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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε κηα θαηλνύξγηα πξνζέγγηζε θαη δηεξεύλεζε ηεο 

κεζνδνινγίαο κέζνπ απηό-ζπλεπνύο πεδίνπ γηα ηελ κειέηε πνιπκεξηθώλ ζπζηεκάησλ 

θνληά ζε επηθάλεηεο. Η θαηλνύξγηα κεζνδνινγία εηζάγεη πάλσ ζην πιέγκα ηκεκαηηθέο 

πνιπκεξηθέο δηακνξθώζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε ζρεδόλ «ζπλερή» ρώξν. 

Σξνπνπνηείηαη ν παξαδνζηαθόο ππνινγηζκόο ηεο ελέξγεηαο αιιειεπίδξαζεο ελώ 

πξνζδηνξίδεηαη κε κεγαιύηεξε ζαθήλεηα ε ύπαξμε πεξηνρήο «ηζρπξήο επηκήθπλζεο 

ηεο αιπζίδαο» όπνπ ζύκθσλα θαη κε ηηο αλαιπηηθέο ζεσξίεο κέζνπ απηό-ζπλεπνύο 

πεδίνπ, απνπζηάδεη ην ζηξώκα κείσζεο ζπγθέληξσζεο θνληά ζηελ επηθάλεηα. Η 

ύπαξμε απηνύ ηνπ ζηξώκαηνο γηα κηθξόηεξεο ππθλόηεηεο πξόζδεζεο απνηειεί 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθξίλεη ηηο ςήθηξεο ζε δπν ππνπεξηνρέο (κεζαίαο θαη 

πςειήο ππθλόηεηαο πξόζδεζεο).  

Η κέζνδνο επεθηάζεθε γηα ηελ κειέηε καθξνκνξίσλ ζε ζρήκα αζηεξηνύ. ε πνιύ 

θαιή ζπκθσλία κε ην πείξακα παξαηεξήζακε όηη κε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

θιάδσλ κεηώλεηαη δξαζηηθά ε πξνζξόθεζε απηώλ ησλ καθξνκνξίσλ. Γηα 

πεξηπηώζεηο ζπλύπαξμεο ζην ίδην δηάιπκα αζηεξηώλ κε δηαθνξεηηθό βαζκό 

δηαθιάδσζεο παξαηεξήζεθε όηη νη ιηγόηεξν δηαθιαδηζκέλεο αιπζίδεο ηείλνπλ λα 

αλαπηπρζνύλ θάησ από ηε «νκπξέια» ησλ πην δηαθιαδηζκέλσλ. 

Δπίζεο κειεηήζεθαλ πνιπκεξηθά ζπζηήκαηα κεηαβιεηήο ππθλόηεηαο 

(ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ Sanchez-Lacombe) γηα ηα νπνία 

ππνινγίζνπκε ηηο επηπηώζεηο ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ππθλόηεηα ζηελ 

πεξίπησζε ηήγκαηνο. Γηαπηζηώζακε όηη ην δηάγξακκα ηάζεο παξακόξθσζεο 

ππνδεηθλύεη κεγαιύηεξε αληνρή γηα γξακκηθέο αιπζίδεο όηαλ γίλεη ζύγθξηζε κε  

αζηεξόκνξθεο ίδηνπ κνξηαθνύ βάξνπο. Απηό απνδίδεηαη ζηελ δηαθνξεηηθή ππθλόηεηα 

θαη κνξθνινγία ησλ  καθξνκνξηαθώλ δηαπινθώλ ζηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο 

πξνζξνθεκέλσλ θαη ειεύζεξσλ αιπζίδσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία 

εθειθπζκνύ είλαη αληηζηξεπηή ηα δείγκαηα αζηεξόκνξθσλ καθξνκνξίσλ 

παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε αληνρή ιόγσ ηεο ηθαλόηεηαο ηνπο λα πξνζξνθόληαη 

ηαπηόρξνλα θαη ζηηο δύν επηθάλεηεο. Η επίδξαζε ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο δίλεη κε 

αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά κόλν ζε εμαηξεηηθά κεγάιεο πηέζεηο. 
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0. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Τα πνιπκεξηθά ζπζηήκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε ζηελ δηαηξηβή νλνκάδνληαη 

ςήθηξεο ή «βνχξηζεο» (polymer brushes). Τξάβεμαλ γηα πξψηε θνξά ηελ πξνζνρή 

ηελ δεθαεηία ηνπ 50, φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη παθησκέλα (grafted) πνιπκεξή πάλσ ζε 

θνιινεηδή ζσκαηίδηα κπνξνχζαλ λα απνηξέςνπλ ηελ ζπζζσκάησζε [1-6]. Ο φξνο 

αλαθέξεηαη ζε ζπζηήκαηα πνιπκεξψλ ή πνιπκεξηθψλ αιπζίδσλ πνπ είλαη κε ην έλα 

άθξν ηνπο παθησκέλεο ζε ζηεξεή επηθάλεηα ή δηεπηθάλεηα [7-16]. Η ππθλφηεηα 

πάθησζεο είλαη επαξθψο κεγάιε ψζηε νη αιπζίδεο λα  επεθηείλνληαη ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπο φηαλ είλαη αδηαηάξαθηεο. Απηέο νη εθηεηακέλεο δηακνξθψζεηο δελ 

νθείινληαη ζε πεξηνξηζηηθή γεσκεηξία (δειαδή ηνηρψκαηα) ή ζε εμσηεξηθφ πεδίν, 

ελψ ε  παξνπζία δηαιχηε είλαη πξναηξεηηθή.  

                                     a)  

                   b) c) d)  

                 e) f)          g)  

σ.0.1: Παξαδείγκαηα πνιπκεξψλ ηχπνπ ςήθηξαο. Τν θεληξηθφ κνληέιν παξνπζηάδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε (a). Tέηνηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη πνιπκεξή θπζηθά πξνζξνθεκέλα ((b), physically 

adsorbed), αιιά θαη φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο (d),(e),(g) φπνπ νη αιπζίδεο είλαη ρεκηθά ελσκέλεο κε ηελ 
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επηθάλεηα (chemically end-grafted). Άιιε κηα πεξίπησζε απνηεινχλ ηα  ζπκπνιπκεξή (copolymers) ζε 

δηεπηθάλεηα, ζπλήζσο παξνπζία δηαιχηε κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο γηα θάζε ηκήκα ηνπ 

ζπκπνιπκεξνχο πεξηπηψζεηο (c), (f). Σηελ πεξίπησζε (d) έρνπκε ζπκπνιπκεξή απνπζία δηαιχηε φπνπ 

ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ρεκηθνχ είδνπο πξνηηκνχλ λα βξίζθνληαη καδί [17].     

 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ έρνπκε ζε πεξηπηψζεηο θνιινεηδψλ πνιπκεξνχο 

(ζρ.0.1c), ζπκπνιπκεξψλ ζε δηεπηθάλεηα πγξνχ-πγξνχ θαη πγξνχ-αεξίνπ, πνιπκεξψλ 

εκθπηεπκέλσλ ρεκηθά ή πξνζξνθεκέλσλ θπζηθά ζε  ζηεξεέο επηθάλεηεο θ.α. (ζρ.0.1). 

Η θπζηθή πξνζξφθεζε (physisorption) ζε ζηεξεή επηθάλεηα ζπλήζσο επηηπγράλεηαη 

απφ ζπκπνιπκεξή κε ην έλα ηκήκα ηνπο λα έρεη ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

επηθάλεηα (ζρ.0.2a). Σηελ πεξίπησζε δηεπηθάλεηαο κεηαμχ πγξνχ-πγξνχ θαη πγξνχ-

αεξίνπ, ην έλα ηκήκα ηεο αιπζίδαο πξνηηκά ην έλα κέζν θαη ην ππφινηπν ηκήκα ην 

άιιν. Με ηελ ηερληθή ηνπ ζρ.0.2b κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ςήθηξεο κε θαιά 

ειεγρφκελν κήθνο ελψ κε ηελ πεξίπησζε ζρ.0.2c είλαη δπλαηφλ λα κεγηζηνπνηήζνπκε 

ηελ ππθλφηεηα πξφζδεζεο.      

 

σ.0.2: Γεκηνπξγία πνιπκεξηθψλ ςεθηξψλ. a) Με θπζηθή πξνζξφθεζε απφ ην δηάιπκα ζηελ ζηεξεή 

επηθάλεηα. b) Γηαδηθαζία πξνζθφιιεζεο ζηελ επηθάλεηα θαη ρεκηθήο αληίδξαζεο κε ελεξγά θέληξα 

c) 

a) 

b) 
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απηήο („‟grafting to‟‟). c) Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο αιπζίδαο πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη απφ 

κνλνκεξή πνπ ππάξρνπλ ζην δηάιπκα („‟grafting from‟‟) [17]. 

 

Μηα πνιιά ππνζρφκελε εθαξκνγή ςεθηξψλ, πνπ έρεη κειεηεζεί αξθεηά, είλαη ε 

ρξήζε ηνπο ζαλ ρεκηθνί  δηαθφπηεο [18-20]. Έρνπλ αλαθεξζεί ηέηνηα ζπζηήκαηα κε 

επαηζζεζία ζε κεηαβνιέο ηνπ PH, ζην θσο θαζψο θαη κε νμεηδναλαγσγηθέο ηδηφηεηεο. 

Φξεζηκεχνπλ ζηελ ξχζκηζε ηεο ξνήο πγξψλ δηακέζνπ πνξσδψλ κεκβξαλψλ. Αθφκε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα πνιπκεξηθά ζπζηήκαηα ζπλαληψληαη ζαλ ιηπαληηθά [21] φπσο 

θαη ζε άιιεο πνηθίιεο εθαξκνγέο [22], εκθαλίδνληαο ηδηφηεηεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

ηα ραξαθηεξίδνπκε ζαλ «έμππλα πιηθά».  

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αξρηθά δχν πεξηπηψζεηο γηα ηηο δεκέλεο αιπζίδεο. Δάλ ε 

ππθλφηεηα πάθησζεο είλαη ηέηνηα πνπ ε κέζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 

πξφζδεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ γπξνζθνπηθή αθηίλα ηφηε θάζε αιπζίδα ζα είλαη 

απνκνλσκέλε απφ ηηο γεηηνληθέο ηεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξνχκε ζεηξά απφ 

κηθξά «καληηάξηα» πνπ νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηελ γπξνζθνπηθή 

αθηίλα ησλ ειεχζεξσλ αιπζίδσλ. Καζψο φκσο ε ππθλφηεηα πάθησζεο  απμάλεη, νη 

αιπζίδεο ζα αξρίζνπλ λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα παξακνξθψλνληαη δεκηνπξγψληαο 

απηφ πνπ απνθαινχκε σο  ςήθηξα.  

Η παξακφξθσζε ησλ ππθλά εκθπηεπκέλσλ πνιπκεξψλ αιπζίδσλ αληαλαθιά ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ ειεχζεξεο ελέξγεηαο αιιειεπίδξαζεο θαη  ειαζηηθήο ειεχζεξεο 

ελέξγεηαο [23,24]. Η ππθλή πάθησζε ζηελ επηθάλεηα, ησλ αιπζίδσλ νδεγεί ζε 

ζεκαληηθή επηθάιπςε ησλ απαξακφξθσησλ αιπζίδσλ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

ζεκαληηθή ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο. Έηζη νη αιπζίδεο  νδεγνχληαη ζε έθηαζε, 

κεηψλνληαο ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ κνλνκεξνχο ζε θάζε ζηξψκα θαη απμάλνληαο ην 

πάρνο (χςνο) ηεο πεξηνρήο ζε h. Η έθηαζε κεηψλεη ηελ ειεχζεξε ελέξγεηα 

αιιειεπίδξαζεο intF  απμάλνληαο ηελ ειεχζεξε ελέξγεηα ιφγσ εληξνπίαο elF . Η 

αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ δχν φξσλ θαζνξίδεη ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο. 

int elF F F                                                                                                                

Η κείσζε ζηελ εληξνπία ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηδαληθφ «ηπραίν πεξίπαην», ζηελ 

πεξηνξηζκέλε δηακφξθσζε κέζα ζηελ πεξηνρή απφ ηελ επηθάλεηα κέρξη ηελ απφζηαζε 

h [23,24]. 
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2 2 3 2 2

0/ / /F kT d h a h R                                                                                      

φπνπ 3 2/Na d h   ην θιάζκα φγθνπ,  

Ν: ν αξηζκφο ησλ κνλνκεξψλ, 

α: κέγεζνο κνλνκεξψλ, 

d: ε κέζε απφζηαζε ησλ ζεκείσλ πξφζδεζεο ζηελ επηθάλεηα (πνπ είλαη αξθεηά     

κηθξφηεξε απφ ηελ γπξνζθνπηθή ζηαζεξά ηεο απαξακφξθσηεο αιπζίδαο ), 

λ: ε αδηάζηαηε παξάκεηξνο απνθιεηφκελνπ φγθνπ, 

0R : ε γπξνζθνπηθή ζηαζεξά απαξακφξθσηεο ηδαληθήο αιπζίδαο. 

 

 Παθησκέλε αιπζίδα Διεχζεξε αιπζίδα 

Καιφο δηαιχηεο 2/3/ ( / )h a N a d  (i) 3/5

gR N      (iv) 

Θήηα δηαιχηεο / ( / )h a N a d    (ii) 1/ 2

gR N       (v) 

Καηάζηαζε ηήγκαηνο 2/3h N              (iii) 
1/ 2

gR N      (vi) 

Πίν.0.1: Σρέζε κεηαμχ κεγέζνπο πνιπκεξηθήο ςήθηξαο θαη αξηζκνχ κνλνκεξψλ γηα γξακκηθέο 

αιπζίδεο. 

 

Κάλνληαο ηελ παξαδνρή φηη ηα άθξα ησλ αιπζίδσλ βξίζθνληαη φια ζε απφζηαζε h 

απφ ηελ επηθάλεηα (ζρ.0.3). Τν πάρνο ηζνξξνπίαο δίλεηαη απφ ηελ απαίηεζε 

ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο ζπλαξηήζεη ηνπ h (πίλ.0.1) [24]. 
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σ.0.3: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο πνιπκεξηθήο ςήθηξαο ζχκθσλα κε ην κνληέιν 

ησλ Alexander – de Gennes [23]. 

 

Σχκθσλα κε ηα επηρεηξήκαηα δηαζηαηηθήο αλάιπζεο ησλ Alexander-de Gennes 

(blob model) [23] γηα ηελ πεξίπησζε απηννξγαλνχκελσλ αιπζίδσλ (ζε θαιφ δηαιχηε) 

νη νπνίεο αγθηζηξψλνληαη κε ην έλα άθξν απφ θαηάιιειε ελεξγφ νκάδα κε ελέξγεηα 

αιιειεπίδξαζεο Γ, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε ελέξγεηα Γ ζε κνλάδεο kΤ 

ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ραλδξψλ αλά αιπζίδα (γηα κέγεζνο ράλδξαο μ θαη αξηζκφ 

κνλνκεξψλ αλά ράλδξα nb ηζρχεη: μ~αθ
-3/4

, μ~αnb
3/5

 ). Τφηε ε έθηαζε ηεο ςήθηξαο 

ζπλαξηήζεη ηνπ Γ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

3/5 2/5~h N                                                                                                              (0.1) 

Πφξηζκα ηνπ ίδηνπ κνληέινπ ραλδξψλ [23] κε ηελ παξαδνρή φηη φια ηα ειεχζεξα 

άθξα ησλ αιπζίδσλ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε h απφ ηελ επηθάλεηα είλαη θαη ε ζρέζε 

(γηα θαιφ δηαιχηε),  1/3~h N  (γηα ηελ ππθλφηεηα πξφζδεζεο ηζρχεη: 21 / d  ). 

Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ κέζσ ησλ ζεσξηψλ κέζνπ πεδίνπ, ε ζρέζε απηή είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ εμάξηεζε ηνπ χςνπο ηεο ςήθηξαο κε ηελ ππθλφηεηα 

πξφζδεζεο ζ, δελ πεξηγξάθεη φκσο ηθαλνπνηεηηθά ηελ θαηαλνκή ησλ ειεχζεξσλ 

d 

ξ 

h 
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άθξσλ ησλ αιπζίδσλ αθνχ απηά δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

πνιπκεξηθνχ ζπζηήκαηνο.                                                                                                     

Η έθηαζε ησλ αιπζίδσλ επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ θαηαλνκή κνξηαθψλ βαξψλ. 

Μειέηεο ηφζν ζεσξεηηθψλ φζν θαη πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ [25,26,27] δείρλνπλ φηη 

πνιπκεξηθέο ςήθηξεο απνηεινχκελεο απφ αιπζίδεο κε δχν κνξηαθά βάξε (Bimodal ή 

Bidisperse), παξνπζηάδνπλ επηπιένλ έθηαζε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ηπραίαο 

θαηαλνκήο κνξηαθψλ βαξψλ (πρ. Γθανπζηαλήο, Uniform θαηαλνκήο). Η έξεπλα 

απνδεηθλχεη ηελ εκθάληζε δη-παξαβνιηθνχ πξνθίι ζην θιάζκα φγθνπ.  
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σ.0.4: a) Δλδεηθηηθή παξνπζίαζε ησλ καθξηψλ αιπζίδσλ γηα ηελ πεξίπησζε δηαιχκαηνο (θαινχ 

δηαιχηε) κε θαηαλνκή δχν κνξηαθψλ βαξψλ (bimodal),  θαζψο ην κέγεζνο ησλ θνληψλ αιπζίδσλ 

κεγαιψλεη ((Α): κνλνδηάζπνξα απνπζία θνληψλ αιπζίδσλ) ([28]/ζρ.4). b) Τν ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ 

(θνληψλ θαη καθξηψλ) γηα νξηζκέλεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο θαζψο θαη ε πεξίπησζε 

κνλνδηαζπνξάο (G) φπνπ ην κέγεζνο ησλ θνληψλ γίλεηαη ίζν κε εθείλν ησλ καθξηψλ. 

 

Αηηία ηεο εκθάληζεο απηήο ηεο δη-παξαβνιηθήο κνξθήο, είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ειεχζεξεο ελέξγεηαο. Σηελ πξψηε πεξηνρή θνληά ζηελ επηθάλεηα, νη καθξηέο αιπζίδεο 

ηεληψλνληαη ηζρπξά πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηηο επαθέο πνιπκεξνχο κε πνιπκεξέο 

θαη λα «βγνπλ» ζηελ δεχηεξε πεξηνρή ρακειήο πνιπκεξηθήο ζπγθέληξσζεο. Οη δε 

θνληέο αιπζίδεο ζηελ πεξηνρή απηή κέλνπλ ζρεδφλ αδηαηάξαθηεο πεξηνξίδνληαο φζν 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ ηζρπξή επηκήθπλζε ησλ καθξηψλ. Σηελ δεχηεξε πεξηνρή 

ππάξρνπλ κφλν νη καθξηέο αιπζίδεο πνπ έρνπλ ιηγφηεξε επηκήθπλζε (πην ηπραία 

αλάπηπμε) ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ θνληχηεξσλ (κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε 

πνιπκεξνχο). Η επέθηαζε ησλ αιπζίδσλ ιφγσ ηεο ππθλήο πάθησζεο έρεη ζαλ 
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απνηέιεζκα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ άθξσλ θνληψλ θαη καθξηψλ αιπζίδσλ. 

Σηελ πξψηε πεξηνρή ππάξρνπλ ηα ειεχζεξα άθξα ησλ θνληψλ αιπζίδσλ (είλαη πνιχ 

κηθξή ε πηζαλφηεηα λα βξνχκε άθξα κεγάισλ αιπζίδσλ), ελψ ζηελ δεχηεξε κφλν ησλ 

καθξηψλ [28]. 

Δάλ ε επηθάλεηα πξφζδεζεο είλαη ζθαηξηθή θαη ε δηαζηάζεηο ησλ αιπζίδσλ πνιχ 

κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο ηεο ζθαίξαο (παξάδεηγκα φπνπ ε ςήθηξα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απνηξνπή ζπζζσκάησζεο, ζρ.0.1c), ηφηε ε επηκήθπλζε ησλ αιπζίδσλ 

πξνζεγγίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά θιάδσλ δηαθιαδηζκέλνπ πνιπκεξνχο ζε ζρήκα 

αζηεξηνχ. Δθαξκφδνληαο ηελ πξνζέγγηζε Flory [24,29], φπσο πξνεγνχκελα γηα 

γξακκηθέο αιπζίδεο, αιιά ππνινγίδνληαο ηψξα ηελ ειεχζεξε ελέξγεηα γηα 

δηαθιαδηζκέλα καθξνκφξηα (καθξηά απφ επηθάλεηα), θαηαιήγνπκε ζηηο ζρέζεηο: 

2

2

3
( ) /

2
el

fR
F R kT

Na
   θαη  

2 3
6

int 3 6

( ) ( )
( ) /

2

Nf Nf
F R kT wa

R R
    

Σηελ παξαπάλσ κέζνπ πεδίνπ πξνζέγγηζε ε κέζε ζπγθέληξσζε κνλνκεξψλ ζε έλα 

«αζηέξη» κεγέζνπο R είλαη 3( ) /Nf R . Ο αξηζκφο ησλ θιάδσλ είλαη f (functionality) 

ελψ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν ηξίηνο (αδηάζηαηνο) ζπληειεζηήο virial w [10]. Γηα ηελ 

πεξίπησζε θαινχ δηαιχηε ζηελ εμίζσζε γηα ηελ int ( )F R  ν φξνο κε ηνλ ζπληειεζηή w 

κπνξεί λα ακειεζεί. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε Θ-δηαιχηε λ=0. Διαρηζηνπνηψληαο ηελ 

ζπλνιηθή ειεχζεξε ελέξγεηα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ R, ιακβάλνπκε ηηο αθφινπζεο 

ζρέζεηο γηα ηελ εμάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ αζηεξνεηδνχο καθξνκνξίνπ, R*, απφ ην 

κέγεζνο ησλ θιάδσλ (N) θαη ηνλ βαζκφ δηαθιάδσζεο (f): 

1/5 3/5

* ~R f N  (θαιφο δηαιχηεο)                                                                              (0.2a) 

1/4 1/2

* ~R f N  (Θ-δηαιχηεο)                                                                                     (0.2b) 

Δθαξκφδνληαο ηεο πξνζέγγηζε ησλ ραλδξψλ [23] αιιά ηψξα κε ην κέγεζνο, μ, λα 

κεηαβάιιεηαη κε ηελ απφζηαζε απφ ηνλ ππξήλα ηνπ καθξνκνξίνπ ζε κνξθή 

αζηεξηνχ, νη Daoud-Cotton [29] θαηέιεμαλ ζε πην ιεπηνκεξήο εθθξάζεηο γηα ηελ 

έθηαζε ηνπ πνιπκεξνχο. Σπγθεθξηκέλα δηέθξηλαλ ηξεηο πεξηνρέο αλάινγα κε ηελ 

ζρέζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θιάδνπ, Ν, θαη ηνπ αξηζκνχ θιάδσλ, f . Τα απνηειέζκαηα 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ πηλ.0.2. 
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 Πεξηνρή Έθηαζε Αζηεξηνχ ( *R ) 

 1/2 2N f    3/5 1/5 1/5N f a     (i) 

 1/2 2 1/2f N f    1/2 1/4N f a         (ii) 

 1/2f N  1/3( )Nf a          (iii) 

Πίν.0.2: Έθηαζε καθξνκνξίνπ αξρηηεθηνληθήο αζηεξηνχ (corona radius). Οη ηξεηο πεξηνρέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ηελ ζρέζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θιάδνπ, Ν, θαη ηνπ αξηζκνχ θιάδσλ, f, 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν Daoud-Cotton [29] ( 3v a  ). 

 

 Γηα ηελ πξψηε πεξηνρή (εμ.(i)/πηλ.0.2) φπνπ ην καθξνκφξην είλαη ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ «δηαιπκέλν» απφ θαιφ δηαιχηε, παξαηεξνχκε φηη ε πξφβιεςε γηα ηελ 

έθηαζε ζπκβαδίδεη κε ηελ εμ.(0.2a) ηεο πξνζέγγηζεο Flory. Τν ηη ζπκβαίλεη φηαλ 

αζηεξνεηδή καθξνκφξηα απηήο ηεο πεξηνρήο πξνζξνθεζνχλ ζε ζηεξεή επηθάλεηα θαη 

αξρίδνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο ςήθηξα, ζα ην 

δηεξεπλήζνπκε παξαθάησ κε κηα θαηλνχξγηα αξηζκεηηθή κέζνδν κέζνπ πεδίνπ. Ο 

έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ καο έγηλε ζε ζχγθξηζε κε ην 

πείξακα. 

Σήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ πεηξακαηηθέο θαη ζεσξεηηθέο κέζνδνη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο ησλ πνιπκεξηθψλ  ςεθηξψλ. Δλδεηθηηθά  αλαθέξνπκε 

ηελ ζθέδαζε  λεηξνλίσλ κηθξψλ γσληψλ (small angle neutron scattering) [31-32], ηελ 

αλαθιαζηηθφηεηα λεηξνλίσλ (neutron reflectivity (NR)) θαη αθηηλψλ-X (XR) [33-39]. 

Απφ ηελ άιιε ε κειέηε απηή ζπκπιεξψλεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ ζεηξά 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (αλαιπηηθψλ κεζφδσλ ή ππνινγηζηηθψλ) φπσο κε 

κνξηαθέο πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo θαη Μνξηαθήο Γπλακηθήο αιιά θαη άιιεο 

κεζφδνπο φπσο ε αλαιπηηθή ζεσξία Απηνζπλεπνχο Πεδίνπ (aSCF) θαη ε αξηζκεηηθή 

ζεσξία Απηνζπλεπνχο Πεδίνπ (nSCF). Με ηελ ηειεπηαία  ζα αζρνιεζνχκε  δηεμνδηθά 

ζε απηή ηελ εξγαζία. 
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 Ανάκλαζη νεηπονίων και ακηινών Υ 

Όηαλ έλα θχκα πέζεη πάλσ ζε κηα δηεπηθάλεηα κεηαμχ δχν πιηθψλ κέζσλ ζηα νπνία 

ηα ραξαθηεξηζηηθά δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο (δείθηεο δηάζιαζεο) είλαη  δηαθνξεηηθά, έλα 

θιάζκα ηνπ θχκαηνο ζα αλαθιαζηεί απφ ηελ δηεπηθάλεηα ελψ ην ππφινηπν θιάζκα ζα 

δηαδνζεί ζην θαηλνχξγην κέζν. Γηα κηα απζηεξά επίπεδε δηεπηθάλεηα ζηελ νπνία ε 

ζχζηαζε δηαθέξεη κε ηελ θάζεηε απφζηαζε απφ ηελ δηεπηθάλεηα αιιά γηα ηελ νπνία 

ζε θάζε επίπεδν παξάιιειν ζηελ δηεπηθάλεηα  ε ζχζηαζε είλαη νκνηφκνξθε, ε 

αλάθιαζε ζα είλαη θαηνπηξηθή. Αλ ην θχκα πέζεη κε κηα ζπγθεθξηκέλε γσλία, ηφηε ην 

αλαθιψκελν θχκα ζα ζρεκαηίζεη ηελ ίδηα γσλία θαη κε ηελ δηεπηθάλεηα. Σαλ 

αλαθιαζηηθφηεηα (reflectivity) νξίδεηαη ν ιφγνο ησλ εληάζεσλ ηεο αλαθιψκελεο θαη 

πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη θπκαίλεηαη απφ ην κεδέλ κέρξη ηελ κνλάδα [40,41]. 

