεγνλφο πσο νη πεξηζηξνθέο ησλ ηεηξαέδξσλ είλαη πην έληνλεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

NaX απφ φηη ζηνλ DAY θσγηαζίηε ( νη εμσηεξηθέο γσλίεο κηθξαίλνπλ πεξηζζφηεξν) 

πάλσ απφ απηή ηελ ηηκή, έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε πξνεγνχκελνπο ηζρπξηζκνχο καο, 

πσο ε παξνπζία ησλ ηφλησλ δπζρεξαίλεη ηηο πεξηζηξνθέο. Σν γεγνλφο πσο κεηά απφ 

κηα ηηκή ηεο πίεζεο νη εμσηεξηθέο γσλίεο ησλ ηεηξαέδξσλ κηθξαίλνπλ απφηνκα φζν 

θαη ην γεγνλφο πσο ηα κήθε ησλ δεζκψλ Si-O θαη Al-O κεηά απφ κηα ηηκή ηεο πίεζεο 

απμάλνληαη απφηνκα ελψ ν φγθνο κεηψλεηαη, ππνδειψλεη παξακφξθσζε ηνπ πιηθνχ. 

Σα ηεηξάεδξα θαηαξξένπλ. 

 

 

ρήκα 9.4 ρεηηθή κεηαβνιή ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ ησλ ηεηξαέδξσλ ζηνλ DAY 

(θιεηζηά ζχκβνια) θαη ζηνλ NaX (αλνηρηά ζχκβνια) κε ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο. 

 

Πξνο επαιήζεπζε ησλ σο άλσ ηζρπξηζκψλ, αιιά θαη γηα ηελ απφθηεζε κηαο 

πνηνηηθφηεξεο αίζζεζεο ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηελ δνκή ηνπ NaX ζηελ 
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πεξηνρή ησλ πςειψλ πηέζεσλ, δεκηνπξγήζεθε κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

θπςειίδαο θαηά ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο. ην ρήκα 9.5 θαίλνληαη δηαδνρηθέο εηθφλεο 

ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ NaX, φπσο ηελ αλαθαηαζθεπάζακε ζχκθσλα κε ηηο 

αιιαγέο ζηηο αηνκηθέο ζέζεηο θαη ηνλ φγθν ηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

πξνζνκνηψζεηο καο, ζε απμαλφκελεο ηηκέο ηεο πίεζεο. Φαίλεηαη πσο θαζψο ην 

ζχζηεκα πξνζεγγίδεη ηελ πίεζε ησλ 10 GPa, ε δνκή ηνπ θσγηαζίηε ζηξεβιψλεηαη. Σα 

ηεηξάεδξα, ηα νπνία ζε πην ρακειέο πηέζεηο δηαηεξνχζαλ ακεηάβιεην ην ζρήκα ηνπο, 

θαη κέζσ ησλ πεξηζηξνθψλ θαζφξηδαλ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θξπζηάιινπ ζηελ 

κεηαβνιή ηεο πίεζεο, ηψξα θαηαξξένπλ. Οη δεζκνί απμάλνληαη απφηνκα, σζηφζν ν 

θξχζηαιινο, ππφ ηελ άζθεζε ηεο νινέλα απμαλφκελεο πίεζεο, ζπζηέιιεηαη. 

 

 

ρήκα 9.5. Γηαδνρηθά ζηηγκηφηππα ηεο εμέιημεο ηεο δνκήο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο 

ηνπ NaX θαηά ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο. Όηαλ παξέξρνληαη ηα 10 GPa ε δνκή 

ζηξεβιψλεηαη. 

 

0 Gpa 2 Gpa 4 Gpa

8 Gpa 10 Gpa 12 Gpa
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9.2 Μειέηε ηεο ξόθεζεο εμαλίνπ κέζα ζε ζηιηθαιίηε 

ε πιηθά, φπσο νη δεφιηζνη, πνπ επηδεηθλχνπλ ειαζηηθφηεηα θαηά ηελ κεηαβνιή ή θαη 

πξνζπάζεηα παξακφξθσζεο ηεο δνκήο ηνπο απφ εμσγελείο παξάγνληεο, δνκηθέο 

αιιαγέο κπνξνχλ λα επέιζνπλ επηπιένλ απφ ηελ ξφθεζε κνξίσλ κέζα ζηνπο πφξνπο 

ηνπο. Ζ ειαζηηθφηεηα ησλ δενιίζσλ παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ ξφθεζε κεγάισλ 

κνξίσλ, αθνχ ε παξνπζία ηνπο κέζα ζην πνξψδεο απηψλ κεηαβάιιεη ηνλ φγθν ηνπο 

θαη ηε δνκή ηνπο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ξφθεζεο. Αλαθέξνληαη δε θαη πεξηπηψζεηο 

