
 

 

 

 

 

 



   ii 
  

 

 

 

  



   iii 
  

 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών 

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμης Και Τεχνολογίας Πολυμερών 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: 

 

Μοντελοποίηση γραμμικών πολυμερών και ολιγομερών που εκδηλώνουν 

μη συμβατικές υγροκρυσταλλικές μεσοφάσεις 

 

 

Λυμπερόπουλος Διονύσης 

 

Επιβλέπων: 

Αλέξανδρος Γ. Βανακάρας 

 

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή 

Αλέξανδρος Γ. Βανακάρας, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο 

Πατρών 

Παναγιώτα Καραχάλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Βλάσης Μαυραντζάς, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

  



   iv 
  

  



   v 
  

Περίληψη 
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση και υπολογιστική 

μελέτη με τη μέθοδο της μοριακής δυναμικής των χαρακτηριστικών της τοπικής οργάνωσης 

δομών που σχηματίζονται από ολιγομερή μόρια τα οποία είναι γνωστό πως εμφανίζουν 

μεσοφάσεις. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη εστίασε σε συστήματα διμερών μορίων της σειράς 

DTCnCn, τα οποία αποτελούνται από αρωματικούς μεσογόνους πυρήνες και τρεις αλειφατικές 

αλυσίδες. Όπως είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ο αριθμός ανθράκων της εύκαμπτης 

συνδετικής αλυσίδας είναι καθοριστικός παράγοντας για την ευστάθεια των μεσοφάσεων. Για 

αυτό τον λόγο επιλέξαμε δύο συστήματα μορίων με 5 και 6 άτομα άνθρακα στην συνδετική 

τους αλυσίδα. Δημιουργήσαμε ένα πλήθος αρχικών καταστάσεων σε ένα εύρος θερμοκρασιών 

και πυκνοτήτων με αρχικό σκοπό τον εντοπισμό των μεσοφάσεων. Αρχικό κριτήριο για την 

εύρεση των μεσοφάσεων ήταν ο υπολογισμός της παραμέτρου τάξης προσανατολισμού. Στην 

συνέχεια τα συστήματα μελετήθηκαν εκτενέστερα σε θερμοκρασίες που χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές τιμές παραμέτρου τάξης με σκοπό την εις βάθος ανάλυση των ενδομοριακών και 

διαμοριακών χαρακτηριστικών της τοπικής δομής.  
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Abstract 
In this work we study, by means of Molecular Dynamics computer simulations, the mesophase 

formation and the local structural of oligomeric liquid crystal dimers. We focused in molecular 

systems which consist of DTCnCn dimer molecules. These molecules consist of two aromatic 

mesogenic cores connected with a flexible aliphatic hydrocarbon chain. The number of carbons 

in the spacer is a critical parameter that determines the stability and the type of the mesophases 

formed of the dimers. For this reason, we simulated molecular systems with 5 and 6 carbon 

atoms in the flexible spacer chain. We created many initial states for a variety of temperatures 

and densities in order to locate the appearance of the mesophases. The criterium for the onset 

of mesophorism was the development of substantial orientational order. The molecular 

organization and the local structure of the mesophases are characterized in detail using a variety 

of pair correlation functions.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
1.1 Υγροκρυσταλλική Φάση της Ύλης 

 Ως καταστάσεις της ύλης ορίζονται οι διακριτές μορφές με τις οποίες οργανώνεται η 

ύλη. Οι τρεις κλασικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Κάθε 

κατάσταση διαφέρει από την άλλη εξαιτίας του ιδιαίτερου τρόπου που οργανώνονται τα μόρια 

σε κάθε μια από αυτές, με τον υψηλότερο βαθμό οργάνωσης να παρατηρείται στην στερεή 

κατάσταση και τον χαμηλότερο βαθμό στην αέρια κατάσταση. Τα μόρια από τα οποία 

αποτελείται η ύλη, μεταβαίνουν από την μία κατάσταση στην άλλη με την αλλαγή παραμέτρων 

όπως η θερμοκρασία ή η πυκνότητα.  

 To 1888 o Αυστριακός βοτανολόγος Friedrich Reinitzer μελετούσε κρυστάλλους 

βενζοϊκής χοληστερόλης (Cholesteryl Benzoate), οι οποίοι είχαν προέλθει από την απόσταξη 

ριζών καρότου, με σκοπό να προσδιορίσει την δομή τους. Προς έκπληξή του ο Reinitzer 

παρατήρησε πως η βενζοϊκή χοληστερόλη εμφάνιζε ‘‘δύο σημεία τήξεις’’. Το πρώτο σημείο 

τήξης εμφανιζόταν στους 145.5 οC, όπου οι κρύσταλλοι μετατρέπονταν σε ένα νεφελώδες υγρό 

και το δεύτερο στους 178.5  οC, στο οποίο το υγρό γινόταν διαυγές από νεφελώδες. Μελετώντας 

τα δείγματα του Reinitzer κάτω από πολωμένο φως, ο Γερμανός φυσικός Otto Lehmann, 

παρατήρησε πως το νεφελώδες υγρό είχε ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά ενός κρυσταλλικού 

στερεού και ενός ισότροπου υγρού. Για τον χαρακτηρισμό αυτής της νέας κατάστασης 

χρησιμοποίησε τον όρο «Κρύσταλλοι που ρέουν» (Crystals that flow).[1] Αυτή ήταν η πρώτη 

ιστορικά παρατήρηση υλικού που εμφανίζει υγροκρυσταλλική συμπεριφορά.[2] Σύμφωνα με 

τον de Gennes, οι υγροί κρύσταλλοι είναι υλικά τα οποία εκδηλώνουν συμπεριφορά υγρού σε 

τουλάχιστο μία διεύθυνση του χώρου και παράλληλα έχουν ένα βαθμό ανισοτροπίας στις 

φυσικές τους ιδιότητες. [3]  

 Αυτή η κατάσταση της ύλης δανείζεται χαρακτηριστικά από την κρυσταλλική 

κατάσταση, την μοριακή τάξη στην θέση και στον προσανατολισμό, και από την ισότροπη 

υγρή κατάσταση, την πλήρη αταξία. Για αυτό τον λόγο χρησιμοποιείται ο όρος μεσόφαση για 

τον χαρακτηρισμό της καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κλασσικές καταστάσεις της ύλης, του 

ισότροπου υγρού και του κρυσταλλικού στερεού.(Εικόνα 1.1.1b) 

 

 

 

Εικόνα 1.1.1 a. Κρυσταλλική Κατάσταση, b. Υγροκρυσταλλική Κατάσταση, c. Ισότροπη Κατάσταση 
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1.2 Μοριακά δομικά χαρακτηριστικά των υγροκρυσταλλικών υλικών  

 Το χαρακτηριστικό που συναντάται σε όλα τα μόρια τα οποία εμφανίζουν 

υγροκρυσταλλικές φάσεις, τα μεσογόνα, είναι η ανισοτροπία των μοριακών αλληλεπιδράσεων. 

Αυτό σημαίνει πως το διαμοριακό δυναμικό δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις σχετικές 

θέσεις των μορίων, αλλά εξαρτάται και από τους σχετικούς τους προσανατολισμούς (Εικόνα 

1.2.1).  

 

Εικόνα 1.2.1: Αναπαράσταση της εξάρτησης του διαμοριακού δυναμικού από την θέση και τον προσανατολισμό 

των μορίων 

Το παραπάνω χαρακτηριστικό προϋποθέτει την ύπαρξη ασυμμετρίας στο μόριο, 

δηλαδή κάποια από τις διαστάσεις του μορίου πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερη ή 

μικρότερη από τις υπόλοιπες. Αν αναπαριστήσουμε τα μεσογόνα μόρια σαν κυλίνδρους 

μπορούμε να ορίσουμε την ανισοτροπία του σχηματός τους ως τον λόγο του μήκους προς την 

διάμετρο του κυλίνδρου (L/D). Στην περίπτωση που μια από τις διαστάσεις του μορίου είναι 

μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες δύο ο λόγος L/D θα είναι μεγαλύτερος της μονάδας και θα 

έχουμε ραβδόμορφα μόρια (rod-like molecules) (Εικόνα 1.2.2b), ενώ στην περίπτωση που μία 

από τις διαστάσεις είναι μικρότερη από τις υπόλοιπες δύο τότε ο λόγος L/D θα είναι πάντα 

μικρότερος της μονάδας και τα μόρια θα είναι δισκόμορφα (disc-like molecules). (Εικόνα 

1.2.2a) Η ασυμμετρία του μορίου μπορεί ακόμα να οφείλεται στην συνύπαρξη δυο χημικά 

διαφορετικών τμημάτων στο μόριο, κάτι που συναντάται για παράδειγμα στα αμφίφυλα 

μόρια.[4, 5] 

 

       

Εικόνα 1.2.2: Αναπαράσταση των μεσογόνων μορίων ως α. Δίσκους, b. Κυλίνδρους 

Εκτός από την ασυμμετρία του σχήματος, κοινό χαρακτηριστικό στα μόρια των 

υγροκρυσταλλικών υλικών είναι η ύπαρξη ενός άκαμπτου τμήματος, που ονομάζεται 

μεσογόνος πυρήνας. Αυτή η ακαμψία του μεσογόνου πυρήνα συνήθως προϋποθέτει την 

ύπαρξη αρωματικού δακτυλίου. Στα άκρα των μεσογόνων πυρήνων συνήθως είναι 

a.                                                                                                       b. 
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συνδεδεμένες εύκαμπτες υδρογονανθρακικές αλυσίδες. Ο αριθμός των ανθράκων σε αυτές της 

αλυσίδες είναι καθοριστικός παράγοντας για την ευστάθεια την μεσόφασης, ενώ ταυτόχρονα 

καθορίζει και το θερμοκρασιακό εύρος στο οποίο αυτή εμφανίζεται. Ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό που συναντάται σε έναν μεγάλο αριθμό μορίων με υγροκρυσταλλική 

συμπεριφορά, είναι η ύπαρξη ηλεκτρικών δίπολων σε κάποιο τμήμα του μορίου. Αυτό το 

χαρακτηριστικό παρόλα αυτά, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εμφάνιση μεσοφάσεων.[5] 

Είναι ωστόσο γνωστό ότι η θέση, ο προσανατολισμός και η ένταση ενός ηλεκτρικού 

διπόλου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ευστάθεια των ΥΚ μεσοφάσεων. [5, 6,7]   

1.3 Κατηγορίες Μεσογόνων και Μεσοφάσεων 

 Οι υγροί κρύσταλλοι μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες, τους 

θερμοτροπικούς και τους λυοτροπικούς. Οι λυοτροπικές μεσοφάσεις προκύπτουν από 

διαλύματα διαφορετικών ουσιών, οι οποίες απομονωμένες δεν εμφανίζουν υγροκρυσταλλική 

συμπεριφορά. Συνεπώς οι μεσοφάσεις στους λυοτροπικούς υγρούς κρυστάλλους καθορίζονται 

από τις συγκεντρώσεις των διαφόρων ουσιών. Στους θερμοτροπικούς υγρούς κρυστάλλους 

ανήκουν τα μοριακά συστήματα τα οποία εμφανίζουν μεσοφάσεις με την αλλαγή της 

θερμοκρασίας. Οι θερμοτροπικοί υγροί κρύσταλλοι χωρίζονται σε αυτούς που παράγοντας από 

μεσογόνα μόρια χαμηλού μοριακού βάρους (ραβδόμορφα, δισκόμορφα, κεκλιμένου 

πυρήνα(bent-core κ.α.) μόρια και στους πολυμερικούς που παράγονται από μόρια υψηλού 

μοριακού βάρους (ολιγομερή, πολυμερή,  δενδριμερή [8,9]). (Εικόνα 1.3.1, 1.3.2) 

 Όπως προαναφέραμε στην περίπτωση των θερμοτροπικών υγρών κρυστάλλων, οι 

αλλαγές των φάσεων προκύπτουν από την αλλαγή της θερμοκρασίας, είτε από την θέρμανση 

του συστήματος έως την τήξη της κρυσταλλικής φάσης και την μετάβαση σε μια μεσοφάση 

είτε μέσω της ψύξης του συστήματος όταν βρίσκεται στην ισότροπη κατάσταση. Στην 

περίπτωση την θέρμανσης, το σύστημα λαμβάνει θερμική ενέργεια που οδηγεί στην αύξηση 

της αταξίας, καταστρέφοντας την τάξη στις θέσεις των μορίων, χωρίς όμως να είναι αρκετή 

ώστε να καταστρέψει την τάξη του προσανατολισμού των μορίων. Με αυτό τον τρόπο τα μόρια 

του συστήματος χάνουν την περιοδικότητα των θέσεων τους στον χώρο αλλά διατηρούν τον 

κοινό τους προσανατολισμό. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται οι μεσοφάσεις, οι οποίες 

ανάλογα με τον βαθμό που διατηρείται η τάξη προσανατολισμού ή η τάξη προς την θέση 

χωρίζονται στις βασικές κατηγορίες: την νηματική, την σμηγματική (για ραβδόμορφα μόρια) 

ή την κιονική (για δισκόμορφα μόρια), στην περίπτωση που τα μόρια είναι χειρόμορφα έχουμε 

τα χειρόμορφα ανάλογα των προηγούμενων κατηγοριών.  

 

 

Εικόνα 1.3.1 Κατηγοριοποίηση Υγρών Κρυστάλλων 
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Εικόνα 1.3.2 Κατηγορίες θερμοτροπικών υγρών κρυστάλλων και η αδροποιημένη τους μορφή:a. Cyanobiphenyl-5 

, b. Pyrene, c. ODBP-Ph-OCn, d. CB5CB, e. Dihydroxytetraalkoxy-TP, f. Benzene Hexaalkyne 
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1.3.1 Μονοαξονική Νηματική Μεσόφαση (Ν ή ΝU) 

 Η απλούστερη μεσόφαση που μπορεί να σχηματιστεί από τα μόρια που ανήκουν στους 

θερμοτροπικούς υγρούς κρυστάλλους είναι η μονοαξονική νηματική φάση και είναι η 

μεσόφαση με τον μικρότερο βαθμό οργάνωσης. Στην περίπτωση της μονοαξονικής νηματικής 

φάσης το σύστημα χαρακτηρίζεται από πλήρη αταξία όσο αφορά τις θέσεις των μορίων και η 

μόνη διαφορά της από την ισότροπη κατάσταση είναι πως ο μεγαλύτερος άξονας των μορίων 

είναι προσανατολισμένος προς μια κοινή κατά μέσο όρο διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση 

ονομάζεται κατευθυντής, ένα μοναδιαίο διάνυσμα που συμβολίζεται με το γράμμα �⃗⃗� . Η 

εμφάνιση της μονοαξονικής νηματικής φάσης προϋποθέτει όλες οι κατευθύνσεις οι οποίες 

είναι κάθετες στον κατευθυντή να είναι ισοδύναμες. [5] 

 

Εικόνα 1.3.1.1 Αναπαράσταση μονοξονικής Νηματικής φάσης 

Από νωρίς είχαν πραγματοποιηθεί θεωρητικές προβλέψεις για την πιθανή ύπαρξη 

διαφοροποιήσεων της μονοαξονικής νηματικής μεσόφασης, που αντιστοιχούσαν στην 

διαξονική νηματική [10], στην πολική νηματική[11,12] μονοξονική[13] ή διαξονική[14] και 

την αυθόρμητη twist-bend νηματική φάση [15]. Παρόλα αυτά η μονοαξονική νηματική ήταν η 

μόνη σταθερή μέχρι πρόσφατα θερμοτροπική νηματική φάση που μπορούσε να παραχθεί 

πειραματικά.  