 

 

σ.0.5: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ( 0  αξηζηεξά) , ηεο αλαθιψκελεο ( 0 δεμηά) θαη 

ηεο δηαζιψκελεο ( 1 ) αθηίλαο, κεηαμχ δχν θάζεσλ κε δείθηεο δηάζιαζεο 0n θαη 1n . Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν 1n είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ  0n , φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηε αλάθιαζε λεηξνλίσλ ζε 

πιηθά κε αξρηθφ κέζν ηνλ αέξα. Δπίζεο 1 0  . 

 

Δάλ θάπνηνο κεηξήζεη ηελ αλάθιαζε ζαλ ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο πξφζπησζεο θαη 

ηνπ κήθνπο θχκαηνο, ε ζπλάξηεζε πνπ ζα πξνθχςεη κπνξεί λα ηνπ δψζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ζηα πιηθά πνπ δηαρσξίδνληαη απφ ηελ 

δηεπηθάλεηα θαη ηνλ ιεπηνκεξή ηξφπν πνπ κε ηνλ νπνίν ν δείθηεο δηάζιαζεο αιιάδεη 

ηηκή απφ ην έλα κέζν ζην άιιν. Δπνκέλσο, αθνχ ν δείθηεο δηάζιαζεο ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ ζχζηαζε, ε θαηνπηξηθή αλάθιαζε κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ ζχζηαζε θάζεηα ζηελ επηθάλεηα. Η θιίκαθα κήθνπο πάλσ απφ ηελ νπνία κηα 

κέηξεζε αλαθιαζηηθφηεηαο είλαη επαίζζεηε ζε κεηαβνιέο ζηνλ δείθηε δηάζιαζεο 

n0 

n1 

θ0 θ0 

θ1 
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είλαη θαζνξηζκέλε απφ ην κήθνο θχκαηνο ηνπ πξνζπίπηνληνο θχκαηνο ή πην απζηεξά 

απφ ηελ ζπληζηψζα ηνπ δηαλχζκαηνο θχκαηνο θάζεηα ζηελ δηεπηθάλεηα. Έηζη, π.ρ. ε 

νξαηή αθηηλνβνιία απφ ην ιέηδεξ ειίνπ-λένπ φηαλ πξνζπέζεη πάλσ ζε κηα 

δηεπηθάλεηα κε γσλία 45º, ην θπκαην-δηάλπζκα  ηεο ζα έρεη κηα θάζεηε ζπληζηψζα 

πεξίπνπ 3 17 10 nm  . Άξα ζα πεξηκέλνπκε νη κεηξήζεηο ηεο αλάθιαζεο θσηφο λα 

είλαη επαίζζεηεο  ζε ραξαθηεξηζηηθά δηεπηθάλεηαο ζε θιίκαθα πεξίπνπ 100nm. Απηφ 

θαζηζηά ηελ αλάθιαζε θσηφο ρξήζηκε ηελ κειέηε ηεο πξνζξφθεζεο πνιπκεξψλ απφ 

επηθάλεηεο φρη φκσο γηα ηελ κειέηε ζε κνξηαθή θιίκαθα φπνπ ηα κεγέζε είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 10-100
o

A . Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηαδφκαζηε έλα θχκα κε θάζεηε 

ζπληζηψζα κεηαμχ 0.1 θαη 0.01
1o

A


. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο αθηίλεο-Φ 

θαη λεηξφληα κε κήθε θχκαηνο πεξίπνπ 5
o

A  θαη πιάγηεο γσλίεο πξφζπησζεο 0.5-5º. Η 

επαηζζεζία ησλ ζεξκηθψλ λεηξνλίσλ θαη αθηηλψλ-Φ ζε απηέο ηηο ηάμεηο κεγέζνπο 

(κνξηαθά κεγέζε) καδί κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δηεηζδχνπλ ζε αδηαθαλή πιηθά, ε 

απιφηεηα ζπζρέηηζεο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο κε ηελ ζχζηαζε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

λεηξνλίσλ ε επαηζζεζία ζηελ δεπηεξίσζε, εμεγνχλ ηνλ ζεκαληηθφ ηνπο ξφιν ζηελ 

απνζαθήληζε ηεο δνκήο ησλ πνιπκεξψλ ζε επηθάλεηεο θαη δηεπηθάλεηεο.   

Θεσξνχκε  φηη έλα επίπεδν θχκα πνπ ηαμηδεχεη ζην κέζν 0 πξνζπίπηεη ζηελ ιεία 

επηθάλεηα ηνπ κέζνπ 1 (ζρ.0.5). Τα δηαλχζκαηα θχκαηνο  ζε θάζε κέζν είλαη ηα 0k θαη 

1k θαη ν δείθηεο δηάζιαζεο ζην φξην είλαη 1 0/n k k . 

Ο δείθηεο δηάζιαζεο κπνξεί λα γξαθεί θαη ζαλ: 

21n i C                                                                                                          (0.3) 

φπνπ ν κηγαδηθφ φξνο πεξηγξάθεη ηελ νπνηαδήπνηε πξνζξφθεζε ζην κέζν 1. Με ι 

ζπκβνιίδεηαη ην κήθνο θχκαηνο ηνπ λεηξνλίνπ. 

Γηα εθπνκπή λεηξνλίσλ : / (2 )A Nb                                                                  (0.4) 

                                         / (4 )C n                                                                   (0.5) 

φπνπ Ν είλαη ε ππθλφηεηα αηνκηθνχ αξηζκνχ (atomic number density) ζην κέζν 1 θαη 

b ην ζχκθσλν κήθνο ζθέδαζεο δέζκησλ αηφκσλ (bound atom coherent scattering 

length). Ο φξνο   ζπκβνιίδεη ηελ ελεξγφ δηαηνκή απνξξφθεζεο αηνκηθψλ εηδψλ 
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(absorption cross section of the atomic species) ηνπ κέζνπ 1. Οη ηηκέο ησλ b θαη 

 θπκαίλνληαη κε απξφβιεπην ηξφπν ζην πεξηνδηθφ πίλαθα [41]. Γηα ηα άηνκα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα πνιπκεξή νη παξάγνληεο απνξξφθεζεο είλαη κεδέλ ή 

ακειεηένη θαη ν φξνο ηεο πξνζξφθεζεο ζηελ εμ.(0.3) κπνξεί γεληθά λα παξαιεθζεί. 

Γηα πνιπκεξηθά είδε θαη δηαιχηεο κηθξήο ζρεηηθήο κνξηαθήο κάδαο ην γηλφκελν Nb 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ππθλφηεηα κήθνπο ζθέδαζεο (scattering length 

density) ησλ πνιπκεξηθψλ ηκεκάησλ  θαη ησλ κνξίσλ δηαιχηε, ξ: 

i

i

d b

m







                                                                                                        (0.6) 

φπνπ d είλαη ε θπζηθή ππθλφηεηα ηνπ πνιπκεξνχο (ή δηαιχηε), m είλαη ε ζρεηηθή 

κνξηαθή κάδα ηνπ κνλνκεξνχο ή ηνπ δηαιχηε θαη i

i

b  είλαη ην άζξνηζκα ησλ b ησλ 

αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ηελ κνλάδα πνπ εμεηάδνπκε.  

Γηα αθηίλεο-Φ ε ζρέζε γίλεηαη : 
i

i

d
z r

m
 

                                                  (0.7) 

φπνπ r  είλαη ε αθηίλα ηνπ ειεθηξνλίνπ ( 32.82 10 cm ) θαη i

i

z r  είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηα είδε. Η ζηαζεξά απνξξφθεζεο C, γηα ηηο αθηίλεο-Φ 

είλαη / (4 )  , φπνπ κ είλαη ε ζηαζεξά πξνζξφθεζεο κάδαο (mass absorption 

coefficient) γηα ηελ εμεηαδφκελε κνλάδα θαη  είλαη ν αξηζκφο Avogardo. 

Σηελ δηεπηθάλεηα κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ ε γσλία πξφζπησζεο 0 ζρεηίδεηαη κε ηελ 

γσληά ζθέδαζεο 1  κε ηελ ζρέζε: 

0 0 1 1cos cosn n                                                                                                     (0.8) 

Δάλ ην κέζν 0 είλαη ν αέξαο ηφηε 0n =1 θαη  

0 1 1cos cosn                                                                                                         (0.9) 

Όηαλ o 1n  είλαη κηθξφηεξνο απφ 1 ζα ππάξρεη κηα θξίζηκε γσλία πάλσ απφ ηελ 

νπνία ε γσλία ηεο δηαζιψκελεο αθηηλνβνιίαο ζα είλαη πξαγκαηηθή γηα φιεο γσλίεο 

πξφζπησζεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ην δεπηεξησκέλν λεξφ 
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(light water) θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνπλ αξθεηά πδξνγφλα, ηα πεξηζζφηεξα 

πνιπκεξή πνπ ζπλαληάκε έρνπλ ζεηηθφ Α θαη 1n <1. Γηα απηήλ ηελ θξίζηκε γσληά c , 

ην 1  είλαη κεδέλ θαη 1cos c n                                                                              (0.10) 

Όηαλ ε θξίζηκε γσλία είλαη κηθξή, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηε ζθέδαζε 

λεηξνλίσλ, ην ζπλεκίηνλν κπνξεί λα αλαιπζεί θαη λα δψζεη ηελ ζρέζε: 

1/ 2
2

c

 
   

 
.                                                                                                        (0.11) 

Γηα ιείεο πνιπκεξηθέο επηθάλεηεο ε ζπληζηψζα ηνπ πξνζπίπηνληνο  δηαλχζκαηνο 

θάζεηα ζηελ επηθάλεηα, 0zk , είλαη 0(2 / )sin   , ελψ ζην πνιπκεξέο ε z ζπληζηψζα 

ηνπ θπκαην-δηαλχζκαηνο , 1zk , είλαη 2 1/2

0( 4 )zk  , πνπ επίζεο κπνξεί λα γξαθεί θαη 

2 2 1/2

0( )z ck k , φπνπ ck  είλαη ε ηηκή ηεο ζπληζηψζαο ηνπ θπκαην-δηαλχζκαηνο θάζεηα 

ζηελ επηθάλεηα ζηελ θξίζηκε γσλία. Η αλάθιαζε ηεο δηεπηθάλεηαο κεηαμχ ησλ κέζσλ 

0 θαη 1 δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν Fresnel: 

0 1
01

0 1

z z

z z

k k
r

k k





                                                                                                         (0.12) 

Η αλαθιαζηηθφηεηα R είλαη *

01 01r r , φπνπ *

01r  είλαη ν ζπδπγήο κηγαδηθφο ηνπ 01r . Οπφηε 

γηα ηελ ιεία επηθάλεηα  ε αλαθιαζηηθφηεηα θαηά Fresnel δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

2 2 1/2

2 2 1/2

( )
( )

( )

c
F

c

Q Q Q
R Q

Q Q Q

  
  

  
                                                                                  (0.13) 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ αληί ησλ θπκαην-δηαλπζκάησλ ην κέηξν ηνπ δηαλχζκαηνο 

ζθέδαζεο (scattering vector)  θάζεηα ζηελ επηθάλεηα (4 / )sinQ    .  

Αληηθαζηζηψληαο γηα 1/2 1/24cQ    ζηελ εμ.(0.13) θαη γηα cQ Q  θηάλνπκε ζηελ 

ζρέζε:     2 2 4( ) 16 /FR Q Q  .                                                                            (0.14) 

Έηζη γηα ιείεο επηθάλεηεο, γηα επαξθψο κεγάιεο ηηκέο Q, ε πνζφηεηα 4 ( )FQ R Q  ζα 

πξέπεη λα απνθηά ζηαζεξή  ηηκή θαη λα θαζνξίδεηαη κφλν απφ ππθλφηεηα κήθνπο 

ζθέδαζεο ξ ηνπ νκνηνγελνχο πιηθνχ. 
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Τα δηαγξάκκαηα πνπ παίξλνπκε είλαη ηεο κνξθήο . .FR vs Q , φπνπ γηα ηελ 

αλαθαινχκελε αθηηλνβνιία έρεη γίλεη θαηάιιειε βαζκνλφκεζε κε βάζε ηνλ θαζαξφ 

δηαιχηε.   

 

Monte Carlo 

Οη κνξηαθέο πξνζνκνηψζεηο είλαη ζήκεξα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ κειέηε ηεο 

κνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Η δπλαηφηεηέο ηνπο βειηηψλνληαη δηαξθψο κε ηελ ζπλερή 

πξφνδν ησλ ππνινγηζηψλ. Σε απηή θαη ζηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνπκε 

ζπλνπηηθά ηηο κεζφδνπο Monte Carlo (MC) θαη Μνξηαθήο Γπλακηθήο αληίζηνηρα.   

Σχκθσλα κε ηελ  ζηαηηζηηθή ζεξκνδπλακηθή θαη γηα θαλνληθή νιφηεηα, ε κέζε ηηκή 

κηαο πνζφηεηαο  Α  δίλεηαη απφ  ηνλ ηχπν: 

( , ) exp[ ( , )]

exp[ ( , )]

N N N N N N

N N N N

dp dr A p r p r
A

dp dr p r





 


 




                                                      (0.15) 

Όπνπ: ( , )N Np r  είλαη ε ρακηιηνληαλή ηνπ ζπζηήκαηνο, H=K+U (Κηλεηηθή + 

δπλακηθή ελέξγεηα), 

Nr  είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ Ν ζσκαηηδίσλ, 

Np  είλαη νη νξκέο ησλ Ν ζσκαηηδίσλ θαη 

β=1/ k  , κε  k  ηελ ζηαζεξά  Boltzmann.  

Η νινθιήξσζε πάλσ ζηνπο θηλεηηθνχο φξνπο  κπνξεί λα γίλεη αλαιπηηθά. Η 

δπζθνιία φκσο  βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νινθιεξψκαηνο πάλσ ζην Nr , ηεο 

ζπλάξηεζεο  ( )NA r . Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο  MC [42-46]. 

Με ηελ κέζνδν απηή δελ ππνινγίδεηαη ε ζπλάξηεζε κεξηζκνχ    

exp[ ( , )]N N N Ndp dr p r     αιιά  ν ιφγνο ησλ δχν νινθιεξσκάησλ ζηελ 

ζρέζε:  
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exp[ ( )] ( )

exp[ ( )]

N N N

N N

dr U r A r
A

dr U r













                                                                          (0.16) 

Η ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο  γηα ηελ δηακφξθσζε Nr  ζπκβνιίδεηαη  

exp[ ( )]
( )

N
N U r

r


 


                                                                                        (0.17) 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηπραία ζεκεία  ζχκθσλα κε ηελ 

ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο, ηφηε θαηά κέζν φξν ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ in  

πνπ  ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ ρψξν Nr  ζα είλαη ( )NLN r , φπνπ L είλαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ δεκηνπξγήζακε. 

Τφηε    
1

1
( )

L
N

i i

i

A n A r
L 

                                                                                       (0.18) 

Η βαζηθή ηδέα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ηπραίν πεξίπαην ζε εθείλε ηελ πεξηνρή 

ηνπ ρψξνπ φπνπ ε ηηκέο ηνπ αζξνίζκαηνο είλαη κε ακειεηέεο. Ο ηπραίνο πεξίπαηνο 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε ε πηζαλφηεηα λα επηζθεθηνχκε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν  Nr  λα είλαη αλάινγε παξάγνληα Boltzmann  exp[ ( )]NU r .  

Ο αιγφξηζκνο φπσο πξσηνπαξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Metropolis θαη ινηπνί [46]. 

απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηξία  βαζηθά βήκαηα: 

1. Δπηιέγνπκε  ηπραία έλα ζσκαηηδίνπ θαη ππνινγίδνπκε ηελ  ελέξγεηα ηνπ ( )NU r . 

2. Γίλνπκε ζην ζσκαηίδην κηα ηπραία κεηαθίλεζε 'r r   θαη ππνινγίδνπκε ηελ 

θαηλνχξγηα ηνπ ελέξγεηα 
'( )NU r . 

3. Αλ ε ελεξγεηαθή δηαθνξά ΓΔ είλαη ζπκθέξνπζα γηα ην ζχζηεµα ηφηε γίλεηαη 

απνδεθηή, δηαθνξεηηθά έλαο ηπραίνο αξηζµφο ι παξάγεηαη κεηαμχ ηνπ κεδέλ θαη ηνπ 

έλα θαη ε λέα δηακφξθσζε γίλεηαη απνδεθηή µφλν εθφζνλ  

'exp{ [ ( ) ( )]}N NU r U r  >ι . 

Φξεζηκνπνηψληαο απηφ ηνλ αιγφξηζκν θαη μεθηλψληαο απφ κηα αξρηθή δηακφξθσζε 

θαηαιήγνπκε ζηηο δηακνξθψζεηο ηζνξξνπίαο θαη ζηνλ ππνινγηζκφ δηαθφξσλ  

πνζνηήησλ ζηελ ηζνξξνπία [45-49]. 
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σ.0.6: a) Μηα ηππηθή παξνπζίαζε ησλ δηακνξθψζεσλ ζηελ ηζνξξνπία γηα έλα ζχζηεκα κε δεκέλεο 

αιπζίδεο, αξηζκφ κνλνκεξψλ Ν=100 θαη ππθλφηεηα πάθησζεο 2

a  =0.004 (φξην γηα ηελ δεκηνπξγία 

πεξηνρήο ςήθηξαο).  b) Παξνπζίαζε ησλ δηακνξθψζεσλ ζηελ ηζνξξνπία γηα έλα ζχζηεκα κε δεκέλεο 

αιπζίδεο, αξηζκφ κνλνκεξψλ Ν=100 θαη ππθλφηεηα πάθησζεο 2

a  =0.04 (εδψ νη αιπζίδεο είλαη 

εθηεηακέλεο) [47]. 

 

 

σ.0.7: Γηακνξθψζεηο γηα ηξεηο απφ ηηο 40 αιπζίδεο γηα ςήθηξα πνιπκεξψλ (N=40 θαη 2

a  =0.1) γηα 

δχν ζεξκνθξαζίεο. a) T=3.3 / k  b) T=1.4 / k . Τν πξψην είλαη ζε θαιφ δηαιχηε (πάλσ απφ 

 =1.9 / k ) ελψ ην δεχηεξν ζε θαθφ δηαιχηε [48]. 
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Δλδεηθηηθά απνηειέζκαηα πάρνπο ηνπ ζηξψκαηνο ςήθηξα ζαλ ζπλάξηεζε ηεο 

ππθλφηεηα πάθησζεο θαίλνληαη ζην ζρ.0.8. Απφ κία ηηκή θαη κεηά ε εμάξηεζε 

γίλεηαη κεγαιχηεξε θαζψο παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ε ειεχζεξε ελέξγεηα 

αιιειεπίδξαζεο. 

 

                                       2

a   

σ.0.8 : Τν πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο ησλ δεκέλσλ αιπζίδσλ πάλσ ζε επηθάλεηα κε ειθηηθέο ηδηφηεηεο ζαλ 

ζπλάξηεζε ηεο ππθλφηεηαο πάθησζεο 2

a    [47]. 

 

Δπίζεο κε ηηο κνξηαθέο πξνζνκνηψζεηο κπνξνχκε λα πάξνπκε ζηηγκηφηππα ηεο 

πνιπκεξηθήο ςήθηξαο θάηη πνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε άιιεο ζεσξεηηθέο 

κεζφδνπο. 

Απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ κνλνκεξψλ ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο  απφ 

ηε επηθάλεηα δίλνληαη ζην ζρ.0.9, φπνπ κάιηζηα επηβεβαηψλεηαη ην δη-παξαβνιηθφ 

πξνθίι γηα ςήθηξεο δχν κνξηαθψλ βαξψλ. Η βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο κεζφδνπ 

MC πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηελ επηινγή θαηάιιεισλ θηλήζεσλ πνπ «πεξλνχλ» 

απφ θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθφ βάξνο. Ο ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αιγνξίζκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή 

δηακφξθσζε θαη γηα ζπζηήκαηα πξαγκαηηθψλ δηαζηάζεσλ είλαη ζπλήζσο πνιχ 

κεγάινο [45].  
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σ.0.9: Τν θιάζκα φγθνπ πνιπκεξηθήο ςήθηξαο κε δχν κνξηαθά βάξε (Bimodal) θαη κε αξηζκφ 

κνλνκεξψλ 49 θαη 98 γηα 2

a  =0.04, 2

a  =0.08, 2

a  =0.12  [49] 

 

Μοπιακή Γςναμική 

Σηελ πξνζνκνίσζε κε Μνξηαθή Γπλακηθή (MD) ε νινθιήξσζε γίλεηαη πάλσ ζε 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε έλα ρξνληθφ βήκα Γt. Οη ζέζεηο φισλ ησλ ζσκαηηδίσλ 

αιιάδνπλ ζε θάζε ρξνληθφ βήκα θαη αθνινπζνχλ ηνλ λφκν ηνπ Newton F m
 

   

[35-37,42,43]. Η κέζε ηηκή κηαο πνζφηεηαο l ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε 

0

1
( )

tott

tot

l l t t
t

  . Αθφκε ε ζεξκνθξαζία θάζε ρξνληθή ζηηγκή t δίλεηαη απφ ηελ 

ζρέζε 
1

( )
( )

N
i i

i B f

m v t
T t

K N

 , φπνπ im είλαη ε κάδα ηνπ ζσκαηηδίνπ i, ( )iv t  ε ηαρχηεηα ηνπ 

ίδηνπ ζσκαηηδίνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t θαη fN  νη βαζκνί ειεπζεξίαο πνπ γηα ζχζηεκα 

κε Ν ζσκαηίδηα είλαη 3Ν-3. 

Αλάινγα απνηειέζκαηα κε ηελ MC δίλεη θαη ε MD κέζνδνο. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ζρ.0.10-11 [50-51]. 
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σ.0.10: Τππηθέο δηακνξθψζεηο ςεθηξψλ κε αξηζκφ κνλνκεξψλ Ν=50 θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

ππθλφηεηαο πάθησζεο 
a [42]. Κάζε κία απφ ηηο 50 αιπζίδεο είλαη πξνζδεκέλε ζε έλα ηπραίν ζεκείν 

ζηελ θάησ επηθάλεηα. Σην νξηδφληην επίπεδν ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνδηθέο νξηαθέο ζπλζήθεο. 

 

   

σ.0.11: Τν θιάζκα φγθνπ ησλ αιπζίδσλ (Ν=50) ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο απφ ηελ επηθάλεηα 

πξφζδεζεο γηα ππθλφηεηεο πάθησζεο  a) 2

a  =0.01, b) 2

a  =0.03, c) 2

a  =0.1, d) 2

a  =0.2 [50]. 

 

Σεκεηψλνπκε ηελ εκθάληζε ζηξψκαηνο κείσζεο ζπγθέληξσζεο πνπ παξαηεξείηαη 

θνληά ζηελ επηθάλεηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν απφ MD φζν θαη απφ MC. 

 Ο ζθνπφο καο ζηελ εξγαζία απηή είλαη λα κειεηήζνπκε πξαγκαηηθά πνιπκεξηθά 

ζπζηήκαηα θαη λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα καο κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Η 

ζχγθξηζε κε ηηο κεζφδνπο MC θαη MD είλαη δχζθνιε θαζψο πζηεξνχλ ιφγσ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ κειέηε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Παξφιν πνπ ζήκεξα νη 

δπλαηφηεηέο έρνπλ βειηησζεί εληππσζηαθά [52].  
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Αναλςηική θεωπία Αςηοζςνεπούρ Πεδίος 

Μεγάιε ζεκαζία ζηελ κειέηε ζπζηεκάησλ πνιπκεξηθψλ ςεθηξψλ παξνπζηάδεη ε 

αλαιπηηθή  ζεσξία ηνπ κέζνπ απηνζπλεπνχο πεδίνπ. Η ζεσξία απηή αληηκεησπίδεη κε 

πξσηφηππν ηξφπν ηελ πνιπκεξηθή αιπζίδα θαη παξέρεη ρξήζηκα πνξίζκαηα- 

εμηζψζεηο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πνιπκεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη θαζίζηαηαη νδεγφο 

γηα πνιιέο πεηξακαηηθέο αιιά θαη ζεσξεηηθέο κειέηεο.  

Θεσξνχκε έλα κνλνδηάζπαξην ζχζηεκα πνιπκεξηθψλ αιπζίδσλ, βαζκνχ 

πνιπκεξηζκνχ N. Οη αιπζίδεο είλαη κφληκα παθησκέλεο ζε ππφζηξσκα, κε ππθλφηεηα 

πάθησζεο 21/ d  , φπνπ d είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ εκθχηεπζεο 

(ζπλήζσο ην ζ κεηξάηαη ζε 2nm ). Τα καθξνκφξηα αληηκεησπίδνληαη κε κηα 

κεζνζθνπηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πνιπκεξηθή αιπζίδα ζεσξείηαη 

φηη απνηειείηαη απφ κηα αθνινπζία δεζκψλ κεηαβιεηνχ κήθνπο νη νπνίνη 

ζπκπεξηθέξνληαη σο ειαηήξηα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ λφκν ηνπ Hook, δειαδή ε 

δπλακηθή ηνπο ελέξγεηα είλαη αλάινγε ηνπ 2( )kT r


, φπνπ r


 είλαη ε εθάζηνηε 

παξακφξθσζε ηνπ ειαηεξίνπ (κνληέιν Gauss γηα ηηο πνιπκεξηθέο αιπζίδεο). Σηα 

πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο κέζνπ πεδίνπ ε ζπλάξηεζε κεξηζκνχ κηαο νπνηαδήπνηε 

αιπζίδαο i ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ Ν κνλνκεξή δίλεηαη ηφηε απφ ηελ 

ζρέζε: 

 

2

1
20

( )

exp( [ ( ( ))] )
i

N
i

r t

dr
Z V r n dn

dn

 
   

 
 




                                                             (0.19a) 

ή  

 

2

1
20

( )

exp( [ ( ( ))] )
i

N
i

r t

dr
Z U r n dn

dn

 
   

 
 




                                                             (0.19b) 

φπνπ ( ( )) ( ( ))U r n V r n 
 

 

Σηελ ζρέζε απηή θάζε δηακφξθσζε ηεο αιπζίδαο i ζεσξείηαη σο κία ζπλερή 

«ηξνρηά» πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην δηάλπζκα ( )ir n


, φπνπ ε κεηαβιεηή n αληηζηνηρεί 

ζηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ κνλνκεξνχο ηεο αιπζίδαο, [1, ]n N . Ο πξψηνο φξνο ζην 

νινθιήξσκα ηεο εμ.(0.19a) αληηζηνηρεί ζηελ ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εθηαηηθή παξακφξθσζε ηεο αιπζίδαο, ελψ ν δεχηεξνο φξνο νθείιεηαη ζηελ 
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αιιειεπίδξαζε ησλ κνλνκεξψλ κε ην κέζν πεδίν ( )V r


. Η άζξνηζε ζηελ ζπλάξηεζε 

κεξηζκνχ εμ.(0.19a) γίλεηαη πάλσ ζε φιν ην ζχλνιν  ( )ir t


 ησλ δπλαηψλ 

δηακνξθψζεσλ ηεο δεδνκέλεο αιπζίδαο ζην ρψξν. 