φπνπ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηελ ζπκβαηηθή απφθξηζε θαηά ηελ ξφθεζε, φπσο 

ζπζηνιή θαηά ηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ κνξίσλ, δειαδή ηελ δηαζηνιή θαηά ηελ 

ξφθεζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο ξφθεζεο κνξίσλ λεξνχ ζε δεφιηζν 

NaA,
141

 φπνπ ε παξνπζία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζπζηνιή ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο. Δπίζεο αλαθέξεηαη ε αιιαγή ηεο ζπκκεηξίαο ηεο 

δνκήο, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ πεξίπησζε ηεο ξφθεζεο βελδφιεο ζε ζηιηθαιίηε,
142

 

θαηά ηελ νπνία ζηαδηαθά ε κνλαδηαία θπςειίδα αιιάδεη κεηαβαίλεη ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο ζπκκεηξίεο απφ ηελ αξρηθή ηεο. Ο ζηιηθαιίηεο παξνπζηάδεη παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά θαη θαηά ηελ ξφθεζε μπιελίνπ π (p-xylene).
143

 Δλδηαθέξνλ, επίζεο, 

παξνπζηάδεη ε ξφθεζε εμαλίνπ κέζα ζηνλ ζηιηθαιίηε. Έρεη παξαηεξεζεί πσο ε 

παξνπζία ηνπ κέζα ζην πνξψδεο κεκβξάλεο ζηιηθαιίηε απαιείθεη αηέιεηεο πνπ 

ξίρλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο. Σν πιηθφ ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ κνξίσλ 

δηνγθψλεηαη κε απνηέιεζκα νπνπδήπνηε ππάξρνπλ ξσγκέο πνπ δεκηνπξγνχλ 

αλεπηζχκεηνπο πφξνπο, λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ή αθφκα θαη λα εμαθαληζηνχλ.
144 

πγθεθξηκέλα, ν ζηιηθαιίηεο δηαζηέιιεηαη θαηά 2.2% ηνπ αξρηθνχ ηνπ φγθνπ θαηά 

ηελ ξφθεζε εμαλίνπ ζηνπο 180Κ θαη θαηά 1.2% ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Απηή 

είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή παξαηήξεζε, αθνχ, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηελ 

εηζαγσγή, ηέηνηνπ είδνπο ξσγκέο κεηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα κεκβξαλψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηεξγαζίεο δηαρσξηζκνχ αεξίσλ. Με ην ζχζηεκα ηνπ εμαλίνπ 

κέζα ζηνλ ζηιηθαιίηε ζα αζρνιεζνχκε ζ’ απηήλ ηελ ελφηεηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

κειέηεο ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ δενιίζσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηήζακε ην 

ζπλδπαζηηθφ θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο ηεο ξφθεζεο ηνπ εμαλίνπ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηελ δνκή ηνπ ζηιηθαιίηε. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ε ελ 

ιφγσ δνπιεηά είλαη θαζαξά πεηξακαηηθή. 
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Πεηξάκαηα ζθέδαζεο αθηίλσλ Υ έγηλαλ ζηελ ίδηα ζθφλε ζηιηθαιίηε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο κεηξήζεηο ηνπ Κεθαιαίν 7. χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ 

πεξηγξάθεθε ζην Κεθάιαην 5 ησλ πεηξακάησλ, ππνινγίζακε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, παξνπζία εμαλίνπ. Ζ ξνθεκέλε 

θάζε ηζνξξνπεί κε ηελ αέξηα ζε θάζε ζεξκνθξαζία, δίλνληαο δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

θνξηίνπ κέζα ζην πνξψδεο ηεο ζθφλεο. ηνλ Πίλαθα 9.1 δίλνληαη νη ηηκέο ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο, ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεηξάκαηνο.  

 

Πίλαθαο 9.1 Πεηξακαηηθέο ηηκέο ησλ αμφλσλ a, b θαη c ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηιηθαιίηε/εμαλίνπ θαηά ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλακέλνπκε ε παξνπζία ηνπ 

εμαλίνπ λα κεηαβάιιεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο θπςειίδαο. Οπφηε νη κεηαβνιέο πνπ 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.1 ζα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη ηνπ πνζνζηνχ ξφθεζεο ηνπ εμαλίνπ, ην νπνίν κεηαβάιιεηαη παξάιιεια κε ηελ 

ζεξκνθξαζία. Ζ ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο ηνπ άδεηνπ θξπζηάιινπ (Πίλαθαο 7.1, 

Κεθάιαην 7) επηβεβαηψλεη ηνλ ηζρπξηζκφ. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 9.6 νη 

δηαζηάζεηο ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο, ζηηο αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο κε απηέο ηεο 

άδεηαο, είλαη κεγαιχηεξεο. 