1.3.2 Διαξονική Νηματική Μεσόφαση (ΝΒΧ) 

 Διαξονική νηματική φάση ονομάζεται η μεσόφαση στην οποία συνυπάρχουν δύο 

κυρίαρχες προτιμητέες διευθύνσεις και κατά συνέπεια δύο κατευθυντές στο σύστημα. Τα μόρια 

του συστήματος πρέπει υποχρεωτικά να χαρακτηρίζονται από διαξονικότητα σχήματος η οποία 

θα οφείλεται είτε στην γεωμετρία του μεσογόνου πυρήνα (bent-core μόρια) είτε στην ύπαρξη 

εύκαμπτης συνδετικής αλυσίδας μεταξύ των μεσογόνων πυρήνων (διμερή). [5] Αυτή η 

μεσόφαση δεν μπορεί να σχηματιστεί από μόρια τα οποία χαρακτηρίζονται από 

μονοαξονικότητα σχήματος, όπως τα ραβδόμορφα ή τα δισκόμορφα μόρια. Σύμφωνα όμως με 

θεωρητικές προβλέψεις, είναι δυνατό μείγματα δισκόμορφων και ραβδόμορφων μορίων να 

οδηγήσουν στο σχηματισμό διαξονικής νηματικής μεσοφάσης.[16, 17, 18] 

 

Εικόνα 1.3.1.1 Αναπαράσταση διαξονικής Νηματικής φάσης  
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1.3.3 Σμηγματική Μεσόφαση (Sm) 

 Η σμηγματική μεσόφαση χαρακτηρίζεται από τον μεγαλύτερο βαθμό οργάνωσης ως 

προς την θέση και τον προσανατολισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες μεσοφάσεις. Στην 

περίπτωση της σμηγματικής φάσης τα μεσογόνα οργανώνονται σε στοιβάδες που ονομάζονται 

σμηγματικά επίπεδα, ενώ στο σύνολο τους τα μόρια είναι προσανατολισμένα προς μια κοινή 

διεύθυνση. Το εύρος κάθε επιπέδου μπορεί να έχει τιμή ίση με το μήκος ενός μεσογόνου μορίου 

έως το διπλάσιο του μήκους του. Επειδή είναι η πιο κοντινή μεσόφαση στην κρυσταλλική 

κατάσταση, εμφανίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες και χαρακτηρίζονται από υψηλό ιξώδες. Τα 

σμηγματικά επίπεδα ολισθαίνουν το ένα πάνω στο άλλο ενώ τα μόρια υπάρχει πιθανότητα να 

μεταβούν από το ένα επίπεδο στο άλλο. Ταυτόχρονα επειδή τα κέντρα μάζας των μεσογόνων 

μορίων είναι τυχαία διατεταγμένα στο εσωτερικό των σμηγματικών επιπέδων, η σμηγματική 

φάση μπορεί να χαρακτηριστεί ως υγρό δύο διαστάσεων.  

 Η σμηγματική μεσόφαση μπορεί να χωριστεί σε υποκατηγορίες με βάση τον τρόπο με 

τον οποίο στοιβάζονται τα μεσογόνα μέσα στα επίπεδα Οι δύο κυριότερες κατηγορίες είναι η 

σμηγματική φάση Α (SmA) (Εικόνα 1.3.2.1a) και η σμηγματική φάση C (SmC) (Εικόνα 

1.3.2.1b). Στην περίπτωση της φάσης Α ο κοινός προσανατολισμός των μεσογόνων είναι 

κάθετος στα σμηγματικά επίπεδα, ενώ στην φάση C ο κατευθυντής αποκλίνει κατά γωνία θ 

από το την κάθετο στα επίπεδα [5,22] και μπορεί να εκδηλώνει και σηδιροηλεκτρικές ιδιότητες. 

[19] 

 

Εικόνα 1.3.2.1 a. Σμηγματική A φάση, b. Σμηγματική C φάση 

1.3.4 Χειρόμορφη Νηματική Μεσόφαση (Ν*) 

 Για την κατανόηση της χειρόμορφης νηματικής φάσης είναι απαραίτητο να δοθεί 

αρχικά ο ορισμός της λέξης «χειρομορφία». Με τον όρο χειρομορφία αναφερόμαστε στην 

ιδιότητα ενός αντικειμένου να μην ταυτίζεται με το είδωλο του. Πιο συγκεκριμένα ένα μόριο 

ονομάζεται χειρόμορφο όταν δεν διαθέτει κάποιον άξονα περιστροφής που να είναι 

ταυτόχρονα και άξονας συμμετρίας (Εικόνα 1.3.4.1a). Αντίθετα τα μόρια τα οποία ταυτίζονται 

με το είδωλό τους ονομάζονται μη χειρόμορφα ή αχειρόμορφα (achiral) (Εικόνα 1.3.4.1b). Η 

χειρομορφία έχει σαν αποτέλεσμα τα διαφορετικά εναντιομερή, δηλαδή μόρια που έχουν ίδια 

χημική σύνθεση αλλά διαφορετική διάταξη ατόμων, να έχουν και διαφορετικές ιδιότητες.[22] 
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Εικόνα 1.3.4.1 a.Το χειρόμορφο μόριο της αλανίνης , b. Το μη χειρόμορφο μόριο του διοξείδιού του άνθρακα 

 

Η χειρόμορφη νηματική φάση ονομάζεται και χοληστερική, ένα όνομα που προέκυψε από το 

γεγονός πως η ύπαρξη της παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σε ένα παράγωγο της χοληστερόλης, 

την βενζοϊκή χοληστερόλη. Η διάταξη των μεσογόνων μορίων στην χειρόμορφη νηματική 

φάση είναι παρόμοια με την διάταξη στην νηματική φάση, με την διαφορά πως ο κατευθυντής 

περιστρέφεται κατά μήκος ενός κάθετου σε αυτόν άξονα, τον χολιστερικό άξονα, παράγοντας 

μια ελικοειδή δομή (Εικόνα 1.3.4.2). Τα μεσογόνα μόρια τα οποία εμφανίζουν αυτή το είδος 

μεσόφασης είναι πάντα χειρόμορφα.[22,20] 

 

 

Εικόνα 2.3.4.2 Αναπαράσταση της χειρόμορφης νηματικής φάσης 

 

1.3.5 Μεσόφαση ΝX/TB 

 Η Μεσόφαση NX/TB είναι είναι μια νηματική κατάσταση που έχει ανακαλυφθεί πολύ 

πρόσφατα. Αρχικά ονομάστηκε NX , εξ αιτίας του άγνωστου μέχρι πρότινος χαρακτήρα της. 

Τα πρώτα μόρια τα οποία παρατηρήθηκε πως εμφανίζουν αυτή την φάση ήταν 

κυανοδιφαινυλικά διμερή με περιττό αριθμό ανθράκων στην συνδετική υδρογονανθρακική 

αλυσίδα. Παρατηρήθηκε πως συστήματα τέτοιων μορίων, κατά την ψύξη τους από την 

ισότροπη κατάσταση, εμφανίζουν δυο μεταβάσεις φάσεων, μία από την ισότροπη στην Nx και 

μία δεύτερη από την Nx στην νηματική. Η μελέτη της νέας αυτής φάσης απέδειξε πως 
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πρόκειται για μια χειρόμορφη φάση, η οποία όμως σχηματίζεται από μη χειρόμορφα μόρια.  [ 

21, 22,23,24] 

 

 

Εικόνα 1.3.5.2 Αναπαράσταση της NTB φάσης 

 

 Οι θεωρητικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, με επίκεντρο την ΝX φάση πρότειναν 

πως πρόκειται για την φάση NTB που είχε θεωρητικά προβλέψει ο Robert Meyer το 1976. 

Σύμφωνα με τον Meyer η φάση NTB μπορεί να προκύψει από την μονοαξονική νηματική με 

την εμφάνιση αυθόρμητων παραμορφώσεων κάμψης και στρέψης (Twist Bend) του πεδίου του 

κατευθυντή. Η εμφάνιση παραμορφώσεων κάμψης μπορεί να εμφανιστεί αυθόρμητα στην 

περίπτωση των μεσογόνων κυρτού πυρήνα. Η παραμόρφωση στρέψης οφείλεται στην 

ελικοειδή οργάνωση των μορίων.[23,24] 

 Σύμφωνα με το μοντέλο του Meyer η οργάνωση των μεσογόνων έχει σαν αποτέλεσμα 

την δημιουργία μιας έλικας της οποίας ο κατευθυντής δεν είναι κάθετος στον χολιστερικό 

άξονα, αντίθετα βρίσκεται υπό γωνία η οποία εξαρτάται από ελαστικές σταθερές που 

συνοδεύουν τις παραμορφώσεις κάμψης και στρέψης. (Εικόνα 1.3.5.2)[24] 

 Πρόσφατα η ανάπτυξη μιας νέας μοριακής θεωρίας ήρθε σε αντίθεση με την υπόθεση 

πως η NTB φάση ταυτίζεται με την Nx φάση[25]. Σύμφωνα με το νέο αυτό μοντέλο η Nx φάση 

δεν προκύπτει από την ελαστική παραμόρφωση του κατευθυντή, αντίθετα η μοριακή 

οργάνωση σε αυτή την φάση οφείλεται σε τοπική πολική τάξη. Αυτή η πολική τάξη υπάρχει 

ήδη από την νηματική φάση και διατηρείται έως την εμφάνιση της Nx. Η εμφάνιση της πολικής 

τάξης αποδίδεται στην πολικότητα που υπάρχει στα μόρια λόγω του σχήματός τους. Η ύπαρξη 

περιοχών με αντίθετη χειρομορφία αποδίδεται στην από την ελικοειδή στρέψη της 

κατεύθυνσης της πόλωσης γύρω από τον άξονα της έλικας. Στην περίπτωση των μη πολικών 

μορίων η εμφάνιση αυτής της στρέψης οφείλεται στο γεγονός πως η πολική τάξη μειώνει την 

εντροπία και αυξάνει την ελεύθερη ενέργεια του συστήματος ενώ η στρέψη συμβάλει στην 

μείωση του ενεργειακού κόστους. Στην περίπτωση των πολικών μορίων η στρέψη συμβάλει 

στην ελαχιστοποίηση των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων[26]. 

1.3.6 Λυοτροπικοί Υγροί Κρύσταλλοι 

 Οι λυοτροπικοί υγροί κρύσταλλοι είναι συστήματα δύο συστατικών, στα οποία 

αμφίφιλα μόρια διαλύονται εντός ενός διαλύτη. Στην περίπτωση των λυοτροπικών υγρών 

κρυστάλλων οι αλλαγές φάσεων πραγματοποιούνται μέσα από τις αλλαγές της συγκέντρωσης 

των συστατικών του συστήματος. Τα αμφίφιλα μόρια αποτελούνται από μια πολική υδρόφιλη 

κεφαλή και μια μη πολική υδρόφοβη ουρά.  
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 Η υδρόφιλη κεφαλή έλκεται από τα μόρια του νερού ενώ η υδρόφοβη ουρά απωθείται 

από αυτά. Συνεπώς όταν τα μόρια αυτά διαλυθούν σε ένα υδατικό διάλυμα, οι υδρόφοβες ουρές 

συναθροίζονται μεταξύ τους, ωθώντας τις υδρόφιλες κεφαλές να έρθουν σε επαφή με το νερό. 

Με αυτό τον τρόπο σχηματίζονται δομές διαφόρων σχημάτων. Η συγκέντρωση των αμφίφιλων 

μορίων στο διάλυμα καθορίζει και την φάση την οποία θα σχηματίσει το σύστημα. Για μικρές 

συγκεντρώσεις, τα αμφίφιλα μόρια διαλύονται εντός τους υδάτινου περιβάλλοντος. Μετά από 

μια κρίσιμη συγκέντρωση τα αμφίφιλα μόρια αρχίζουν να σχηματίζουν μικύλλια τα οποία 

οδηγούν στην εμφάνιση μεσοφάσεων. [22] 

1.3.7 Υγροκρυσταλλικά Ολιγομερή 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εστιάσει στην μελέτη της συμπεριφοράς και 

της δομής των μεσογόνων μορίων που ανήκουν στην κατηγορία των υγροκρυσταλλικών 

ολιγομερών και πολυμερών. Τα ολιγομερή σχηματίζονται από έναν αριθμό μεσογόνων 

πυρήνων που συνδέονται συνήθως με μια εύκαμπτη υδρογοανθρακική αλυσίδα. Τα 

υγροκρυσταλλικά ολιγομερή είναι στην πραγματικότητα οι πρόδρομοι των υγροκρυσταλλικών 

πολυμερών με την διαφορά τους να βρίσκεται στον αριθμό των μεσογόνων πυρήνων που 

υπάρχουν στο μόριο.  

 Οι μεσογόνοι πυρήνες μπορεί να είναι ραβδόμορφοι, δισκόμορφοι , κυρτού πυρήνα 

είτε να ο συνδυασμός των παραπάνω. Με βάση τον τρόπο που συνδέονται χωρίζονται σε 

γραμμικά συνδεδεμένα ολιγομερή (Εικόνα 1.3.6.1a), ολιγομερή πλευρικής υποκατάστασης 

(Εικόνα 1.3.6.1b) και ολιγομερή σχήματος Τ (Εικόνα 1.3.6.1c). Όταν οι μεσογόνοι πυρήνες 

αποτελούνται από την ίδια χημική ένωση το ολιγομερές ονομάζεται συμμετρικό ενώ αντίθετα 

ονομάζεται μη συμμετρικό. [5] 

 

Εικόνα 1.3.6.1 Αναπαράσταση a. Γραμμικά συνδεδεμένου διμερούς, b. Διμερούς πλευρικής υποκατάστασης, c. 

Διμερούς σχήματος Τ  

  Η κατηγορία με των ολιγομερών που έχει μελετηθεί περισσότερο είναι τα συμμετρικά 

γραμμικά συνδεδεμένα διμερή με ραβδόμορφους  μεσογόνους πυρήνες οι οποίοι συνδέονται 

με μια υδρογονανθρακική συνδετική αλυσίδα. Σε κάποιες περιπτώσεις η συνδετική αλυσίδα 

μπορεί να περιέχει κάποιους αμινικούς ή εστερικούς δεσμούς στο κέντρο ή στα άκρα της. Οι 

δύο οικογένειες μορίων που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον 

ανήκουν στην οικογένεια των CBnCB (Εικόνα 1.3.6.2a) και CBOnOCB (Εικόνα 1.3.6.2b). 

 

  

Εικόνα 1.3.6.1 a. CB5CB, b. CBO5OCB 

 Το βασικό χαρακτηριστικό των διμερών εύκαμπτης συνδετικής αλυσίδας που 

ευθύνεται για το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν αφορά το φαινόμενο 

άρτιου-περιττού (odd-even effect)[27,28,29,30]. Κατά το φαινόμενο αυτό η αρτιότητα ή η 
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περιττότητα του αριθμού των ανθράκων της συνδετικής αλυσίδας είναι ο βασικός παράγοντας 

που θα καθορίσει τις θερμοκρασίες στις οποίες θα εμφανιστούν οι μεσοφάσεις καθώς και την 

σταθερότητα τους. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός πως ο άρτιος αριθμός 

ανθράκων προάγει την διαμόρφωση στην οποία οι δύο μεσογόνοι πυρήνες είναι παράλληλοι 

μεταξύ (Εικόνα 1.3.6.2b) τους ενώ στην περίπτωση του  περιττού αριθμού οι μεσογόνοι 

πυρήνες βρίσκονται υπό γωνία μεταξύ τους (Εικόνα 1.3.6.3a).  