Καηφπηλ γίλεηαη ε ζεκαληηθή παξαδνρή πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη ε θχξηα ζπλεηζθνξά 

ζηελ ζπλάξηεζε κεξηζκνχ εμ.(0.19a) πξνέξρεηαη απφ εθείλε ηε δηακφξθσζε ηεο 

αιπζίδαο ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ην νινθιήξσκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ παξαπάλσ 

ζρέζε. Η πξνζέγγηζε απηή αξρηθά πξνηάζεθε απφ ην Semenov [53] γηα ζπζηήκαηα 

ζπζηαδηθψλ ζπκπνιπκεξψλ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ιφγσ ηεο κεγάιεο 

εθηαηηθήο παξακφξθσζεο ησλ αιπζίδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο νη δηαθπκάλζεηο ησλ 

δηακνξθψζεσλ ηνπο γχξσ απφ απηή ηε δηακφξθσζε ειάρηζηεο ελέξγεηαο είλαη 

κηθξέο. Αληηθαηέζηεζε έηζη ην ζχλνιν ησλ δηακνξθψζεσλ ησλ εκθπηεπκέλσλ 

καθξνκνξίσλ απφ ηελ κέζε ηνπο ηξνρηά (“average trajectory”, “strong stretching 

limit”). Η αλάπηπμε κηαο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο ζην ρψξν κπνξεί λα παξαιιειηζζεί 

κε ηελ ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ έλα ζσκαηίδην ζην πεδίν ( )U r


. 

Τν νινθιήξσκα  

2

1
20

[ ( ( ))]
N

i
i

dr
S U r n dn

dn

 
  

 





                                                                              (0.20) 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη παξηζηάλεη ην ζπλαξηεζηαθφ ηεο δξάζεο γηα έλα ζσκαηίδην 

πνπ θηλείηαη κέζα ζην πεδίν ( )iU r


 θαη ηνπ νπνίνπ ε θηλεηηθή ελέξγεηα δίλεηαη απφ 

ηελ ζρέζε 

2
1

2

i
k

dr
E

dn

 
  

 


. Η κεηαβιεηή n ζε απηή ηελ ζεψξεζε απνθηά ηελ έλλνηα 

ηνπ t. Η ηξνρηά ( )ir n


 πνπ ειαρηζηνπνηεί ην ζπλαξηεζηαθφ iS  ηθαλνπνηεί ηφηε ηελ 

εμίζσζε ηνπ Νεχησλα:  

2

2
( )i

d r
U r

dn
 




                                                                                                   (0.21a) 

κε αξρηθέο ζπλζήθεο  

( ) 0i n Nr n  


                                                                                                       (0.21b)    
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θαη      
0 0i

n

dr

dn
 


                                                                                                (0.21c)  

Η ζρέζε εμ.(0.21b) εθθξάδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εκθχηεπζεο ηεο αιπζίδαο ελψ ε 

εμ.(0.21c)  εθθξάδεη ηελ παξαδνρή ηεο κε παξακφξθσζεο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ ηνπο. 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εκθπηεπκέλσλ αιπζίδσλ, ε ηζνηξνπία ζηηο 

δηεπζχλζεηο x θαη y επηβάιιεη ην δπλακηθφ ηνπ κέζνπ πεδίνπ λα εμαξηάηαη κφλν απφ 

ηελ απφζηαζε z απφ ηελ επηθάλεηα εκθχηεπζεο. Η εμ.(0.21) αλάγεηαη έηζη ζε 

κνλνδηάζηαην πξφβιεκα: 

2

2

( )d z dU z

dn dz
  ,  ( ) 0n Nz n   ,  

0 0n

dz

dn
                                                           (0.22) 

Η ζέζε ηνπ ηέινπο ηεο ηξνρηάο πνπ ειαρηζηνπνηεί ην νινθιήξσκα εμ.(0.20) ιφγσ 

ηεο εκθχηεπζεο ησλ αιπζίδσλ είλαη δεδνκέλε (z=0). Αληίζεηα ε ζέζε ηεο αξρήο ηεο 

ηξνρηάο oz  δελ είλαη θαζνξηζκέλε απφ πξηλ, άξα απνηειεί παξάκεηξν σο πξνο ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ην ζπλαξηεζηαθφ iS . Γερφκελνη φηη ηα άθξα ησλ 

αιπζίδσλ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο (ην oz  κπνξεί 

λα παίξλεη νπνηαδήπνηε ηηκή) νη Milner θαη ινηπνί [54], πηνζεηψληαο ηηο ηδέεο ηνπ 

Semenov [53], πξνέβιεςαλ αλαιπηηθά ηε κνξθή ηνπ δπλακηθνχ ( )iU r


. Πξάγκαηη  αλ 

αθνινπζήζεη θαλείο ηελ αλαινγία πνπ πξναλαθέξζεθε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ηεο 

αιπζίδαο ζην ρψξν θαη ηεο ηξνρηάο πνπ δηαγξάθεη έλα ζσκαηίδην ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα (0,Ν) ε παξαηήξεζε φηη ηα άθξα ησλ αιπζίδσλ κπνξεί λα βξίζθνληαη 

νπνπδήπνηε ζε ζπλδπαζκφ κε φηη φια ηα κφξηα ηνπ ζπζηήκαηνο  έρνπλ ην ίδην κήθνο 

Ν ηζνδπλακεί κε ηε δηαηχπσζε φηη ην ζσκαηίδην πνπ θηλείηαη κέζα ζην δπλακηθφ 

( )iU r


, μεθηλψληαο κε κεδεληθή αξρηθή ηαρχηεηα, θηάλεη ζην ζεκείν z=0 κέζα ζην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα Ν αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε oz . Τν κφλν δπλακηθφ 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηέηνηα  ηδηφηεηα είλαη απηφ ηεο παξαβνιηθήο κνξθήο, 

2( )U z Bz A  ,  ελφο απινχ αξκνληθνχ ηαιαλησηή  κε πεξίνδν Τ=4Ν: 

2( )U z Bz A  ,                 
2

28
B

N


                                                                      (0.23) 

Σηελ παξαπάλσ αλάιπζε δελ έρεη γίλεη θακηά παξαδνρή ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή 

φρη δηαιχηε ζην ζχζηεκα ησλ εκθπηεπκέλσλ αιπζίδσλ. Οη κφλεο παξαδνρέο ζηηο 
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νπνίεο βαζίδεηαη ε ζεσξία είλαη απηέο ηνπ κέζνπ πεδίνπ θαη ηεο ηζρπξήο έθηαζεο ησλ 

αιπζίδσλ. Απηφ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ εξγαζία ηνπ Milner θαη ινηπνί [54] φπνπ 

πξνβιέπεηαη ε ηζρχο ηεο παξαβνιηθήο κνξθήο ηνπ δπλακηθνχ θαη γηα ηελ πεξίπησζε 

ησλ εκθπηεπκέλσλ πνιπκεξηθψλ ηεγκάησλ. 

Η παξαπέξα αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο απαηηεί ηελ γλψζε ή ηελ απηνζπλεπή εμαγσγή 

ηεο ζπγθέληξσζεο c(z) κνλνκεξψλ ζην ζχζηεκα. Γχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

δηεξεπλήζεθαλ [54]. Η πξψηε αθνξά ζηνλ θαιφ δηαιχηε θαη ε δεχηεξε ζην ηήγκα.  

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ πξνθίι ηεο ζπγθέληξσζεο c(z) ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαινχ 

δηαιχηε, ε ζπλάξηεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο αιιειεπίδξαζεο V ησλ κνλνκεξψλ 

γηα έλα πνιπκεξηθφ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ην Κ καθξνκφξηα κήθνπο Ν ην 

θαζέλα, αλαπηχζζεηαη σο πξνο ηελ ζπγθέληξσζε κνλνκεξψλ ( )c r


 [55]. 

2 31 1
2 32 6

[ ( ) ( ) ........]B BV w K Tc r w K Tc r dr  
  

                                                     (0.24) 

Η ζπγθέληξσζε c(r)


 δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

1 1

( ) ( ( ))
K N

i

i n

c r r r n
 

 
  

                                                                                        (0.25) 

ελψ ν ζπληειεζηήο 2w  δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

2 [1 exp( ( ) / )Bw dr u r K T  
 

                                                                              (0.26) 

φπνπ ( )u r


 είλαη ην δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο ησλ κνλνκεξψλ ην νπνίν έρεη κηα 

Lennard Jones κνξθή [55]. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ν φξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ κνλνκεξψλ γηα έλα ζχζηεκα Κ αιπζίδσλ γξάθεηαη σο: 

1
2 , ,2

1 1 0 0

( )

N NK K

i n j m

i j

V w R R dndm
 

  
 

                                                                    (0.27) 

Η κνξθή εμ.(0.27) πξνθχπηεη αλ ζην αλάπηπγκα εμ.(0.24) δηαηεξήζεη θαλείο κφλν 

ηνλ πξψην φξν πνπ εθθξάδεη αιιειεπηδξάζεηο απνθιεηζηηθά θαη κφλν κεηαμχ δεπγψλ 

ζσκαηηδίσλ. Όιεο νη άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν αξηζκφο ησλ κνλνκεξψλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ είλαη πεξηζζφηεξα απφ  δχν (π.ρ. ηξηπιέο, ηεηξαπιέο, θ.ιπ. 

αιιειεπηδξάζεηο) ακεινχληαη. Υπφ ηηο πξνυπνζέζεηο φηη: α) ην δηάιπκα είλαη ζρεηηθά  
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ππθλφ ζε πνιπκεξέο (concentrated solution) θαη β) νη ηηκέο γηα ηνλ απνθιεηφκελν 

φγθν 2w  θαη ηελ ππθλφηεηα πάθησζεο ησλ αιπζίδσλ ζ είλαη ηέηνηεο ψζηε ηα κφξηα 

λα είλαη εθηεηακέλα θαηά ηέηνηνλ βαζκφ ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ θχξηα κε ηηο 

γεηηνληθέο ηνπο αιπζίδεο θαη φρη κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, κπνξνχκε λα εηζάγνπκε 

κηα ζπλάξηεζε κέζεο ζπγθέληξσζεο ( )c r


 σο: 

,

1 0

( ) ( )

NK

j m

j

c r r R dm


 
 

                                                                                (0.28) 

θαη λα ζεσξήζακε φηη έλα κνλνκεξέο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ζέζε 
,i nR


 αιιειεπηδξά 

κε έλα κέζν πεδίν 1
, 2 ,2

( ) ( )i n B i nV R w K T c R
 

, νπφηε ε εμ.(0.27) γξάθεηαη σο: 

1
2 ,2

0 0

( )

NK

B i n

i

V w K T c R dn


 


 .                                                                               (0.29) 

Λφγσ ηεο ζχκβαζεο ζηελ εθινγή ηνπ πξφζεκνπ ζηελ (0.19b), ε ζπλάξηεζε ( )U r


 

νξίδεηαη σο 1
22

( ) ( ) ( )U r V r w c r   
  

 (ζε κνλάδεο kT ) θαη έηζη πξνθχπηεη 

απηφκαηα ε παξαβνιηθή κνξθή γηα ην πξνθίι ηεο κέζεο ζπγθέληξσζεο ( )c z  ησλ 

ζσκαηηδίσλ πνιπκεξνχο:  

2

2

( )
A Bz

c z
w


                                                                                                  (0.30) 

κε ηελ ζηαζεξά Α λα πξνζδηνξίδεηαη εχθνια απφ ηε ζπλζήθε θαλνληθνπνηήζεο: 

2

0

( )
3

h
N w Bh

N c z dz A
h


                                                                            (0.31) 

Η απαίηεζε ε ηηκή ηεο ζπγθέληξσζεο  ( )c z  λα είλαη ζεηηθή νδεγεί ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ απφ ηηο εμ.(0.30) θαη εμ.(0.31) ηεο ηηκήο ηνπ πάρνπο ηνπ πνιπκεξηθνχ 

κνλνδηάζπαξηνπ ζηξψκαηνο h, γηα ηελ πεξίπησζε θαινχ δηαιχηε  (παξαιείπνληαο 

ηνπο αξηζκεηηθνχο ζπληειεζηέο): 

1/3~
A

h h N
B

                                                                                               (0.32) 
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Ο λφκνο (0.32) πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμάξηεζε ηνπ h απφ ηελ ππθλφηεηα πάθησζεο θαη 

ην κήθνο ησλ εκθπηεπκέλσλ αιπζίδσλ είλαη απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 

ζεσξίαο ησλ Milner θαη ινηπνί [54]. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θαινχ δηαιχηε, θαη 

αληαπνθξίλεηαη πηζηά ζηελ πξφβιεςε Alexander - de Gennes [23] γηα ην ίδην κέγεζνο 

ε νπνία ζηεξίδεηαη θαζαξά ζε ζεσξίεο θιηκάθσζεο. 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ ηήγκαηνο απαηηείηαη ε ππθλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε: 

( )c z const                                                                                                          (0.33) 

Τφηε ε ζπλζήθε θαλνληθνπνίεζεο  εμ.(0.31)  νδεγεί ζηελ αθφινπζε έθθξαζε γηα ην 

πάρνο εκθπηεπκέλνπ κνλνδηάζπαξηνπ ζηξψκαηνο:  

h N                                                                                                                    (0.34) 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζηαζεξά Α πξνζδηνξίδεηαη ζέηνληαο ηελ ηηκή δπλακηθνχ 

( )U z  κεδέλ γηα z=h. Πξνθχπηεη ηφηε φηη: 

2 2

meltA A BN     θαη meltA
h N

B
                                                                (0.35) 

Οη παξαπάλσ πξνβιέςεηο γηα ηελ κέζε ζπγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ πνιπκεξνχο θαη 

πάρνπο ηνπ εκθπηεπκέλνπ πνιπκεξηθνχ ζηξψκαηνο αιπζίδσλ είλαη απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο ηεο ζεσξίαο [51,54,56-61]. 

Δπίζεο ππάξρνπλ αλάινγεο πξνβιέςεηο θαη γηα  ηελ κέζε θαζ‟ χςνο ππθλφηεηα ησλ 

ειεχζεξσλ άθξσλ ησλ αιπζίδσλ, ε(z): 

2/3
2 2( ) ~ ( )

B
z h z z

w
    (θαιφο δηαιχηεο)                                                         (0.36) 

2 2

1
( ) ~

z
z

B h z
            (ηήγκα)                                                                       (0.37) 

 

Η αλαιπηηθή πξνζέγγηζε SCF παξέρεη απιέο εθθξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο ςήθηξεο γηα έλα κεγάιν εχξνο ππθλνηήησλ πξφζδεζεο. Τελ αθξηβή 
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πεξηνρή φπνπ ηθαλνπνηνχληαη νη παξαδνρέο ηεο ζεσξίαο ζα ηελ δηεξεπλήζνπκε 

παξαθάησ κε ηελ αξηζκεηηθή SCF, πνπ έρεη απνδεηρηεί εηδηθά θνληά ζηελ επηθάλεηα 

πξφζδεζεο πην αμηφπηζηε [62]. 
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1. ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΑΤΣΟΤΝΔΠΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

Διζαγωγή 

Γλσξίδνπκε φηη κηα ηδαληθή αιπζίδα απνηειεί βήκαηα ελφο ηξηζδηάζηαηνπ «ηπραίνπ 

πεξηπάηνπ». Αο ζεσξήζνπκε ηελ ζπλάξηεζε θαηαλνκήο '( , , )g r r t  πνπ δίλεη ηελ 

πηζαλφηεηα κηα αιπζίδα κε  κήθνο t βεκάησλ λα έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ ζέζε r θαη λα 

ηειεηψλεη ζηελ ζέζε 'r . Γλσξίδνπκε επίζεο φηη έλαο ηπραίνο πεξηπαηεηήο ζην 

ηξηζδηάζηαην ειεχζεξν ρψξν έρεη  ζπλάξηεζε θαηαλνκήο πνπ ππαθνχεη ζηελ εμίζσζε 

ηεο δηάρπζεο. Οπφηε γηα κηα ηδαληθή απνκνλσκέλε αιπζίδα (ρσξίο αιιειεπηδξάζεηο 

απνθιεηφκελνπ φγθνπ) κπνξνχκε λα γξάςνπκε [1]:  

2
2 '( , , )

6

g
g r r t

t


 


.                                                                                                (1.1) 

Η ζηαζεξά δηάρπζεο ζρεηίδεηε κε ην ηεηξάγσλν ηνπ βήκαηνο α. 

Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη ν «ηπραίνο πεξίπαηνο» δελ γίλεηαη ζε ειεχζεξν ρψξν αιιά 

επεξεάδεηαη απφ έλα δπλακηθφ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ζην ρψξν. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη ηα ζηαηηζηηθά βάξε ησλ δηαθφξσλ δπλαηψλ βεκάησλ ζηνλ «ηπραίν 

πεξίπαην» ζα είλαη δηαθνξεηηθά θαηά έλα παξάγνληα Boltzmann. Η εμίζσζε ηφηε ηεο 

δηάρπζεο ζα πάξεη ηελ κνξθή: 

2
2 ' '( )

( , , ) ( , , )
6

g U r
g r r t g r r t

t kT


  


.                                                                    (1.2) 

Απηή είλαη ε βαζηθή εμίζσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Απηνζπλεπνχο Πεδίνπ (Self Consistent 

Field, SCF). 

Σε πνιπκεξηθφ ζχζηεκα πνπ ππάξρνπλ αιιειεπηδξάζεηο, θάζε πνιπκεξηθή αιπζίδα 

ζα έρεη κηα ζπλάξηεζε θαηαλνκήο πνπ ζα ππαθνχεη ζηελ εμίζσζε (1.2). Κάζε 

αιπζίδα ζα έρεη ηελ δηθηά ηεο ζπλάξηεζε ( )iU r  πνπ ε κνξθή ηεο ζα εμαξηάηαη απφ 

ηηο ζέζεηο φισλ ησλ άιισλ αιπζίδσλ. Δπνκέλσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο θάζε αιπζίδαο ζα πξέπεη λα ιχζνπκε έλα ζχζηεκα 

δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ (ηφζεο εμηζψζεηο φζεο θαη νη αιπζίδεο). Γηα λα μεπεξάζνπκε 

απηφ ην δχζθνιν εκπφδην θάλνπκε ηελ παξαδνρή κέζνπ πεδίνπ.  
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Υπνζέηνπκε φηη θάζε αιπζίδα ηνπ ίδηνπ ρεκηθνχ είδνπο «αηζζάλεηαη» θαηά κέζν 

φξν έλα κέζν δπλακηθφ U(r) . Γηα θιάζκα φγθνπ αιπζίδσλ ζην δηάιπκα, κεγαιχηεξν 

ηεο ηηκήο 3/    (λ: παξάκεηξνο απνθιεηφκελνπ φγθνπ), κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ακειεηέεο δηαθπκάλζεηο ζηελ ππθλφηεηα θαη λα εθαξκφζνπκε ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ κέζνπ πεδίνπ. Απηφ ην δπλακηθφ απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Τν 

πξψην κέξνο πξνθχπηεη απφ ην δπλακηθφ «ζθιεξνχ ππξήλα»  (hard core) πνπ 

εκπνδίδεη ζε δχν κνλνκεξή λα θαηαιακβάλνπλ ηνλ ίδην φγθν. Με άιια ιφγηα ην 

δπλακηθφ απηφ εμαζθαιίδεη φηη ην πνιπκεξηθφ ζχζηεκα έρεη ζηαζεξή ππθλφηεηα. Τν 

δεχηεξν δπλακηθφ πξνθχπηεη απφ ηελ έιμε ή άπσζε κεηαμχ κνλνκεξψλ πνπ 

εθθξάδεηαη κε ηελ παξάκεηξν αιιειεπίδξαζεο  Flory-Huggins. Απηφ ην δεχηεξν 

ηκήκα ηνπ δπλακηθνχ κπνξνχκε λα ην εθθξάζνπκε ζε επίπεδν κέζνπ πεδίνπ αθνχ 

είλαη αλάινγν ζην κέζν θιάζκα φγθνπ ησλ ρεκηθψο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. 

Γηα έλα ζχζηεκα δχν πνιπκεξψλ Α θαη Β φπνπ δερφκαζηε επίπεδε  ζπκκεηξία ην 

πξφβιεκα γίλεηαη κνλνδηάζηαην θαη ηα δπλακηθά απνθηνχλ ηελ παξαθάησ κνξθή:  

( )
( ) ( )AU z
z w z

kT
                                                                                             (1.3a) 

( )
( ) ( )B

A

U z
z w z

kT
                                                                                             (1.3b) 

φπνπ ε ζπλάξηεζε  w(z) πξέπεη λα επηιεγεί έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε 

πιήξνπο θαηάιεςεο φισλ ησλ θπςειίδσλ γηα θάζε z: 

( ) ( ) 1z z                                                                                                           (1.4) 

Οη εμηζψζεηο γηα ηηο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο ζα έρνπλ ηελ κνξθή: 

22

2

( , ) ( , ) ( )
( , )

6

A A A
A

g z t g z t U z
g z t

t z kT

 
 

 
                                                              (1.5a) 

22

2

( , ) ( , ) ( )
( , )

6

B B B
B

g z t g z t U z
g z t

t z kT

 
 

 
                                                              (1.5b) 

Τα θιάζκαηα φγθνπ  θαη   ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο κέζσ ησλ 

ζρέζεσλ: 
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0

1
( ) ( , ) ( , )A Az dtg z N t g z t



  
 

                                                                        (1.6a) 

0

1
( ) ( , ) ( , )B B Bz dtg z N t g z t



 
 

                                                                        (1.6b) 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρ.1.1 έλα κνλνκεξέο πξνζδηνξίδεηαη απφ φινπο ηνπο 

δπλαηνχο πεξηπάηνπο απφ ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο αιπζίδαο. Βξίζθνληαο ηηο 

εμηζψζεηο Ag θαη Bg  κπνξνχκε λα βξνχκε ηα θιάζκαηα φγθνπ  θαη B .  

 

σ.1.1: Αλαπαξάζηαζε ησλ δχν «πεξηπάησλ» απφ ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο αιπζίδαο. Ο αξηζκφο ησλ 

κνλνκεξψλ ζπκβνιίδεηαη κε Ν, ελψ t είλαη ην κνλνκεξέο. Με z ζπκβνιίδνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηελ 

επηθάλεηα. 

 

Γηα ηνλ ζθνπό απηό αθνινπζείηαη κηα επαλαιεπηηθή κέζνδνο ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

μεθηλάκε κε θάπνηεο αξρηθέο ηηκέο γηα ηα δπλακηθά θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ζρέζεσλ 

(1.6) βξίζθνπκε ηηκέο γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο. Από απηέο ηηο θαηλνύξγηεο ηηκέο ησλ 

ζπγθεληξώζεσλ πξνζδηνξίδνπκε θαηλνύξγηεο ηηκέο γηα ηα δπλακηθά (ζρέζεηο 1.3) θαη ε 

δηαδηθαζία ζηακαηά όηαλ επηηεπρζεί ζύγθιηζε. 

Σε αληίζεζε κε ηελ αλαιπηηθή SCF ζηελ αξηζκεηηθή έθδνζε εηζάγνληαη φιεο νη 

δπλαηέο δηακνξθψζεηο πάλσ ζην πιέγκα θαη «δπγίδνληαη» αλάινγα. Δπηπιένλ κε ηελ 

κπινθ αξηζκεηηθή SCF, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην θαη απνηειεί ην 
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αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζίζηαηαη δπλαηή ε εηζαγσγή δηακνξθψζεσλ 

πέξα θαη απφ εθείλεο πνπ επηηξέπεη ε πξνζέγγηζε πιεγκαηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ. 

 

Γιαμοπθώζειρ αλςζίδων 

Θεσξνχκε έλα δηάιπκα  απφ n  κφξηα πνιπκεξνχο  κε  r  ηκήκαηα (segments) 

αιπζίδαο ην θαζέλα θαη 0n  κφξηα δηαιχηε θαηαλεκεκέλα πάλσ ζε πιέγκα έηζη ψζηε 

θάζε κνλάδα λα θαηαιακβάλεη  κηα κφλν ζηνηρεηψδε θπςειίδα ηνπ πιέγκαηνο (lattice 

site) [2-13]. Τα κνλνκεξή απηά δελ ηαπηίδνληαη κε ηα κνλνκεξή ζε αηνκηζηηθή 

θιίκαθα. Θεσξνχκε φηη ην πνιπκεξηθφ ηκήκα έρεη ην ίδην κέγεζνο κε ην κφξην ηνπ 

δηαιχηε. Γηα ηελ πεξίπησζε ζπκπνιπκεξνχο έρνπκε έλα κέζν κέγεζνο πνιπκεξηθνχ 

ηκήκαηνο [15-16]. Αξρηθά ζεσξνχκε νκνπνιπκεξή κε ζηαζεξφ κνξηαθφ βάξνο. Τν 

πιέγκα ζπλνξεχεη κε ζηεξεή επηθάλεηα πνπ έρεη γηα παξάδεηγκα  πξνζξνθεηηθή 

ηθαλφηεηα. Δίλαη ρσξηζκέλν ζε Μ ζηξψκαηα (i=1,2,…..M)  θαη θάζε ζηξψκα 

απνηειείηαη απφ L   θπςειίδεο. 

0n r n M L                                                                                                            (1.7) 

Τα θιάζκαηα φγθνπ ηνπ δηαιχηε θαη ηνπ ηκήκαηνο αιπζίδαο ζην ζηξψκα i  

ζπκβνιίδεηαη κε 0

i  θαη  i  αληίζηνηρα.   