 

T(°C) a(Å) b(Å) c(Å)

50 20,16454 19,97322 13,46323

100 20,13051 19,95980 13,46250

150 20,12370 19,93060 13,43880

200 20,11880 19,92790 13,42940

250 20,09800 19,90000 13,42810
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ρήκα 9.6 χγθξηζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ θαηά ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

γηα άδεηα κνλαδηαία θπςειίδα ζηιηθαιίηε θαη κνλαδηαία θπςειίδα ζηιηθαιίηε κε 

ξνθεκέλν εμάλην (ζε θάζε ζεξκνθξαζία έρεη επέιζεη ηζνξξνπία ηεο ζθφλεο κε ην 

αέξην εμάλην). 

 

Ζ πησηηθή ηάζε ζηηο δηαζηάζεηο θαη ηνλ φγθν ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ 

ζηιηθαιίηε πνπ εκθαλίδεηαη εληζρπκέλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηιηθαιίηεο-εμάλην θαζψο ε ζεξκνθξαζία απμάλεη, είλαη ζπλδπαζηηθφ θαηλφκελν. 

Δίλαη ε ζπζηνιή ηνπ δενιίζνπ θαηά ηελ ζέξκαλζε πνπ εθδειψλεηαη σο απφξξνηα ηνπ 

κεραληζκνχ R.U.M.,
137137

 θαζψο θαη ν νινέλα κηθξφηεξνο αξηζκφο κνξίσλ εμαλίνπ 

πνπ κπαίλνπλ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξε δηαζηνιή. Θπκίδνπκε πσο ε ξφθεζε 

εμαζζελεί κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (ε έληνλε θηλεηηθφηεηα ησλ αεξίσλ 

δπζρεξαίλεη ηελ παγίδεπζή ηνπο ζηηο ζέζεηο ξφθεζεο). Ληγφηεξα κφξηα κπαίλνπλ, 

ζπλεπψο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ε δηαζηνιή ιφγσ ξφθεζεο ζα είλαη κηθξφηεξε 

απφ φηη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  

ηνπο 50 °C ε δηαζηνιή ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο είλαη 1.27 % θαη’ φγθν ζε ζρέζε 

κε ηνλ φγθν ηεο άδεηαο κνλαδηαίαο θπςειίδαο. Απηή ε ηηκή είλαη πνιχ θνληά ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Sorenson θαη ζπλεξγαηψλ
144144

 νη νπνίνη αλαθέξνπλ 1.2 % θαη’ 
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φγθν δηαζηνιή ιφγσ ξφθεζεο εμαλίνπ, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ην θνξηίν είλαη ζρεδφλ ίδην ζε απηφ ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο (~8 κφξηα ζηνπο 

308Κ θαη ~7.5 ζηνπο 332Κ),
147147

 απηή ε ζχγθξηζε είλαη ινγηθή. 

Γηα λα απνκνλψζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο ξφθεζεο θάλνπκε ηελ παξαδνρή πσο ε 

επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηα κφξηα ηνπ εμαλίνπ. 

Τπνινγίδνπκε ηελ ζρεηηθή κεηαβνιή ηνπ φγθνπ, ιφγσ ξφθεζεο, ζπγθξίλνληαο ηνπο 

φγθνπο πξηλ θαη κεηά ηελ ξφθεζε. Παξάιιεια, γηα λα έρνπκε κηα ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δηαζηνιήο θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ ξνθεκέλσλ κνξίσλ, κε ηελ βνήζεηα Monte Carlo, 

πξνζνκνηψζακε ηελ ξφθεζε ηνπ εμαλίνπ ζε θάζε ζεξκνθξαζία, ζε πίεζε ίζε κε ηελ 

ηάζε αηκψλ ηνπ εμαλίνπ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
145

 ην ρήκα 9.7 θαίλεηαη ε 

ζρεηηθή κεηαβνιή ηνπ φγθνπ, σο ζπλάξηεζε ησλ ξνθεκέλσλ κνξίσλ. 

 

 

ρήκα 9.7 ρεηηθή κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηνπ ζηιηθαιίηε σο ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ξνθεκέλσλ κνξίσλ εμαλίνπ. 