 

Εικόνα 3.3.6.3 Διμερές με συνδετική αλυσίδα:  

a. περιττού αριθμού ανθράκων (n = 5), b. άρτιου αριθμού ανθράκων (n =6) 

 Ένας ακόμα παράγωντας ο οποίος έχει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση και στην 

σταθερότητα των μεσοφάσεων είναι το μήκος της συνδετικής αλυσίδας. Το μήκος της 

συνδετικής αλυσίδας μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας ρυθμιστής της ακαμψίας τους μορίου. Όταν 

το μήκος της αλυσίδας βρίσκεται στο εύρος 2 έως 7 ανθράκων το μόριο είναι έντονα άκαμπτο 

και το φαινόμενο άρτιου-περιττού είναι εξαιρετικά καθοριστικό. Αντίθετα όταν το μήκος της 

αλυσίδας ξεπεράσει τον αριθμό των 7 ανθράκων η καθοριστικότητα του φαινόμενο άρτιου-

περιττού μειώνεται έντονα μέχρι να σταματήσει να εκδηλώνεται σε μεγάλους αριθμούς 

ανθράκων (Εικόνα 1.3.6.4). Όσο πιο άκαμπτα είναι τα μόρια του συστήματος τόσο πιο έντονα 

είναι η σύζευξη μεταξύ των μεσογόνων μορίων. Ενώ στην περίπτωση των μεγάλων αλυσίδων 

οι μεσογόνοι πυρήνες συμπεριφέρονται σαν ανεξάρτητα μόρια.[22] 

 

 

Εικόνα 1.3.6.4 Διάγραμμα της εξάρτησης της θερμοκρασίας μετάβασης στην νηματική μεσόφαση του διμερούς της 

σειράς CBnCB με τον αριθμό των ανθράκων της συνδετικής αλυσίδας [22] 

 

1.3.8 Υγροκρυσταλλικά Πολυμερή 

 Τα υγρόκρυσταλλικά πολυμερή ανήκουν στην κατηγορία των υγρών κρυστάλλων με 

το υψηλότερο μοριακό βάρος. Μπορούν να χωριστούν σε λυοτροπικά ή θερμοτροπικά 

πολυμερή ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται η μεταβάσεις στις 

μεσοφάσεις, είτε με την αλλαγή της συγκέντρωσης είτε με την αλλαγή της θερμοκρασίας. 

Χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες με βάση τον τρόπο που συνδέονται οι μεσογόνοι 
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πυρήνες στην συνδετική αλυσίδα. Τα υγροκρυσταλλικά πολυμερή κεντρικής αλυσίδας όπου οι 

μεσογόνοι πυρήνες είναι κομμάτι της κύριας πολυμερικής αλυσίδας και τα υγροκρυσταλλικά 

πολυμερή πλευρικής υποκατάστασης όπου οι μεσογόνοι πυρήνες είναι συνδεδεμένοι στην 

κύρια πολυμερική αλυσίδα μέσω πλευρικών αλυσίδων. Οι μεσογόνοι πυρήνες μπορεί να είναι 

ραβδόμορφοι ή δισκόμορφοι ενώ στην περίπτωση την μεικτής υποκατάστασης συνυπάρχουν 

και τα δύο είδη μεσογόνων πυρήνων. (Εικόνα 1.3.7.1) [23,31] 

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με την μελέτη υγροκρυσταλλικών 

πολυμερών κύριας αλυσίδας με ραβόμορφους μεσογόνους πυρήνες. Συγκεκριμένα οι 

μεσογόνοι πυρήνες είναι της σειράς DTCnCn και συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτες 

υδρογονανθρακικές αλυσίδες μήκους 5 και 6 ανθράκων. 

 

 

Εικόνα 1.3.7.1 Δομική μονάδα DTCnCn 
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Εικόνα 4.3.7.1 Κατηγοριοποίηση των υγροκρυσταλλικών πολυμερών με βάση τον τρόπο σύνδεσης των μεσογόνων 

στην κεντρική αλυσίδα 
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1.3.7.1 Υγροκρυσταλλικά Ελαστομερή 

Τα υγρακρυσταλλικά ελαστομερή είναι η κατηγορία υγροκρυσταλλικών πολυμερών 

με το μεγαλύτερη εύρος εφαρμογών, εξαιτίας της ευφυούς συμπεριφοράς που τα χαρακτηρίζει. 

Αποτελούνται από διασυνδεδεμένα πολυμερικά δίκτυα, εντός των οποίων υπάρχουν μεσογόνοι 

πυρήνες οι οποίοι είτε είναι μέρος της κύριας πολυμερικής αλυσίδας είτε είναι συνδεδεμένοι 

πλευρικά σε αυτή. Τα υγροκρυσταλλικά ελαστομερή μπορούν να εμφανίσουν νηματικές και 

σμηγματικές μεσοφάσεις. Χαρακτηριστικό τους που τα καθιστά ιδανικά για χρήση τους σε 

μεγάλο πλήθος εφαρμογών, είναι η ικανότητα τους να ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα όπως η 

θερμοκρασιακές μεταβολές καθώς και η έκθεση στην υπέρυθρη ακτινοβολία, σε μηχανικά και 

ηλεκτρικά πεδία.  

Καθοριστικό ρόλο στο κατά πόσο το πολυμερές θα εμφανίσει τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά είναι τρόπος παρασκευής. Η διαδικασία σύνθεσης υγροκρυσταλλικών 

ελαστομερών χωρίζεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται η παρασκευή των 

πολυμερικών αλυσίδων. Κατά το δεύτερο και πιο καθοριστικό στάδιο, πραγματοποιείται η 

διαδικασία δημιουργίας σταυροδεσμών μεταξύ των αλυσίδων, ενώ τα ταυτόχρονα 

εφαρμόζεται στο διάλυμα ένα κατάλληλο εξωτερικό πεδίο. Χάρη στο πεδίο το πλήθος των 

μεσογόνων πυρήνων μπορεί να προσανατολιστεί στο σύνολο του προς μια κοινή κατεύθυνση, 

το πολυμερές σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται μονοτμηματικό υγροκρυσταλλικό 

ελαστομερές (Monodomain Liquid Crystal Elastomer). Στην περίπτωση που δεν εφαρμοστεί 

κάποιο πεδίο κατά το δεύτερο στάδιο της παρασκευής, τότε οι μεσογόνοι πυρήνες θα 

σχηματίσουν τοπικές περιοχές κοινού προσανατολισμού, με αποτέλεσμα το πολυμερές να μην 

είναι προσανατολισμένο στο σύνολο του και το πολυμερές ονομάζεται πολύ-τμηματικό 

υγροκρυσταλλικό ελαστομερές (Polydomain Liquid Crystal Elastomer). [32]. 

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδιότητες των υγροκρυσταλλικών ελαστομερών είναι 

η εμφάνιση του φαινομένο της μαλακής ελαστικότητας. Ως μαλακή ελαστικότητα 

χαρακτηρίζεται η ελαστική διέγερση του συστήματος με μηδενικό ενεργειακό κόστος. [33]. Τα 

μονοτμηματικά υγροκρυσταλλικά ελαστομερή εμφανίζουν το φαινόμενο της μαλακής 

ελαστικότητας για ένα μεγάλο εύρος παραμορφώσεων, με το κόστος ότι κατά την εμφάνιση 

του φαινομένου σε μεγάλες θερμοκρασίες καταργείται ο ισότροπος χαρακτήρας του 

συστήματος, εξαιτίας του προσανατολισμού των μεσογόνων στην διεύθυνση του κατευθυντή. 

Στην περίπτωση των πολυτμηματικών υγρακρυσταλλικών ελαστομερών οι 

προσανατολισμένες περιοχές εμφανίζουν απόλυτα μαλακή ελαστικότητα. [34] 
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1.4 Ορισμός της παραμέτρου τάξης προσανατολισμού στη νηματική κατάσταση   

1.4.1 Παράμετρος τάξης συμμετρικών μεσογόνων μορίων 

Το κύριο χαρακτηριστικό των υγροκρυσταλλικών υλικών που τα ξεχωρίζει από τα ισότροπα 

υγρά είναι η μοριακή τάξη. Η μοριακή τάξη περιγράφεται από την συνάρτηση κατανομής των 

μοριακών προασανατολισμών: 

𝑝1(𝑅, 𝜔)𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐 = (
1

𝑉4𝜋2
) 𝑓(𝑐𝑜𝑠𝜃) 

Η συνάρτηση κατανομής στην νηματική φάση καθορίζεται πλήρως από την συνάρτηση 

κατανομής των μοριακών προσανατολισμών 𝑓(𝑐𝑜𝑠𝜃). Η συνάρτηση 𝑓(𝑐𝑜𝑠𝜃) περιγράφει την 

την κατανομή της γωνίας που σχηματίζει ο άξονας κυλλινδρικής συμμετρίας των μορίων ως 

προς την διεύθυνση του κατευθυντή και μπορεί να γραφτεί ως: 

𝑓(𝑐𝑜𝑠𝜃) =
𝑑𝑁(𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑁𝑑(𝑐𝑜𝑠𝜃)
 

Η γωνιακή συνάρτηση κατανομής μας δίνει το ποσοστό των μορίων με προσανατολισμό 

διαιρεμένο με το διάστημα 𝑑(𝑐𝑜𝑠𝜃) εντός του οποίου βρίσκονται. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 

σειρά πολυωνύμων Legendre ως εξής: 

𝑓(𝜃) =  ∑(
2𝑙 + 1

2
) 𝑐𝑙𝑃𝑙(𝑐𝑜𝑠𝜃)

∞

𝑙=0

 

Οι συντελεστές 𝑐𝑙 είναι οι ροπές της κατανομής 𝑓(𝜃) και αποτελούν τις παράμετρους τάξης 

της νηματικής φάσης. Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέρη της παραπάνω εξίσωσης με την 

τιμή 𝑃𝑙(𝑐𝑜𝑠𝜃) και ολοκληρώνοντας καταλήγουμε στην επόμενη σχέση για την ποσότητα 𝑐𝑙 : 

𝑐𝑙 = 〈𝑃𝑙〉 

Ο συντελεστής μηδενικού βαθμού 𝑐0 είναι πάντα ίσος με την μονάδα ανεξάρτητα από την τάξη 

του συστήματος. Ο συντελεστής πρώτου βαθμού παίρνει την μορφή: 

𝑐1 = 〈𝑃𝑙〉 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 

Είναι μη μηδενικός μόνο στην περίπτωση που η φάση είναι πολική. Όμως η νηματική φάση 

είναι μια μεσόφαση μη πολικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια ο συντελεστής 𝑐1 και όλοι οι 

συντελεστές 𝑐𝑙 περιττού βαθμού 𝑙 είναι μηδενικοί. Ο συντελεστής δευτέρου βαθμού 

υπολογίζεται ως: 

𝑐2 = 〈𝑃2〉 = 〈
3

2
cos2 𝜃 −

1

2
〉 

Ο συντελεστής 𝑐2 ονομάζεται κύρια παράμετρος τάξης της νηματικής φάσης και 

συμβολίζεται με S. Όταν τα μόρια του συστήματος είναι πλήρως προσανατολισμένα στον 

κατευθυντή, δηλαδή η γωνία θ που σχηματίζουν με αυτόν παίρνει τιμές 𝜃 = 𝜋 και 𝜃 = 0 και 

κατά συνέπεια cos2 𝜃 = 1 , τότε η ποσότητα παίρνει την τιμή S=1. Σε περίπτωση πλήρης 

αταξίας η ποσότητα cos2 𝜃 =
1

3
 και η ποσότητα S = 0. Στις ενδιάμεσες περιπτώσεις ο τιμή του 

S κυμαίνεται ανάμεσα στις τιμές 0 και 1. [4] 

 

 



   16 
  

1.4.2 Παράμετρος τάξης μη συμμετρικών μεσογόνων μορίων 

 Στην περίπτωση των μη συμμετρικών μορίων ο ορισμός της παράμετρος τάξης έχει 

την εξής μορφή:  

𝑆𝑎𝑏 =
1

2
(3𝑢𝑎𝑍𝑢𝑏𝑍 − 𝛿𝑎𝑏) 

Όπου α και b είναι οι άξονες x,y,z του μορίου ,Z το διάνυσμα του κατευθυντή και 𝛿𝑎𝑏 είναι η 

συνάρτηση δέλτα του Kroneker, η οποία έχει την τιμή 1 εάν η ποσότητα α είναι ίση με την b 

και 0 σε αντίθετη περίπτωση. Η παράμετρος τάξης σε αυτή την περίπτωση είναι ένας τανυστής 

τάξης εννέα μη μηδενικών συνιστωσών. 

𝑆𝑎𝑏 =

(

 
 
 
〈
1

2
(3𝑢𝑥𝑍

2 − 1)〉 〈
1

2
(3𝑢𝑥𝑍𝑢𝑦𝑍)〉 〈

1

2
(3𝑢𝑥𝑍𝑢𝑧𝑍)〉

〈
1

2
(3𝑢𝑥𝑍𝑢𝑦𝑍)〉 〈

1

2
(3𝑢𝑦𝑍

2 − 1)〉 〈
1

2
(3𝑢𝑦𝑍𝑢𝑧𝑍)〉

〈
1

2
(3𝑢𝑥𝑍𝑢𝑧𝑍)〉 〈

1

2
(3𝑢𝑦𝑍𝑢𝑧𝑍)〉 〈

1

2
(3𝑢𝑧𝑍

2 − 1)〉)

 
 
 

 

Το ίχνος του παραπάνω πίνακα μηδενίζεται καθώς: 

𝑆𝑥𝑥 + 𝑆𝑦𝑦 + 𝑆𝑧𝑧 =
3

2
𝑢𝑥𝑍
2 −

1

2
+
3

2
𝑢𝑦𝑍
2 −

1

2
+
3

2
𝑢𝑧𝑍
2 −

1

2
=
3

2
(𝑢𝑥𝑍
2 + 𝑢𝑦𝑍

2 + 𝑢𝑧𝑍
2 ) −

1

2
 

Σύμφωνα με την ιδιότητα των συνημίτονων:  

𝑢𝑥𝑍
2 + 𝑢𝑦𝑍

2 + 𝑢𝑧𝑍
2 = cos𝑥𝑍

2 𝜃 + cos𝑦𝑍
2 𝜃 + cos𝑧𝑍

2 𝜃 = 1 

Και έτσι το ίχνος του τανυστή 𝑆𝑎𝑏 λαμβάνει την τιμή μηδέν. Ο τανυστής επίσης είναι 

συμμετρικός καθώς : 

𝑆𝑎𝑏 = 𝑆𝑏𝑎 

Σαν συμμετρικός πίνακας ο τανυστής μπορεί να διαγωνοποιήθεί. Η διαγωνοποίηση θα 

ισοδυναμεί με την στρέψει του προσανατολισμού των μορίων ώστε οι άξονες x,y,z του μορίου 

να ταυτιστούν με τους κύριους μοριακούς άξονες X,Y,Z. Μετά την διαγωνοποίηση ο πίνακας 

λαμβάνει την μορφή: 

𝑆𝑎𝑏 = (

𝑆𝑥𝑥 0 0
0 𝑆𝑦𝑦 0

0 0 𝑆𝑧𝑧

) 

Τα τρία μη μηδενικά στοιχεία του πίνακα δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, καθώς όπως 

δείξαμε παραπάνω το ίχνος του είναι μηδενικό. Ο μοριακός άξονας Z επιλέγεται να είναι 

αυτός που αντιστοιχεί στο στοιχείο του πίνακα με την μεγαλύτερη τιμή. Συνεπώς: 

𝑆𝑧𝑧 > 𝑆𝑦𝑦 , 𝑆𝑥𝑥 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η κύρια παράμετρος τάξης δίνεται από την τιμή 𝑆𝑧𝑧 και η 

παράμετρος μοριακής διαξονικότητας έχει την τιμή [4]: 

𝛥 ≡ (𝑆𝑥𝑥 − 𝑆𝑦𝑦) 
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Κεφάλαιο 2: Μοριακές Προσομοιώσεις 
 Με τον όρο μοριακές προσομοιώσεις αναφερόμαστε στο σύνολο των θεωρητικών και 

υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται με σκοπό την μοντελοποίηση της 

συμπεριφοράς και των ιδιοτήτων μοριακών συστημάτων. [35] Τεχνικές μοριακών 

προσομοιώσεων χρησιμοποιούνται ευρέως στους τομείς της χημείας, της βιολογίας και της 

επιστήμης των υλικών για την μελέτη συστημάτων που αφορούν οργανικά και ανόργανα 

μόρια. [36]  Χάρη στην υπολογιστική δύναμη που διαθέτουν οι σύγχρονες υπολογιστικές 

μηχανές το μέγεθος των υπό μελέτη συστημάτων μπορεί να φτάνει σε εξαιρετικά μεγάλα 

μεγέθη της τάξης των μικρομέτρων. Στην ουσία οι μέθοδοι των μοριακών προσομοιώσεων 

είναι ένα εργαλείο σύνδεσης των θεωρητικών προβλέψεων και των πειραματικών 

αποτελεσμάτων, ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου. 