0 0 /

/

i i

i i

n L

n L








                                                                                                                 (1.8) 

φπνπ 
0

in  θαη in είλαη νη αξηζκνί ησλ κνξίσλ δηαιχηε θαη  ηκεκάησλ πνιπκεξνχο 

αληίζηνηρα ζην ζηξψκα i. Μαθξηά απφ ηελ επηθάλεηα ηα θιάζκαηα φγθνπ δηαιχηε θαη  

κνλάδσλ πνιπκεξνχο πιεζηάδνπλ ηηο ηηκέο ηζνξξνπίαο ζε  ηήγκα (bulk)  0

*  θαη *  

αληίζηνηρα. 

Δάλ ην Z  είλαη ν αξηζκφο ζχληαμεο  ηνπ πιέγκαηνο, κηα θπςειίδα ηνπ πιέγκαηνο 

ζην ζηξψκα i έρεη Z θνληηλφηεξνπο γείηνλεο, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο ιφγνο j i    

βξίζθεηαη ζην ζηξψκα  j. Καηά ζπλέπεηα: 
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0j i      εάλ j = i    θαη j-i 1 1     εάλ  j = i ±1,   (ην Z κπνξεί λα πάξεη ηηο 

ηηκέο: 4,6 ή 12).  

Αθνχ δελ ππάξρνπλ γείηνλεο  ζε κε-παξαθείκελα ζηξψκαηα, =0 j i   εάλ 2i j     

θαη κπνξνχκε λα γξάςνπκε:  

1

1
M

j i

j

 



     ,   1 i M                                                                                            (1.9) 

Γηα ηα δχν νξηαθά ζηξψκαηα (i =1 θαη ην i = Μ), πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε 

δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη κφλν έλα παξαθείκελν ζηξψκα, θαη έλα ηκήκα ηεο αιπζίδαο 

έρεη κφλν 0 1 1( ) (1 )Z Z      θνληηλφηεξνπο  γείηνλεο. Καηά ζπλέπεηα:  

1

1

1j i

j

 






  ,  1,i M                                                                                          (1.10) 

Τα ηκήκαηα κηαο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο ζπκβνιίδνληαη κε s=1,2, ..., r. Κάζε 

αιπζίδα κπνξεί λα έρεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ πηζαλψλ δηακνξθψζεσλ ζην πιέγκα. 

Φαξαθηεξίδνπκε κηα δηακφξθσζε, θαζνξίδνληαο ηνπο δείθηεο ζηξψκαηνο ζηνπο 

νπνίνπο βξίζθεηαη θάζε έλα απφ ηα δηαδνρηθά ηκήκαηα. Πρ: 

(1, )(2, )(3, )...( 1, )( , )i j k r l r m , πνπ δείρλεη φηη ην πξψην ηκήκα βξίζθεηαη ζην i, ην 

δεχηεξν ζην j, ην ηξίην ζην k, θ.ιπ.  

Δάλ έλα ηκήκα s ηνπνζεηεζεί  ζην i θαη ην s+1 ζην j, ν αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ 

ζέζεσλ ηνπ ηκήκαηνο s+1 ζε ζρέζε κε ην s είλαη Ε 0  εάλ j = i θαη Ε 1  εάλ j=i±1. 

Έλα δηκεξέο κε δηακφξθσζε (1, i)(2, j) κπνξεί λα έρεη LΕ
j i 

 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. 

Έλα ηξηκεξέο  έρεη 
2

j i k jLZ     ζέζεηο εάλ ε επηζηξνθή ζηελ ίδηα ζέζε  (backfolding) 

ηεο αιπζίδαο επηηξέπεηαη. 
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σ.1.2: Παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ γηα κηα αιπζίδα 10 ηκεκάησλ(r=10). Όινη νη 

ζπλδπαζκνί αλήθνπλ ζηελ δηακφξθσζε (1,1)(2,2)(3,2)(4,3)(5,3)(6,4)(7,4)(8,5)(9,6)(10,6). Απηφ ην 

παξάδεηγκα αληηζηνηρεί ζε έλα ηεηξαγσληθφ 2-δηάζηαην πιέγκα (Ε=4, 1 =1/4 , 0 =1/2). Ο νιηθφο  

αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηακφξθσζε είλαη 9 5 4

1 0 16Z    .       

 

Γηαθνξεηηθέο  δηακνξθψζεηο ζπκβνιίδνληαη  κε  c,d,… Δάλ ε δηακφξθσζε c γηα έλα 

πνιπκεξέο r βαζκνχ πνιπκεξηζκνχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αθνινπζία πνπ δίλεηαη 

παξαπάλσ, ν αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ ζε απηήλ ηελ δηακφξθσζε (ε 

ηνπνζέηεζε ζην πιέγκα ζπκπεξηιακβάλεη κηα νκάδα δπλαηψλ πνιπκεξηθψλ 

δηακνξθψζεσλ) δίλεηαη ζαλ: 
1 ...r

j i k i m kLZ   

    

Η ζρέζε  απηή κπνξεί λα γξαθεί  αιιηψο ζαλ:     

1r

cL Z  , κε 
1

, 1

1

( )
r

c s s c

s

 






                                                                               (1.11) 

θαη , 1 0)( s s c       αλ s θαη s+1  είλαη ζην ίδην ζηξψκα   ελψ   
, 1 1)( s s c      αλ είλαη 

ζε γεηηνληθά. 

Αθνχ ην 1rZ  είλαη ν αξηζκφο δηακνξθψζεσλ ζην ηήγκα γηα αιπζίδα  κε ην έλα 

άθξν δεκέλν,  ην  c   εδψ   κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ν ιφγνο ησλ ζπλδπαζκψλ ηεο 

δηακφξθσζεο c  πξνο απηψλ ζην ηήγκα.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αιπζίδσλ, φισλ ησλ δηακνξθψζεσλ ζα είλαη:  

c

c

n n                                                                                                                 (1.12) 
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Δξαγωγή ζςνάπηηζηρ μεπιζμού  

Η πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο  γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ζηαηηζηηθήο θπζηθήο θαη 

αξρηθά κε ηελ  παξαδνρή θαλνληθήο  νιφηεηαο. Γειαδή δερφκαζηε ζχζηεκα πνπ  έρεη 

ζηαζεξφ αξηζκφ ζσκαηηδίσλ, ζηαζεξφ φγθν θαη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. Τν ζχζηεκα 

ζεσξείηαη κέξνο ελφο  κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν είλαη απνκνλσκέλν. 

Οη κε δεζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηεο αιπζίδαο πξνζεγγίδνληαη κε ηελ παξαδνρή 

κέζνπ πεδίνπ. Τα ηκήκαηα ηνπ πνιπκεξνχο είλαη θαηαλεκεκέλα ηπραία πάλσ ζηηο L  

θπςειίδεο ηνπ θάζε ζηξψκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ηξηζδηάζηαην πξφβιεκα 

γίλεηαη κνλνδηάζηαην (ην ηειηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζα εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηνλ άμνλα  z ). Δπίζεο δερφκαζηε φηη ην πιέγκα είλαη πιήξσο θαηεηιεκκέλν 

θαη θάζε  ζέζε ζην πιέγκα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα  κφλν  ηκήκα.  

Γηα ηελ  ζπλάξηεζε κεξηζκνχ  ζα θάλνπκε ηελ πξνζέγγηζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

αζξνίζκαηνο πνιιψλ φξσλ κε ηνλ κέγηζην φξν (π.ρ. ζεσξνχκε κεδεληθέο 

δηαθπκάλζεηο  ππθλφηεηαο  ζηνπο άμνλεο x, y. Γηα ην ( )z  παίξλνπκε ηελ κέζε ηνπ 

ηηκή). Έηζη ζα απνηειείηαη απφ έλαλ εληξνπηθφ φξν: 

KT ln





                                                                                                             (1.13)  

θαη ηελ ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο 

0 0 0(1) (1) ( ) ( )
z

U Lu Lu KTL z z                                                              (1.14) 

Όπνπ: 

● Ω  είλαη ν αξηζκφο ησλ ηξφπσλ λα ηνπνζεηεζνχλ , , .........c edn nn κφξηα πνιπκεξνχο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηακνξθψζεσλ θαη 0 0 0

1 ,... ,......i mn n n  κφξηα δηαιχηε ζε πιέγκα Μ 

δηαθξίζεκσλ ζηξσκάησλ, L θπςειίδεο ην θαζέλα. 

●   ν αξηζκφο ησλ ηξφπσλ λα ηνπνζεηεζνχλ  n πνιπκεξηθέο αιπζίδεο ζε  πιέγκα  

nr  θπςειίδσλ ζε ηήγκα. 

● u ελέξγεηα πξνζξφθεζεο  ελφο ηκήκαηνο. 
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● 0u  ελέξγεηα  πξνζξφθεζεο δηαιχηε. 

● ρ  ε παξάκεηξνο αιιειεπίδξαζεο Flory-Huggins πνιπκεξνχο δηαιχηε.  

Η ζπλάξηεζε κεξηζκνχ ηειηθά δίλεηαη [2] απφ ηελ ζρέζε :  

  U/ KT

cQ(M,L,T, n ) e







                                                                                  (1.15) 

Ο αξηζκφο ησλ ηξφπσλ λα ηνπνζεηεζεί κηα αιπζίδα δηακφξθσζεο c ζε έλα άδεην 

πιέγκα  είλαη 1r

cL z  . Αλ ην πιέγκα είλαη ήδε θαηεηιεκκέλν ζα πξέπεη λα ινγηζηνχλ 

r παξάγνληεο δηφξζσζεο γηα θάζε κνλνκεξέο. Σχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε Bragg-

Williams ππνζέηνπκε φηη φιεο νη θπςειίδεο ζην ζηξψκα i έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα 

λα είλαη άδεηεο 1 /iv L , φπνπ iv   είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνεγνχκελα θαηεηιεκκέλσλ  

θπςειίδσλ ζην ζηξψκα i [2]. Ο αξηζκφο  ησλ πηζαλνηήησλ  ηνπνζέηεζεο κηαο 

αιπζίδαο, δηακφξθσζεο c είλαη:                                                                        

1 1

( , ) ( , )1 1
(1 / ) ( / ) ( )

r rr r

c k s c c k s cs s
L z v L z L L v  

 
      

φπνπ 
k(s,c)v  είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνεγνχκελα θαηεηιεκκέλσλ  θπςειίδσλ ζην ζηξψκα 

πνπ βξίζθεηαη ην κνλνκεξέο s, δηακφξθσζεο c.  

Ο αξηζκφο  ησλ ζπλδπαζκψλ (σ) ηνπνζέηεζεο  ηεο πξψηεο αιπζίδαο,  δηακφξθσζεο 

c, ζε έλα άδεην  πιέγκα είλαη: 

, 1

1

1 0

( / ) ( )
i c

i

rM
r

c i

i

z L L


  




 

                                                                                 (1.16) 

Σηξψκαηα ζηα νπνία ε δηακφξθσζε c δελ έρεη θαλέλα κνλνκεξέο (
,i cr =0) δελ 

ζπλεηζθέξνπλ ζην σ. Γηα ηηο cn  αιπζίδεο  ζηελ εμίζσζε (1.2.4) πξνθχπηεη ν φξνο  

( 1)
( / )c cn r n

c z L 
  ελψ     ,0, 1i c i cv n r    .    

Δπνκέλσο  (αλάινγα) ν  αξηζκφο δηακνξθψζεσλ  γηα  αιπζίδεο  c

c

n n     

πεξηγξάθεηαη απφ   ηελ ζρέζε:  
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1
( 1)

1 0

( ) ( / ) ( )
i

c

nM
nr n

c i

c i

n z L L


  




 

   ,                                                               (1.17) 

φπνπ 
,i i c c

c

n r n . 

Τα κφξηα ηνπ δηαιχηε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο L n
i

  ελαπνκείλαληεο 

θπςειίδεο θαη γηα θάζε ζηξψκα ππάξρνπλ 
1

( )
i i

L

iv n
L v




   δπλαηφηεηεο ηνπνζέηεζεο.  

 Άξα ηειηθά γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο κνλνκεξψλ θαη δηαιχηε ζην πιέγκα, φπνπ 

απνπζηάδνπλ θελέο θπςειίδεο, βξίζθνπκε: 

( 1)

0
1

1
( !) ( / )

! !

M
M r n c

c ic i

L z L
n n





                                                                           (1.18) 

αθνχ   
1

! ( !)
M M

i
L L


  . 

Τα παξαγνληηθά !cn  θαη 0 !in  έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κε δηαθξηζηκφηεηα.  

Σεκεηψλεηαη φηη δελ παίδεη ξφιν ε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ κνξίσλ πνιπκεξνχο  ή 

δηαιχηε. 

 

Πποζδιοπιζμόρ ζηαηιζηικού βάποςρ- Πολςδιαζποπά 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε δηαιχκαηα κε πνιπκεξή δηαθφξσλ κνξηαθψλ 

βαξψλ ζα ηξνπνπνηήζνπκε ιίγν ηνπο ζπκβνιηζκνχο [17]. Έλα καθξνκφξην i  

ζπκβνιίδεηαη ζαλ κηα αιπζίδα  κε κνλνκεξή  s=1… ir . Ο δηαιχηεο έρεη βαζκφ 

πνιπκεξηζκνχ 1. Δπίζεο αληί ηνπ ζπκβνιηζκνχ   
1

, 1

1

( )
r

c s s c

s

 






  ζα  ρξεζηκνπνηεζεί  

ν ζπκβνιηζκφο: 
ii i
rr 1 r 1c c c

i i is 2
Z (s / s 1) Z

 


       .                                            (1.19) 

Σηνλ θαηλνχξγην ζπκβνιηζκφ ζπκπεξηιακβάλνπκε θαη ηνλ αξηζκφ δηακνξθψζεσλ ζην 

bulk (ηήγκα)  ir 1
Z


. 

Οπφηε  ην Ω ζα δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
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1

1 ,

( )
!

!

c
i ir ncM

i

c
z i c i

L
L

n





                                                                                           (1.20) 

Σαλ θαηάζηαζε αλαθνξάο ( * ) ζεσξνχκε ηελ θαηάζηαζε πξηλ αλακηρζνχλ ηα 

ζπζηαηηθά. Αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην L κε ην i irn  θαη ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

ζπκβνιηζκφ  *

i   γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ δηεπζεηήζεσλ κηα αιπζίδαο ζην ηήγκα  

κε ηηκή 
1irZ


 παίξλνπκε ηελ ζρέζε: 

 
i

i
n

1 r *

i i i*

i i i

i

(r n )
(r n )!

n !




                                                                                       (1.21) 

Άξα      
 c

i

* *

i

i

Q(M,L,T, n ) U
exp( )

Q KT

 



                                                         (1.22) 

Αθνχ  ε ειεχζεξε ελέξγεηα F δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε :      

*F KT ln(Q / Q )                                                                                                  (1.23) 

 θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε Stirling ( ln( !) ln( )x x x x   ) ζα ηζρχεη :   

*

0 0
0 0 0

0 1 1

( (1) (1))
ln ( ) ln ( ) ( ) ( )

c M M
c i i i
i c

i c z zi

rn un u nF
n n z z n z z

KT L KT


  

  

  
    

 
    

                                                                                                                               (1.24) 

Με  νξηαθέο ζπλζήθεο   

 c c

0 i i

i 0 c

n (z) r (z)n L


  ,   (1 z M)                                                                (1.25)         

 θαη c

i i

c

n n , i 0                                                                                              (1.26) 

Σχκθσλα κε ηελ κέζνδν Lagrange  πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ( )a z   

θαη i   ειαρηζηνπνηψληαο ηελ ζπλάξηεζε Lagrange, ζπλαξηήζεη ηνπ ( 0)c

in i   θαη 

0 ( )n z  γηα δηαιχηε. Με ηνπο ζπληειεζηέο Lagrange α, ιακβάλνπκε ππφςε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο απνθιεηφκελνπ φγθνπ. 
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Έζησ ε ζπλάξηεζε ς : 

0

1 0 0

( )( ( ) ( ) ) ( ) /
M

c c c

i i i i i

z i c i c

F
a z n z r z n L n n L

KTL
 

  

                             (1.27) 

Θέηνληαο  ηα κεξηθά δηαθνξηθά κεδέλ  παίξλνπκε  

-γηα φιεο ηηο δηακνξθψζεηο  σο πξνο  c

in : 

*

0

1

ln 1 (1) ( ) ( ) ( ) 0
c M

c ci i i
i i ic

zi

rn u
r r z z a z

L KT


  

 

 
          

 
                             (1.28) 

- γηα φια ηα ζηξψκαηα  z  σο πξνο   0 ( )n z : 

0
0 1,ln ( ) 1 ( ) ( ) 0z

u
z z a z

KT
                                                                      (1.29) 

φπνπ 0 0( ) ( ) ( ) ( )
z z
n z z n z z    , θηι. Γειαδή ν νιηθφο αξηζκφο «επαθψλ»  

δηαιχηε-κνλνκεξνχο είλαη ίζνο  κε ηνλ αξηζκφ κνλνκεξνχο-δηαιχηε.  

Απαιείθνληαο ην ( )a z  απφ ηηο δχν παξαπάλσ εμηζψζεηο θαηαιήγνπκε ζηελ 

εμίζσζε πνπ δίλεη ηελ δηακφξθσζε ηζνξξνπίαο γηα αιπζίδα θάζε κεγέζνπο  c

in :  

( )

*
1

( )
c
i

c c M
r zi i

i

zi

n
C G z

L



 

    , 0i  .                                                                             (1.30) 

Σηελ παξαπάλσ ζρέζε ην ( )G z  είλαη ην ζηαηηζηηθφ βάξνο ηνπ κνλνκεξνχο (free 

segment probability) θαη δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

   0 1, 0( ) ( )exp( ( ) ( ) )s zG z z z z                                                                  (1.31) 

ην sx  είλαη ε παξάκεηξνο  ελέξγεηαο πξνζξφθεζεο αλά κνλνκεξέο (net adsorption 

energy per segment)   

0( ) /s u u kT    

ελψ 
1

i i i iC r exp( r 1)     
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Αιιηψο   ε ζηαζεξά θαλνληθνπνίεζεο γηα φιεο ηηο δηακνξθψζεηο c, δίλεηαη ζαλ:    

( /1)

i
i

i

n
C

LG r
   ,   0i                                                                                            (1.32)    

 Όπνπ 
( )*

1
( /1) ( / ) ( )

c
i

M r zc

i i i z
c

G r G z 


                                                        (1.33)   

είλαη ην ζηαηηζηηθφ βάξνο ηεο αιπζίδαο . 

Πξνθαλψο         
0 0
( ) 1 ( )ii
z z 


  . 

 

Κλάζμα όγκος 

Τν θιάζκα φγθνπ (volume fraction profile, θ(z)) ππνινγίδεηαη  κε βάζε ηνλ λφκν 

ζχλζεζεο (composition law). Τν κνλνκεξέο s πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν «πεξηπάηνπο» 

πνπ μεθηλνχλ απφ ηα δχν άθξα ηεο αιπζίδαο. Γειαδή : 

  
0 1

( ) ( , /1) ( , / ) / ( )
iN

i i

i s

z C G z s G z s r G z
 

                                                             (1.34) 

φπνπ εηζάγακε ηηο ζπλαξηήζεηο G(z,s/1) θαη G(z,s/ ir ) πνπ είλαη ηα ζηαηηζηηθά βάξε 

φισλ ησλ ππνδηακνξθψζεσλ απφ ηελ αξρή θαη απφ ην ηέινο ηεο αιπζίδαο, πνπ 

πξνβιέπνπλ ην κνλνκεξέο  s ζην ζηξψκα z. 

Αλ ( , /1)iG z r  είλαη ην ζηαηηζηηθφ βάξνο ησλ αιπζίδσλ βαζκνχ πνιπκεξηζκνχ i πνπ 

ην ηειεπηαίν κνλνκεξέο  ir  βξίζθεηαη ζην ζηξψκα z, ε άζξνηζε  ηνπ πάλσ ζε φια ηα 

ζηξψκαηα ζα είλαη ην ζηαηηζηηθφ βάξνο ( /1)iG r . Σην ( /1)iG r  ζπκπεξηιακβάλνληαη  

φιεο νη δπλαηέο δηακνξθψζεηο ησλ αιπζίδσλ i, πνπ είλαη ίζεο κε c c

iG (φπνπ  κε c  

ζπκβνιίδνληαη φινη νη πηζαλνί  «πεξίπαηνη»  ηεο αιπζίδαο ζηελ δηακφξθσζε c θαη 

c

iG  είλαη ην γηλφκελν  ησλ ζηαηηζηηθψλ  βαξψλ ησλ  ir   κνλνκεξψλ). Άξα: 

i i

z

G(r /1)= G(z,r /1) c c i
i

c i

n
G

C L
                                                                      (1.35) 
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ελψ   
i

( , )

G(z,r /1)=
i

c c

i

c z r

G                                                                                       (1.36) 

πνπ είλαη ηκήκα ηνπ ζηαηηζηηθνχ βάξνπο ( /1)iG r  

Γηα φιεο ηηο δηακνξθψζεηο ( , )ic z r ην ζηαηηζηηθφ βάξνο ηνπ κνλνκεξνχο (πάλσ ζηελ 

αιπζίδα) ir , ( )c

i iG r  είλαη ίζν κε ην ( , )i iG z r . Δπίζεο ην c  κπνξεί λα ρσξηζηεί ζην 

ζηαηηζηηθφ βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ δεζκνχ ( / 1)c

i ir r   θαη ην γηλφκελν ησλ 

ζηαηηζηηθψλ βαξψλ  ησλ ir -2  δεζκψλ [18] : 

i

c c c

i i i i i i

c(z,r )

G(z,r /1)=G(z,r ) [ (r / r 1) (r 1/1)G (r 1/1)]                                            (1.37) 

Αθνχ ην κνλνκεξέο ir  βξίζθεηαη  ζην ζηξψκα z, ππάξρνπλ κφλν ηξεηο δπλαηέο 

ζέζεηο γηα ην κνλνκεξέο  1ir  :  z-1 ,  z  , z+1. Έηζη ην άζξνηζκα γξάθεηαη ζαλ: 

( , )

1 0 1

[ ( / 1){ ( 1/1) ( 1/1)}]

( 1, 1/1) ( , 1/1) ( 1, 1/1)

i

c c c

i i i i

c z r

i i i

r r r G r

G z r G z r G z r

 

  

   

       


 

Γηα φια ηα κνλνκεξή [1, 1]is r   

1 0 1( 1, /1) ( , /1) ( 1, /1) ( , /1)G z s G z s G z s G z s                                        (1.38) 

ελψ  i i iG(z,r /1)=G(z,r ) ( , r 1/1)G z                                                                    (1.39) 

δειαδή ε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο αιπζίδαο r κνλνκεξψλ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε 

φξνπο ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο αιπζίδαο r-1 κνλνκεξψλ.  

Με ηελ ίδηα ινγηθή : 

G(z,s/1)=G(z,s) ( , 1/1)G z s                                                                              (1.40) 

iG(z,s/r )=G(z,s) ( , 1/ )iG z s r                                                                             (1.41) 
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Δπεηδή ε ππνδηακφξθσζε πξνο ηα εκπξφο G(z,s/1) πνπ πξνβιέπεη ην κνλνκεξέο s 

ζην ζηξψκα  z είλαη ίδηα γηα αιπζίδεο δηαθφξσλ βαζκψλ πνιπκεξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ 

λα βξνχκε ην s κνλνκεξέο θάζε αιπζίδαο θάζε βαζκνχ πνιπκεξηζκνχ, ππνινγίδνπκε 

πξψηα ηε G(z,s/1)  θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ην G(z,s/ ir ) πξνζδηνξίδνπκε επαθξηβψο ην s 

κνλνκεξέο. Μαζεκαηηθά απηφο ν ζπιινγηζκφο δηαηππψλεηαη σο εμήο : 

 
max

1

1
( ) ( , /1) ( , / )

( )

r

k

s

z G z s G z s r s
G z




                                                              (1.42) 

φπνπ ην κφξην k  έρεη βαζκφ πνιπκεξηζκνχ kr =k   ,  max1,...k r  

 

Σπλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη: 

● ( ,1/1) ( )G z G z                                                                                                  

● ( , /1) ( , 1/1) ( )G z s G z s G z                                                                           

● 1 0 1( , 1/1) ( 1, 1/1) ( , 1/1) ( 1, 1/1)G z s G z s G z s G z s                     

● (0, /1) 0G s                                                                                                        

θαη   

● max

max max( , / ) ( )
r

G z r r C G z                                                                                

●    ( , / ) ( , 1/ 1 ) ( ) ( )k k sG z s r s G z s r s G z C G z           

                               ( )[ ( , 1/ 1 ) ]k sG z G z s r s C                                         

● / ( /1)s sC n LG s                                                                                              

●
1

( /1) ( , /1)
M

z
G s G z s


                                                                                    

 

Σε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε επθακςία ηνπ 

πνιπκεξνχο εηζήρζε έλα παξάγνληαο Boltzmann πνπ επεξεάδεη ην ζηαηηζηηθφ βάξνο 
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ησλ δηακνξθψζεσλ επλνψληαο ηηο πην ξεαιηζηηθέο αλάινγα κε ηελ επθακςία ηεο 

αιπζίδαο [19-21]. Η ηδέα απηή αλαιχεηαη παξαθάησ κε ηα θαηλνχξγηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο δίλνπκε ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ θαηλνχξγηα κέζνδν.  