 

Δίλαη εκθαλέο πσο θαζψο ν αξηζκφο ησλ κνξίσλ εμαλίνπ απμάλεηαη, ε δηαζηνιή 

εληζρχεηαη. Δλδηάκεζεο ηηκέο θνξηίνπ δελ ζπλεπάγνληαη ζπζηνιή, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ λεξνχ κέζα ζηνλ NaA δεφιηζν.
146
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Παξφιν πνπ νη δνκηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε 

ξφθεζε επηδξνχλ ζηελ απνδνηηθφηεηα κηαο κεκβξάλεο, κε ην λα κεηψλνπλ 

αλεπηζχκεηεο ξσγκέο, δελ είλαη μεθάζαξν θαηά πφζν ηέηνηεο αιιαγέο έρνπλ επίδξαζε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηζφζεξκσλ ξφθεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν πξνζνκνηψζακε ηελ 

ξφθεζε εμαλίνπ κέζα ζε ζηιηθαιίηε, ρξεζηκνπνηψληαο δχν κνλαδηαίεο θπςειίδεο 

δηαθνξεηηθνχ φγθνπ, ζε ζεξκνθξαζία 330Κ· ε κηα αληηζηνηρνχζε ζηνλ άδεην 

ζηιηθαιίηε θαη ε άιιε ζηνλ θνξεζκέλν απφ εμάλην. ην ρήκα 9.8 παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ, ηφζν γηα ηελ ηζφζεξκε ξφθεζεο φζν θαη γηα ηηο 

ελζαιπίεο ξφθεζεο, θαη ζπγθξίλνληαη κε αληίζηνηρα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. Οη ηζφζεξκεο ξφθεζεο ησλ πξνζνκνηψζεσλ ζπκθσλνχλ κε ηα 

πεηξάκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο ρήκα 9.8α.
147

 Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν 

πξνζνκνηψζεσλ δείρλεη πσο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θπςειίδσλ είλαη ακειεηέεο. 
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ρήκα 9.8 Ηζφζεξκε (α) θαη ελζαιπία (β) ξφθεζεο. Σεηξάγσλν θαη ηξίγσλν είλαη 

πξνζνκνηψζεηο ζε θπςειίδα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ άδεηα θαη γεκάηε κε εμάλην, 

αληίζηνηρα. χγθξηζε κε βηβιηνγξαθηθά απνηειέζκαηα: + [146], x [147] θαη – [148]. 

 

ην ρήκα 9.8β παξνπζηάδνληαη νη ελζαιπίεο ξφθεζεο, καδί κε πεηξάκαηα ησλ 

Richards θαη ζπλεξγαηψλ,
147147

 Eder θαη ζπλεξγαηψλ
148

 θαη Fox θαη ζπλεξγαηψλ.
149

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ έρνπλ πνιχ κηθξφηεξεο δηαθνξέο 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ απφθιηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεηξακάησλ. 

Σν ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ καο νδεγεί ζην εμήο ζπκπέξαζκα: παξφιν πνπ νη 

κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε ξφθεζε είλαη θαηλφκελα πνπ κε ηηο δνκηθέο 

αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δενιηζηθψλ κεκβξαλψλ, 

απηέο νη αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ηηο ξνθεηηθέο ηδηφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θξπζηάιινπ. 
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πκπεξάζκαηα 

Ζ απφθξηζε ηεο δνκήο ησλ DAY θαη NaX θσγηαζηηψλ ζηελ άζθεζε πίεζεο 

ιεηηνπξγεί βάζεη ηνπ ίδηνπ κεραληζκνχ πνπ επηθέξεη ηελ ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζε 

ζηνπο ίδηνπο δενιίζνπο. Σα ηεηξάεδξα ηεο δνκήο κέζσ ησλ πεξηζηξνθψλ ηνπο 

αλαγθάδνπλ ηνλ φγθν ηνπ πιηθνχ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ ζηαδηαθά απμαλφκελε πίεζε 

πνπ δέρεηαη απηφ. Ωζηφζν, ε αθακςία ησλ ηεηξαέδξσλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ NaX 

θσγηαζίηε θαη ζε κηα θξίζηκε ηηκή ηεο πίεζεο ράλεηαη. Ζ δνκή μεθηλάεη λα 

ζπκπηέδεηαη πην απφηνκα απφ απηή ηνπ DAY ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο πίεζεο. Σα 

ηεηξάεδξα ράλνπλ ηελ ζπλεθηηθφηεηά ηνπο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηα ηεηξάεδξα 

ηνπ θαζαξά ππξηηηθνχ θσγηαζίηε, κε απνηέιεζκα λα κεηαβιεζεί απφηνκα ην ζρήκα 

ηνπο θαη λα θαηαξξεχζεη ε δνκή.  