[37,38] 

 Με βάση των τρόπο που πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί οι μοριακές 

προσομοιώσει χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις κλασικές και τις κβαντικές μεθόδους. Στις 

κλασσικές μεθόδους ανήκουν όλες οι μέθοδοι μοριακών προσομοιώσεων που χρησιμοποιούν 

τις νευτώνειες εξισώσεις για την μοντελοποίηση του μοριακού συστήματος. Οι δύο κύριες 

κλασσικές μέθοδοι είναι η μοριακή δυναμική (MD) και η μέθοδος Monte Carlo. Στην 

περίπτωση της μοριακής δυναμικής το σύστημα εξελίσσεται σε συνάρτηση με τον χρόνο 

δίνοντας πληροφορίες για την δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Αντίθετα κατά την 

μέθοδο Monte Carlo οι πληροφορίες για το σύστημα λαμβάνονται από την μέση τιμή ενός 

μεγάλου πλήθους διαμορφώσεων που έχουν προκύψει από στοχαστικές διαδικασίες. Η κύρια 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα της παρούσας διπλωματικής ήταν η μέθοδος της 

μοριακής δυναμικής, η οποία θα αναλυθεί περεταίρω στην συνέχεια του κεφαλαίου.  

 Για την πραγματοποίηση μοριακών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής υπάρχει 

διαθέσιμο ένα πλήθος προγραμμάτων που είναι σχεδιασμένα για τον σκοπό αυτό. Τα πιο 

διαδεδομένα είναι τα εξής: LAMMPS [39], AMBER [40], CHARMM [41], GROMACS [42], 

Materials Studio και DL_POLY [43,44]. Για την υλοποίηση των υπολογιστικών πειραμάτων 

της διπλωματικής εργασίας επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα μοριακής 

δυναμικής LAMMPS. 

2.1 Μοριακή Δυναμική 

 Η κύρια αρχή στην οποία βασίζεται η μοριακή δυναμική βρίσκεται στην ιδέα πως τα 

μόρια ενός συστήματος μπορούν να αναπαρασταθούν σαν ένα σύνολο απλούστερων 

στοιχείων. Τα άτομα σαν σφαίρες και οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων σαν ράβδοι που ενώνουν 

τα κέντρα των πυρήνων, ενώ η ευκαμψία του μορίου και η γενικότερη εσωτερική 

αλληλεπίδραση των ατόμων που συνθέτουν κάθε μόριο εξαρτάται από τρεις κατηγορίες 

παραμέτρων, τις δεσμικές παραμέτρους, τις γωνιακές παραμέτρους και τις παραμέτρους 

στρέψης. Το κάθε μόριο είναι στην πραγματικότητα ένα σύνολο σημείων που αλληλοεπιδρούν 

μεταξύ τους. Ανάλογα με το είδος του ατόμου που αντιστοιχεί στο κάθε σημείο, το σημείο 

χαρακτηρίζεται και από την αντίστοιχη μάζα. Η συνολική δυναμική ενέργεια του μορίου 

προκύπτει από την δυναμική ενέργεια του συνόλου των ενδομοριακών δυναμικών. Αυτά τα 

δυναμικά αποτελούνται από το  δυναμικό έκτασης των δεσμών, το δυναμικό κάμψης μεταξύ  

δύο διαδοχικών δεσμών και τα δυναμικά περιστροφής που εμφανίζονται σε ομάδες τριών 

διαδοχικών (ή με κοινή αρχή) των δεσμών. Οι μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις (μεταξύ των 

ατόμων που δεν σχηματίζουν δεσμούς μεταξύ τους καθορίζονται από το δυναμικό Lennard 

Jones. Η συνολική δυναμική ενέργεια του συστήματος μπορεί να περιγραφεί σαν το άθροισμα 

του συνόλου της δυναμικής ενέργειας που προκύπτει από κάθε είδος αλληλεπίδρασης.  
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𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐸𝑆𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ
𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠

+ ∑ 𝐸𝐵𝑒𝑛𝑑
𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠

+ ∑ 𝐸𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙𝑠

+ ∑ 𝐸𝑛𝑜𝑛−𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑
𝐴𝑡𝑜𝑚 𝑃𝑎𝑖𝑟

 

 Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό της μοριακής δυναμικής είναι η εξάρτηση του 

συστήματος από τον χρόνο. Οι προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής δίνουν την δυνατότητα 

παρακολούθησης της χρονικής εξέλιξης του μοριακού συστήματος. Για κάθε χρονικό 

στιγμιότυπο (time step) επιλύονται οι εξισώσεις κίνησης του Νεύτωνα για το σύνολο των 

ατόμων με σκοπό να υπολογιστεί η θέση και η ταχύτητα τους. Πριν την εκκίνηση της μελέτης 

του συστήματος είναι απαραίτητο να δοθεί ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα στο σύστημα 

ώστε να έρθει σε μια κατάσταση ισορροπίας στην οποία το σύνολο της δυναμικής ενέργειας 

των αλληλεπιδράσεων θα κυμαίνεται γύρω από ένα σημείο ισορροπίας. Αυτό το σημείο 

ισορροπίας καθορίζεται από ένα σύνολο παραμέτρων που ονομάζεται force field. Παρακάτω 

θα αναλυθούν εκτενέστερα τα δυναμικά αλληλεπίδρασης και θα δοθούν αναλυτικά οι 

παράμετροι που τα καθορίζουν. [22,37,45] 

2.2 Δυναμικό αλληλεπίδρασης Lennard-Jones 

Το δυναμικό αλληλεπίδρασης Lennard-Jones χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την 

πραγματοποίηση του υπολογισμού των μην δεσμικών αλληλεπιδράσεων. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις αφορούν είτε τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικά μόρια είτε άτομα που 

ανήκουν στο ίδιο μόριο αλλά απέχουν μεταξύ τους περισσότερους από τρεις δεσμούς. Το 

δυναμικό Lennard-Jones αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις απωστικές 

δυνάμεις που εμφανίζονται όταν δύο μόρια πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη από μια 

κρίσιμη τιμή. Αυτή η κρίσιμη τιμή δίνεται από την παράμετρο σ.  Το δεύτερο μέρος αφορά τις 

ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη της σ. Το 

βάθος του πηγαδιού του δυναμικού καθορίζεται από την παράμετρο ε. Η απόσταση r που 

αντιστοιχεί στο σημείο που πηγάδι δυναμικού λαμβάνει την ελάχιστη τιμή είναι η απόσταση 

ισορροπίας 𝑟𝑀𝐼𝑁 και μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο 𝑟𝑀𝐼𝑁 = √2
6
𝜎. 

𝐴 = 4휀𝜎12 

𝛣 =  −4휀𝜎6 

𝑈𝐿𝐽(𝑟) =
𝐴

𝑟12
−
𝐵

𝑟6
→ 

𝑈𝐿𝐽(𝑟) = 4휀 [(
𝜎

𝑟
)
12

− (
𝜎

𝑟
)
6

]  

Στο παρακάτω πίνακα δίνονται οι παράμετροι σ και ε για τα άτομα άνθρακα που σχηματίζουν 

τους αρωματικούς δακτυλίους (CAromatic) και τα άτομα άνθρακα που σχηματίζουν τις συνδετικές 

αλυσίδες (CAliphatic). Οι παράμετροι για την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων διαφορετικού τύπου 

υπολογίζονται από τους κανόνες ανάμειξης Lorentz-Berthelot: 

𝜎𝑖𝑗 =
𝜎𝑖+𝜎𝑗

2
               휀𝑖𝑗 = √휀𝑖휀𝑗 

 

 Epsilon 

(Kcal/mol) 
Sigma (Å) Cutoff (Å) 

CAliphatic 0.118 3.80 10.5 

CAromatic 0.119 3.70 10.5 
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Εικόνα 2.2.1: Διάγραμμα του δυναμικού Lennard Jones για τα άτομα των αρωματικών δακτυλίων  

 

 

Εικόνα 2.2.2: Διάγραμμα του δυναμικού Lennard Jones για τα άτομα της αλειφατικής αλυσίδας  
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2.3 Δυναμικό έκτασης δεσμού 

Το δυναμικό έκτασης δεσμού περιγράφει την ενεργειακή αλλαγή που δέχεται το 

σύστημα όταν ένας δεσμός παραμορφώνεται σε μήκη μικρότερα ή μεγαλύτερα από το μήκος 

ισορροπίας r0. Καθώς ο δεσμός μεταξύ δύο ατόμων περιγράφεται σαν ένα ελατήριο η 

παράμετρος Κ είναι η σταθερά του Hooke και το δυναμικό έχει την παρακάτω μορφή. 

 

𝑈𝑆𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ = 𝐾(𝑟 − 𝑟0)
2 

 

 

 K 

(Kcal/molÅ2) 

r0 (Å) 

CAliphatic 135.0 1.53 

CAromatic 161.2 1.40 

 

 

2.4 Δυναμικό κάμψης δεσμού 

 Το δυναμικό κάμψης δεσμού περιγράφει τις ενεργειακές μεταβολές που προκύπτουν 

από την διακύμανση της γωνίας, που ορίζεται από τρία γειτονικά άτομα, γύρω από την θέση 

ισορροπίας θ0.  

 

𝑈𝐵𝑒𝑛𝑑 = 𝛫(𝜃 − 𝜃0)
2 

 

 

 K(Kcal/mol) θ0 (
O) 

CAliphatic 57.25 117.5 

CAromatic 204.0 120 

 

 

 

 

Εικόνα 2.4.1: Ορισμός των γωνιών θ και αποστάσεων r στον a. αρωματικό δακτύλιο, b. στην αλειφατική αλυσίδα 

 

a.                                                                       b. 
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Εικόνα 2.4.2: Διάγραμμα του δυναμικού έκτασης για τα άτομα της αλειφατικής αλυσίδας 

 

 

 

Εικόνα 2.4.3: Διάγραμμα του δυναμικού έκτασης για τα άτομα των αρωματικών δακτυλίων 
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Εικόνα 2.4.4: Διάγραμμα του δυναμικού κάμψης για τα άτομα της αλειφατικής αλυσίδας 

 

 

 

Εικόνα 2.4.5: Διάγραμμα του δυναμικού κάμψης για τα άτομα του αρωματικού δακτυλίου 
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2.5 Δυναμικό στρέψης δεσμού 

 Το δυναμικό στρέψης δεσμού περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από 

τις δυνάμεις στρέψεις εντός του μορίου. Για τον ορισμό του χρειάζονται 4 άτομα και η γωνία 

στην οποία επιβάλλεται η στρέψη ορίζεται από τους τρεις δεσμούς μεταξύ των γειτονικών 

ατόμων. Για την παρούσα διπλωματική χρησιμοποιήσαμε το δυναμικό OPLS (Optimized 

Potentials for Liquid Simulations) το οποίο περιγράφεται από τον επόμενο τύπο. Οι παράμετροι 

Κ1-4 είναι οι σταθερές στρέψεις που σχετίζονται με το ύψος των κορυφών του δυναμικού. Οι 

περιστροφές γύρω από ένα δεσμό του μορίου είναι καθοριστικός παράγοντας για την ευκαμψία 

του μορίου. Οι στρέψεις εντός του μορίου δεν μπορούν να γίνουν αυθόρμητα αλλά μόνο όταν 

προσφέρεται αρκετή ενέργεια στο μόριο. 

 

𝑈𝑡(𝜑)  =
1

2
(𝐾1[1 + cos𝜑] + 𝐾2[1 − cos 2𝜑] + 𝐾3[1 + cos 3𝜑] + 𝐾4[1 − cos 4𝜑]) 

 Οι δίεδρες γωνίες που σχηματίζονται γύρω από έναν διπλό δεσμό δεν χρειάζεται να 

οριστούν καθώς λόγο της ακαμψίας τους δεν γίνεται να εμφανιστεί δύναμη στρέψης. Συνεπώς 

οι μόνες δίεδρες γωνίες που είναι απαραίτητο να ορίσουμε στο μοντέλο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας είναι οι δίεδρες γωνίες της αλειφατικής αλυσίδας [46], η δίεδρη γωνία 

που συνδέει τον μεσογόνο πυρήνα με την αλειφατική αλυσίδα και την δίεδρη γωνία που 

σχηματίζεται μεταξύ των φαινυλίων στο εσωτερικό του μεσογόνου πυρήνα. 

 

 𝐾1  𝐾2  𝐾3  𝐾4  
Aliphatic 0.49017 -0.09414 1.092534 0.00 

Biphenyl 0.00 0.50 0.00 -2.50 

Phenyl - Aliphatic 0.00 -1.50 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5.1: Ορισμός των τριών διαφορετικού τύπου δίεδρων γωνιών  
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Εικόνα 2.5.2: Διάγραμμα του δυναμικού στρέψεις των ατόμων της αλειφατικής αλυσίδας  

Το δυναμικό στρέψης της δίεδρης γωνίας που σχηματίζεται από τους άνθρακες της 

αλειφατικής αλυσίδας υποδεικνύει πως η αλυσίδα μπορεί να βρίσκεται στην trans, gauche+ και 

gauche– διαμόρφωση. Η κατάσταση που είναι πιο ενεργειακά ωφέλιμη για τους άνθρακες της 

αλυσίδας είναι η διαμόρφωση Trans όπου η δίεδρη γωνία έχει την τιμή 180Ο . Το ενεργειακό 

φράγμα που πρέπει να περάσει το μόριο για να περάσει από την trans διαμόρφωση στην 

gauche+ και gauche- είναι περίπου 1.2 Kcal/mol. 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5.3: Αναπαράσταση των ενεργειακά προτιμητέων διαμορφώσεων για τους άνθρακες τις αλειφατικής 

αλυσίδας 

 

 

 



   26 
  

 

Εικόνα 2.5.4: Διάγραμμα του δυναμικού στρέψεις του δεσμού μεταξύ των αρωματικών δακτυλίων  

 Σύμφωνα με το δυναμικό στρέψης του δεσμού μεταξύ των αρωματικών δακτυλίων του 

μεσογόνου πυρήνα οι ενεργειακά ευνοούμενες διαμορφώσεις είναι αυτές στις οποίες η δίεδρη 

γωνία λαμβάνει τις τιμές 44,3 , 136,3 , 223,3 και 316,3 μοιρών. Στην πραγματικότητα το 

ενεργειακό ελάχιστο βρίσκεται στην διαμόρφωση όπου οι δύο αρωματικοί δακτύλιοι 

σχηματίζουν γωνία 44,3 μοίρες μεταξύ τους. Η τιμή αυτή έρχεται σε συμφωνία με την 

βιβλιογραφία, η οποία συνιστά πως η γωνία αυτή βρίσκεται στο εύρος των 37 με 44,4 

μοιρών.[47,48,49] 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5.5: Αναπαράσταση της ευνοούμενης ενεργειακά διαμόρφωσης του διφενύλιου  
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Εικόνα 2.5.6: Διάγραμμα του δυναμικού στρέψεις του δεσμού που συνδέει την αλειφατικη αλυσίδα με τον μεσογόνο 

πυρήνα  

 Το δυναμικό στρέψης που χρησιμοποιήσαμε για τον δεσμό που συνδέει την αλειφατική 

αλυσίδα με τον μεσογόνο πυρήνα συνιστά πως η δίεδρη γωνία έχει ενεργειακό ελάχιστο στις 

90 και 270 μοίρες. Το βάθος του ενεργειακού πηγαδιού έχει την τιμή των 1,5Kcal/mol. Η 

συγκεκριμένη δίεδρη γωνία έχει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται 

ολόκληρο το διμερές, καθώς είναι ο δεσμός που καθορίζει την γωνία μεταξύ του ενός πυρήνα 

με την συνδετική αλυσίδα και κατά συνέπεια την γωνία που σχηματίζουν οι δυο μεσογόνοι 

πυρήνες μεταξύ τους. 