Οη ζεσξίεο κέζνπ πεδίνπ θαη εηδηθά ζηελ αξηζκεηηθή ηνπο κνξθή, παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή αμηνπηζηία ζηελ κειέηε πνιιψλ πεηξακαηηθψλ ζπζηεκάησλ, αθφκα 

κάιηζηα θαη φηαλ νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη αζζελείο. Παξφια απηά απνηπγράλνπλ 

κεξηθψο ζε πεξηπηψζεηο πνιχ θαιψλ δηαιπηψλ θαη κηθξψλ πνιπκεξηθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ, φπνπ νη αιπζίδεο, πνπ πεξηβάιινληαη απφ δηαιχηε (swollen), κφιηο 

πνπ αιιειεπηδξνχλ [22]. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη δηαθπκάλζεηο ζηελ ππθλφηεηα 

είλαη κεγάιεο θαη ηα ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα απφ ηελ ζεσξία 

θιηκάθσζεο θαη ην κνληέιν ησλ ραλδξψλ (“blob”). Με ηελ εηζαγσγή κηαο 

θαηλνχξγηαο πξνζέγγηζεο ζηελ αξηζκεηηθή ζεσξία κέζνπ πεδίνπ, εκπλεπζκέλεο απφ 

ην κνληέιν ησλ ραλδξψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κέζνπ πεδίνπ ηψξα γηα ηελ κνλάδα 

πνιπκεξέο-δηαιχηεο πνπ ην πεξηβάιεη (ή φιν καδί «κπινθ»), δηεπξχλακε ηελ 

αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ SCF. Όπσο ζα θαλεί ζηα ηξία θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ζπγθξηλφκελα κε ην πείξακα θξίλνληαη εμαηξεηηθά. Δηδηθά γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πξνζξφθεζεο αιπζίδσλ ζε ζρήκα αζηεξηνχ φπνπ νη θιάδνη είλαη ηζρπξά 

επηκεθπκέλνη, «θαιά δηαιπκέλνη» θαη κφιηο πνπ αιιειεπηδξνχλ αζζελψο κεηαμχ 

ηνπο. Δπίζεο ε θαηλνχξγηα (κπινθ) πξνζέγγηζε δίλεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ 

κειέηε νιηγνκεξψλ, φπνπ ε παξαδνρή ηεο αλαιπηηθήο SCF γηα «ηζρπξή επηκήθπλζε 

ησλ αιπζίδσλ» (“strong stretching limit”) κε ηελ επίπησζε πνπ έρεη απηφ ζηνλ 

ππνινγηζκφ (ππεξεθηίκεζε) ηνπ εληξνπηθνχ παξάγνληα, απνδεηθλχεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθή [23].   
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2.  ΜΠΛΟΚ ΜΔΘΟΓΟ - ΠΡΟΓΔΜΔΝΔ ΑΛΤΙΓΔ 

 

Σε παιαηφηεξεο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο κέζνπ πεδίνπ, νη εηζεγκέλεο δηακνξθψζεηο 

πεξηνξίδνληαλ απφ ην πιέγκα εκπνδίδνληαο ηελ απνηχπσζε πην ξεαιηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ καθξνκνξίνπ. Απφ ηελ άιιε ε εηζαγσγή ηνπ πιέγκαηνο, 

πεξηνξίδνληαο ηηο δπλαηέο δηακνξθψζεηο θάλεη δπλαηή ηελ αληηκεηψπηζε  

ξεαιηζηηθψλ πνιπκεξηθψλ ζπζηεκάησλ ζε εθηθηνχο ππνινγηζηηθνχο ρξφλνπο. Με ηελ 

κπινθ κέζνδν κέζνπ πεδίνπ, επηδηψμακε απφ ηελ κηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

δηαθξηηνπνίεζεο κε ζρεδφλ αηνκηζηηθή ιεπηνκέξεηα ησλ δηακνξθψζεσλ  κέζα ζηα 

«παθέηα δπλαηψλ δηακνξθψζεσλ» πάλσ ζην πιέγκα (βι. ζρ.1.2) , θαζψο θαη λα 

εηζάγνπκε θαηλνχξγηεο πνιπκεξηθέο ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο ή λα απνθιείζνπκε 

άιιεο αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο φπσο απηή εθηηκάηαη απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή κεραληθή. Δπίζεο είλαη δπλαηφ κε ηελ ρξήζε ηεο κπινθ πξνζέγγηζεο παξά 

ηελ πιεγκαηηθή απεηθφληζε (δηαθξηηνπνίεζε) ηνπ ρψξνπ λα απνδνζεί ζε θάζε 

καθξνκνξηαθή δηακφξθσζε ν ειεχζεξνο φγθνο πνπ ηεο αλαινγεί. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε εηζαγσγή έηνηκσλ (κπινθ) δηακνξθψζεσλ κηθξνχ ηκήκαηνο πνιπκεξνχο (3 κε 6 

κνλνκεξή) εγθισβηζκέλα ζε θπςειίδα αθκήο κεγαιχηεξνπ ηνπ ηκήκαηνο Flory. Η 

θαηλνχξγηα κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε έδεημε φηη αθφκα θαη ρσξίο ηελ πιήξε 

εθκεηάιιεπζε ηεο αηνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ επηηξέπεη ε κέζνδνο, ηα 

απνηειέζκαηα ζπγθξηλφκελα κε ην πείξακα παξνπζηάδνπλ ζαθή βειηίσζε απφ 

πξνεγνχκελεο εθδνρέο ηεο αξηζκεηηθήο ζεσξίαο κέζνπ πεδίνπ. Πέξα φκσο απφ ηελ 

βειηίσζε ηεο καθξνζθνπηθήο ζπκθσλίαο παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα αθξηβέζηεξεο 

εηθφλαο ησλ δηακνξθψζεσλ ηνπ πνιπκεξνχο ζε θάζε ζεκείν ηνπ πιέγκαηνο θαη 

αθξηβέζηεξνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζηαηηζηηθνχ βάξνπο (ζπλεηζθνξάο ζην ζπλνιηθφ 

θιάζκα φγθνπ) θάζε δηακφξθσζεο. Έηζη παξνπζηάδνπκε παξαδείγκαηνο ράξηλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ησλ δηαπινθψλ ή ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αιπζίδσλ. 

 

Μονηελοποίηζη  

Σχκθσλα κε ηελ κέζνδν ην πνιπκεξέο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη κέζα ζε έλα ζσιήλα 

ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο. Οη δηακνξθψζεηο ηνπ ζσιήλα, απνηεινχκελνπ απφ κπινθ 

ηκήκαηα είλαη πνπ πεξηνξίδνληαη απφ ην πιέγκα. Δλψ ε αιπζίδα πνιπκεξνχο κέζα 

ηνπ αλαπηχζζεηαη ζε ζρεδφλ ζπλερή ρψξν (ζρ.2.1).  



-46- 

 

 

σ.2.1: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο κέζα ζην κπινθ πιέγκα. 

 

Αλ θαη έρνπκε έλα ηξηζδηάζηαην (xyz) θπβηθφ πιέγκα κε αθκή θπςειίδαο φζν ην 

ηκήκα Kuhn ε εηζεγκέλε πνιπκεξηθή αιπζίδα απνηειείηαη απφ ηκήκαηα Flory [1,2]. 

Έηζη ε θπςειίδα πεξηέρεη φρη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πνιπκεξνχο αιιά ζηελ 

πεξίπησζε δηαιχκαηνο γεκίδεη κε δηαιχηε. Οη θπςειίδεο πνπ πεξηέρνπλ πνιπκεξέο 

θαη δηαιχηε νλνκάδνληαη «κπινθ πνιπκεξνχο» ελψ εθείλεο πνπ έρνπλ κφλν δηαιχηε 

«κπινθ δηαιχηε». Η κέζνδνο νλνκάδεηαη block-nSCF θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα 

αλαθέξεηαη σο bnSCF. 

Θεσξνχκε, φπσο θαη ζε παιαηφηεξεο κεζφδνπο nSCF, ζηεξεή επηθάλεηα πνπ 

ηνπνζεηείηαη παξάιιεια πξνο ην επίπεδν xy θαη ζηξψκαηα παξάιιεια πξνο απηή, 

πάλσ ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη ε κπινθ-αιπζίδα. Αξηζκνχκε μεθηλψληαο απφ εθείλν 

πάλσ ζηελ επηθάλεηα, κε z=1,2,…M. Σην ζηξψκα Μ ε επηθάλεηα ζεσξνχκε φηη έρεη 

αζήκαληε επίδξαζε. Αλ ζην ζχζηεκα ππάξρεη θαη δεχηεξε επηθάλεηα ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην z=M (ζα αλαθέξεηαη) νπφηε ηφηε ην ζεκείν κε επίδξαζεο ησλ 

επηθαλεηψλ κεηαηίζεηαη ζην κέζν ηεο απφζηαζεο (Μ/2). Κάζε ζηξψκα έρεη πάρνο φζν 

κία θπςειίδα ελψ πεξηέρεη L  απφ απηέο. Κάζε θπςειίδα πεξηέρεη Z πιεζηέζηεξνπο 

γείηνλεο απφ ηνπο νπνίνπο 0  βξίζθνληαη ζην ίδην ζηξψκα θαη 1  
ζε γεηηνληθά 

ζηξψκαηα. Ο αξηζκφ ζχληαμεο ηνπ πιέγκαηνο (Z) αληαλαθιά ηα ζεκεία ζπκκεηξίαο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πιέγκα (Ε=6 γηα θπβηθφ πιέγκα κε 0 =4/6 θαη 1 =1/6). 

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπκε έλα ζχζηεκα ζηαζεξνχ φγθνπ θάζε θπςειίδα ζα 
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πξέπεη λα θαηαιακβάλεηαη απφ αθξηβψο έλα κπινθ (πνιπκεξνχο ή ζθέηνπ δηαιχηε). 

Η αιπζίδα ησλ κπινθ αλαπαξηζηάηαη κε r
i

 
δηαζπλδεδεκέλα ηκήκαηα αξηζκεκέλα σο 

s=1,2,..., ir . Ο δείθηεο i  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηνλ ηχπν ηεο αιπζίδαο. Έλαο 

πξφζζεηνο δείθηεο j ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηελ πνιπδηαζπνξά. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ε ηκεκαηηθή πνιπκεξηθή δηακφξθσζε κέζα ζην 

κπινθ, ρξεζηκνπνηνχκε ην ζχκβνιν sc, sc=1,2,…, scnum ,  φπνπ scnum   είλαη ν 

αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δηακνξθψζεσλ κέζα ζην κπινθ. Μηα ή πεξηζζφηεξεο  

δηακνξθψζεηο  sc κπνξεί λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα κπινθ (sg) φπνπ  sg =I or L (νη 

V ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ L νκάδα). Σην ζρ.2.2 

παξνπζηάδνπκε ηηο πηζαλέο ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο κέζα ζε έλαλ κπινθ. 

 

 

 

 

 

σ.2.2: Πηζαλέο ηκεκαηηθέο πνιπκεξηθέο δηακνξθψζεηο (sc) κέζα ζε κία θπςειίδα (κπινθ) ηνπ 

πιέγκαηνο. 

 

Όπσο θαίλεηαη  ζην ζρ.2.2 ε αλαπαξάζηαζε ηεο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο  γίλεηαη 

ζηνλ ηξηζδηάζηαην (3D) ρψξν. Ωο εθ ηνχηνπ, ε L  δηακφξθσζε, αληηζηνηρεί ζε νθηψ 

ηζνδχλακα πνιπκεξηθά κπινθ, πνπ επηηπγράλνληαη θαηά ηελ πεξηζηξνθή ησλ δχν L 

κπινθ θαηά ηνλ άμνλα (ζπληεηαγκέλε) z (sc=4…11, ζρ.2.2). Καη' απηφ ηνλ ηξφπν, αλ 

θαη ην θιάζκα φγθνπ εμαξηάηαη κφλν απφ  άμνλα z, κπνξνχκε επίζεο λα 

sc=12 sc=13 sc=14 sc=15 

sc=16 sc=17 

sc=1 sc=2 sc=3 

sc=8 

sc=4 sc=7 sc=5 sc=6 

sc=9 sc=10 sc=11 
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ππνινγίζνπκε αιιά θαη λα επεξεάζνπκε ηελ πνιπκεξηθή δηάηαμε θαη ζηνπο δχν 

άιινπο άμνλεο. 

Κάζε αιπζίδα απφ κπινθ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη  έλαλ κεγάιν αξηζκφ πηζαλψλ 

δηακνξθψζεσλ ζην πιέγκα (ζρ.2.1). Η δηακφξθσζε (c) θαζνξίδεηαη κε ηε 

δηεπθξίληζε ησλ αξηζκψλ ζηξψκαηνο ζηνπο νπνίνπο θάζε έλα απφ ηα δηαδνρηθά 

κπινθ (s)  βξίζθεηαη (δει. c  {( 1s 1,z z  ), ( 2s 2,z z  ),...... ( i
j

i

j r
s r ,z z  )}). Ο 

αξηζκφο ησλ κπινθ αιπζίδσλ (i,j)  ζηε δηακφξθσζε (c) ζπκβνιίδεηαη σο c

( i , j )n . Οη 

κπινθ αιπζίδεο θαηαλέκνληαη ζηηο δηάθνξεο πηζαλέο δηακνξθψζεηο (ζχλνια 

δηακνξθψζεσλ { n i j
c

( , ) }) ζην πιέγκα κε ζηαηηζηηθά βάξε αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα θαη 

ηελ εληξνπία θάζε δηακφξθσζεο. Η θαηάιιειε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δνζεί 

ζηα πιαίζηα ηεο ζηαηηζηηθήο θπζηθήο κε ηε βνήζεηα ηεο κεγάιεο θαλνληθήο 

ζπλάξηεζεο κεξηζκνχ (grand canonical partition function). Η ζπλάξηεζε κεξηζκνχ 

είλαη έλα άζξνηζκα φξσλ, θαζέλα ζρεηηδφκελν κε κηα ζπγθεθξηκέλε δηακφξθσζε ηεο 

κπινθ αιπζίδαο πνπ γεκίδεη ην πιέγκα. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ δπλαηψλ ηξφπσλ θαηαλνκήο ηεο κπινθ αιπζίδαο ζηηο 

δηαζέζηκεο ζέζεηο πξαγκαηνπνηείηαη επθνιφηεξα φηαλ είλαη πάλσ ζε πιέγκα. Σηελ 

ηζνξξνπία νη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο θαηαλέκνληαη ζηηο δηάθνξεο πηζαλέο 

δηακνξθψζεηο, πνπ ηψξα δελ πεξηνξίδνληαη απζηεξά απφ ην πιέγκα (ην πιέγκα 

πεξηνξίδεη ηηο δηακνξθψζεηο ηνπ κπινθ «ζσιήλα») θαη έηζη ψζηε ε ειεχζεξε 

ελέξγεηα λα είλαη ζην ειάρηζηφ ηεο. Δπίζεο θάλνπκε ηελ ππφζεζε ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ αζξνίζκαηνο φξσλ ζηε ζπλάξηεζε κεξηζκνχ απφ ηνλ κέγηζην 

φξν ηνπ (δει. κεδεληθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ππθλφηεηαο ζηηο (x,y) θαηεπζχλζεηο). 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κηα έθθξαζε γηα ηνλ αξηζκφ κνξίσλ  c

( i , j )n , ηνπ ηχπνπ i, ησλ  

αιπζίδσλ  κεγέζνπο rj
i , ζηε δηακφξθσζε  c, ειαρηζηνπνηνχκε ην θπζηθφ ινγάξηζκν 

ηνπ κέγηζηνπ φξνπ ηεο ζπλάξηεζεο κεξηζκνχ ζπλαξηήζεη ηνπ c

( i , j )n , ππφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ πιήξνπο θάιπςεο ηνπ πιέγκαηνο. Έηζη ιακβάλνπκε ηελ αθφινπζε 

έθθξαζε [1]: 

c *c *M
( i , j ) ic i i

jic c
z 1j ( i , j )

n 1 (U U )
ln ln 1 r ( z )a( z )

L r kT kT n

     
             


 

                       (2.1) 
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Απηή ε έθθξαζε γηα ην n i j
c

( , )  απνηειείηαη απφ έλαλ εληξνπηθφ φξν πνπ πεξηιακβάλεη: 

- ηνλ παξάγνληα ζπλεθηηθφηεηαο c ,  

- κηα άπσζε ζθιεξψλ ζθαηξψλ (δπλακηθφ απνθιεηφκελνπ φγθνπ) κέζσ ησλ 

ζπληειεζηψλ Lagrance α(z) (πιήξε θάιπςε πιέγκαηνο), 

- ηα ρεκηθά δπλακηθά ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζηάζεηο αλαθνξάο γηα θάζε ζπζηαηηθφ i, 
 

*

i i  ,  

-ηηο ελέξγεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη δηακνξθψζεσλ ησλ αιπζίδσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε αλαθνξάο *U U  (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επθακςίαο ηεο 

αιπζίδαο).   

Γηα ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ κπινθ ( o0 , o90  θαη o180 ), 

ππάξρνπλ απαγνξεχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ζπλνρή ηεο πνιπκεξηθήο 

αιπζίδαο. Όηαλ θακία καθξνκνξηαθή ζπλνρή δελ επηηπγράλεηαη ζε έλα δεπγάξη 

δηαδνρηθψλ κπινθ, ε ελέξγεηα ηνπ αληίζηνηρνπ δεζκνχ ζηελ κπινθ αιπζίδα, είλαη 

άπεηξε (γηα παξάδεηγκα ν δεζκφο γηα κπινθ κε sc=1  θαη sc=2, έρεη άπεηξε ελέξγεηα 

αλεμάξηεηα απφ πσο γίλεηαη ε επαθή). Η αλάπηπμε ηεο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο 

επηηπγράλεηαη απφ ηελ δηαδνρή δηαθνξεηηθψλ κπινθ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ 

ζπλερή ρψξν. Δάλ επηηξέπεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ πνιπκεξνχο, ε ελέξγεηα δεζκψλ ηεο 

κπινθ αιπζίδαο πεξηγξάθεη ηηο ελεξγεηαθέο ζπλεηζθνξέο απφ ηα δπλακηθά ζηξέςεο, 

θάκςεο θαη δεζκψλ ηνπ πνιπκεξνχο. Έηζη ζε θάζε κπινθ εκθαλίδεηαη πιήζνο 

ελεξγεηψλ δεζκψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην πιήζνο ησλ δπλαηψλ ηκεκαηηθψλ 

δηακνξθψζεσλ κέζα ζην κπινθ. Απφ εθεί πξνθχπηεη θαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

δηακνξθψζεσλ πεξηζζφηεξσλ απφ εθείλσλ πνπ επηηξέπεη ε παξαδνζηαθή πιεγκαηηθή 

απεηθφληζε πξνεγνχκελσλ nSCF. Πξνθεηκέλνπ (ζε απηή ηελ εξγαζία) λα απνθεπρζεί 

ε εηζαγσγή φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ κπινθ δεζκψλ, αληηζηνηρνχκε 

θάζε κία απφ ηηο ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο ζε κηα απφ ηηο  νκάδεο  I  θαη  L. Καη' 

απηφ ηνλ ηξφπν αλ θαη νη δηακνξθσκέλεο γσλίεο δελ πεξηνξίδνληαη απφ ην πιέγκα, ηα 

κπινθ πεξηγξάθνληαη απφ κφλν δχν  ζηαηηζηηθά βάξε (δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο). 

Μεγαιχηεξε (αηνκηζηηθή) ιεπηνκέξεηα ζηελ δηαθξηηνπνήζε ησλ δπλαηψλ 

καθξνκνξηαθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί πεξηζζφηεξα ζηαηηζηηθά βάξε.  

Κάζε δηακφξθσζε ηκήκαηνο πνιπκεξνχο πεξηέρεηαη κέζα ζηελ ζηνηρεηψδε 

θπςειίδα ηνπ πιέγκαηνο. Δπίζεο ν αξηζκφο ησλ κνλνκεξψλ πνπ ηελ απνηεινχλ είλαη 

ζηαζεξφο. Αλαθέξνπκε φηη ην πνιπκεξηθφ ηκήκα ηνπ επφκελνπ κπινθ πξέπεη λα 
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αξρίδεη ζην ζεκείν φπνπ ην ηκήκα ηνπ πξνεγνχκελνπ κπινθ ηειεηψλεη. Έηζη ε 

ελέξγεηα ησλ κπινθ δεζκψλ εμαξηάηαη επίζεο θαη απφ ην i . Κάζε ελέξγεηα δεζκψλ 

( b ) ζπλδέεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν παξάγνληα Boltzmann b b Bexp( / k T )   .  Σην 

παξάξηεκα (πίλ.Π.1) παξνπζηάδνπκε ηηο δπλαηέο ελέξγεηεο δεζκψλ. Καηά ηα γλσζηά 

[1-3] θαη εθφζνλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη νη δπλαηέο L θαη I ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο, 

ν παξάγνληαο απηφο ζπζρεηίδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηελ παξάκεηξν ( C ). Η ελέξγεηα 

δηακνξθψζεσλ δίλεηαη απφ ηελ έθθξαζε:   

1

i
jr **

c s;i;c i ,sS S
( i , j )

i c sB

U U
n

k T kT


 

 
 .                                                                        (2.2) 

Δίλαη  ινγηθφ λα ππνηεζεί φηη νη δηάθνξεο πνιπκεξηθέο  δηακνξθψζεηο δελ 

θαηαιακβάλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απζηεξά ηνλ ίδην (ειεχζεξν) φγθν. Σε 

πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε δηακνξθψζεηο κε κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηνλ κέζν 

φγθν (γηα ξαβδφκνξθα κνλνκεξή), φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ 

πνιπκεξνχο, ε  ηκεκαηηθή δηακφξθσζε L, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην φγθν θπςειίδαο 

θαη έρεη πςειφηεξε ελέξγεηα, κπνξεί λα ππνηεζεί φηη θαηαιακβάλεη κεγαιχηεξν φγθν. 

Πξνθαλψο, ζεσξνχκε φηη έλα ηδαληθφ πνιπκεξέο («ηπραίνο πεξίπαηνο») απνηειείηαη 

απφ ηα δηάθνξα κπινθ ζε ηέηνην πνζνζηφ (πεξίπνπ 1/6 γηα κπινθ κε sg=Ι ) πνπ ε 

κέζε πνιπκεξηθή ππθλφηεηα είλαη φπσο εθείλε πνπ κεηξηέηαη πεηξακαηηθά. 

Δπίδξαζε ζηηο επηθξαηέζηεξεο πνιπκεξηθέο δηακνξθψζεηο έρνπλ θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ γεηηνληθψλ κνξίσλ ζην δηάιπκα, ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

ζπγθέληξσζε ηνπ πνιπκεξνχο. Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πνιπκεξηθψλ 

ηκεκάησλ θαη ησλ κνξίσλ δηαιχηε ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ παξάκεηξν ρ, 

ζχκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε κέζνπ πεδίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηδέα ηεο ζεσξίαο 

Flory-Huggins. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεσξίαο ε ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

θάζε δεπγαξηνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ εηδψλ δίλεηαη απφ ην γηλφκελν ηνπ 

θιάζκαηνο φγθνπ θάζε είδνπο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε κηα παξάκεηξν 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο. Σηελ ζπλέρεηα επηθεληξσλφκαζηε ζηελ 

πεξίπησζή πνπ ην δηάιπκα απνηειείηαη απφ κφλν έλα δεπγάξη δχν δηαθνξεηηθψλ  

ρεκηθψλ εηδψλ, ζεκεηψλνληαο φηη ε κεζνδνινγία καο ηζρχεη γηα νπνηνδήπνηε αξηζκφ 

ρεκηθψλ εηδψλ. Τα δχν ρεκηθά είδε είλαη έλα νκνπνιπκεξέο θαη ν δηαιχηεο πνπ 

ζπκβνιίδνληαη κε A θαη B αληίζηνηρα. Δληνχηνηο, ζηελ κέζνδν καο νη πξνθχπηνπζεο 
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αιιειεπηδξάζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ κπινθ αιπζίδσλ θαη κεηαμχ πνιπκεξηθψλ αιπζίδσλ). Πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε εηζαγσγή πνιιψλ παξακέηξσλ, εηζαγάγακε κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ 

νπνία φιεο νη αιιειεπηδξάζεηο πξνέξρνληαη απφ ηε βαζηθή κεηαμχ ηνπ πνιπκεξνχο 

θαη ηνπ δηαιχηε. Φξεζηκνπνηνχκε ην ζχκβνιν  
b

AI  (
b

AL ) γηα ην θιάζκα φγθνπ ζην 

πιέγκα ηνπ κπινθ πνπ πεξηέρεη ηε  δηακφξθσζε  ηκήκαηνο I (L) θαη ην ζχκβνιν  
in

AI   

(
in

AL ) γηα ην θιάζκα φγθνπ ηνπ πνιπκεξηθνχ ηκήκαηνο κέζα ζην κπινθ  (ή ην 

εζσηεξηθφ θιάζκα φγθνπ ην νπνίν έρεη ζηαζεξή ηηκή). Τν θιάζκα φγθνπ ηνπ δηαιχηε 

κέζα ζην  I-κπινθ (L-κπινθ) είλαη  
in

BI   (
in

BL ). Τν ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ ηνπ 

πνιπκεξνχο ζην δηάιπκα ζπκβνιίδεηαη σο   θαη είλαη ην άζξνηζκα ηνπ πνιπκεξνχο 

ζηηο δηακνξθψζεηο  I  θαη  L ( AI  θαη AL  αληίζηνηρα). Δπηπιένλ ην θιάζκα φγθνπ ηνπ 

κπινθ-δηαιχηε είλαη 
b

B   θαη ην ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ ηνπ δηαιχηε είλαη  . 

Καηφπηλ ηνχηνπ ε ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο πεξηγξάθεηαη σο:  

* M
i * *F F

A AB B ( i , j ) j Ai AB Bi

z 1 i

U U 1
L ( z ) ( z ) n r

kT 2 

  
  

 
                                           (2.3) 

φπνπ *

Ai  θαη *

Bi  είλαη ηα θιάζκαηα φγθνπ ζηηο θαηαζηάζεηο αλαθνξάο. 

Δάλ ππνζέζνπκε κεδεληθή ηελ ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο (θαη δηακφξθσζεο) ζηελ 

θαηάζηαζε αλαθνξάο, ηφηε ε εμ.(2.3) γηα ηελ κε νκνγελή θαηάζηαζε ζην ζηξψκα z 

κπνξεί λα μαλαγξαθεί σο: 

A AB B AI AB B AL AB B

b in b in b in b b in b in b in b

AI AI AB B BI AI BL AL AL AL AB B BL AL BI AI

L L L
( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z )

2 2 2

L L
( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z )

2 2

      

         

        

               

  

 

b in b b in in b b in in b

AI AI AB B AI AI AB BI AI AI AI AB BL AL

L L L
( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z )

2 2 2
                      
  

b in b b in in b b in in b

AL AL AB B AL AL AB BL AL AL AL AB BI AI

L L L
( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z )

2 2 2
                    

  

                                                                                                                                 (2.4). 

Οη ππνγξακκηζκέλεο πνζφηεηεο απνηεινχλ ηηο «επαγφκελεο» παξακέηξνπο 

αιιειεπίδξαζεο (ρ) γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο πάλσ ζην κπινθ-πιέγκα. 
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Τν ζχζηεκα πεξηγξάθεηαη κε κηα πξνζέγγηζε κέζνπ πεδίνπ θαη κε ηελ ελέξγεηα ηνπ 

κπινθ bu (z) λα εμαξηάηαη κφλν απφ ην είδνο (b=AI, AL θαη B εδψ). Σηελ πεξίπησζή 

καο ηα δχν ρεκηθά είδε πεξηγξάθνληαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά κπινθ. Τα δχν 

πνιπκεξηθά κε δηαθνξεηηθέο ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο (I θαη L) θαη έλα κπινθ 

δηαιπηή. Γεληθά, ηζρχεη:          

ref

b b

b

U/L
u (z)=kTα(z)+  +u

( z )






                                                                                    (2.5) 

Έπεηηα εηζάγνπκε ην ζηαηηζηηθφ βάξνο ηνπ πνιπκεξηθνχ κπινθ bu ( z ) / kT
G( z ) e


 . 