Σα πεηξάκαηα ξφθεζεο εμαλίνπ κέζα ζηνλ ζηιηθαιίηε, θαζψο θαη νη πξνζνκνηψζεηο 

ηζφζεξκεο ξφθεζεο πνπ αθνινχζεζαλ νδεγνχλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: ε παξνπζία 

ησλ κνξίσλ εμαλίνπ επηθέξεη δηαζηνιή ηνπ φγθνπ ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ 

ζηιηθαιίηε. Ζ θαηά 1,27% δηαζηνιή πνπ πξνθχπηεη ζε ζεξκνθξαζία 50 
0
C ζπκθσλεί 

κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ, ε δηαζηνιή ηεο θπςειίδαο είλαη αλάινγε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ξνθεκέλσλ κνξίσλ εμαλίνπ. Σέηνηεο αιιαγέο ζηνλ φγθν ηεο κνλαδηαίαο 

θπςειίδαο είλαη ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο κεκβξάλεο ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο, θαζψο ηέηνηαο ηάμεο δηαζηνιή κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε αλεπηζχκεησλ ξσγκψλ ζηελ επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο. 

Ωζηφζν, ε πξνζνκνίσζε ηεο ξφθεζεο εμαλίνπ δείρλνπλ πσο ηέηνηαο ηάμεο αιιαγέο 

ζηνλ φγθν ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο δελ είλαη επεξεάδνπλ ηελ ξνθεηηθή ηεο 

ηθαλφηεηα.   
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Κεθάιαην 10 

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία 

 

10.1 πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηελ απφθξηζε ησλ δενιίζσλ ζε εξεζίζκαηα πνπ ηείλνπλ 

λα κεηαβάιινπλ ηελ δνκή θαη ηνλ φγθν ηνπο. Καηά ηε κειέηε ηεο απφθξηζεο ηεο 

δνκήο κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαπηχρζεθε έλα λέν πεδίν δπλάκεσλ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πξνζνκνηψζεηο δπλακηθήο πιέγκαηνο, θαη ην νπνίν 

επηηπγράλεη λα πξνζνκνηψζεη ηελ αθακςία ησλ ηεηξαέδξσλ ηεο δνκήο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα απηψλ λα πεξηζηξέθνληαη κε απμεκέλε έληαζε θαζψο ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη. Ζ πξνζέγγηζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηα ππφινηπα πξνηεηλφκελα δπλακηθά 

ηεο βηβιηνγξαθίαο. Δζηηαδφκαζηε ζηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ησλ ηεηξαέδξσλ θαη φρη ηηο 

εζσηεξηθέο, νχησο ψζηε λα έρνπκε έιεγρν ησλ πεξηζηξνθψλ ηνπο, ελψ ε εζσηεξηθή 

αθακςία ηνπο ειέγρεηαη κε έλα αξκνληθφ δπλακηθφ κεηαμχ ησλ κεηαιιηθψλ αηφκσλ 

(Si/Al) θαη ηνπ νμπγφλνπ.  Δζηηαζηήθακε ζηνλ DAY θαη NaX θσγηαζίηε θαη ζηνλ 

ζηιηθαιίηε, κε ηελ βνήζεηα αηνκηζηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ θαζψο θαη πεηξακάησλ 

ζθέδαζεο αθηίλσλ Υ θφλεσο. Ζ ζχγθξηζε ησλ ζεσξεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε 

πεηξάκαηα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη αξθεηά επηηπρήο. Πξνβιέπεηαη ε 

ζπζηνιή ηνπ DAY, θαη γηα πξψηε θνξά πξνβιέπεηαη ε ζπζηνιή ηεο κνλαδηαίαο 

θπςειίδαο ηνπ ζηιηθαιίηε, φπσο θαη ε δηαζηνιή ηεο κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ NaX 

πάλσ απφ ηελ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Πεξαηηέξσ αλάιπζε δείρλεη πσο, ππεχζπλεο 

γηα ηελ ζπζηνιή θαηά ηελ ζέξκαλζε, είλαη νη πεξηζηξνθέο ησλ ηεηξαέδξσλ SiO4 θαη 

AlO4 απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη ε δνκή. Σν ζρήκα ηνπο κέλεη αλαιινίσην αθνχ ηα 

κήθε ησλ δεζκψλ Si-O θαη Al-O κέζα ζηα ηεηξάεδξα κέλνπλ ζηαζεξά. Σα 

απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ πεηξάκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζηιηθαιίηε. Ζ ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ καο 

επηβεβαηψλνπλ ηνλ κεραληζκφ R.U.M. ν νπνίνο πξνηείλεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ ζπκπεξηθνξά δνκψλ φπσο νη δεφιηζνη φηαλ ε ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεηαη. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ NaX ε δηαζηνιή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

είλαη έλα ζπλδπαζηηθφ θαηλφκελν ησλ πην αζζελψλ δεζκψλ Al-O πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
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δνκή, θαη κεηψλνπλ ηελ αθακςία ησλ ηεηξαέδξσλ κε απνηέιεζκα ν R.U.M. 