 

 

 

 

Εικόνα 2.5.7: Αναπαράσταση της ευνοούμενης ενεργειακά διαμόρφωσης του δεσμού 
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2.6 Μοριακό μοντέλο 

 Οι μοριακές προσομοιώσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με βάση την λεπτομέρια με 

την οποία μοντελοποιούνται τα μόρια του συστήματος. Η πρώτη κατηγορία είναι οι μοριακές 

προσομοιώσεις ατομιστικής λεπτομέρειας, στις οποίες τα μόρια μοντελοποιούνται στο βαθμό 

που κάθε άτομο του μορίου είναι παρών στο μοντέλο. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι 

προσομοιώσεις αδροποιημένων μορίων (coarse-grained), όπου η λεπτομέρεια των μορίων είναι 

χαμηλότερη από αυτή των ατομιστικών μοντέλων. Τα μόρια σε αυτή την περίπτωση 

αποτελούνται από γεωμετρικά σχήματα όπως σφαίρες, κύλινδροι και ελλείψεις. Στην παρούσα 

διπλωματική επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αδροποιημένο μοντέλο προσομοιώσεων, το 

μοντέλο των ενοποιημένων ατόμων (united atoms). Σε αυτή την περίπτωση το μόριο 

μοντελοποιείται με μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας, με την μόνη διαφορά από το ατομιστικό 

μοντέλο να βρίσκεται στην ενοποίηση των υδρογόνων με τους άνθρακες στους οποίους είναι 

συνδεδεμένα. Κάθε σύστημα ατόμων άνθρακα-υδρογόνων αναπαρίσταται σαν μια σφαίρα η 

οποία έχει ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο και μάζα από το άτομο του άνθρακα στο ατομιστικό 

μοντέλο. Η επιλογή του μοντέλου united atoms έγινε με σκοπό να μειωθεί το υπολογιστικό 

φορτίο των προσομοιώσεων, χωρίς όμως να χαθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα στην περίπτωση της προσομοίωσης 300 μορίων DTC6C6 το σύστημα κατά το 

ατομιστικό μοντέλο θα αποτελείτο από 34800 άτομα. Με την χρήση του μοντέλου united atoms 

ο αριθμός των ατόμων μειώνεται στα 16200 άτομα. 

 Μια δεύτερη αδροποίηση που πραγματομοιήσαμε για το σύστημα ήταν η μη 

ενεργειακή συνεισφορά των ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων που προέρχονταν από το 

εσωτερικό του κάθε αρωματικού δακτυλίου. Με αυτό τον τρόπο οι αρωματικοί δακτύλιοι, οι 

οποίοι από την φύση τους χαρακτηρίζονται από δυσκαμψία, δεν επιβαρύνουν το σύστημα με 

την διαδικασία του υπολογισμού των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 6 ατόμων που σχηματίζουν 

τον κάθε δακτύλιο. Σημαντικό όμως είναι να επισημάνουμε πως τα άτομα των δακτυλίων 

συμμετείχαν κανονικά στις μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις. 

 

 

Εικόνα 2.6.1: a. Συντακτικός τύπος του διμερούς DTC6C6 b. Μοριακό μοντέλο ατομιστικής λεπτομέρειας του 

διμερούς DTC6C6 c. Μοριακό μοντέλο United Atoms του διμερούς DTC6C6 
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2.7 Περιοδικές Συνοριακές Συνθήκες 

Ανεξάρτητα από το μέγεθος που έχει μια προσομοίωση, ο αριθμός των ατόμων που 

συμμετέχουν στο σύστημα είναι μηδαμινός σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων ενός 

πραγματικού υλικού. Για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η χρήση περιοδικών συνοριακών 

συνθηκών (Periodic Boundary Conditions) με σκοπό μέσα από την μελέτη μιας μικρής 

περιοχής, να γίνει αντιληπτή η μακροσκοπική συμπεριφορά ολόκληρου του συστήματος. Έτσι 

είναι εφικτός ο υπολογισμός των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων μέσα από την μελέτη λίγων 

ατόμων ενώ ταυτόχρονα εξαλείφονται τα φαινόμενα επιφάνειας (Surface Effects) .Το κουτί 

της προσομοίωσης χρησιμοποιείται ως κελί αναφοράς, το οποίο περιστοιχίζεται από ίδια με 

αυτό κελιά, δημιουργώντας ένα άπειρο πλέγμα μέσα στον χώρο. Όταν ένα μόριο στο κουτί 

αναφοράς πραγματοποιήσει μια κίνηση τότε τα είδωλα του στα υπόλοιπα κουτιά 

πραγματοποιούν την ίδια ακριβώς κίνηση. Το υπολογιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από 

την χρήση των περιοδικών συνθηκών είναι πως απαιτείται η καταγραφή μόνο των ατόμων που 

συμμετέχουν στο κελί αναφοράς. 

Ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει από την χρήση περιοδικών συνθηκών είναι πως ο 

αριθμός των αλληλεπιδράσεων του συστήματος αυξάνεται ραγδαία, καθώς τα μόρια αρχίζουν 

να αλληλοεπιδρούν και με τον εαυτό τους. Για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος 

χρησιμοποιούμε την σύμβαση της ελάχιστης εικόνας (Minimum Image Convention). Κατά την 

σύμβαση της ελάχιστης εικόνας το μόριο βρίσκεται στο κέντρο ενός φανταστικού κελιού με το 

ίδιο μέγεθος και σχήμα με αυτό της αναφοράς και αλληλοεπιδρά μόνο με τα μόρια που 

βρίσκονται εντός των ορίων που ορίζει αυτό το φανταστικό κελί. Έτσι ο αριθμός των 

αλληλεπιδράσεων περιορίζεται στο μισό  
𝑁(𝑁−1)

2
. Ο αριθμός των αλληλεπιδράσεων μπορεί να 

μειωθεί περισσότερο όταν γίνει χρήση της σύμβασης σφαιρικής αποκοπής (Spherical Cutoff), 

κατά την οποία οι γείτονες που συμμετέχουν στις αλληλεπιδράσεις ορίζονται από τα όρια μια 

σφαίρας με ακτίνα 𝑟𝐶 και κέντρο το κέντρο μάζας του μορίου.  Για την αποφυγή μεγάλων 

σφαλμάτων η ακτίνα 𝑟𝐶 δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μισό του μήκους του κουτιού 

και η τιμής της να είναι κοντά στην τιμή 𝑟𝐶 = 2.5𝜎𝑖𝑗, όπου 𝜎𝑖𝑗 είναι το σίγμα των μη δεσμικών 

αλληλεπιδράσεων. [50] 

 

 

Εικόνα 2.7.1: Αναπαράσταση του κουτιού αναφοράς και των 8 ειδώλων του  
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2.8 Δημιουργία αρχικών καταστάσεων 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη συστημάτων που αποτελούνται 

από υγροκρυσταλλικά ολιγομερή τα οποία εμφανίζουν μη συμβατικές μεσοφάσεις. Το πρώτο 

σύστημα το οποίο κατασκευάσαμε για αυτόν τον σκοπό ήταν ένα σύστημα που αποτελείτο από 

300 μόρια DTC6C6. Η διαδικασία που είχαμε σκοπό να ακολουθήσουμε ήταν η σάρωση ενός 

εύρους θερμοκρασιών, μειώνοντας σταδιακά την θερμοκρασία, ξεκινώντας από μια ισότροπη 

κατάσταση μέχρις ότου το σύστημα μας να μεταβεί σε μια μεσόφαση. Μια σημαντική 

παράμετρος της προσομοίωσης που έπρεπε να καθορίσουμε με προσοχή ήταν αυτή των 

διαστάσεων του κουτιού της προσομοίωσης και κατά συνέπεια της πυκνότητας του 

συστήματος. 

Με τον όρο σάρωση ενός εύρους θερμοκρασιών εννοούμε πως επιλέγουμε έναν αριθμό 

θερμοκρασιών και αφήνουμε το σύστημα μας για μερικά εκατομμύρια βήματα να έρθει σε μια 

κατάσταση ισορροπίας σε κάθε μια από αυτές τις θερμοκρασίες. Η προσομοίωση σε κάθε 

θερμοκρασία πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες σταθερής πίεσης. Το κριτήριο το οποίο αρχικά 

χρησιμοποιήσαμε για να εξετάσουμε την οργάνωση του συστήματος ήταν ο υπολογισμός της 

μέσης παραμέτρου τάξης. Η παράμετρος τάξης υπολογίστηκε όπως περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 1.3.8. Όταν η παράμετρος τάξης λαμβάνει τιμές στο εύρος  𝑆𝑧𝑧 = 0.0 έως 𝑆𝑧𝑧 = 0.2 

τότε μπορούμε να συμπεράνουμε πως το σύστημα μας είναι σε μια ισότροπη κατάσταση. Στην 

περίπτωση που το σύστημα μας είναι κρυσταλλικό τότε η παράμετρος τάξης έχει τιμή κοντά 

στο 1. Οι μεσοφάσεις οι οποίες μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε, χαρακτηρίζονται από 

παράμετρο τάξης που λαμβάνει τιμές στο εύρος 𝑆𝑧𝑧 = 0.2 έως 𝑆𝑧𝑧 = 0.9.   

Η πρώτη πρόκληση με την οποία ήρθαμε αντιμέτωποι ήταν η εύρεση μιας ιδανικής 

τιμής για την πυκνότητα του συστήματος ώστε να είναι εφικτή η μετάβαση στις μεσοφάσεις. 

Η πρώτη σειρά προσομοιώσεων έγινε με την πυκνότητα την τιμή 𝑑 = 0,85
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
. Σε αυτή την 

τιμή πυκνότητας το σύστημα μας γινόταν ισότροπο για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 800Κ. 

Παρόλα αυτά κατά την ψύξη του το σύστημα εμφάνιζε περιοχές κενού χώρου, κάτι το οποίο 

δημιουργούσε έντονα φαινόμενα επιφάνειας και δεν επέτρεπε το σύστημα να μεταβεί σε 

κάποια μεσόφαση. Το σύστημα παρόλα αυτά εμφανίζει τοπική οργάνωση γύρω από 

«φυσαλίδες» κενού χώρου. Συνεπώς κρίναμε πως αυτή η τιμή πυκνότητας δεν ήταν κατάλληλη 

για την μελέτη του συστήματος. 

 

 

Εικόνα 2.8.1: Στιγμιότυπο του συστήματος DTC6C6 στην 𝑑 = 0,85
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
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Η δεύτερη σειρά προσομοιώσεων πραγματοποιήθηκε με την πυκνότητα να έχει τιμή 

ίση με 𝑑 = 0,98
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
. Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα ήταν εξαιρετικά πυκνό και παρέμενε 

στην ισότροπη κατάσταση με την παράμετρο τάξης να λαμβάνει τιμές κοντά στην τιμή 𝑆𝑧𝑧 =

0.1 για όλο το εύρος των θερμοκρασιών. Συνεπώς και αυτή η πυκνότητα κρίθηκε εξίσου 

ακατάλληλη για την μελέτη του συστήματος. 

 

 

Εικόνα 2.8.2: Στιγμιότυπο του συστήματος DTC6C6 στην πυκνότητα 𝑑 = 0,98
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
 

 Η τιμή πυκνότητας που οποία επιλέξαμε τελικά ως κατάλληλη για την μελέτη του 

συστήματος ήταν 𝑑 = 0,93
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
. Σε αυτή την τιμή πυκνότητας το σύστημα μας όταν βρέθηκε 

σε θερμοκρασία ίση με 𝛵 = 550𝛫  μετέβη σε μια κατάσταση με παράμετρο τάξης κοντά στο 

𝑆𝑧𝑧 = 0.6. Στην συνέχει στην θερμοκρασία 𝛵 = 600𝛫 το σύστημα εμφάνισε παράμετρο τάξης 

ίση με 𝑆𝑧𝑧 = 0.89. Από την οπτικοποίηση των στιγμιότυπων του συστήματος σε αυτή την 

θερμοκρασία μπορέσαμε να διακρίνουμε τον σχηματισμό σμηγματικών στοιβάδων σαν αυτές 

που παρουσιάζονται στην (εικόνα 2.8.3 a). Η θέρμανση του συστήματος συνεχίστηκε μέχρι 

την θερμοκρασία των  𝛵 = 900𝛫 όπου η παράμετρος τάξης μειωνόταν σταδιακά με την 

αύξηση της θερμοκρασίας έως ότου μετέβη ξανά στην ισότροπη κατάσταση. Κρίναμε πως αυτή 

η τιμή πυκνότητας ήταν κατάλληλη ώστε να πραγματοποιήσουμε μια σειρά από υπολογισμούς 

για την μελέτη του συστήματος. 

 

Εικόνα 2.8.3 Στιγμιότυπα του συστήματος DTC6C6 α. στους 750Κ, b. στους 900Κ. 
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Η κατάσταση ισορροπίας του συστήματος DTC6C6 στην θερμοκρασία 𝛵 = 600𝛫 και 

πυκνότητα 𝑑 = 0,93
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
  χρησιμοποιήθηκε ως αρχική κατάσταση για την δημιουργία του 

συστήματος DTC5C5. Αφαιρώντας ένα άτομο άνθρακα από κάθε αλειφατική αλυσίδα του 

συστήματος, μπορέσαμε να μετατρέψουμε τα μόρια DTC6C6 σε μόρια DTC5C5. 

Το σύστημα DTC5C5 μελετήθηκε στις ίδιες θερμοκρασίας που μελετήθηκε το 

σύστημα μορίων DTC6C6 με σκοπό να εξετάσουμε το κατά πόσο θα επηρεάσει τον βαθμό 

οργάνωσης του συστήματος η μετατροπή του αριθμού ανθράκων της αλυσίδας από ζυγό σε 

μονό αριθμό. Το σύστημα ήδη από την θερμοκρασία 𝛵 = 600𝛫 εμφάνισε χαμηλότερη τιμή 

για την παράμετρο τάξης ενώ η μετάβαση στην ισότροπη κατάσταση πραγματοποιήθηκε στην 

θερμοκρασία 𝛵 = 850𝛫. Από την οπτικοποίηση των στιγμιότυπων του συστήματος DTC5C5 

μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε πως οι σμηγματικές στοιβάδες έχουν γίνει πιο ευκίνητες 

και λιγότερο οργανωμένες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ισχύ του odd-even effect στο 

σύστημα μας. 

 

Εικόνα 2.8.4 Διάγραμμα των αποτελεσμάτων της παραμέτρου τάξης συναρτήσει της θερμοκρασίας 

 

  

Εικόνα 2.8.5: a. Στιγμιότυπο του συστήματος DTC5C5 σε θερμοκρασία 𝛵 = 800𝛫, a. Στιγμιότυπο του συστήματος 

DTC6C6 σε θερμοκρασία 𝛵 = 800𝛫 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα 
3.1 Ενδομοριακοί Παράμετροι Σχήματος 

 Tα κυριότερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος 

να περιγράψει ένα διμερές είναι η αλληλεπίδραση και οι σχετικές θέσεις των μεσογόνων 

πυρήνων. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζονται από την ευκαμψία της αλειφατικής αλυσίδας 

που συνδέει τους δύο μεσογόνους πυρήνες. Συνεπώς, για τον χαρακτηρισμό των μορίων του 

υπό μελέτη συστήματος χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από ενδομοριακές στατιστικές 

παραμέτρους σχήματος, οι οποίες μπορούν να δώσουν πληροφορίες για την μέση διαμόρφωση 

όλων των μορίων εντός του κουτιού της προσομοίωσης συναρτήσει της αρτιότητας και του 

μήκους της συνδετικής αλυσίδας.  

 Σε ένα διμερές της σειράς DTCnCn ο προσανατολισμός των μεσογόνων πυρήνων 

μπορεί να δοθεί από το διάνυσμα 𝐿1⃗⃗⃗⃗  και 𝐿2⃗⃗⃗⃗  τα οποία ενώνουν το πρώτο άτομο του πρώτου 

αρωματικού δακτυλίου με το τελευταίο άτομο του τρίτου αρωματικού δακτυλίου. Ο 

προσανατολισμός της συνδετικής αλυσίδας δίνεται από το διάνυσμα 𝑟 . 