Τν ζηαηηζηηθφ απηφ βάξνο είλαη αλάινγν πξνο ηελ πηζαλφηεηα ηεο εχξεζεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ηκήκαηνο ζην ζηξψκα  z  ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εχξεζε ηνπ 

ζηελ νκνγελή θάζε (bulk). Τν ζηαηηζηηθφ βάξνο γηα ηελ εχξεζε ηεο άθξεο κηαο 

αιπζίδαο απνηεινχκελεο απφ s ηκήκαηα ζην ζηξψκα z, G(z;s), θαζνξίδεηαη 

αλαδξνκηθά θαη κε βάζε ην G(z). Ο «πεξίπαηνο» απφ ηελ αξρή ηεο αιπζίδαο δίλεηαη 

απφ ηελ ζρέζε (s>1):     

sc sgG( z,s |1) G( z,s ) G( z,s 1|1)                                                           (2.6a) 

Όπνπ 
sc sc

sc sc

sc sc

num num 1

i s ,( s 1 ) ,i sc

s 1 ( s 1 ) 1 i 1

G( z,s 1|1) G( z i,( s 1) |1)




   

                          (2.6b) 

Δλψ απφ ην ηέινο (s<r):      

sc sgG( z,s | r ) G( z,s ) G( z,s 1| r )                                                                     (2.7a)   

Όπνπ 
sc sc

sc sc

sc sc

num num 1

i s ,( s 1 ) ,i sc

s 1 ( s 1 ) 1 i 1

G( z,s 1| r ) G( z i,( s 1) | r )




   

      .                   (2.7b) 

Όιεο νη ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο I, έρνπλ ζηαηηζηηθφ 

βάξνο  IG( z,s )  θαη θιάζκα φγθνπ 
b

AI . Δπίζεο φιεο  νη ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο L 

θαη V έρνπλ ζηαηηζηηθφ βάξνο LG( z,s )  θαη θιάζκα φγθνπ
b

AL . Δπίζεο αλαθέξνπκε 

φηη ν δείθηεο  ησλ ηκεκαηηθψλ δηακνξθψζεσλ (sc), (πηλ.Π.1, πνπ είλαη ζην 

παξάξηεκα)  παίξλεη ηελ ηηκή, 0, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ αδηαπέξαζηε επηθάληα πξηλ 

απφ ην πξψην κπινθ θαη ηελ ηηκή scnum 1 , γηα ηνλ δηαιχηε πξηλ απφ ην ηειεπηαίν 
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κπινθ. Αθφκε γηα πξνζδεκέλεο αιπζίδεο ηζρχεη: sg sg z ,1G( z,1 / 1) G( z,1 ) . Τν 

κπινθ δηαιχηε πεξηγξάθεηαη κφλν απφ ην G(z).   

Σχκθσλα κε ηελ ινγηθή πνπ αλαπηχρζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο nSCF κεζφδνπο [3] 

(λφκνο ζχλζεζεο) βξίζθνπκε ην θιάζκα φγθνπ ησλ πνζνηήησλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

Γηα πξνζδεκέλεο αιπζίδεο ηζρχεη: 

  
max

sc

sg

sc

numr k
1in 1

A sg sg k sc sc

k 1 s 1 s 1

( z ) G( z,s ) C G( z,s |1)G( z,s | k )  


  

                          (2.8) 

Όπνπ ν παξάγνληαο 
11

sg sgG( z,s ) 
  εηζάγεηαη γηα ιάβεη ππφςε ην δηπιφ «κέηξεκα» 

ηνπ s ηκήκαηνο. Η ίδηα πνζφηεηα ππνινγίδεηαη θαη αιιηψο απφ ηελ ζρέζε: 

   
max

sc

sg

sc

numr
1in 1

A sg sg sc s sc sc

s 1 s 1

( z ) G( z,s ) G( z,s |1) C G( z,s | s ) G( z,s / k s 1 )  


 

                                                                                                                  

                                                                                                                                  (2.9) 

Όπνπ s
s

total

z

n 1
C

n G ( z,s / 1)



 θαη ζ είλαη ε ππθλφηεηα πξφζδεζεο.                (2.10) 

Τν θιάζκα φγθνπ ηνπ δηαιχηε ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

1( z ) C G( z )                                                                                                         (2.11) 

Όπνπ 1

z

M r
C

G( z )





                                                                                               (2.12) 

θαη Μ είλαη ν αξηζκφο ησλ ζηξσκάησλ. 

 

Πεπιοσή Φήκηπαρ - Γιαηαπαγμένορ πεπίπαηορ 

Η αλάπηπμε ηεο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο γηα πςειή ππθλφηεηα πξφζδεζεο ζηελ 

επηθάλεηα (ςήθηξα), πεξηνξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ησλ άιισλ αιπζίδσλ. Σε απηή 

ηελ πεξίπησζε νη δηακνξθψζεηο κε ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθφ βάξνο έρνπλ ζεκαληηθή 

απφθιηζε απφ ηνλ «ηπραίν πεξίπαην». Η αλάπηπμε ησλ αιπζίδσλ έρεη ζπγθξηζεί κε 
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ηελ θίλεζε ελφο θνξηηζκέλνπ ζσκαηηδίνπ ζε έλα πεδίν δπλάκεσλ [4]. Ωο εθ ηνχηνπ 

ζηελ πεξηνρή ησλ ςεθηξψλ, αλακέλεηαη κηα αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα 

δηακνξθψζεηο θάζεηεο πξνο ην ππφζηξσκα. Σηφρνο καο είλαη λα παξέκβνπκε πην 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ ελζαιπηθφ παξάγνληα πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε 

κέζνπ πεδίνπ (ζεσξία Flory-Huggins) θαη δψζνπκε έλα δηαθνξεηηθφ (κεγαιχηεξν) 

ζηαηηζηηθφ βάξνο ζηηο πην νκνηφκνξθα, θάζεηα ηελησκέλεο δηακνξθψζεηο πνπ είλαη 

πηζαλφ λα ζπκβνχλ ζηελ πεξηνρή πνιχ πςειψλ ππθλνηήησλ πξφζδεζεο. 

Όηαλ δχν θπβηθά κπινθ βξίζθνληαη ζην ίδην ζηξψκα ππάξρνπλ 16 ηξφπνη λα 

«δηεπζεηεζνχλ» ην έλα δίπια ζην άιιν. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλα δεπγάξη  απφ 

απηά κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ ζπλέρεηα ηεο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο π.ρ. εθείλα κε 

ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο sc=4 θαη sc=2, κφλν κηα ηνπνζέηεζε ηνπο κπνξεί λα 

εμαζθαιίδεη απηή ηελ ζπλέρεηα. Με άιια ιφγηα ην  sc4  πεξηβάιιεηαη απφ  
sc 2

b

A

4

6



ηνλ 

αξηζκφ sc2 κπινθ, ζην ίδην ζηξψκα. Λφγσ ηεο  ηξηζδηάζηαηεο  αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

κπινθ κφλν 
sc 2

b

A

1

6



είλαη ρξήζηκα. Έηζη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ν «ηπραίνο 

πεξίπαηνο», ν παξάγνληαο  Boltzmann πξέπεη λα πάξεη ηελ ηηκή b

1
η

4
, αλ i 0  . 

Καη' απηφ ηνλ ηξφπν έρνπκε: 
sc sc

b b

0 b A b A

1 1
η η

4 6
   . Η εηζαγσγή ηεο εληζρπκέλεο 

καθξνκνξηαθήο πξνηίκεζεο λα ηελησζεί νκνηφκνξθα θάζεηα ζηελ επηθάλεηα γίλεηαη 

κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ  ηνπ παξάγνληα Boltzmann γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο κπινθ 

δεζκνχο  παξάιιεινπο ζηελ επηθάλεηα κε έλα παξάγνληα δ.  Σην παξάδεηγκά καο αληί 

γηα 4,2, 0 L

1
η = η

4
, ζέηνπκε 4,2, 0 L

1
η =δ η

4
. Η παξάκεηξνο  δ  απνηειεί κέηξν ηεο απφθιηζεο 

απφ ηνλ ηπραίνπ πεξηπάηνπ θαη είλαη αδηάζηαην κέγεζνο. Όηαλ  δ=1  έρνπκε ηπραία 

αλάπηπμε αιπζίδαο (φηαλ δελ αιιειεπηδξά κε άιιεο).   

Μηα εληξνπηθή εμήγεζε ηνπ δ ζρεηίδεηαη κε ην i  
θαη είλαη ε αθφινπζε (παξαθάησ 

ζα ζεσξήζνπκε ην ιi ζηαζεξφ θαη ζα δνχκε πσο εξκελεχεηαη ε ίδηα παξάκεηξνο αλ 

απνδνζεί ζην ηb).  Τν γηλφκελν φισλ ησλ i   δίλεη ηνλ ιφγν ηνπ αξηζκνχ πηζαλψλ 

δηακνξθψζεσλ ηεο κπινθ αιπζίδαο ζην πιέγκα πξνο ηηο δηακνξθψζεηο ζην ηήγκα 

( r-1Z ηνλ αξηζκφ). Υπνζέηνπκε φηη ν παξάγνληαο Boltzmann ( bη ) είλαη ζηαζεξφο θαη 

γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο αλάπηπμεο ησλ αιπζίδσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ην 
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«δηαηαξαγκέλν πεξίπαην» ηζρχεη: 
sc

b

0 b A

1
η

4
   , ελψ γηα ηνλ «ηπραίν πεξίπαην»: 

sc

b

0 b A

1
η

4
  . Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ιφγσ ηεο ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

κπινθ ην πιέγκα πεξηγξάθεηαη απφ 6 δηαθνξεηηθά i . Κάζε έλα κε ηηκή 1/6. Όηαλ ην 

πνιπκεξέο επηιέγεη λα αλαπηπρζεί παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα, ζην «δηαηαξαγκέλν 

πεξίπαην» ηζρχεη: 0 0

1

4 6


     , ελψ ζηνλ «ηπραίν πεξίπαην»: 0 0

1 1

4 6
    . Έηζη 

ζηελ «δηαηαξαγκέλε» αλάπηπμε έλα βήκα παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα είλαη 

ηζνδχλακν κε 6
6


   «θαληαζηηθέο» ηνπνζεηήζεηο, ελψ ζηελ ηπραία πεξηγξάθεη 

κφλν κηα (πξαγκαηηθή) ηνπνζέηεζε. Καηά ζπλέπεηα ε αιπζίδα κπνξεί λα «πιεξψζεη» 

επθνιφηεξα ην εληξνπηθφ θφζηνο.  

Δάλ νη αιπζίδεο δελ έρνπλ απηφ ην εληξνπηθφ φθεινο, ζα πξέπεη λα πάξνπλ 

δηακνξθψζεηο πνπ ηηο θαηαλέκνπλ πεξηζζφηεξν ηπραία θαη παξάιιεια ζηελ 

επηθάλεηα. Απηέο νη πεπιαηπζκέλεο δηακνξθψζεηο ιακβάλνληαη φηαλ νη αιπζίδεο 

έρνπλ κνξθή καληηαξηψλ (ζρ.2.3a). Ο ιφγνο είλαη φηη νη αιπζίδεο πνπ ζα 

πξνζπαζνχζαλ λα πιαηεηάζνπλ ζην πξψην ζηξψκα, ζα έπξεπε λα πάξνπλ ηε κνξθή 

ελφο «ζθνπιεθηνχ» (βξφρνη (loops), ηκήκαηα πξνζξνθεκέλα (trains)). Λφγσ ηνπ 

εκπνδίνπ ηεο επηθάλεηαο, ην πνιπκεξέο δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ειεχζεξα. Τέηνηα 

δηακνξθψζεηο «απαηηνχλ» ελέξγεηα πξνζξφθεζεο [5,6]. Καηά ζπλέπεηα, απνπζία ηεο 

παξακέηξνπ δ ηεληψλνπλ ζηα πξψηα έλα ή δχν ζηξψκαηα θαη έπεηηα θαηαλέκνληαη 

πην ειεχζεξα, παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα. Μάιηζηα ζηελ εηζαγσγή (ζρ.0.4) 

παξαηεξήζακε πσο κεηαβάιιεηαη ε πεξηνρή ηζρπξήο επηκήθπλζεο ησλ καθξηψλ 

αιπζίδσλ (πεξίπησζε δη-κνξηαθνχ βάξνπο θαηαλνκήο) θαζψο ειαηηψλνπλ ην κέγεζνο 

ηνπο νη θνληέο αιπζίδεο, κέρξη λα αθήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο (θάησ απφ ηηο καθξηέο 

αιπζίδεο) ζηελ αδηαπέξαζηε επηθάλεηα. Φαίλεηαη θαζαξά φηη εμαηηίαο ηνπ ζηξψκαηνο 

ησλ θνληψλ αιπζίδσλ, νη καθξηέο κπνξνχλ λα επηδείμνπλ αθφκα κεγαιχηεξε πεξηνρή 

ηζρπξήο επηκήθπλζεο φηαλ έρνπλ ηελ «δηαζθάιηζε» πην ηπραίαο θαηαλνκήο γηα ην 

ππφινηπν ηεο αιπζίδαο. 

 Αιιά ζηηο πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηέηνηεο δηακνξθψζεηο έρνπλ πνιχ κηθξή 

πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ. Σηελ πεξίπησζε ςεθηξψλ, φπνπ 
1/ 2

2R 1 /  , ε 

πνιπκεξηθή δηακφξθσζε θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην ελζαιπηθφ παξάγνληα. Έηζη 
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είλαη πην πηζαλφ γηα ηηο αιπζίδεο λα ιάβνπλ νκνηφκνξθα θάζεηα ηελησκέλεο 

δηακνξθψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρ.2.3b.  Καζψο νη πην πεπιαηπζκέλεο 

δηακνξθψζεηο ζηαηηζηηθά κεηψλνληαη, ηελ ζέζε ηνπο παίξλνπλ άιιεο πην ξεαιηζηηθέο 

γηα ηελ πεξίπησζε  ςεθηξψλ. 

 

                                                                     

σ.2.3: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε  ηεο ςήθηξαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο: a) Με δ=1 θαη δηακνξθψζεηο 

«ζπκπηεζκέλνπ καληηαξηνχ». Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη αιπζίδεο κπιέθνληαη ε κία «δξφκν» ηεο άιιεο 

θαη ππάξρεη αξθεηά κεγάιε ηπραηφηεηα ζηελ πνιπκεξηθή αλάπηπμε. b) Με δ>1 θαη πην νκνηφκνξθα 

εθηεηακέλεο δηακνξθψζεηο φπνπ ε πνιπκεξηθή αλάπηπμε πεξηγξάθεηαη πνιχ θαιά απφ ηελ πξνζέγγηζε 

«ηζρπξήο επηκήθπλζεο ηεο αιπζίδαο» [4]. Η εκθάληζε ηνπ «ζηξψκαηνο κείσζεο» (depletion layer) 

απνδίδεηαη ζηηο δηακνξθψζεηο ηεο πξψηεο πεξίπησζεο θαη νθείιεηαη ζηνλ εληξνπηθφ παξάγνληα. Με 

ελίζρπζε ηνπ ελζαιπηθνχ παξάγνληα (δ>1) παξαηεξνχκε ηελ εμαθάληζε ηνπ ζηξψκαηνο.   

 

 

Σην «δηαηαξαγκέλν πεξίπαην» (δ>1) πεπιαηπζκέλεο δηακνξθψζεηο πνπ κνηάδνπλ κε 

εθείλεο ζην ζρ.2.4a ζα ιάκβαλαλ κεγάιν κέξνο ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ, αθνχ r βήκαηα 

παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα απμάλνπλ ην θιάζκα φγθνπ θαηά r . Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ζα ζπγθέληξσλαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αιπζίδσλ ζε κηα κηθξή πεξηνρή 

ζηξσκάησλ. Έηζη ζηηο πςειέο ζπγθεληξψζεηο, φπνπ επηδηψθεηαη κείσζε ησλ 

πνιπκεξηθψλ επαθψλ (αιιειεπίδξαζε Flory-Huggins), απηέο νη δηακνξθψζεηο είλαη 

πνιχ απίζαλεο λα ζπκβνχλ. Τελ ίδηα ζηηγκή δηακνξθψζεηο ηνπ ηχπνπ πνπ θαίλεηαη 

ζην ζρ.2.4b, θαηαλέκνπλ ηηο αιπζίδεο ζε πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα έρνληαο ελζαιπηθφ 

πιενλέθηεκα ελψ είλαη ηθαλέο (ηερλεηά) λα αληηζηαζκίζνπλ ην εληξνπηθφ θφζηνο. 

Καζψο ζηνλ «δηαηαξαγκέλν πεξίπαην» νη αιπζίδεο «εθπξνζσπνχληαη»  νπζηαζηηθά 

b) a) 
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απφ έλαλ ηχπν δηακνξθψζεσλ (ζρ.2.4a ή ζρ.2.4b), ζηηο πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

πξνηηκνχλ δηακνξθψζεηο ηνπ ηχπνπ πνπ θαίλεηαη ζρ.2.4b. Όηαλ ε ππθλφηεηα 

πξφζδεζεο κεηψλεηαη ε πξφζζεηε επθακςία ζην επίπεδν xy πνπ εηζάγεηαη κε ην δ 

αλαγθάδεη ηηο αιπζίδεο λα «πιαηεηάζνπλ» ζηα πξψηα ζηξψκαηα θαη λα ζπξξηθλσζνχλ 

έληνλα. Καζψο απηφ δελ είλαη ξεαιηζηηθφ, ζηηο ρακειέο ππθλφηεηεο πξφζδεζεο 

πξνηηκάκε λα πεξηγξάθνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο αιπζίδαο ρσξίο ηελ εηζαγσγή ηεο 

παξακέηξνπ (δ=1). Δπηπιένλ ζηηο ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ππάξρεη αξθεηφ ρψξνο γηα 

λα δηθαηνινγεζεί ε πην «ηπραία αλάπηπμε» (ζρ.2.3a) θαη δηαπινθή ησλ αιπζίδσλ.  

 

σ.2.4: Τππηθή κνλνδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ πνιπκεξηθψλ δηακνξθψζεσλ πάλσ 

ζε πιέγκα. Η αλάπηπμε (11 «βεκάησλ», κνλνκεξψλ) επεξεάδεηαη απφ ηελ εηζαγσγή ηεο παξακέηξνπ 

δ. Κάζε βήκα αλάπηπμεο ζπλνδεχεηαη απφ κηα ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην αληίζηνηρν ιi ηξνπνπνηεκέλν 

γηα ηνλ «δηαηαξαγκέλν πεξίπαην». Γηα «ηπραίν πεξίπαην» ζέηνπκε δ=1.  Η δηακφξθσζε a) ζπλεηζθέξεη 

ζην θιάζκα φγθνπ κε έλα παξάγνληα (γηλφκελν φισλ ησλ ιi) πνπ είλαη θαηά  64δ
3
 θνξέο κεγαιχηεξνο 

ηνπ αληίζηνηρνπ γηα ηελ (b) δηακφξθσζε. 

 

Η πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ «ηπραίν πεξίπαην» (δ=1), γηα απηφ 

ην θεθάιαην, ζα θαιείηαη (rw) bnSCF θαη δίλεη πεξηζζφηεξν βάξνο ζηηο δηακνξθψζεηο 

πνπ κνηάδνπλ κε «ζπκπηεζκέλν καληηάξη» (ζρ.2.3a). Σηνλ πίλ.Π1 (παξάξηεκα) 

παξνπζηάδνπκε ηνπο παξάγνληεο Boltzmann θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο. Τν δ>1 

πεξηγξάθεη θαιχηεξα πεξηπηψζεηο πξνζδεκέλσλ αιπζίδσλ κε κεγάιεο ππθλφηεηεο 

πξφζδεζεο θαη έληνλε επίδξαζε ηνπ ελζαιπηθνχ παξάγνληα απνθιεηφκελνπ φγθνπ, 

φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ. 

4δ/6 

4δ/6 4δ/6 4δ/6 

1/6 

4δ/6 

1/6 

1/6 

4δ/6 

a) 

1/6 

4δ/6 1/6 

4δ/6 

1/6 

4δ/6 

1/6 

4δ/6 
1/6 

4δ/6 

1/6 

b) 

4δ/6 

4δ/6 
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Γιασωπιζμόρ θάζεων, χc 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θξίζηκεο ηηκήο γηα ηελ παξάκεηξν αιιειεπίδξαζεο, φπνπ 

παξαηεξείηαη ν δηαρσξηζκφο θάζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία 

Flory-Huggins. Σην κνληέιν καο νη αιιειεπηδξάζεηο εκθαλίδνληαη ηφζν κεηαμχ 

πνιπκεξνχο θαη δηαιχηε κέζα ζε θάζε  κπινθ  («εζσηεξηθή ελέξγεηα») φζν θαη 

κεηαμχ κπινθ πνιπκεξνχο θαη κπινθ δηαιχηε. 

 

 

σ.2.5: Αλαπαξάζηαζε ηνπ δηπινχ πιέγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο 

αιιειεπίδξαζεο. Η εηζαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ πιέγκαηνο γίλεηαη κφλν γηα εμαζθαιηζηεί θάπνηα 

ζπλέρεηα γηα κε ηελ ζεσξία Flory-Huggins ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο αιιειεπίδξαζεο. Γελ είλαη 

δεζκεπηηθφ γηα ηηο δπλαηέο δηακνξθψζεηο κέζα ζην κπινθ. 

 

Αο ππνζέζνπκε ηελ χπαξμε ελφο δεχηεξνπ «παξαδνζηαθνχ» πιέγκαηνο (ζεσξία 

Flory-Huggins) ζην νπνίν ηνπνζεηνχκε ηκήκαηα πνιπκεξνχο θαη δηαιχηε ίδηνπ φγθνπ 

(ζρ.2.5). Κάζε πνιπκεξηθφ ηκήκα (γθξη) αιιειεπηδξά κε έλα κφξην δηαιχηε (άζπξν) 

κε ηελ παξάκεηξν αιιειεπίδξαζεο  . Μπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο 

παξακέηξνπο αιιειεπίδξαζεο ζην κπινθ πιέγκα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

επαθψλ ζην παξαδνζηαθφ πιέγκα.  

Δάλ ην κέζν θιάζκα φγθνπ πνιπκεξνχο κέζα ζην κπινθ είλαη 
in

A  ηφηε θάζε κπινθ 

πνιπκεξνχο αιιειεπηδξά κε έλα άιιν κπινθ δηαιχηε κε κηα παξάκεηξν 

αιιειεπίδξαζεο ίζε κε 
in

A   , δεδνκέλνπ φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο επαθψλ κεηαμχ 

ηνπ πνιπκεξνχο (ζην κπινθ πνιπκεξνχο) θαη ηνπ δηαιχηε (ζην κπινθ δηαιχηε) είλαη  

in

A 1  (ην θιάζκα φγθνπ ηνπ δηαιχηε είλαη 1). Δπηπιένλ θάζε πνιπκεξηθφ κπινθ 

αιιειεπηδξά κε ηα πεξηβάιινληα κφξηα δηαιχηε ζε θάζε άιιν επίζεο πνιπκεξηθφ 
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κπινθ κε κηα παξάκεηξν αιιειεπίδξαζεο 
in in

A B   . Η εζσηεξηθή ελέξγεηα ζε θάζε 

κπινθ ππνινγίδεηαη μερσξηζηά θαη πάιη κε ηηο αξρέο ηηο ζεσξίαο Flory-Huggins 

(εμ.2.4). 

Σεκεηψλνπκε φηη ζηελ ηζνξξνπία ιακβάλεηαη ππφςε ην πξαγκαηηθφ θιάζκα φγθνπ 

ηνπ πνιπκεξνχο (
in

b

AA  ).  Δληνχηνηο ην 
in

A   ζέηεη έλα φξην ζηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ 

θιάζκαηνο φγθνπ ηνπ πνιπκεξνχο κέζα ζην δηάιπκα. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

δηαιχκαηνο θαινχ δηαιχηε (φπσο νη πεξηπηψζεηο πνπ κειεηάκε ζε απηή ηελ εξγαζία) 

απηφ είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ φξην δεδνκέλνπ φηη ην κέγηζην θιάζκα φγθνπ ηνπ 

πνιπκεξνχο δελ ππεξβαίλεη ην 
in

A . Γηα λα έρνπκε κηα εθηίκεζε ηεο πεξηνρήο πνπ 

θηλείηαη ε ηηκή ηνπ 
in

A αλαθέξνπκε ην εμήο. Δάλ ν φγθνο ελφο κνλνκεξνχο είλαη 3

p   

θαη ν φγθνο ελφο κνξίνπ δηαιχηε είλαη 3

s  ηφηε ε θπςειίδα  (θχβνο), πνπ ρσξά ην 

πνιπκεξέο θαη ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε πνπ ην πεξηβάιινπλ, έρεη αθκή πεξίπνπ 

2

p s pl 4    . Σηηο ππφ κειέηε πεξηπηψζεηο απηφ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ Flory 

ηκήκαηνο [1,2] θαη θνληά ζην ζηαηηζηηθφ ηκήκα Kuhn. Αληί λα εηζάγνπκε ην κέγεζνο 

ηεο θπςειίδαο σο επηπιένλ παξάκεηξν ζην ζχζηεκα, ην ππνινγίδνπκε απφ ην Kuhn 

ηκήκα. Γηα πεξηπηψζεηο πνπ είλαη πξαγκαηηθφ έλα κεγαιχηεξν 
in

A  απφ απηφ πνπ 

ππνδεηθλχεη ην Kuhn ηκήκα (πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ πιεζηάδεη 

ηελ ηηκή 
in

A ), εηζάγνπκε κέζα ην κπινθ θαη άιια πνιπκεξηθά ηκήκαηα επεξεάδνληαο 

έηζη ηελ παξάκεηξν αιιειεπίδξαζεο ησλ κπινθ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ δηπιάζηνο 

αξηζκφο κνλνκεξψλ κέζα ζηελ θπςειίδα δίλεη (κεγαιχηεξε) παξάκεηξν 

αιιειεπίδξαζε (
in

A2   ) κε ηα κπινθ δηαιχηε. Γειαδή «ρεηξφηεξε δηάιπζε» γηα 

ηελ κπινθ αιπζίδα. Όκσο θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα είλαη αλακελφκελν αθνχ φηαλ 

πεξηζζφηεξα κνλνκεξή εγθισβίδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, πξφθεηηαη φλησο γηα πεξηνρή 

«θαθήο δηάιπζεο». Έηζη δηαπηζηψλεηαη κηα εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ κπινθ κνληέινπ. 