κεραληζκφο λα κελ ιεηηνπξγεί απνιχηα, θαζψο θαη ηεο παξνπζίαο ησλ κε-

πιεγκαηηθψλ ηφλησλ Na ηα νπνία απσζψληαο ηα άηνκα Ο κεηαμχ ησλ ηεηξαέδξσλ 

δπζρεξαίλνπλ ηηο πεξηζηξνθέο ηνπο. 

Σν θαηλνχξην δπλακηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ ηξηψλ δενιίζσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ κέηξνπ Young 

θαη ηνπ κέηξν ειαζηηθφηεηαο φγθνπ. Σέηνηεο ηδηφηεηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ 

απφδνζε ησλ δενιίζσλ θαζψο, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή, φηαλ βξίζθνληαη 

ζε κνξθή κεκβξάλεο ππφθεηληαη ζε κεραληθέο ηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηνπ ππνζηξψκαηνο. Ο ππνινγηζκφο 

ηνπο ζηελ παξνχζα εξγαζία εθπιεξψλεη θαη έλαλ παξαπάλσ ζηφρν, εθηφο απφ ην 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηέηνηεο ηδηφηεηεο. Καζψο νη ππνινγηζκνί 

ησλ ειαζηηθψλ ηδηνηήησλ θάλνπλ ρξήζε ηεο δεπηέξαο παξαγψγνπ ηεο ελέξγεηαο, ν 

ζσζηφο ππνινγηζκφο ηνπο ελαπφθεηηαη ζηελ ζσζηή πεξηγξαθή ηνπ δπλακηθνχ κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ ηνπ δενιίζνπ. πλεπψο ηέηνηνη ππνινγηζκνί είλαη έλαο αμηφπηζηνο 

έιεγρνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ. Παξνπζηάδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ππνινγηζκνχ ησλ ειαζηηθψλ κέηξσλ κε ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία πνπ 

έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. Σα απνηειέζκαηα ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεζφδσλ, ελψ ε ζχγθξηζή ηνπο κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαηαιήγεη ζε ηθαλνπνηεηηθή ζπκθσλία, δίλνληαο κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζην 

δπλακηθφ πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Σα πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα ηνλίδνπλ ηνλ ειαζηηθφ ραξαθηήξα απηψλ ησλ 

δνκψλ θαη ππνδεηθλχνπλ πσο ν ίδηνο κεραληζκφο πνπ πξνθαιεί ηελ ζπζηνιή απηψλ 

ησλ πιηθψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ απφθξηζή ηνπο ζε κεραληθά 

εξεζίζκαηα. Θεσξνχκε, ινηπφλ, πσο κε ηα ππάξρνληα εξγαιεία κπνξνχκε λα θάλνπκε 

πξνβιέςεηο ηεο απφθξηζεο ηεο δνκήο ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πέξαλ απηψλ ζε 

κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ επέθηαζε ζε 

εξεζίζκαηα πνπ αιιάδνπλ ηελ δνκή ησλ δενιίζσλ, πέξαλ ηεο ζεξκνθξαζίαο. Πξψηα 

ππνινγίδνληαη αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ δνκή  θαη ηνλ φγθν ησλ 

κνλαδηαίσλ θπςειίδσλ ηνπ NaX θαη ηνπ DAY δεφιηζνπ θαζψο ε πίεζε πνπ ηνπο 

αζθείηαη απμάλεηαη. Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη κε ρξήζε ηνπ θαηλνχξηνπ δπλακηθνχ θαη 

δείρλνπλ πσο πξάγκαηη ε κεηαβνιή ηεο πίεζεο ελεξγνπνηεί ηηο πεξηζηξνθέο ησλ 

ηεηξαέδξσλ. Ζ ζπζηνιή είλαη απνηέιεζκα ηνπ ίδηνπ κεραληζκνχ (R.U.M.) πνπ 
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επζχλεηαη γηα ηελ ζπζηνιή ησλ δενιίζσλ. Όκσο, ελψ ζηνλ θαζαξά ππξηηηθφ ε 

κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ζπλαξηήζεη ηεο πίεζεο παξνπζηάδεη ζηαζεξή θιίζε, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ NaX παξνπζηάδεηαη κηα απφηνκε κεηαβνιή. Ο φγθνο κεηψλεηαη 

απφηνκα θαζψο ε πίεζε πεξλάεη κηα θξίζηκε ηηκή. Πεξαηηέξσ αλάιπζε δείρλεη πσο 

πάλσ απφ ηα 8GPa ε ζπλεθηηθφηεηα ησλ ηεηξαέδξσλ θαηαξξέεη, θαη ην πιηθφ 

ζπκπηέδεηαη πνιχ παξαπάλσ.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα απηήο ηεο κειέηεο αζρνιείηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ φγθνπ ηεο 

κνλαδηαίαο θπςειίδαο ηνπ ζηιηθαιίηε θαηά ηελ ξφθεζε εμαλίνπ κέζα ζην πνξψδεο 

ηνπ, ππφ ζπλζήθεο απμαλφκελεο ζεξκνθξαζίαο. Σα απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη απφ 

κεηξήζεηο ζθέδαζεο αθηίλσλ Υ θφλεσο ζηιηθαιίηε, κε ηελ βνήζεηα κηαο δηάηαμεο πνπ 

επηηξέπεη ηελ παξνρή εμαλίνπ κέζα ζην δείγκα ηεο ζθφλεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιήςεο ησλ κεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ δείρλνπλ πσο ν 

ζηιηθαιίηεο δηαζηέιιεηαη θαηά 1.27% ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ εμαλίνπ εληφο ηνπ 

πνξψδνπο, ηηκή πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ αληίζηνηρε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σα 

πεηξάκαηα κε κεηαβαιιφκελε ζεξκνθξαζία δείρλνπλ πσο ε κνλαδηαία θπςειίδα ηνπ 

ζηιηθαιίηε δηαζηέιιεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ξνθεκέλεο πνζφηεηαο ηνπ εμαλίνπ. 

Σέηνηεο κεηαβνιέο έρνπλ απνδεηρζεί ζηελ βηβιηνγξαθία πσο είλαη ηθαλέο λα 

επεξεάζνπλ άκεζα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δενιηζηθψλ κεκβξαλψλ, θαζψο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηελ απάιεηςε ξσγκψλ θαζψο νη θξχζηαιινη δηαζηέιινληαη απφ ηα 

ξνθεκέλα κφξηα. Δίλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα, θαζψο, φπσο έρεη αλαθεξζεί 

θαη ζηελ εηζαγσγή, απηέο νη ξσγκέο κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ ησλ 

κεκβξαλψλ.  

Ζ ξφθεζε εμαλίνπ ζηνλ ζηιηθαιίηε κνληεινπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο δχν 

κνλαδηαίεο θπςειίδεο δηαθνξεηηθνχ φγθνπ, ζε ζεξκνθξαζία 330Κ· ε κηα 

αληηζηνηρνχζε ζηνλ άδεην ζηιηθαιίηε θαη ε άιιε ζηνλ θνξεζκέλν απφ εμάλην. Οη ηηκέο 

ηνπ φγθνπ ήηαλ απηέο πνπ ιάβακε απφ ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακάησλ καο. Ζ 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν πξνζνκνηψζεσλ δείρλεη πσο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

θπςειίδσλ, ηφζν γηα ηελ ηζφζεξκε ξφθεζεο φζν θαη γηα ηηο ελζαιπίεο ξφθεζεο είλαη 

ακειεηέεο. πλνιηθά ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ξφθεζεο ηνπ εμαλίνπ ζηνλ φγθν ηνπ 

ζηιηθαιίηε θαηαιήγεη ζην εμήο ζπκπέξαζκα: παξφιν πνπ νη κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ε ξφθεζε είλαη θαηλφκελα πνπ κε ηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ 

επηθέξνπλ βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δενιηζηθψλ κεκβξαλψλ, απηέο νη 

αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ηηο ξνθεηηθέο ηδηφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξπζηάιινπ. 
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10.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε παξνχζα δηαηξηβή θαζψο θαη ε επηηπρία ηνπ 

λένπ δπλακηθνχ ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο 

ζηηο κνλαδηαίεο θπςειίδεο ησλ δενιίζσλ δεκηνπξγνχλ έδαθνο γηα πεξαηηέξσ 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, είηε γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ λένπ δπλακηθνχ είηε γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε έλα πην δηεπξπκέλν πιαίζην πξνβιεκάησλ. Καζψο νη ηξεηο 

δεφιηζνη πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηεινχλ έλα κηθξφ δείγκα ηεο 