 

Εικόνα 3.1.1: Ορισμός των διανυσμάτων 𝐿1⃗⃗⃗⃗ , 𝐿2⃗⃗⃗⃗  𝜅𝛼𝜄 𝑟  στο μόριο DTC6C6 

Συνοπτικά οι ενδομοριακές παράμετροι σχήματος είναι οι εξής πέντε[51]: 

SP1:   〈𝑟〉 

SP2:          〈�⃗� 1 ∙  �⃗� 2〉 

SP3:   〈�⃗� 1 ∙ 𝑟 ⃗⃗ + �⃗� 2 ∙ 𝑟 ⃗⃗ 〉 

SP4:   〈(�⃗� 1  ×  �⃗� 2) ∙ 𝑟 ⃗⃗ 〉 

SP5:               〈(�⃗� 1  × 𝑟 ⃗⃗ ) ∙ ( �⃗� 2 × 𝑟 ⃗⃗ )〉 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των διμερών του συστήματος της προσομοίωσης, 

υπολογίσαμε την δεύτερη παράμετρο σχήματος �⃗� 1 ∙  �⃗� 2 για μια σειρά από απομονωμένες 

αλειφατικές αλυσίδες. Η ποσότητα SP2 μας δίνει στην πραγματικότητα την γωνία που 

σχηματίζουν μεταξύ τους οι δύο μεσογόνοι πυρήνες. Μελετώντας τις απομονωμένες αλυσίδες 

μπορούμε να εξακριβώσουμε εάν αυτή η γωνία εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος και 

την αρτιότητα της συνδετικής αλυσίδας. Το διάνυσμα 𝐿1⃗⃗⃗⃗  είναι το διάνυσμα που ορίζεται από 

την θέση του πρώτου μέχρι τον δεύτερο άνθρακα της αλυσίδας, ενώ το διάνυσμα 𝐿2⃗⃗⃗⃗  ορίζεται 

από τον τελευταίο προς τον προτελευταίο άνθρακα. Η κάθε αλυσίδα μελετήθηκε για 10 nsec 

στους 300K και η ποσότητα �⃗� 1 ∙  �⃗� 2 υπολογίστηκε για κάθε στιγμιότυπο της προσομοίωσης. 

Τα επόμενα διαγράμματα είναι η κατανομή των γωνιών για 106 στιγμιότυπα. 
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Εικόνα 3.1.2: Ορισμός των διανυσμάτων 𝐿1⃗⃗⃗⃗  και 𝐿2⃗⃗⃗⃗  σε μια αλειφατική αλυσίδα 11 ανθράκων 

 

 

Εικόνα 3.1.3: Κατανομή πιθανότητας της παραμέτρου σχήματος SP2 για 8 συστήματα αλυσίδων διαφορετικού 

αριθμού ανθράκων 
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Σύμφωνα με παραπάνω ιστογράμματα, τα διανύσματα �⃗� 1 και �⃗� 2 στα συστήματα των 

αλυσίδων με περιττών αριθμό ανθράκων εμφάνισαν προτίμηση για την γωνία των 120 μοιρών. 

Αντίθετα τα διανύσματα �⃗� 1 και �⃗� 2 στην περίπτωση των αλυσίδων με άρτιο αριθμό ανθράκων, 

στην πλειοψηφία των στιγμιότυπων σχημάτισαν γωνία 90 και 180 μοίρες. Ένα δεύτερο 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως όσο αυξάνεται το μήκος της αλυσίδας αυξάνεται και η 

ευκαμψία των αλυσίδων, με αποτέλεσμα να αυξάνει η πιθανότητα να βρεθούν σε 

διαμορφώσεις όπου η γωνία μεταξύ των δύο διανυσμάτων να λαμβάνει μεγαλύτερο εύρος 

τιμών. 

Στην συνέχεια υπολογίσαμε την ποσότητα SP2 σε συστήματα που αποτελούνταν από 

απομονωμένα διμερή DTCnCn των οποίων η συνδετική αλυσίδα αποτελούταν από n = 4 έως 

n = 9 άνθρακες. Το κάθε διμερές μελετήθηκε για 10 nsec στους 300K. 
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Εικόνα 3.1.4: Κατανομή πιθανότητας της παραμέτρου σχήματος SP2 για συστήματα απομονωμένων διμερών με 

μήκος συνδετικής αλυσίδας 4 έως 9 ανθράκων 

Η συμπεριφορά των απομονωμένων διμερών, σύμφωνα με την ποσότητα SP2, 

διαφέρει σε εξαιρετικό βαθμό από την συμπεριφορά των απομονωμένων αλυσίδων. Αυτό που 

υποδεικνύουν τα ιστογράμματα είναι πως τα διμερή, ανεξάρτητα του αριθμού ανθράκων της 

αλυσίδας, βρίσκονται σε διαμορφώσεις όπου οι δύο μεσογόνοι πυρήνες σχηματίζουν γωνίες 

που λαμβάνουν τιμές στο εύρος τιμών 20 με 90 μοιρών. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός πως οι μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων των 

διαφορετικών μεσογόνων πυρήνων είναι εξαιρετικά έντονες και κατά συνέπεια έλκονται 

έντονα μεταξύ τους, ενώ άπαξ και βρεθούν σε κοντινές αποστάσεις, απαιτούνται μεγάλες 

ποσότητες ενέργειας για να απομακρυνθούν. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα 

αποτελέσματα που θα προκύπταν από συστήματα απομονωμένων διμερών δεν είναι αξιόπιστα 

και δεν αντανακλούν την συμπεριφορά διμερών που είναι μέρος ενός bulk υλικού. Για αυτό 

τον λόγο δεν πραγματοποιήσαμε τον υπολογισμό των υπόλοιπων παραμέτρων σχήματος για 

συστήματα τόσο μικρού αριθμού μορίων. Αντίθετα θεωρήσαμε πως η μελέτη των διμερών σαν 

σύστημα 300 μορίων θα αποδώσει αποτελέσματα που πλησιάζουν περισσότερο την bulk 

συμπεριφορά τους. 

 Η πρώτη παράμετρος σχήματος SP1 αφορά το την έκταση του μορίου, κατά πόσο 

δηλαδή το μόριο βρίσκεται σε μία πλήρως εκτεταμένη ή μια πλήρως διπλωμένη διαμόρφωση. 

Η ποσότητα αυτή αντανακλάται στην περίπτωση των διμερών μορίων από την άκρη έως άκρη 

απόσταση της συνδετικής αλυσίδας. Η πλήρως εκτεταμένη διαμόρφωση της αλυσίδας είναι η 

διαμόρφωση της στην trans κατάσταση η οποία έχει την τιμή 𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 6,378Å  στην περίπτωση 

των 6 ατόμων άνθρακα και 𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 5,055Å στην περίπτωση των 5 ατόμων άνθρακα. Συνεπώς 

η ποσότητα SP1 δίνεται από τον λόγο της απόστασης του πρώτου με τον τελευταίο άνθρακα 

της αλυσίδας προς την ιδανική απόσταση στην διαμόρφωση trans. 

𝑆𝑃1 =
〈𝑟〉

𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
 

 

 

Εικόνα 3.1.5: Κατανομή πιθανότητας της παραμέτρου σχήματος SP1 

Η ποσότητα SP1 υπολογίστηκε για το πλήθος τον μορίων του συστήματος για το 

σύνολο των στιγμιότυπων. Τα παραπάνω ιστογράμματα δίνουν την κατανομή πιθανότητας της 

ποσότητας SP1. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα μόρια DTC5C5 υπάρχει μεγαλύτερη 

πιθανότητα να βρεθούν σε μια σχεδόν πλήρως εκτεταμένη διαμόρφωση, σε αντίθεση με τα 
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μόρια DTC6C6 για τα οποία πέρα της εκτεταμένης διαμόρφωσης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 

να βρεθούν σε μια πιο διπλωμένη διαμόρφωση. 

 Η δεύτερη παράμετρος σχήματος SP2 αφορά τον προσανατολισμό του ενός μεσογόνου 

πυρήνα σε σχέση με τον άλλο. Στην πραγματικότητα η ποσότητα SP2 μας δίνει την γωνία που 

σχηματίζεται μεταξύ των δύο μεσογόνων πυρήνων.  

 

𝑆𝑃2 =  〈 �⃗� 1 ∙  �⃗� 2〉 

 

 

Εικόνα 3.1.6: Κατανομή πιθανότητας της παραμέτρου σχήματος SP2 

Οι παραπάνω κατανομές πιθανότητας υποδεικνύουν πως η διαμόρφωση με την 

μεγαλύτερη πιθανότητα για το μόριο DTC5C5 είναι αυτή της all trans κατάστασης όπου οι 

μεσογόνοι πυρήνες του διμερούς σχηματίζουν γωνία περίπου 150 μοιρών (Εικόνα 3.1.8c). 

Για το μόριο DTC6C6 οι πιθανότερες διαμορφώσεις είναι αυτή όπου το διμερές έχει τους 

μεσογόνους πυρήνες σε αντιπαράλληλους προσανατολισμούς (Εικόνα 3.1.8a) και η 

διαμόρφωση φουρκέτας στην οποία το μόριο είναι διπλωμένο (Εικόνα 3.1.8b). 

 

Εικόνα 3.1.8 Οπτικοποίηση των πιθανότερων διαμορφώσεων των διμερών στο κάθε σύστημα 
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Η στατιστική ποσότητα SP3 σχετίζεται με την παραλληλότητα των τριών κομματιών 

του διμερούς, δηλαδή αφορά τον βαθμό στον οποίο οι δυο μεσογόνοι πυρήνων και η συνδετική 

αλυσίδας βρίσκονται είναι συνευθειακά μεταξύ τους. 

𝑆𝑃3 =  〈�⃗� 1 ∙ 𝑟 ⃗⃗ + �⃗� 2 ∙ 𝑟 ⃗⃗ 〉 

 

 

Εικόνα 3.1.9: Κατανομή πιθανότητας της παραμέτρου σχήματος SP3 

Στην περίπτωση που η παράμετρος σχήματος SP3 έχει την τιμή 0 τότε τα τρία μέρη 

του διμερούς είναι πλήρως συνευθειακά. Το μόριο DTC5C5 φαίνεται να βρίσκεται σχεδόν 

αποκλειστικά στην συνευθειακή διαμόρφωση. Οι τιμές της ποσότητα SP3 για το μόριο 

DTC6C6 αποκλείνουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την τιμή 0 και για αυτό ευθύνεται η 

ύπαρξη της διαμόρφωσης φουρκέτας στο σύστημα. 

 Η παράμετρος σχήματος SP4 είναι μια ποσότητα που δίνει πληροφορίες για τον βαθμό 

στον οποίο τα τρία διανύσματα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Στην περίπτωση που η τιμή SP4 

έχει την τιμή 0 τότε τα τρια διανύσματα είναι απόλυτα συνεπίπεδα. 

 

𝑆𝑃4 = 〈(�⃗� 1  ×  �⃗� 2) ∙ 𝑟 ⃗⃗ 〉 

 

 

Εικόνα 3.1.10: Κατανομή πιθανότητας της παραμέτρου σχήματος SP4 
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Η διαμόρφωση για την οποία η τιμή SP4 έχει την τιμή μηδέν είναι η διαμόρφωση all trans. Οι 

παραπάνω κατανομές πιθανότητας εκφράζουν το ποσοστό κατά το οποίο τα μόρια των δύο 

συστημάτων αποκλίνουν από την all trans διαμόρφωση. 

 

 Η τελευταία παράμετρος σχήματος SP5 που υπολογίσαμε για τα συστήματα των 

διμερών εκφράζει τον βαθμό που τα τρία μέρη του μορίου είναι συνεπίπεδα και συνευθειακά. 

 

𝑆𝑃5 = 〈(�⃗� 1  × 𝑟 ⃗⃗ ) ∙ ( �⃗� 2 × 𝑟 ⃗⃗ )〉 

 

 

Εικόνα 3.1.11: Κατανομή πιθανότητας της παραμέτρου σχήματος SP5 

 Στην περίπτωση του DTC6C6 τα τρία διανύσματα των μορίων αποκλίνουν πλήρως 

από το να είναι συνεπίπεδα και συνευθειακά όταν βρίσκονται στην διαμόρφωση φουρκέτας, 

έτσι εξηγείται και η δεύτερη κορυφή της κατανομής γύρω από την τιμή 0,8. Αντίθετα το 

σύστημα των μορίων DTC5C5 τα τρία διανύσματα των μορίων είναι στην πλειοψηφία του 

συνευθειακά και συνεπίπεδα.  

Τέλος υπολογίσαμε την μέση τιμή της κάθε παραμέτρου σχήματος για το κάθε 

σύστημα: 

 

 DTC5C5 DTC6C6 

〈𝑆𝑃1〉 0,859 0,790 

〈𝑆𝑃2〉 117,82 100,49 

〈𝑆𝑃3〉 1,2 10-4 37,0 10-4 

〈𝑆𝑃4〉 2,04 10-4 15,50 10-4 

〈𝑆𝑃5〉 0,140 0,322 
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3.2 Ακτινικές συναρτήσεις διαμοριακής συσχέτισης θέσης και προσανατολισμών  

Εκτός από τις παραμέτρους σχήματος, που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 

διαμορφώνονται τα μόρια απομονωμένα, υπολογίσαμε μια σειρά παραμέτρων διαμοριακής 

συσχέτισης οι οποίες μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις συσχετίσεις των θέσεων και των 

προσανατολισμών των μορίων εντός του συστήματος.  

 

 

Εικόνα 3.2.1: Αναπαράσταση των διανυσμάτων  𝑟𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗,  𝑢𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗,  𝑢𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

Η πρώτη παράμετρος συσχέτισης που υπολογίσαμε είναι η ακτινική συνάρτηση 

θέσεων, η οποία δεν εξαρτάται από τους σχετικούς προσανατολισμούς αλλά μόνο από τις 

σχετικές θέσεις των μορίων. Η ακτινική συνάρτηση θέσεων συμβολίζεται ως 𝑔(𝑟) και 

υπολογίζεται σύμφωνα με την επόμενη σχέση[52]: 

𝑔(𝑟) =
〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)〉𝑖𝑗

𝑁𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑟)
 

Όπου: 

〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)〉𝑖𝑗 =
1

𝛮
∑𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)

𝑖>𝑗

 

Και 𝑁𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑟) ο συντελεστής κανονικοποιήσης της ακτινικής συνάρτησης θέσεων. 

 

𝑁𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑟) = 𝜌𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑑𝑉(𝑟) 

 

Όπου 𝑟𝑖𝑗 είναι το διαμοριακό διάνυσμα το οποίο ορίζεται στην περίπτωση μας από την 

απόσταση που απέχουν τα κέντρα δυο μεσογόνων πυρήνων δυο διαφορετικών μορίων, 𝜌𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙 

είναι η πυκνότητα του υπό μελέτη συστήματος και 𝑑𝑉(𝑟) ο όγκος ενός σφαιρικού φλοιού 

ακτίνας R και πάχους dr. 