Δπίζεο ζεκεηψλνπκε φηη νη πνιχ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

παξαδνρή κέζνπ πεδίνπ ζα πξέπεη ηψξα λα αλαθέξνληαη ζηελ κπινθ αιπζίδα, 

δηεπξχλνληαο έηζη ην πιάηνο ηεο πεξηνρήο ζπγθεληξψζεσλ ηνπ πνιπκεξνχο γηα ην 

νπνίν δίλεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα απηή ε κέζνδνο κέζνπ πεδίνπ.   
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Η ειεχζεξε ελέξγεηα Gibbs γηα πνιπκεξηθφ δηάιπκα φπνπ νη θάζε ηκεκαηηθέο 

δηακνξθψζεηο (sc) έρνπλ ζηαζεξφ φγθν (
in

in in

AAI AL    ), δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε [7]:  

b
in in inb b b b b b bmix A
A A BB B A A B A A

G
ln ln

RTN x
 

 
                                                          (2.13) 

N είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο απφ κπινθ (πνιπκεξνχο θαη δηαιχηε), x είλαη ν βαζκφο 

πνιπκεξηζκνχ θαη AR kN  ( AN  ν αξηζκφο Avogadro). 

Τν ρεκηθφ δπλακηθφ ππνινγίδεηαη απφ ηελ έθθξαζε: 

*
bmix mixB B
A b

B

G d( G / RTN )

RT RTN d

  





                                                                    (2.14) 

Τελ θξίζηκε ηηκή ( c ) ηεο παξακέηξνπ αιιειεπίδξαζεο ηελ ππνινγίδνπκε 

ιχλνληαο ην ζχζηεκα ησλ δχν εμηζψζεσλ: 

b

d
0

d








 , 

2

2b

d
0

d








                                                                                                (2.15) 

Τειηθά βξίζθνπκε:  

c in in in

A A B

1

2( )


  



                                                                                                (2.16) 

Δάλ ην πνιπκεξηθφ κπινθ θαηαιακβάλεηαη κφλν απφ πνιπκεξέο ηφηε 
in

A 1   θαη 

in

B 0  . Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην c 0.5   θαη ε bnSCF κέζνδνο κεηαπίπηεη ζηελ 

παξαδνζηαθνχ πιέγκαηνο ζεσξία κέζνπ πεδίνπ nSCF. 

 Δάλ νλνκάζνπκε 
b  ηελ παξάκεηξν αιιειεπίδξαζεο ζηελ bnSCF κέζνδν θαη 

FH  

ζηελ παξαδνζηαθή nSCF ηφηε ε ζρέζε ησλ δπν δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

0.5
b

FH

c





  .                                                                                                       (2.17) 

Σηνλ ππνινγηζκφ ηνπ c  
δελ ιήθζεθαλ ππφςε ε επθακςία ηνπ πνιπκεξνχο, νη 

δηαθπκάλζεηο ζηελ φγθν ηνπ πνιπκεξηθνχ ηκήκαηνο (πνπ εηζάγνληαη θαηά ηα άιια 
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ζηνπ ππνινγηζκνχο ηνπ αιγνξίζκνπ) φπσο επίζεο θαη ε πηζαλή ρξήζε ηεο 

παξακέηξνπ δ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ην 
FH  κπνξεί λα ζεσξεζεί ειαθξά 

ππεξεθηηκεκέλν. 

 

Σοποθέηηζη ζηο πλέγμα 

Τν κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο (l) δίλεηαη απφ ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο Kuhn ( Kl ) θαη 

έηζη ζρεηίδεηαη κε ηελ παξάκεηξν αθακςίαο  C  απφ ηελ αθφινπζε έθθξαζε:  

K b
b

C
l l l

sin( )
2


                                                                                               (2.18)  

φπνπ ε κέζε απφζηαζε κέζσλ ησλ άθξσλ ηεο αιπζίδαο δίλεηαη σο:   

2 2

b bR C n l                                                                                                          (2.19)  

ην lb είλαη ην κήθνο δεζκψλ, ζb  είλαη ε γσλία δχν δηαδνρηθψλ δεζκψλ θαη bn   είλαη ν 

αξηζκφο δεζκψλ. 

Ο φγθνο ηνπ πνιπκεξηθνχ ηκήκαηνο κέζα ζηελ θπςειίδα ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηκήκαηνο Flory [1-3]. Τν ηκήκα Flory, κήθνπο  

lF, είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξν απφ ην ηκήκα Kuhn. Καζνξίδεηαη έηζη ψζηε ε αιπζίδα 

απνηεινχκελε απφ απηά ηα ηκήκαηα, λα έρεη ην ίδην αλψηαην εθηεηακέλν κήθνο 

(απφζηαζε άθξν εηο άθξνλ ζηελ all-trans δηακφξθσζε) θαη ίδην φγθν κε ηελ 

πξαγκαηηθή. 

1/ 2

m m
F

b
A b b

n M
l

N n l sin( )
2




 
 

  
 
 

                                                                                     (2.20)  

φπνπ  ην nm είλαη ν βαζκφο πνιπκεξηζκνχ,  ην Mm είλαη ην κνξηαθφ βάξνο κνλνκεξψλ,  

  ε ππθλφηεηα ηνπ πνιπκεξνχο, AN   είλαη ν αξηζκφο Avogadro, nb είλαη ν αξηζκφο 

ρεκηθψλ δεζκψλ αλά αιπζίδα. Σχκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ην κέζν θιάζκα 

φγθνπ ηνπ πνιπκεξνχο κέζα ζηελ θπςειίδα είλαη:   

b

in
m m

A 2

b b 2

n M 1

ln l sin( )





 

                                                                                         (2.21)   
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Ο αξηζκφο κνλνκεξψλ αλά  κπινθ  ( mpbn )  δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε:   

mpb mpF

F

l
n n

l
 ,                                                                                                         (2.22)  

πνχ  mpFn   είλαη ν αξηζκφο κνλνκεξψλ αλά ηκήκα Flory,   

3

A F
mpF

m

N l
n

M


 .                                                                                                       (2.23)  

Σε πεξηπηψζεηο κεγάισλ κνλνκεξψλ (ζπλήζσο εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ζην αηζπιέλην ηνπ πδξνγφλν κε κηα κεγαιχηεξε κνλάδα) δελ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο απφ ην κέζν θιάζκα φγθνπ (
in

A ). Η γσληά 

δεζκψλ δελ επεξεάδεη έληνλα ηελ κεγαιχηεξε ρεκηθή κνλάδα. Δληνχηνηο 

επηκεθπκέλα κνλνκεξή φπσο ην πνιπαηζπιέλην κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ πνιχ 

δηαθνξεηηθφ φγθν κέζα ζηελ θπςειίδα αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε πνπ παίξλνπλ. 

Δπίζεο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο ηεο «πδξφθνβεο ελπδάησζεο» ην πνιπκεξηθφ 

ηκήκα κπνξεί λα ιάβεη δηακνξθψζεηο κηθξφηεξνπ φγθνπ πξνθεηκέλνπ λα «δηαιπζεί» 

απφ ην λεξφ [8]. Τν κέξνο ηνπ πνιπκεξνχο πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηα κφξηα δηαιχηε, 

εθηείλεηαη θαη έηζη παίξλεη ηελ I-δηακφξθσζε. Κάησ απφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο ν 

φγθνο ηεο δηακφξθσζεο I-ηκήκαηνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ φγθν L-ηκήκαηνο. Η 

δηαηνκή ηεο I δηακφξθσζεο ππνινγίδεηαη ζπλήζσο (εθηφο αλ έρνπκε ιεπηνκεξέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο) σο 
2

p ,   

φπνπ 3 m
p

M  




 

         (φγθνο ηνπ κνλνκεξνχο),                                                     (2.24)  

Αθνχ ην κήθνο απηήο ηεο ηκεκαηηθήο δηακφξθσζεο είλαη l (all-trans), ππνινγίδνπκε: 

2

pin

AI 3

l

l


  .                                                                                                               (2.25) 

Δάλ ζεσξήζνπκε «ηπραίν πεξίπαην» γηα κηα ηδαληθή αιπζίδα (θαηάζηαζε φπνπ 

ζπλήζσο ζπιιέγνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα) ηφηε:   

in in
in AI AL
A

5

6

 



 

in in
in A AI
AL

6

5

 



 .                                                                       (2.26)  
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Γηα ηα πεξηζζφηεξα πνιπκεξή κε ηα νπνία αζρνιεζήθακε ην ηκήκα Kuhn είλαη 

ζρεδφλ δχν θνξέο ην ηκήκα Flory. Δπνκέλσο ζπλήζσο έλα κπινθ πεξηέρεη κφλν κηα 

γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ζρεδφλ δχν ηκήκαηα Flory [2-3]. Οη ελέξγεηεο δεζκψλ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ιφγν κε ην ηαίξηαζκα ηεο κέζεο ηεηξαγσληθήο 

απφ άθξν εηο άθξνλ απφζηαζεο κεηαμχ κηαο πξαγκαηηθήο αιπζίδαο θαη κηαο αιπζίδαο 

ηκεκάησλ Flory. Ο ραξαθηεξηζηηθφο ιφγνο ηεο ηζνδχλακεο αιπζίδαο Flory ( FC ) 

είλαη:                        

2
F b b

2

F

C n l
C

( r 1)l


 


                (2.27)  

ζηελ φπνηα  CF   είλαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ιφγνο ηεο ηζνδχλακεο αιπζίδαο Flory.     

Υπνζέηνληαο φηη ε ηκεκαηηθή δηακφξθσζε V κέζα ζην κπινθ είλαη κηα εηδηθή 

πεξίπησζε ηεο δηακφξθσζεο L, o ραξαθηεξηζηηθφο ιφγνο ηεο αιπζίδαο Flory 

ζπζρεηίδεηαη κε ηα ζηαηηζηηθά βάξε ησλ δεζκψλ κε ηελ ζρέζε: 

L I( ) / kTF I

L

1
C 1 1 e

2 2

 





                                       (2.28a)  

Γεδνκέλνπ φηη ν ραξαθηεξηζηηθφο ιφγνο εμαξηάηαη κφλν απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ ελεξγεηψλ (εL -εI), κηα απφ ηηο ελέξγεηεο (ζηελ πεξίπησζή καο εI) κπνξεί λα ηεζεί 

απζαίξεηα ζε κεδέλ. Έηζη ε ελέξγεηα γσλίαο ζηξέςεο εL κπνξεί λα ππνινγηζηεί κφιηο 

είλαη γλσζηφο ν ραξαθηεξηζηηθφο ιφγνο  C
.  

L F

1

2( C 1)







                                                                                                     (2.28b)  

 

PP ζε διάλςμα καλού διαλύηη 

Σην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε απνθιεηζηηθά κε πεξηπηψζεηο κφληκα 

πξνζδεκέλσλ (grafted) αιπζίδσλ. Η πξψηε πεξίπησζε αθνξά ην ηζνηαθηηθφ 

πνιππξνππιέλην είλαη έλα πνιχ θαιά κειεηεκέλν πνιπκεξέο κε πνιιέο εθαξκνγέο 

ζηελ βηνκεραλία. Έρεη ήδε κειεηεζεί κε ηε κέζνδν nSCF [2] γηα ηελ πεξίπησζε 

ηήγκαηνο. Tα ζεσξεηηθά απηά απνηειέζκαηα ππήξμαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά, θαη νη 

πξνβιέςεηο ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ πξνβιέςεσλ ηεο θαηλνχξγηαο. Μφλν πνπ απηή ηελ θνξά ζεσξνχκε ην PP 

δηαιπκέλν ζε θαιφ δηαιχηε.   
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Δίλαη γλσζηφ φηη ην κήθνο ηνπ δεζκνχ C-C είλαη 1.54Å θαη ε γσλία κεηαμχ δχν 

δηαδνρηθψλ δεζκψλ C-C είλαη 112°.  Υπνζέηνπκε φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηφο 

καο είλαη 220°C, πνπ είλαη πςειφηεξε απφ ην ζεκείν ηήμεο [2,9].   

Γηα ηελ κέζνδν nSCF ν ραξαθηεξηζηηθφ ιφγoο (C ) ηίζεηαη 5.7 [2]. Γηα απηφ ην 

C , απφ ηηο εμ.(2.27), εμ.(2.28) ε ελέξγεηα θάκςεο ππνινγίδεηαη, L = 0.40 kT . Η 

παξάκεηξνο αιιειεπίδξαζεο Flory-Huggins κεηαμχ ησλ PP θαη ηνπ θαινχ δηαιχηε 

εθηηκάηαη  = 0.1. Τν κήθνο ηκήκαηνο Flory απφ ηελ εμ.(2.20) ππνινγίδεηαη σο 

lF=6.06Å, ελψ ν αξηζκφο ρεκηθψλ κνλνκεξψλ (πξνππιελίνπ) ζε έλα ηκήκα Flory σο 

2.37. 

Σηε κέζνδν  bnSCF ν ραξαθηεξηζηηθφο ιφγνο (C ) παίξλεη ηελ ηηκή 5.8. Έηζη L = 

0.44 kT . Τν ζηαηηζηηθφ ηκήκα Kuhn εθηηκάηαη σο lK =10.77Å, ελψ ν αξηζκφο 

κνλνκεξψλ αλά  κπινθ  σο 4.21.  Η παξάκεηξνο αιιειεπίδξαζεο (κπινθ πιέγκα) 

κεηαμχ PP θαη θαινχ δηαιχηε είλαη  =0.95. Η αληίζηνηρε παξάκεηξνο Flory-Huggins 

γηα 5.52c   ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμ.(2.17) σο 0.086. Υπνζέηνπκε φηη ην  

πνιπκεξηθφ ηκήκα κέζα ζην κπινθ θαηαιακβάλεη ηνλ ίδην κέζν φγθν ζε φια ηηο 

δηακνξθψζεηο. Έηζη ζέηνπκε 0.3
in

in in

AAI AL     . Η παξάκεηξνο γηα ηελ απφθιηζε 

απφ ηνλ «ηπραίν πεξίπαην»,  δ,   εθηηκάηαη σο 3. 

 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ δ, εμεηάζακε ην ίδην 

πνιπκεξέο γηα δ=1 (rw-bnSCF). Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ ε κέζνδνο 

bnSCF λα πεξηγξάςεη ηθαλνπνηεηηθά ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (κε κηα 

παξάκεηξν ιηγφηεξε), απαηηείηαη ρακειφηεξε ηηκή ραξαθηεξηζηηθνχ ιφγνπ ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε ίδηα έθηαζε ησλ αιπζίδσλ.  Τν C  ηίζεηαη 5.2 ελψ L = 0.17kT. Δπίζεο 

lK=9.65Å θαη έηζη ν αξηζκφο κνλνκεξψλ αλά  κπινθ ππνινγίδεηαη 3.77. Η 

παξάκεηξνο Flory-Huggins γηα 3.56c   ππνινγίδεηαη φπσο πξηλ ζηελ ηηκή  =0.12. 

Πάιη ππνζέηνπκε φηη ην πνιπκεξηθφ ηκήκα κέζα ζην κπινθ θαηαιακβάλεη ηνλ ίδην 

κέζν φγθν ζε φια ηηο δηακνξθψζεηο,  0.37
in

in in

AAI AL     .   

 

PEO ζε διάλςμα καλού διαλύηη 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπκε ηελ κέζνδφ καο κε ην πείξακα εξεπλήζακε έλα 

ζχζηεκα έρεη ήδε κειεηεζεί κε πεηξάκαηα NR απφ ηνπο Currie θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ [10]. Με ην δηάιπκα απηφ αζρνιεζήθακε θαη παιηφηεξα (κειέηε κε nSCF), [3]. 
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Τν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ νθείιεηαη ζην δη-παξαβνιηθφ πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ, 

ιφγσ ηεο θαηαλνκήο δχν κνξηαθψλ βαξψλ, πνπ φκσο θαίλεηαη λα αιινηψλεηαη 

ζεκαληηθά γηα ρακειέο ππθλφηεηεο πξφζδεζεο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα 

ην ζπκπνιπκεξέο πνιπζηπξελίνπ- πνιπαηζπιελνμεηδίνπ (PS-PEO). Τν ζπκπνιπκεξέο 

δηαιχζεθε ζε ρισξνθφξκην θαη ηνπνζεηήζεθε ζηελ δηεπηθάλεηα αέξα-χδαηνο. Τν 

ηκήκα ηνπ PS ιεηηνπξγεί ζαλ «άγθπξα» ηεο αιπζίδαο κε ηελ δηεπηθάλεηα. Έηζη ην φιν 

ζχζηεκα αληηκεησπίζηεθε σο ζχζηεκα ησλ πξνζδεκέλσλ αιπζίδσλ νκνπνιπκεξνχο 

PEO.  

Γεδνκέλνπ φηη νη δεζκνί C-O θαη ηα C-C δελ έρνπλ ην ίδην κήθνο πξνζνκνηψλνπκε 

ην κνλνκεξέο PEO κε ηζνδχλακν πνιπαηζπιελίνπ ζρ.2.6 [3]. Απηή ε ηζνδχλακε 

αλαπαξάζηαζε πεξηέρεη κφλν απινχο δεζκνχο, θάζε έλαο κε κήθνο bl = 1.96
o

A   θαη 

γσλία κεηαμχ ησλ δχν δηαδνρηθψλ δεζκψλ b , ππνινγηζκέλε σο 131
ν
. 

 

σ.2.6: Ιζνδχλακε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηνπ κνλνκεξνχο PEO (καχξν) απφ κνλνκεξή 

πνιπαηζπιέληνπ (γθξη).  

 

Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 25
o
C  [10]. Η ππθλφηεηα εθηηκάηαη σο 

1.1g/cm 
3 

[9] ππνδεηθλχνληαο ηκήκα Flory κήθνπο lF=4.315Å. Δπνκέλσο ν αξηζκφο 

ρεκηθψλ κνλνκεξψλ (αηζπιελνμείδην) ζε έλα ηκήκα Flory είλαη 1.21. Σηελ 

πξνεγνχκελε έξεπλα καο γηα ην ίδην ζχζηεκα [3], ζην C  δφζεθε ρακειή ηηκή, 

επεηδή ην ρ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ πνιπκεξνχο θαη δηαιχηε  ήηαλ επίζεο 

ρακειφ (ρ=0.12) θαη βαζίζηεθε ζηελ επηινγή ηνπ ρ=0 πνπ παξνπζηάζηεθε  

παιηφηεξα [10]. Γηνξζψλνπκε ηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζή κε ηε ξχζκηζε  C =5 

θαη ρ=0.4. Γηα απηφ ην C  θαη γηα  bl =1.96
o

A  ππνινγίδνπκε, L =1.09 kT . Η 

παξάκεηξνο αιιειεπίδξαζεο (πάληα Flory-Huggins) κεηαμχ ηνπ PEO θαη ηεο 

δηεπηθάλεηαο είλαη  = -1 (ην κείνλ δείρλεη φηη ππάξρεη πξνηίκεζε γηα ηελ επηθάλεηα).   

Σηελ bnSCF ε ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ιφγνπ (C ) ηίζεηαη 3.8. Έηζη 

ππνινγίδνπκε ηελ ελέξγεηα θάκςεο σο L = 0.58 kT . Η ηηκή απηή  C είλαη πνιχ πην 

   

O 

C C 
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θνληά ζε απηήλ πνπ δίλεη ε βηβιηνγξαθία (C = 4, [7]).  Τν ζηαηηζηηθφ ηκήκα Kuhn 

ππνινγίδεηαη lK =8.2Å. Δλψ ν αξηζκφο κνλνκεξψλ αλά  κπινθ  εθηηκάηαη σο  2.3.  Η 

παξάκεηξνο αιιειεπίδξαζεο Flory- Huggins κεηαμχ PEO θαη δηαιχηε εθηηκάηαη σο 

0.21 (γηα  6.22c  , εμ.(17)). Η παξάκεηξνο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ PEO θαη 

ηεο δηεπηθάλεηαο (ζεσξία Flory–Huggins) ηίζεηαη πάιη -1. Πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςνπκε ηελ ππφζεζε «πδξφθνβεο ελπδάησζεο» ζέηνπκε ην θιάζκα φγθνπ ηεο 

δηακφξθσζεο I (sg=I) λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην θιάζκα φγθνπ ηεο δηακφξθσζεο 

L. Γειαδή: 0.24in

AI  , 0.28in

AL   θαη 0.27
in

A  . Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ην κνλνκεξέο (ζηελ επηκεθπκέλε (all trans) δηακφξθσζε) έρεη πιάηνο 

0.81 Å θαη κήθνο 3.56 Å. Η ππφζεζε δηαθχκαλζεο ηεο ππθλφηεηαο ζηεξίδεηαη απφ ην 

πξνθχπηνλ πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ. Δπίζεο ε παξάκεηξνο γηα ηελ απφθιηζε απφ 

ηνλ «ηπραίν πεξίπαην»,  δ,  εθηηκάηαη σο 3. 

 

PS ζε διάλςμα καλού διαλύηη 

Πξνθεηκέλνπ ε θαηλνχξγηα κέζνδνο λα δνθηκαζηεί ζε έλα κεγάιν εχξνο 

πνιπκεξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη παξακέηξσλ, ζπγθξίλακε ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαη κε 

αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο απφ δηάιπκα πνιπζηπξελίνπ (PS) πνπ κειεηήζεθε κε 

πεηξάκαηα NR απφ ηνλ Kent θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ [11]. Τν ζχζηεκα απνηειείηαη 

απφ κνλνζηξψκαηα Langmuir, ηδηαίηεξα αζχκκεηξνπ ζπκπνιπκεξνχο PDMS-PS ζηε 

δηεπηθάλεηα αέξα-EB (ethylbenzoate). Δδψ ηνλ ξφιν ηεο «άγθπξαο» ηνλ παίδεη ην 

κηθξφηεξν ηκήκα ηνπ ζπκπνιπκεξνχο (PDMS) (θπζηθή πξνζξφθεζε) «δέλνληαο» 

ηελ αιπζίδα ζηε δηεπαθή θαη δεκηνπξγψληαο έλα ζηξψκα πνιπκεξνχο. Δπεηδή ε 

ελέξγεηα πξφζδεζεο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά κεγάιε [11] ζηελ ζεσξεηηθή κειέηε καο 

κεηαρεηξηδφκαζηε απηφ ην ζχζηεκα σο ζχζηεκα ησλ πξνζδεκέλσλ αιπζίδσλ [3]. Η 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηφο, φπνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, 

είλαη νη 25
o
C. Η ππθλφηεηα εθηηκάηαη σο 1.0525g/cm

3 
[9] δίλνληαο ηκήκα Flory ίζν 

κε  lF=8.016Å, επνκέλσο ν αξηζκφο ρεκηθψλ (isoprene) κνλνκεξψλ ζε έλα ηκήκα 

Flory ππνινγίδεηαη 3.14.  

Η ηηκή ηνπ C  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κέζνδν nSCF γηα ηζνδχλακν ηξηκεξέο 

ππνινγίζηεθε 8.0 [3]. Γηα απηφ ην C , πξνθχπηεη L =0.538 kT . Η παξάκεηξνο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ PS θαη ηνπ θαινχ δηαιχηε ηίζεηαη σο  = 0.15. 

Υπνζέηνπκε φηη ε ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηελ επηθάλεηα είλαη κεδέλ.  
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Γηα ηελ κέζνδν bnSCF ην C , έρεη ηηκή θνληά ζε εθείλε πνπ επηιέρηεθε γηα nSCF 

θαη ηίζεηαη 8.5 ( L = 0.663 kT ).  Τν ζηαηηζηηθφ ηκήκα Kuhn γηα κήθνο ηνπ δεζκνχ C-

C ίζν κε 1.54Å θαη γσλία κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δεζκψλ 112° δίλεηαη σο lK=15.79Å. 

Ο αξηζκφο κνλνκεξψλ αλά  κπινθ  ππνινγίδεηαη σο 6.18.  Η παξάκεηξνο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ PS θαη ηνπ θαινχ δηαιχηε γηα ηελ ζεσξία Flory-Huggins 

είλαη  0.07 ( c 7.52). Υπνζέηνπκε φηη ην πνιπκεξηθφ ηκήκα κέζα ζην κπινθ 

θαηαιακβάλεη ηνλ ίδην κέζν φγθν ζε φιεο ηηο ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο (sc). 

Άιισζηε ζε φιεο απηέο ηηο ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο ην θαηλχιην (Ph) πνπ δίλεη 

νπζηαζηηθά ηνλ φγθν ζην κνλνκεξέο δελ κεηαβάιιεη ηνλ φγθν ηνπ.  Έηζη ζέηνπκε 

  
in

in in

AAI AL   0.25. Τα απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο δπν εθδνρέο ηεο bnSCF («ηπραίνο 

θαη δηαηαξαγκέλνο πεξίπαηνο») ιήθζεθαλ γηα ηηο ίδηεο παξακέηξνπο. Ο 

«δηαηαξαγκέλνο πεξίπαηνο» πεξηγξάθεηαη απφ ηελ παξάκεηξν  δ κε ηηκή  ίζε   κε 2.5. 

 

Αποηελέζμαηα και σολιαζμόρ 

Σην ζρ.2.7 παξνπζηάδνπκε απνηειέζκαηα γηα PP ππθλφηεηαο πξφζδεζεο 

ζ=0.1 2nm . Η έξεπλά καο πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα κνλνδηαζπνξάο κε 1422 

κνλνκεξή θαη ηξία ζπζηήκαηα κε θαηαλνκή δπν κνξηαθψλ βαξψλ (Bimodal), φπνπ ην 

κέγεζνο ησλ καθξηψλ αιπζίδσλ θαη ε ζπλνιηθή ππθλφηεηα πξφζδεζεο είλαη ζηαζεξή. 

Γηα PP απηνχ ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο θαη ηέηνηαο ππθλφηεηαο πξφζδεζεο 

ζρεκαηίδνληαη ςήθηξεο. Η ζπλερήο θακπχιε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ ην 

bnSCF ζπγθξηλφκελα κε ηηο πξνβιέςεηο (θακπχιεο παχιαο-ηειείαο) ηεο nSCF. Η 

θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απνηειεζκάησλ είλαη φηη ε λέα κέζνδνο (κε δ>1) δελ 

εκθαλίδεη ζηξψκα κείσζεο ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ θνληά ζηελ επηθάλεηα (depletion 

layer). Η ειάηησζε ηνπ ζηξψκαηνο κείσζεο θιάζκαηνο φγθνπ απνηειεί ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε έλαληη πξνεγνχκελσλ κεζφδσλ nSCF. Η ειάηησζε απηή ζπκβαδίδεη 

κε αληίζηνηρε ηάζε εμαθάληζεο ηεο «νπξάο» ζην πξνθίι καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα. 

Σεκεηψλνπκε φηη θαλέλα πεηξακαηηθφ απνηέιεζκα δελ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηελ 

εκθάληζε ηέηνηνπ ζηξψκαηνο ή ηνπιάρηζηνλ ζε ηέηνην βαζκφ θαζψο δελ είλαη δπλαηή 

ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι γηα ηφζν θνληηλέο απνζηάζεηο κε ηελ επηθάλεηα 

απφ ηηο πεηξακαηηθέο κεζφδνπο αλάθιαζεο λεηξνλίσλ ή αθηίλσλ X. Δπίζεο θαη νη 

αλαιπηηθέο κέζνδνη SCF δελ πξνβιέπνπλ ζηξψκα κείσζεο ζπγθέληξσζεο. Απηή ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ bnSCF απνδίδεηαη ζηελ απφθιηζε απφ ηνλ «ηπραίν πεξίπαην», κε 

ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηνπ ελζαιπηθνχ παξάγνληα, πνπ εηζήρζε. Όπσο αλαθέξζεθε 
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ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ νηθνδφκεζε κηαο αιπζίδαο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο δεζκψλ πεηπραίλνπκε ηελ πην νκνηφκνξθε έθηαζε ηεο αιπζίδαο (ζρ.2.3b). 