κεγάιεο νηθνγέλεηαο απηψλ ησλ πιηθψλ, ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο δεφιηζνπο. Μηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ζα 

νινθιεξψζεη ηελ γλψζε καο ζηελ ζεξκηθή απφθξηζε ησλ δενιίζσλ, θάλνληαο πην 

εχθνιε ηελ θαηάιιειε επηινγή ηνπ δενιίζνπ ζηελ εθάζηνηε εθαξκνγή κε ην 

εθάζηνηε ππφζηξσκα θαζψο θαη ηελ ζσζηή επηινγή ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ εκθάληζε ηεο δηαζηνιήο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ NaX θσγηαζίηε, είλαη έλα 

θαηλφκελν ην νπνίν ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο. Ζ παξνπζία ησλ ηφλησλ, θαζψο θαη ν 

πην αζζελήο δεζκφο Al-O ζε ζρέζε κε ηνλ Si-O, πξέπεη λα κειεηεζνχλ πην 

ζπζηεκαηηθά. Δθηφο απφ ηηο πεξηζηξνθέο ησλ ηεηξαέδξσλ, ε ζέζε θαη ν αξηζκφο ησλ 

ηφλησλ είλαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ γηα λα γίλεη θαιχηεξα 

θαηαλνεηή ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ ζεξκηθή απφθξηζε ησλ αξγηινππξηηηθψλ 

δενιίζσλ.  

Καζψο ηα κεηαιιηθά άηνκα θαη ηα κε-πιεγκαηηθά ηφληα απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζεξκηθή απφθξηζε ηνπ πιηθνχ, απηφ ζεκαίλεη πσο θαηάιιειε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ ηφληνο (Na
+
) ή ηνπ κεηάιινπ (Si/Al) κπνξεί λα δψζεη ηελ 

δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο, επηηπγράλνληαο αθφκα θαη 

κεδεληθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο. Δθηφο απφ ηελ λαλνηερλνινγία, ηέηνηα 

πιηθά βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε αεξνλαππεγηθέο θαη δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θαζψο θαη ζε νδνληνηερληθέο εθαξκνγέο, φπνπ νη κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

πξνζζεκάησλ είλαη αλεπηζχκεηεο. Μηα ζπλδπαζηηθή κειέηε πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ 

θαη ζεσξεηηθψλ ππνινγηζκψλ, πνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε 

ηαπηφηεηα ησλ ηφλησλ θαη ησλ κεηαιιηθψλ αηφκσλ ζηνλ ζπληειεζηή ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο, ζα απνηειέζεη κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζε απηφ ην εξεπλεηηθφ 

πεδίν.  
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Μία πξφζζεηε εξεπλεηηθή θαηεχζπλζε είλαη απηή ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ δπλακηθψλ 

πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πξνζνκνηψζεσλ γηα ηελ εθάζηνηε ζχζηαζε 

ηνπ δεφιηζνπ ζε δηαθνξεηηθά ηφληα θαη άηνκα κεηάιισλ. Σν πεδίν δπλάκεσλ 

ζηεξηδφκελν ζε έλα αξρηθφ πξφηππν κνληέιν, ζα κπνξεί κε κηα γξήγνξε πξνζαξκνγή 

ζηελ θαηλνχξηα επηζπκεηή δνκή, λα απνθηά ηηο θαηλνχξηεο ηηκέο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηνπο θαηλνχξηνπο αληηθαηαζηάηεο (ηφληα θαη άηνκα). 

Ζ κεραληθή αληνρή ησλ δενιίζσλ θαη ε απφθξηζή ηνπο ζηελ άζθεζε ηάζεο είλαη 

επίζεο θάηη ην νπνίν πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ. Οη εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη κεραληθέο ηδηφηεηεο είλαη πνιιέο, ζπλεπψο ππάξρεη αλάγθε γηα κηα πην 

ελδειερή έξεπλα. Δθηφο απφ ηα κέηξα Young θαη ειαζηηθφηεηαο φγθνπ, άιια κέηξα, 

φπσο ν ιφγνο Poisson, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε κεξηθψλ δενιίζσλ είλαη αξλεηηθφο, 

απνηεινχλ ελδηαθέξνπζεο πνζφηεηεο νη νπνίεο ηνλίδνπλ ηηο δνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ δενιίζσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ιφγνπ Poisson, αλ θαη ππάξρνπλ πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ λα επηβεβαηψλνπλ απηήλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπκπεξηθνξά, 

απνδίδνληάο ηελ ζηνλ κεραληζκφ R.U.M., ιείπεη ε ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ ζα δψζεη 

ηελ πιήξε εξκελεία απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 
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