 Στην γενικότερη περίπτωση που είναι επιθυμητός ο υπολογισμός των συσχετισμών 

που σχετίζονται και με τις σχετικές θέσεις και με τους σχετικούς προσανατολισμούς η 

συνάρτηση λαμβάνει την εξής μορφή: 

 

𝑔(𝑟, cos 𝜃) = 〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)𝛿(cos 𝜃 − 𝑢1⃗⃗⃗⃗ ∙  𝑢2⃗⃗⃗⃗ )〉𝑖𝑗 

Η ποσότητα 𝑔(𝑟, cos 𝜃) μπορεί να αναπτυχθεί σε σειρά πολυωνύμων Legendre ως εξής: 
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𝑔(𝑟, cos 𝜃) = ∑𝑔�̃�(𝑟)

∞

𝑙= 0

𝑃𝑙(cos 𝜃) →  

𝑔�̃�(𝑟) =
2

2𝑙 + 1
∫𝑔(𝑟, cos 𝜃)

1

−1

𝑃𝑙(cos 𝜃) 𝑑 cos 𝜃  

 

Συνεπώς η ποσότητα 𝑔(𝑟, cos 𝜃) μπορεί να γραφεί ως: 

 

𝑔(𝑟, cos 𝜃) = 𝑔0̃(𝑟)𝑃0(cos 𝜃) + 𝑔1̃(𝑟)𝑃1(cos 𝜃) + 𝑔2̃(𝑟)𝑃2(cos 𝜃) + ⋯ 

𝑔(𝑟, cos 𝜃) = 𝑔0̃(𝑟) [1 +
𝑔1̃(𝑟)

𝑔0̃(𝑟)
𝑃1(cos 𝜃) +

𝑔2̃(𝑟)

𝑔0̃(𝑟)
𝑃2(cos 𝜃) + ⋯ ] 

 

Και 

𝑔�̃�(𝑟) =
〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)𝑃𝑙(cos 𝜃)〉𝑖𝑗

〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)〉𝑖𝑗
 

 

Οι όροι της συνάρτησης συσχέτισης που μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε είναι οι τρεις 

πρώτοι, δηλαδή για 𝑙 = 0,1,2. Ο μηδενικός όρος για 𝑙 = 0, 𝑔0̃(𝑟) υπολογίζεται ως: 

 

𝑔0̃(𝑟) = 〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)〉𝑖𝑗 

 

Ο πρώτος όρος για 𝑙 = 1, 𝑔1̃(𝑟) υπολογίζεται ως: 

 

𝑔1̃(𝑟) =
〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)𝑃1(cos 𝜃)〉𝑖𝑗

〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)〉𝑖𝑗
=
〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗) cos 𝜃〉𝑖𝑗

〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)〉𝑖𝑗
 

 

Ο δεύτερος όρος για 𝑙 = 2, 𝑔2̃(𝑟) υπολογίζεται ως: 

 

𝑔2̃(𝑟) =
〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)𝑃2(cos 𝜃)〉𝑖𝑗

〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)〉𝑖𝑗
=

〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗) (
1
2
(3cos2 𝜃 − 1))〉𝑖𝑗

〈𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)〉𝑖𝑗
 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως οι συσχετίσεις μεταξύ των μεσογόνων πυρήνων 

που συμμετέχουν στο ίδιο μόριο δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς, καθώς σε αυτή 

την περίπτωση, και για ένα εύρος αποστάσεων, οι συσχετίσεις μεταξύ αυτών των μεσογόνων 

πυρήνων θα υπερνικούσαν τις υπόλοιπες συσχετίσεις. 
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Για τον υπολογισμό των όρων της συνάρτησης κατανομής συσχέτισης 

χρησιμοποιήσαμε τρεις καταστάσεις των συστημάτων διμερών DTC5C5 και DTC6C6 σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες των καταστάσεων επιλέχθηκαν με κριτήριο πως 

τα δυο συστήματα έχουν κοντινή παράμετρο τάξης στις αντίστοιχες θερμοκρασίες. Η 

παράμετρος τάξης υπολογίστηκε από την διαγωνοποίηση του πίνακα 𝑆𝑎𝑏, όπως περιγράφεται 

στο Κεφάλαιο 1.3.8.2 . 

 

Temperature (K) 〈𝑆〉𝐷𝑇𝐶5𝐶5 Temperature (K) 〈𝑆〉𝐷𝑇𝐶6𝐶6 

700 0,86 700 0,89      

800 0,70    850 0,59 

900 0,16 900 0,22 

  

Διαγράμματα 𝒈�̃�(𝒓): 
 

Ο μηδενικός όρος της συνάρτησης κατανομής συσχετισμών 𝑔0̃(𝑟) αφορά τους μακράς 

εμβέλειας συσχετισμούς θέσεων. Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζεται η εξάρτηση του 

μηδενικού όρου από την απόσταση. 

 

 

Εικόνα 3.2.2: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃(𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.3: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃(𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα DTC6C6 

Στα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε την εμφάνιση δύο κυρίαρχων καμπυλών, οι 

οποίες εμφανίζονται ανεξάρτητα από την θερμοκρασία. Η πρώτη αφορά τις διαμοριακές 

αποστάσεις που κυμαίνονται στο εύρος τιμών 𝑟 ≃ 3,8Å έως 𝑟 ≃ 7,0Å. Οι συσχετισμοί θέσεων 

που εμφανίζονται σε αυτό το εύρος σχετίζονται με τις θέσεις των πρώτων γειτόνων των 

μεσογόνων πυρήνων. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται οι 3 τρόποι με τους οποίους τα 

κέντρα δυο μεσογόνων μπορούν να πλησιάσουν στις ελάχιστες μεταξύ τους αποστάσεις. Τα 

διαγράμματα επίσης συνιστούν πως οι μακράς εμβέλειας συσχετισμοί θέσεων, για τις 

διαμορφώσεις με μεγάλη παράμετρο τάξης, είναι παρούσες σε όλο το εύρος του κουτιού της 

προσομοίωσης. Με την αύξηση της θερμοκρασίας η εμβέλεια των συσχετισμών μειώνεται 

δραστικά. Όμως σημαντικό είναι πως ακόμα και για ισότροπες καταστάσεις, όπως είναι οι 

καταστάσεις στα 900Κ, οι συσχετισμοί δεν εξαφανίζονται.  

 

 

Εικόνα 3.2.4: Αναπαράσταση των 3 τρόπων με τους οποίους δύο μεσογόνα μπορούν να πλησιάσουν στις 

ελάχιστες μεταξύ τους αποστάσεις. 

a.                                            b.                                  c. 
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Διαγράμματα 𝒈�̃�(𝒓): 

 

Ο πρώτος όρος της συνάρτησης κατανομής συσχετισμών αφορά τις συσχετίσεις 

προσανατολισμού και θέσεις μεταξύ των μεσογόνων πυρήνων και η τιμή του καθορίζεται από 

το εσωτερικό γινόμενο των προσανατολισμών τους. Στην πραγματικότητα η ποσότητα αυτή 

μας δίνει πληροφορίες για το κατά πόσο τα γειτονικά μεσογόνα είναι παράλληλα ή 

αντιπαράλληλα. Στην περίπτωση που δύο μεσογόνα είναι παράλληλα και τα διανύσματα τους 

σχηματίζουν γωνία 0 μοιρών τότε η τιμή του εσωτερικού γινομένου των προσανατολισμών 

τους έχει την τιμή 1 (Εικόνα 3.2.5a). Αντίθετα στην περίπτωση που οι μεσογόνοι πυρήνες είναι 

αντιπαράλληλοι το εσωτερικό γινόμενο των προσανατολισμών έχει την τιμή -1 (Εικόνα 

3.2.5b). 

 

 

Εικόνα 3.2.5: Σχετικές διαμορφώσεις των μορίων στην περίπτωση που το εσωτερικό γινόμενο των δυο 

διανυσμάτων έχει την τιμή a. 1 και b. -1 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράμματα 𝑔1
𝑖𝑗(𝑟) σε συνάρτηση με την διαμοριακή 

απόσταση 𝑟𝑖𝑗. 

 

Εικόνα 3.2.6: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔1̃(𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα DTC5C5 

a.                                                                                 b. 
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Εικόνα 3.2.7: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔1̃(𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα DTC6C6 

 

Σύμφωνα με τα διαγράμματα της κατανομής του συσχετισμού θέσεων και 

προσανατολισμών 𝑔1
𝑖𝑗(𝑟) μπορούμε να συμπεράνουμε πως όταν δύο μεσογόνοι πυρήνες 

βρίσκονται σε πολύ μικρές αποστάσεις τότε έχουν πάντα είτε παράλληλους είτε 

αντιπαράλληλους προσανατολισμούς. Οι μεσογόνοι πυρήνες όταν ξεπεράσουν τις μικρές αυτές 

αποστάσεις είναι παράλληλα μεταξύ τους μέχρι την απόσταση 𝑟 ≃ 20Å. Αυτή η 

παραλληλότητα είναι πολύ πιο έντονη στην περίπτωση του οργανωμένου συστήματος 

DTC5C5. Η παραλληλότητα αυτή φθίνει σε όλα τα συστήματα με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Μετά την απόσταση 𝑟 ≃ 20Å οι μεσογόνοι πυρήνες συναντούν γειτονικούς 

πυρήνες που στην πλειοψηφία τους έχουν αντιπαράλληλους προσανατολισμούς.  

 

Διαγράμματα 𝒈�̃�(𝒓): 

 

Ο δεύτερος όρος της συνάρτησης κατανομής συσχετισμών αφορά εξίσου τους 

συσχετισμούς θέσης και προσανατολισμού. Η διαφορά με τον πρώτο όρο είναι πως εξαρτάται 

από το τετράγωνο του εσωτερικού γινομένου των διανυσμάτων των μεσογόνων πυρήνων. Επί 

της ουσίας ο δεύτερος όρος μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό οργάνωσης των 

μεσογόνων πυρήνων σε τοπικό επίπεδο.  
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Εικόνα 3.2.8: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃(𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα DTC5C5 

 

 

Εικόνα 3.2.9: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃(𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα DTC6C6 

 

 



   48 
  

Το κύριο συμπέρασμα που μπορούμε να αντλήσουμε από τα παραπάνω διαγράμματα 

είναι πως σε τοπικό επίπεδο η οργάνωση διατηρείται ακόμα και στις ισότροπες καταστάσεις. 

Στις καταστάσεις με μεγάλη παράμετρο τάξης ο βαθμός τις τοπικής οργάνωσης παραμένει  σε 

υψηλά επίπεδα ακόμα και σε μακράς εμβέλειας συσχετισμούς. Όπως παρατηρήσαμε και στα 

διαγράμματα του μηδενικού και πρώτου όρου της συνάρτησης κατανομής συσχετισμών, η 

εμβέλεια των συσχετισμών μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

 

3.3 Διαμοριακές Συσχετίσεις κάθετα και παράλληλα στον κατευθυντή  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα μας δίνουν πληροφορίες για τους ακτινικούς 

συσχετισμούς μεταξύ γειτονικών μορίων. Συναρτήσεις συσχέτισης θέσεων ή και 

προσαντατολισμών σε διευθύνσεις παράλληλες ή κάθετα στον κατευθυντή μας παράχουν 

επίσης πολύτιμες πληροφορίες για την τοπική δομή[53]. Για αυτό τον λόγο υπολογίσαμε δύο 

ακόμα σειρές συναρτήσεων κατανομής συσχετισμών. Η πρώτη αφορά τους συσχετισμούς οι 

οποίο υπάρχουν σε ένα παράλληλο επίπεδο στον κατευθυντή και η δεύτερη σε ένα κάθετο. Η 

διαφορά με την συνάρτηση κατανομής συσχετισμών που υπολογίσαμε παραπάνω, είναι πως το 

διαμοριακό διάνυσμα προβάλεται πάνω στον κατευθυντή στην περίπτωση των παράλληλων 

συσχετισμών , ενώ στην περίπτωση των κάθετων συσχετισμών προβάλλεται στο επίπεδο που 

είναι κάθετο σε αυτόν. (Εικόνα 3.3.1a ).   

Οι διαμοριακή απόσταση μετατρέπεται στην περίπτωση του παράλληλου επιπέδου ως εξής: 

 

𝑟𝑖𝑗∥ = 𝑟𝑖𝑗⃗⃗  ⃗ ∙ �⃗�  

 

Οι παράμετροι της συνάρτησης συσχέτισης υπολογίζονται σε αυτή την περίπτωση ως: 

 

𝑔�̃� ∥ (𝑟∥) =
〈𝛿 (𝑟∥ − (𝑟𝑖𝑗⃗⃗  ⃗ ∙ �⃗� )) 𝑃𝑙(cos 𝜃)〉𝑖𝑗

〈𝛿(𝑟∥ − (𝑟𝑖𝑗⃗⃗  ⃗ ∙ �⃗� ))〉𝑖𝑗
 

 

Στην περίπτωση του κάθετου επιπέδου ως εξής: 

 

𝑟𝑖𝑗⊥  = √𝑟𝑖𝑗
2 − (𝑟𝑖𝑗⃗⃗  ⃗ ∙ �⃗� )

2
 

 

𝑔�̃� ⊥ (𝑟⊥) =

〈𝛿 (𝑟⊥ − √𝑟𝑖𝑗
2 − (𝑟𝑖𝑗⃗⃗  ⃗ ∙ �⃗� )

2
)𝑃𝑙(cos 𝜃) 𝛩(|𝑟𝑖𝑗⃗⃗  ⃗ ∙ �⃗� | − 𝛿)〉𝑖𝑗

〈𝛿(𝑟∥ − (𝑟𝑖𝑗⃗⃗  ⃗ ∙ �⃗� ))〉𝑖𝑗
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Όπου 𝛩(𝑥) είναι η συνάρτηση βήματος (step function) και δ είναι το ύψος το βήματος, που 

στην περίπτωση μας επιλέξαμε την τιμή 𝛿 = 4. Με την χρήση της συνάρτησης βήματος 

εξασφαλίσαμε πως οι συσχετισμοί οι οποίο υπολογίζονται, ορίζονται εντός ενός επιπέδου 

κάθετου στο κατευθυντή που έχει ύψος 4Å. [54,55] 

Εκτός από τους συσχετισμούς μεταξύ των μεσογόνων πυρήνων υπολογίσαμε και τους 

συσχετισμούς μεταξύ των κέντρων της συνδετικής αλυσίδας των μορίων. Το διάνυσμα του 

προσανατολισμού σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται από το άθροισμα των δυο 

διανυσμάτων του προσανατολισμού του κάθε μεσογόνου πυρήνα που συμμετέχει στο μόριο. 

(Εικόνα 3.3.1b). Στην περίπτωση που οι συσχετισμοί υπολογίζονται μεταξύ των μεσογόνων 

των μορίων τότε οι παράμετροι της συνάρτησης συσχετισμών συμβολίζεται ως  𝑔�̃�
𝛭−𝛭(𝑟), 

ενώ στην περίπτωση που οι συσχετισμοί υπολογίζονται μεταξύ των κέντρων των συνδετικών 

αλυσίδων των μορίων οι παράμετροι της συνάρτησης συσχετισμών συμβολίζεται ως 𝑔�̃�
𝑆−𝑆(𝑟). 

 

                 

Εικόνα 3.2.10: a. Αναπαράσταση των κάθετων και παράλληλων διαμοριακών αποστάσεων, b. Αναπαράσταση του 

ορισμού του διανύσματος προσανατολισμού του μορίου στην περίπτωση των συσχετισμών από το κέντρο της 

συνδετικής αλυσίδας.  
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Διαγράμματα 𝒈�̃� ∥ (𝐫): 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράμματα του μηδενικού όρου της συνάρτησης 

κατανομής συσχετίσεων για τους παράλληλους συσχετισμούς. Ο υπολογισμός της ποσότητας 

𝑔0̃ ∥ (r) μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό οργάνωσης των θέσεων τον μορίων εντός 

των σμηγματικών στοιβάδων. Για κάθε σύστημα επιλέχθηκαν οι θερμοκρασίες του Πίνακα 1. 

Όπως και στην περίπτωση της ακτινικής συνάρτησης θέσεων, η παράμετρος 𝑔0̃ ∥ (r) 

πρέπει να κανονικοποιηθεί από την ποσότητα 𝛮𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑟). Στην περίπτωση των συσχετίσεων 

θέσεων στο παράλληλο επίπεδο η ποσότητα 𝛮𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑟) υπολογίζεται ως: 

 

𝑁𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑟) = 𝜌𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑔∥(𝑟)(𝑟) 

 

Όπου 𝑉𝑔∥(𝑟)(𝑟) είναι ο όγκος του δίσκου μέσα στον οποίο υπολογίζονται οι συσχετισμοί 

θέσεων. 

𝑉𝑔∥(𝑟)(𝑟) = 2𝜋 ∗ 𝑟𝑖𝑗∥ ∗ 𝐵 

 

Όπου B είναι η ακτίνα η οποία ορίζεται από την μισή πλευρά του κουτιού της προσομοίωσης. 

 

 

Εικόνα 3.2.11: Αναπαράσταση του δίσκου μέσα στον οποίο υπολογίζονται οι συσχετισμοί μεταξύ των τμημάτων 

των μορίων  
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Εικόνα 3.2.12: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃
𝛭−𝛭 ∥ (𝑟) από την απόσταση για το σύστημα 

DTC6C6 

 

Εικόνα 3.2.13: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃
𝑆−𝑆 ∥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC6C6 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα διαγράμματα των συσχετισμών 

θέσεων παράλληλα στον κατευθυντή στο σύστημα DTC6C6 είναι πως έχουμε την εμφάνιση 

στοιβάδων. Το γεγονός πως οι αποστάσεις μεταξύ των κέντρων των μεσογόνων πυρήνων 
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είναι ίδιες με τις αποστάσεις μεταξύ των κέντρων των συνδετικών αλυσίδων υποδηλώνει πως 

δεν έχουμε την εμφάνιση διπλοστοιβάδων. Δηλαδή τα μόρια μπορούν να συμμετέχουν είτε 

εξολοκλήρου σε μία στοιβάδα είτε να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές 

στοιβάδες. Η απόσταση μεταξύ των στοιβάδων είναι 21Å. Επίσης παρατηρούμε πως στην 

θερμοκρασία των 700Κ τα μόρια στην πλειοψηφία τους συμμετέχουν σε κάποια στοιβάδα. 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας  το ποσοστό των μορίων που συμμετέχουν σε κάποια 

στοιβάδα μειώνεται και στους 900Κ έχουμε την διάλυση των στοιβάδων όπου το σύστημα 

βρίσκεται στην ισότροπη κατάσταση. 

 

 

Εικόνα 3.2.14: Αναπαράσταση των στοιβάδων στο σύστημα DTC6C6 

 

Εικόνα 3.2.15: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃
𝛭−𝛭 ∥ (𝑟) από την απόσταση για το σύστημα 

DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.16: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃
𝑆−𝑆 ∥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC5C5 

Από τα διαγράμματα των συσχετισμών θέσεων παράλληλα στον κατευθυντή για το 

σύστημα DTC5C5 μπορούμε να συμπεράνουμε πως στους 800Κ το σύστημα περνάει σε μία 

κατάσταση όπου οι κύριες στοιβάδες που σχηματίζουν τα κέντρα των μορίων απέχουν μεταξύ 

τους απόσταση ίση με 40Å. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό μορίων, που σχηματίζουν 

μια μεταβατική στοιβάδα ανάμεσα στις κύριες στοιβάδες. Οι μεταβατικές στοιβάδες απέχουν 

από τις κύριες απόσταση 20Å. Οι κύριες στοιβάδες μπορούμε να συμπεράνουμε πως 

αποτελούνται από μόρια που συμμετέχουν μόνο σε μία στοιβάδα. Αυτή η συμπεριφορά δεν 

εμφανίζεται στο σύστημα DTC5C5 στους 700Κ. Μπορούμε να αποδώσουμε την συμπεριφορά 

αυτή στο γεγονός πως το σύστημα στους 700Κ έχει διατηρήσει την συμπεριφορά του 

συστήματος DTC6C6 από το οποίο δημιουργήθηκε.  

 

Εικόνα 3.2.17: Αναπαράσταση των στοιβάδων στο σύστημα DTC5C5 
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Διαγράμματα 𝒈�̃� ∥ (𝐫): 

Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζεται η εξάρτηση του πρώτου όρου της 

συνάρτησης κατανομής συσχετισμών στο παράλληλο επίπεδο από την διαμοριακή απόσταση  

 

 

Εικόνα3.2.18:Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔1̃
𝛭−𝛭 ∥ (𝑟) από την απόσταση για το σύστημα DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.20: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔1̃
𝑆−𝑆 ∥ (𝑟) από την απόσταση για το σύστημα DTC5C5 

 

Εικόνα 3.2.21: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔1̃
𝑆−𝑆 ∥ (𝑟) από την απόσταση για το σύστημα DTC6C6 
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 Στα διαγράμματα που αφορούν τις συσχετίσεις μεταξύ των μεσογόνων πυρήνων 

παρατηρούμε πως τα διανύσματα των μεσογόνων πυρήνων που ανήκουν σε διαφορετικές 

στοιβάδες είναι πάντα αντιπαράλληλα σε θερμοκρασίες που το σύστημα είναι ανισότροπο. Τα 

διαγράμματα των συσχετισμών από το κέντρο της συνδετικής αλυσίδας υποδεικνύουν πως τα 

διανύσματα της κεντρικής αλυσίδας έχουν την τάση να είναι παράλληλα μεταξύ τους σε κάθε 

στοιβάδα. Από τα διαγράμματα που αφορούν το σύστημα DTC5C5 μπορούμε να 

παρατηρήσουμε την εμφάνιση έντονων πολικών συσχετισμών. Αυτοί οι πολικοί συσχετισμοί 

φαίνεται να απουσιάζουν πλήρως από το σύστημα DTC6C6. 

 

Διαγράμματα 𝒈�̃� ∥ (𝐫): 

 

 Υπολογίζοντας την δεύτερη παράμετρο της συνάρτησης κατανομής συσχετισμό στο 

παράλληλο επίπεδο μπορούμε να εξετάσουμε τον βαθμό οργάνωσης των προσανατολιστικών 

συσχετισμών εντός των στοιβάδων. Ο λόγος που μας απασχολεί να εξετάσουμε εκτενέστερα 

την οργάνωση στο παράλληλο επίπεδο είναι καθώς αναμένουμε πως οι στοιβάδες των 

μεσογόνων πυρήνων θα χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό οργάνωσης σε σχέση με τις 

στοιβάδες που σχηματίζονται από τις συνδετικές αλυσίδες.  

 

Εικόνα 3.2.22: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃
𝛭−𝛭 ∥ (𝑟) από την απόσταση για το σύστημα 

DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.23: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃
𝛭−𝛭 ∥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC6C6 

 

 

Εικόνα 3.2.24: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃
𝑆−𝑆 ∥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.25: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃
𝑆−𝑆 ∥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC6C6 

 

Σύμφωνα με παραπάνω διαγράμματα ο βαθμός οργάνωσης του προσανατολισμού των 

στοιβάδων που σχηματίζουν οι μεσογόνοι πυρήνες είναι πολύ πιο μεγάλος από τον βαθμό 

οργάνωσης των στοιβάδων των συνδετικών αλυσίδων. Πιο συγκεκριμένα ο βαθμός οργάνωσης 

των στοιβάδων που σχηματίζουν οι συνδετικές αλυσίδες σε θερμοκρασίες που η παράμετρος 

τάξης του συστήματος είναι κοντά στο 0.8 είναι συγκρίσιμος με τον βαθμό οργάνωσης τους 

στην ισότροπη κατάσταση. Αντίθετα στην περίπτωση των μεσογόνων πυρήνων, ο βαθμός 

οργάνωσης εντός των στοιβάδων καθορίζεται έντονα από την θερμοκρασία. 

 

Διαγράμματα 𝒈�̃� ⊥ (𝐫): 

 

Υπολογίζοντας την παράμετρο 𝑔0̃ ⊥ (r) μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την 

οργάνωση στις θέσεις των μορίων στην κάθετο του κατευθυντή.  Στην περίπτωση των 

συσχετίσεων θέσεων στο κάθετο επίπεδο η ποσότητα κανονικοποίησης 𝛮𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑟) υπολογίζεται 

ως: 

 

𝑁𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑟⊥) = 𝜌𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑔⊥(𝑟)(𝑟⊥) 

 

Όπου 𝑉𝑔∥(𝑟)(𝑟) είναι ο όγκος του παραλληλεπιπέδου μέσα στον οποίο υπολογίζονται οι 

συσχετισμοί θέσεων. 

𝑉𝑔⊥(𝑟)(𝑟) = 𝑑𝑟 ∗ 𝛿 ∗ 𝑟𝑖𝑗⊥ 
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Εικόνα 3.2.26: Αναπαράσταση του παραλληλεπιπέδου μέσα στον οποίο υπολογίζονται οι συσχετισμοί μεταξύ των 

τμημάτων των μορίων 

 

 

Εικόνα 3.2.27: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃
𝛭−𝛭 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.28: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃
𝛭−𝛭 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC6C6 

 

 

Εικόνα 3.2.29: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃
𝑆−𝑆 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.30: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔0̃
𝑆−𝑆 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC6C6 

 

 

Η πρώτη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε από τα διαγράμματα 𝑔1̃ ⊥ (r) είναι 

πως οι μεσογόνοι πυρήνες χαρακτηρίζονται από υψηλότερο βαθμό οργάνωσης θέσεων σε 

σχέση με τα κέντρα των συνδετικών αλυσίδων. Στην ισότροπη κατάσταση οι συσχετισμοί στην 

περίπτωση των μεσογόνων πυρήνων διατηρούνται σε αποστάσεις που σχετίζονται με τους 

πρώτους γείτονες, ενώ στην περίπτωση των κέντρων των μεσογόνων πυρήνων σχεδόν 

εξαφανίζονται. 

Διαγράμματα 𝒈�̃� ⊥ (𝐫): 

 Ο υπολογισμός του πρώτου όρου της συνάρτησης κατανομής συσχέτισης για το 

κάθετο επίπεδο υπολογίστηκε με σκοπό να εξετάσουμε το ενδεχόμενο που το σύστημα 

εμφανίζει φαινόμενα ελίκωσης του προσανατολισμού των μορίων.  
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Εικόνα 3.2.31: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔1̃
𝛭−𝛭 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC5C5 

 

Εικόνα 3.2.32: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔1̃
𝛭−𝛭 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.33: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔1̃
𝑆−𝑆 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC5C5 

 

Εικόνα 3.2.34: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔1̃
𝑆−𝑆 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC6C6 
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Αυτό που παρατηρούμε και στις δυο περιπτώσεις είναι πως για πολύ μικρές αποστάσεις τα 

διανύσματα των υπό μελέτη τμημάτων των μορίων τείνουν να είναι πάντα αντιπαράλληλα. Οι 

συσχετισμοί προσανατολισμών μεταξύ των μεσογόνων είναι μεγαλύτερης εμβέλειας από τους 

συσχετισμούς μεταξύ των κέντρων της συνδετικής αλυσίδας. Στην ισότροποι κατάσταση οι 

συσχετισμοί προσανατολισμών στο παράλληλο επίπεδο εξασθενούν πλήρως. 

Διαγράμματα 𝒈�̃� ⊥ (𝐫): 

 

 Η τελευταία παράμετρος που υπολογίσαμε είναι η δεύτερη παράμετρος της 

συνάρτησης κατανομής συσχετισμών, με σκοπό να εξετάσουμε τον τοπικό βαθμό οργάνωσης 

των προσανατολισμών στα επίπεδα που είναι κάθετα στον κατευθυντή. 

 

 

Εικόνα 3.2.35: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃
𝛭−𝛭 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.36: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃
𝛭−𝛭 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC6C6 

 

Εικόνα 3.2.37: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃
𝑆−𝑆 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC5C5 
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Εικόνα 3.2.38: Διάγραμμα της εξάρτησης της ποσότητας 𝑔2̃
𝑆−𝑆 ⊥ (𝑟) από την απόσταση r για το σύστημα 

DTC6C6 

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα οι μεσογόνοι πυρήνες φαίνεται πως χαρακτηρίζονται 

από μεγαλύτερο βαθμό οργάνωσης προσανατολισμών σε σχέση με το κέντρο της συνδετικής 

αλυσίδας. Ο βαθμός οργάνωσης των συσχετισμών προσανατολισμού των μεσογόνων πυρήνων 

διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για όλη την έκταση του κουτιού της προσομοίωσης. Αντίθετα 

στην περίπτωση του κέντρου της συνδετικής αλυσίδας οι συσχετισμοί υπάρχουν μόνο σε 

αποστάσης που αντιστοιχούν στο επίπεδο του δεύτερου γειτονικού μορίου. Στην ισότροπη 

κατάσταση οι μεσογόνοι πυρήνες συνεχίζουν να εμφανίζουν έντονους συσχετισμούς σε μικρές 

αποστάσεις, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για το κέντρο της συνδετικής αλυσίδας. 
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα 
 Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν αποτελέσματα 

που προέκυψαν μέσα από μοριακές προσομοιώσεις  μοριακής δυναμικής για συστήματα 

διμερών μεσογόνων μορίων με πέντε (DTC5C5) και έξι (DTC6C6) άτομα άνθρακα στην 

συνδετική τους αλυσίδα.  

   Το πρώτο συμπέρασμα το οποίο αντλήσαμε μέσα από την διαδικασία ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων είναι πως οι μοριακές ιδιότητες που προκύπτουν από τη στατιστική των 

διαμορφώσεων ενός απομονωμένου μορίου διαφέρουν σημαντικά από τις αντίστοιχες 

ιδιότητες υπολογισμένες στη συμπυκνωμένη κατάσταση. Εξ αιτίας της ύπαρξης ισχυρών 

ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων, τα μόρια εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά όντας 

απομονωμένα. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος μελέτης των συγκεκριμένων μορίων είναι όταν 

αποτελούν μέρος ενός μεγάλου συστήματος μορίων. 

     Ο υπολογισμός των παραμέτρων σχήματος μας επιβεβαίωσε πως η θεωρία του 

φαινομένου άρτιου-περιττού αριθμού ανθράκων στην συνδετική αλυσίδα έχει ισχύ στο 

σύστημα που κατασκευάσαμε, κάτι το οποίο είναι θετικό για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας 

των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τις παραμέτρους σχήματος, τα μόρια του συστήματος 

DTC5C5 είναι λιγότερο εύκαμπτα και διατηρούν δομή κεκλιμένου πυρήνα που είναι συμβατή 

με την διαμόρφωση all trans καθώς και για ένα ευρύτερο σύνολο μοριακών διαμορφώσεων. 

Αντίθετα τα μόρια του συστήματος DTC6C6 φάνηκε να έχουν πιο εύκαμπτη συμπεριφορά και 

οι προτιμητέες διαμορφώσεις ήταν η διαμόρφωση φουρκέτας και η διαμόρφωση στην οποία οι 

δύο μεσογόνοι πυρήνες συνεπίπεδοι και συνευθειακοί. 

             O υπολογισμός των παραμέτρων της συνάρτησης κατανομής συσχέτισης θέσεων και 

προσανατολισμών μας έδωσε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δομικά χαρακτηριστικά 

του συστήματος όταν αυτό βρίσκεται στην σμηγματική και την ισότροπη κατάσταση. Πρώτο 

συμπέρασμα ήταν πως στο σύστημα η εμβέλεια των συσχετισμών θέσεων και 

προσανατολισμών μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Το συμπέρασμα αυτό ήταν μια 

ακόμα διαπίστωση που μας οδηγεί στο να επιβεβαιώσουμε πως η χρήση των συγκεκριμένων 

δυναμικών παραμέτρων ήταν ορθή. Αρχικά μέσα από τον υπολογισμό των συσχετισμών 

θέσεων επαληθεύσαμε πως το σύστημα σχηματίζει στοιβάδες από τα τμήματα των μορίων που 

έχουν χημική συγγένεια. Αυτού του είδους ο μικροφασικός διαχωρισμός είναι κάτι το οποίο 

συμβαίνει στην σμηγματική μεσόφαση. Το γεγονός πως δεν παρατηρήσαμε την εμφάνιση 

νηματικής φάσης μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ύπαρξη των ακραίων αλυσίδων στο μόριο 

ευνοεί την ευστάθεια της σμηγματικής έναντι της νηματικής μεσόφασης. Στην συνέχεια 

συμπεράναμε πως για θερμοκρασίες που είναι αρκετά μικρότερες της θερμοκρασίας τήξης, οι 

συσχετισμοί θέσεων και προσανατολισμών έχουν την μέγιστη εμβέλεια, ενώ παρατηρείται 

αρκετά έντονη οργάνωση ως προς τις θέσεις των μεσογόνων μορίων. Το ίδιο δεν ισχύει για τις 

θέσεις των συνδετικών αλυσίδων εντός των στοιβάδων που σχηματίζουν, κάτι που 

επιβεβαιώνει πως σε αυτές τις θερμοκρασίες το σύστημα μας δεν είναι κρυσταλλικό. Μια 

ακόμη σημαντική παρατήρηση είναι πως στην ισότροπη κατάσταση, ενώ τα μόρια δεν 

χαρακτηρίζονται από κάποιον κοινό προσανατολισμό, οι συσχετισμοί των προσανατολισμών 

συνεχίζουν να υπάρχουν για μικρής εμβέλειας αποστάσεις. Ταυτόχρονα παρατηρήσαμε πως το 

σύστημα DTC5C5 εμφανίζει έντονες πολικές συσχετίσεις, η οποίες απουσιάζουν από το 

σύστημα DTC6C6. 

 Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το μέγεθος των συστημάτων που 

προσομοιώθηκαν θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιπτώσεις των περιοδικών συνθηκών και να γίνει εφικτή η μελέτη πιθανών φαινομένων 

ελίκωσης στην δομή των μεσοφάσεων. 
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