Η ηάζε λα εμαθαληζηεί ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα κείσζεο ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ κε 

απμαλφκελε ηελ ππθλφηεηα πξφζδεζεο ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ κε κνξηαθέο πξνζνκνηψζεηο [12]. 
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σ.2.7: Κιάζκα φγθνπ αιπζίδσλ PP σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηε δηεπαθάλεηα, γηα έλα 

ζχζηεκα κνλνδηαζπνξάο θαη ηξία δη-κνξηαθά βάξε (bimodal). Η θακπχιε παχιαο-ηειείαο πεξηγξάθεη 

ηηο πξνβιέςεηο ηεο nSCF θαη ε ζπλερήο θακπχιε ηηο πξνβιέςεηο ηηο bnSCF. Τα ζπζηήκαηα πνπ 

κειεηψληαη είλαη:  

a) 1422 κνλνκεξή, ζ=1×10
-1

chains/nm
2 
.  

b) 1422-711 κνλνκεξή, ζ=1×10
-1

chains/nm
2
, 60% θνληέο αιπζίδεο.  

c)1422-711 κνλνκεξή, ζ=1×10
-1

chains/nm
2
, 80% θνληέο αιπζίδεο.  

d)1422-350 κνλνκεξή, ζ=1×10
-1

chains/nm
2
, 60% θνληέο αιπζίδεο. 

 

Όηαλ νη αιπζίδεο βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο έληνλεο επηκήθπλζεο, εηδηθά γηα δ>1, ν 

ελζαιπηθφο παξάγνληαο θαζίζηαηαη πην θαζνξηζηηθφο θαη ελδερφκελε κείσζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ πνιπκεξνχο έρεη κεγάιε επηξξνή ζηελ πνιπκεξηθή δηακφξθσζε. 
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Σηηο θαηαλνκέο δχν κνξηαθψλ βαξψλ ηνπ ζρ.2.7 φπσο επίζεο θαη ζην ζρ.2.8 

παξνπζηάδνπκε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Παξαηεξείηαη φηη νη ςήθηξεο ζπξξηθλψλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηε λέα κέζνδν έλαληη ηεο παιηάο nSCF, φπνπ νη δηακνξθψζεηο 

επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ηελ ππθλφηεηα πξφζδεζεο. Όπσο ζα παξνπζηαζηεί ζε 

επφκελε παξάγξαθν (γηα PEO, PS) απηφ δελ είλαη ζε αληίζεζε κε ην πείξακα. Βέβαηα 

ζηελ δη-κνξηαθνχ βάξνπο θαηαλνκή θαη ζηηο δπν πεξηνρέο (εζσηεξηθή θνληά ζηελ 

επηθάλεηα θαη εμσηεξηθή) πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ςήθηξα, είλαη δπλαηφ λα έρνπκε 

κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνιπκεξηθή ζπγθέληξσζε. Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη 

πξνζνρή θαζψο ε επηινγή ηνπ δ πξνυπνζέηεη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ρσξίο κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο. 
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σ.2.8: Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ αιπζίδσλ PP σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηε 

δηεπαθάλεηα γηα ηε πεξίπησζε κνλνδαζπνξάο θαη ππθλφηεηα πξφζδεζεο ρακειφηεξε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ζ=0.5×10
-1

chains/nm
2
. Ο αξηζκφο κνλνκεξψλ είλαη 1422. Η θακπχιε 

παχιαο-ηειείαο πεξηγξάθεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο nSCF θαη ε ζπλερήο θακπχιε ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

bnSCF. Ο βαζκφο ζπξξίθλσζεο ηεο ςήθηξαο πνπ πξνβιέπεηαη κε ηε λέα κέζνδν είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ απηφ πνπ παίξλνπκε απφ ηε παιαηά nSCF. 

 

Σηελ παιαηά κέζνδν ε εληξνπία θαζνξίδεη ηελ κνξθή ηεο πνιπκεξηθήο αλάπηπμεο 

(ζρήκα καληηαξηνχ) θαη ε ελζαιπία ηελ ζπκπίεζε απηήο, πξάγκα πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

αληνρή ηεο έθηαζεο ηεο ςήθηξαο κε κεηαβνιή ηεο πνιπκεξηθήο ζπγθέληξσζεο. Απηή 

ε εμήγεζε ππνζηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη φηαλ ε αλάπηπμε ησλ αιπζίδσλ ζηελ 

θαηλνχξγηα κέζνδν αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε «ηπραίνπ πεξηπάηνπ», ε ζπξξίθλσζε 

αθνινπζεί ηηο παιαηέο πξνβιέςεηο nSCF. Σην ζρ.2.9 παξνπζηάδνπκε ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ (rw) bnSCF.  
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σ.2.9: Σχγθξηζε ηεο παιηάο nSCF κε ηελ (rw) bnSCF, ρσξίο δειαδή ηελ παξάκεηξν δ, (δ=1).  

Παξνπζηάδεηαη ην θιάζκα φγθνπ ησλ αιπζίδσλ PP σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηε δηεπαθάλεηα 

γηα δχν πεξηπηψζεηο κνλνδηαζπνξάο. Η επηθαλεηαθή ππθλφηεηα πξφζδεζεο είλαη ζ=1×10
-1

chains/nm
2
 

and 10.5 10   chains/nm
2
. Ο αξηζκφο κνλνκεξψλ είλαη πάιη 1422. Δδώ ε παξάκεηξνο επθακςίαο ηεο 

αιπζίδαο γηα ηε κέζνδν (rw) bnSCF είλαη 5.2, κηθξόηεξε δειαδή από ηελ έθδνζε «δηαηαγκέλνπ 

πεξηπάηνπ». Παξαηεξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ (rw) bnSCF αθνινπζνχλ ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

nSCF. Ο βαζκφο ζπξξίθλσζεο ςήθηξαο πνπ πξνβιέπεηαη κε ηε λέα κέζνδν είλαη ζρεδφλ ν ίδηνο κε ην 

βαζκφ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ παιαηά nSCF 

 

Η πνιπκεξηθή αιπζίδα θαηαλέκεηαη θπξίσο ζηα ζηξψκαηα καθξηά απφ ηελ 

επηθάλεηα (δηακνξθψζεηο «ζπκπηεζκέλσλ καληηαξηψλ») θαη φρη νκνηφκνξθα φπσο 

γίλεηαη κε δ>1. Έηζη ε ςήθηξα ρσξίο λα πξέπεη λα θαιχςεη ην θελφ ηνπ ζηξψκαηνο 

κείσζεο ζπγθέληξσζεο επηηπγράλεη ηελ ίδηα επέθηαζε κε  C = 5.2. Σεκεηψλνπκε φηη 

φηη γηα C ίζν κε 5.8 θαη παξάιιειε ρξήζε ηεο παξακέηξνπ δ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο 

γηα L ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο (εL) ζην επίπεδν xy είλαη κηθξφηεξν απφ φηη ζηελ 

πεξίπησζε κε C = 5.2. Γειαδή ζην επίπεδν xy ην καθξνκφξην παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε επθακςία, πξάγκα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα αλαπηπρζεί φπσο ζην ζρ.2.3b.  

 

Σηε ζπλέρεηα αζρνινχκαζηε κε ηελ έξεπλα γηα ην ζχζηεκα PEO. Αλ θαη ε παιαηά 

nSCF δελ ζπκθσλεί κε ην βαζκφ ζπξξίθλσζεο ησλ αιπζίδσλ θαη αιινίσζεο ηνπ δη-

παξαβνιηθνχ πξνθίι, νη πξνβιέςεηο ηεο bnSCF θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ θαιχηεξα ην 

πείξακα. Τν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη εκκνλή καο γηα απηφ ην ζχζηεκα έγθεηηαη ζην 

φηη ελψ είλαη βεβαησκέλν πεηξακαηηθά θαη εξκελεχζηκν [3] κε φξνπο κείσζεο 
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ειεχζεξεο ελέξγεηαο ην γηαηί ςήθηξεο κε δχν κνξηαθά βάξε ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ δη-παξαβνιηθφ πξνθίι, εληνχηνηο ην λεξφ σο δηαιχηεο θαίλεηαη λα 

αιινηψλεη απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά γηα ρακειά ζ, φηαλ δηαιχεη PEO.  Σην ζρ.2.10 

παξνπζηάδνπκε απνηειέζκαηα ςεθηξψλ κε θαηαλνκή δχν κνξηαθψλ βαξψλ πνπ 

κειεηήζεθαλ κε πεηξάκαηα NR. Τα απνηειέζκαηα απηά ζπγθξίλνληαη επίζεο κε ηελ 

παιαηά κέζνδν. Σεκεηψλνπκε φηη ε ζπξξίθλσζε (ζρ.2.10) ησλ ςεθηξψλ PEO είλαη 

εληνλφηεξε (κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ  ηελ παξαδνζηαθή nSCF) ζε ζρέζε κε ςήθηξα 

αιπζίδσλ PS, αθνχ ε απφθιηζε απφ ηνλ «ηπραίν πεξίπαην» είλαη κεγαιχηεξε 

( 2.5PS  , 3PEO  ). Βέβαηα εδψ ε απφθιηζε απφ πην ηπραία θαηαλνκή ηνπ 

πνιπκεξνχο (ζρ.2.3a) ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ δηαθνξεηηθφ δηαιχηε (λεξφ) θαη φρη 

ζηελ ηδηαίηεξα πςειή πνιπκεξηθή ζπγθέληξσζε.   

Σηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο PEO κε ηε λέα κέζνδν θαη ππνζέηνληαο πξνζέγγηζε 

δηαθχκαλζεο φγθνπ γηα ηηο δηακνξθψζεηο I θαη L, παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε 

παξαβνιή ηνπ δη-παξαβνιηθνχ πξνθίι (δχν κνξηαθά βάξε, ζρ.2.10) πεξηγξάθεη 

ρακειφηεξεο ηηκέο θιάζκαηνο φγθνπ. Σχκθσλα κε απηήλ ηελ ππφζεζε ην PEO φηαλ 

είλαη επηκεθπκέλν, επεηδή πεξηβάιιεηαη απφ ηα κφξηα χδαηνο, ηείλεη λα θαηαιακβάλεη 

κηθξφηεξν φγθν [8]. Κακία ζεκαληηθή αιιαγή δελ παξαηεξήζεθε ζηελ έθηαζε ηεο 

ςήθηξαο ζπγθξίλνληαο ηελ κε ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηαζεξνχ φγθνπ. Απηφ απνδίδεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ζηηο κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηελ επηθάλεηα, ην θιάζκα φγθνπ ηνπ 

πνιπκεξνχο είλαη ρακειφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πξνηίκεζε ηνπ I-κπινθ (θαη ζε ζηηο 

ηξεηο θαηεπζχλζεηο) πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ν ελζαιπηθφο παξάγνληαο είλαη 

ηζρπξή κφλν ζηε κηθξή πεξηνρή πςειήο ζπγθέληξσζεο θνληά ζηελ επηθάλεηα. 



-72- 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480

0.00

0.06

0.12

0.18

0.24

0.30

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

c)

σ=0.1 nm
-2

 

 

V
o
lu

m
e
 f
ra

c
ti
o
n
 o

f 
th

e
 P

E
O

 c
h
a
in

s

Distance from the surface (Å)

 NR

 bnSCF

 nSCF

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

0.28

b)

σ=0.143 nm
-2

 

 

V
o
lu

m
e
 f
ra

c
ti
o
n
 o

f 
th

e
 P

E
O

 c
h
a
in

s

Distance from the surface (Å)

 NR

 bnSCF

 nSCF

a)

σ=0.2 nm
-2

 

 
V

o
lu

m
e
 f
ra

c
ti
o
n
 o

f 
th

e
 P

E
O

 c
h
a
in

s

Distance from the surface (Å)

 NR

 bnSCF

 nSCF

σ.2.10: Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ησλ αιπζίδσλ PEO γηα ηηο δί-κνξηαθνχ βάξνπο 

θαηαλνκέο. Η θακπχιε κε παχια πεξηγξάθεη ηα πεηξακαηηθά απνηέιεζκα απφ NR [10], ε ζπλερήο 

θακπχιε ηελ πξφβιεςε ηεο bnSCF θαη ε  θακπχιε κε ηειεία ηελ πξφβιεςε ηεο nSCF. Τα ζπζηήκαηα 

πνπ κειεηψληαη πεξηέρνπλ ηηο αιπζίδεο κε 700 θαη 150 κνλνκεξή. Τν πνζνζηφ ησλ θνληψλ αιπζίδσλ 

είλαη 75%. Η παξάκεηξνο Flory-Hugins (ρ) γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπ 

πνιπκεξνχο ζψκαηνο είλαη -1 (0.14kT/κνλνκεξέο) θαη ζηηο δχν κεζφδνπο. Παξνπζηάδνπκε ηξεηο 

πεξηπηψζεηο κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ππθλφηεηεο επηθάλεηαο (ζ). a) 20.2nm  , b) 20.143nm   θαη c) 

20.1nm  .  

 

Δάλ ζειήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ην ίδην δηάιπκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν nSCF, ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ην πνιπκεξέο πην δχζθακπην 

απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο [7] (ζέηνπκε C = 5 αληί  C = 4) θαη δηαιχηε 

κε κεγάιν ρ, (ρ = 0.4).  Καη' απηφ ηνλ ηξφπν ην πνιπκεξέο «επηζπκεί» λα βξίζθεηαη 

θνληά ζηελ επηθάλεηα (πςειφ ρ) θαη δεδνκέλνπ φηη είλαη δχζθακπην «απιψλεηαη» ζην 

πξψην ζηξψκα. Τν κέξνο ηνπ πνιπκεξνχο ζην πξψην ζηξψκα παίξλεη κηα ξάβδν-

κνξθε δηακφξθσζε. Απηή ε πξνζέγγηζε εμεγεί ηελ κεγάιε ηηκή ηνπ θιάζκαηνο 

φγθνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη ηελ μαθληθή κείσζε κεηά πνπ παξαηεξείηαη ζηα 



-73- 

 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (NR). Δπηπιένλ ζπκθσλεί ζηελ πξφζζεηε δπζθακςία ηνπ 

PEO θαη ηελ δπζδηαιπηφηεηα ηνπ.  

Τν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξφζζεηεο δπζθακςίαο  κε ηελ bnSCF εηζάγεηαη (γηα 

κηθξφηεξνC ) κε ηε δηακφξθσζε I, ε νπνία αθνχ θαηαιακβάλεη ιηγφηεξν φγθν, 

γίλεηαη πην πξνηηκεηέα επεηδή ην I-κπινθ παξνπζηάδεη κηθξφηεξε παξάκεηξν κπινθ-

αιιειεπίδξαζεο ( in

AI AB   ) θαη ηερλεηή κείσζε επαθψλ πνιπκεξνχο-πνιπκεξνχο. 

Καη' απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο ελζαιπηθήο ελέξγεηαο.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη επεηδή ν κεραληζκφο «δηάιπζεο» ηνπ PEO απφ λεξφ 

παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο δελ αξθεί κηα ζεσξία κέζνπ πεδίνπ γηα ηελ εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα πιήξε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο αλαθέξνπκε φηη 

αλ ε πξνβιεκαηηθή δηαιπηφηεηα ηνπ PEO ζην λεξφ εθθξαζηεί θαη κε απμεκέλε 

«πξνζξνθεηηθή» ηθαλφηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο (αέξα-χδαηνο), (γηα nSCF ζέηνπκε: 

PEO surf 
=-7.3 (ή 1kΤ/κνλνκεξέο), C =5, ρ=0.4), ηφηε παξαηεξνχκε πάιη έληνλε 

αιινίσζε ηνπ δη-παξαβνιηθνχ πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ γηα κηθξά ζ. Η εηθφλα 

ησλ αιπζίδσλ ηνπ πνιπκεξνχο πάλσ θαη θνληά ζηελ επηθάλεηα δελ αιιάδεη ηδηαίηεξα 

απφ εθείλε πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο γηα ηελ bnSCF. 

 

Δπίζεο κειεηήζακε κε ηελ θαηλνχξγηα κέζνδν ην ζχζηεκα PS ζε θαιφ δηαιχηε. Σην 

ζρ.2.11 ζπγθξίλνπκε ηε κέζνδφ καο κε ηα απνηειέζκαηα PS απφ πεηξάκαηα NR [11] 

γηα ηξεηο πεξηπηψζεηο ηεο δη-κνξηαθνχ βάξνπο θαηαλνκήο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε λέα 

κέζνδνο πεηπραίλεη θαιχηεξε πεξηγξαθή θνληά ζηελ επηθάλεηα (ζε ζρέζε κε ηα 

πεηξακαηηθά) ελψ ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ςήθηξαο πνπ πξνβιέπεηαη κε ηε κέζνδν 

bnSCF ζπκθσλεί θαιχηεξα κε ην πείξακα.  
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σ.2.11:. Κιάζκα φγθνπ αιπζίδσλ PS σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηε δηεπαθάλεηα, γηα ηξία δί-

κνξηαθνχ βάξνπο ζπζηήκαηα. Η θακπχιε κε παχια πεξηγξάθεη ηα πεηξακαηηθά απνηέιεζκα απφ NR, ε 

ζπλερήο θακπχιε ηελ πξφβιεςε ηεο bnSCF θαη ε  θακπχιε κε ηειεία ηελ πξφβιεςε ηεο nSCF. Τα 

ζπζηήκαηα πνπ κειεηψληαη είλαη:   

a) 1634-634 κνλνκεξή, ζ=2×10
-2

chains/nm
2
,  62% θνληέο αιπζίδεο.  

b) 3173-634 κνλνκεξή,  ζ=1.88×10
-2

chains/nm
2
, 83% θνληέο αιπζίδεο.  

c) 3173-288 κνλνκεξή,  ζ=1.65×10
-2

chains/nm
2
, 75% θνληέο αιπζίδεο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα πην αθξηβή άπνςε γηα ηελ πεξηνρή πνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί ν «δηαηαξαγκέλνο πεξίπαηνο» εθκεηαιιεπηήθακε ηα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ην χςνο ςήθηξαο PS (κνλνδηαζπνξά) απφ ηνλ Kent θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ [11]. Σην ζρ.2.12 παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ χςνπο 

ςεθηξψλ σο ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ 
1/ 2

2R 1 /  .  Τν 2R   δίλεηαη απφ ηελ 

εμ.(2.19), ελψ ε πνζφηεηα  1 /    αληηπξνζσπεχεη ηελ αθηίλα ( R ) ηνπ ειεχζεξνπ 

ρψξνπ πνπ θάζε αιπζίδα θαηαιακβάλεη ζε κηα ςήθηξα, ππθλφηεηαο πξφζδεζεο ζ . 
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σ.2.12:  Γξάθεκα ηνπ χςνπο ζηξψκαηνο ηνπ πνιπκεξηθνχ ζπζηήκαηνο θνληά ζηελ επηθάλεηα σο 

ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ 
1/ 2

2R 1 /  .  Μειεηάκε ζχζηεκα κνλνδηάζπαξησλ αιπζίδσλ PS ζε 

δηάθνξα ζ  (απφ πεξηνρή «καληηαξηνχ» κέρξη πεξηνρή ςήθηξαο) θαη ζπγθξίλνπκε ηηο πξνβιέςεηο γηα ην 

χςνο απφ ηελ bnSCF ζηηο εθδνρέο «δηαηαξαγκέλνπ πεξηπάηνπ» (καχξα ηξίγσλα) θαη «ηπραίνπ 

πεξηπάηνπ» (άζπξα ηξίγσλα) κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα απφ NR (καχξνη θχθινη). Τα 

ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν nSCF  ζπκβνιίδνληαη κε καχξα ηεηξάγσλα.  Ο 

αξηζκφο κνλνκεξψλ είλαη 1634 θαη  
1/2

2R = 181.10
o

A . Βάδνπκε ζε γθξίδν θχθιν ηελ θαηάιιειε 

πξφβιεςε («ηπραίνο ή δηαηαξαγκέλνο πεξίπαηνο») γηα θάζε ηηκή ηνπ ιφγνπ. Γηα ιφγν ίζν κε 1 

παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία κφλν απφ ηηο δχν ζεσξεηηθέο κεζφδνπο αθνχ δελ έρνπκε πεηξακαηηθή 

κέηξεζε. 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη θαζψο ν ιφγνο γίλεηαη κεγαιχηεξνο απφ 2 ε αλάπηπμε ηεο 

αιπζίδαο κε δ>1 αξρίδεη λα δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Η εμήγεζε απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη ε αθφινπζε. Όηαλ ε απφζηαζε ησλ ζεκείσλ πξφζδεζεο κεηαμχ 

δχν αιπζίδσλ ( 2R ), είλαη κεγαιχηεξε απφ ην δηπιάζην ηεο απφ άθξν εηο άθξνλ 

απφζηαζεο, 2R  (ππνζέηνπκε
1/ 2

2R ~ R ), νη αιπζίδεο δελ αιιειεπηδξνχλ θαη δελ 

παξαηεξνχκε ην θαηλφκελν ςεθηξψλ (πεξηνρή «καληηαξηψλ», ζρ.2.13a).  
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σ.2.13: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηξηψλ πεξηνρψλ ζηελ αιιεινεπηθάιπςε πξνζδεκέλσλ 

(grafted) πνιπκεξψλ θαζψο απμάλεη ε ππθλφηεηα πξφζδεζεο. Με  ην R  παξνπζηάδνπκε ηελ απφ άθξν 

εηο άθξνλ απφζηαζε κηαο ηπραίαο αλάπηπμεο αιπζίδαο.  Η απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ πξφζδεζεο 

πνιπκεξνχο είλαη 2R  .  Όιεο νη πηζαλέο δηακνξθψζεηο κηαο αιπζίδαο πνπ αξρίδεη απφ έλα ζεκείν 

ζηελ επηθάλεηα θαη αλαπηχζζεηαη ηπραία πεξηγξάθνληαη κε έλα εκηζθαίξην ηεο αθηίλαο  R.  Όηαλ δχν 

εκηζθαίξηα επηθαιχπηνληαη έρνπκε κηα γθξίδα πεξηνρή. Η επηθάιπςε ηξηψλ εκηζθαηξίσλ πεξηγξάθεηαη 

κε καχξν. Οη ηξεηο πεξηνρέο είλαη νη αθφινπζεο: a) 2 2R R  , b) 2 2R R R   θαη c) 2R R   .  

 

Καζψο απμάλεηαη ην ζ, ηα ζεκεία πξφζδεζεο έξρνληαη πην θνληά. Σην ζρ.2.13b 

πεξηγξάθνπκε ηελ πεξίπησζε ςεθηξψλ φπνπ R 2R 2R  . Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

αλ θαη νη πνιπκεξηθέο δηακνξθψζεηο (πνπ πεξηγξάθνληαη κε έλα εκηζθαίξην) 

αιιειεπηδξνχλ, κεξηθέο δηακνξθψζεηο κπνξνχλ αθφκα λα αλαπηπρζνχλ κε πην ηπραίν 

ηξφπν (ιεπθή πεξηνρή, ζρ.2.13b). Οη πεπιαηπζκέλεο δηακνξθψζεηο πνπ ηειεηψλνπλ 

ζηελ γθξίδα πεξηνρή σζνχληαη λα αλαπηπρηνχλ θάζεηα ζηελ επηθάλεηα. Έηζη έρνπκε 

κηα επέθηαζε ηεο ςήθηξαο πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεξηθέο αιπζίδεο 

ηεληψλνληαη ή ηζνδχλακα δηακνξθψζεηο ζρήκαηνο καληηαξηνχ πνπ αλαπηχζζνπλ ην 

πνιπκεξέο πην θάζεηα ζηελ επηθάλεηα (ιεπθή πεξηνρή ζην ζρ.2.13b) παίξλνπλ  

b) 

 

c) 

a) 
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κεγαιχηεξν ζηαηηζηηθφ βάξνο (ζρ.2.3a). Αιιά ζηελ πεξίπησζε φπνπ  2R R    κηα 

αιπζίδα πνπ αξρίδεη απφ έλα ζεκείν πξφζδεζεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα δελ κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη έλαλ «ηπραίν πεξίπαην». Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε αιιειεπίδξαζε κε 

ηηο άιιεο αιπζίδεο είλαη ηφζν ηζρπξή πνπ ε ςήθηξα πεξηγξάθεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

δ>1. Η χπαξμε ησλ ηξηψλ πεξηνρψλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

[13].  

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρ.2.12 γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ιφγνο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 2 

ην χςνο ςεθηξψλ πεξηγξάθεηαη ζαθέζηαηα θαιχηεξα γηα δ=1. Γηα ιφγν ίζν κε 1 δελ 

έρνπκε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θαη ζπγθξίλνπκε ηε λέα κέζνδν κφλν κε ηελ 

πξνεγνχκελε nSCF. Οη πξνβιέςεηο «ηπραίνπ πεξηπάηνπ» θαη ησλ δχν κεζφδσλ, φπνπ 

ε ζπκπίεζε ηεο αιπζίδαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθηηκψκελε αιιειεπίδξαζε 

κέζσ ηεο ζεσξίαο Flory-Huggins (δ=1), ζπκθσλνχλ ζηηο εθηηκήζεηο γηα ην χςνο ηνπ 

ζηξψκαηνο γηα ιφγν ίζν κε 1 (ζρ.2.12). Αθφκα θαη φηαλ ν ιφγνο είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ 2 αιιά θνληά ζε εθείλε ηελ ηηκή ε αλάπηπμε ηπραίνπ πεξηπάηνπ είλαη κηα θαιή 

πξνζέγγηζε. Γηα ηηκή ιφγνπ ίζε κε 2.2 ε πεηξακαηηθή κέηξεζε είλαη ζρεδφλ ε κέζε 

ηηκή ησλ πξνβιέςεσλ ησλ δχν εθδφζεσλ ηεο κπινθ κεζφδνπ (καχξν θαη άζπξν 

ηξίγσλν). Τν θξηηήξην γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έθδνζεο δηαηαξαγκέλνπ πεξηπάηνπ 

είλαη λα ηζρχεη R >> 2R . Σηελ θαηάζηαζε φπνπ ν ιφγνο είλαη πεξίπνπ 2, είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ζεσξνχκε δ=1. Η πξνηεηλφκελε (γηα απηά ηα απνηειέζκαηα) επηινγή 

αλάπηπμεο ηεο αιπζίδαο γηα θάζε ηηκή ηνπ ιφγνπ πνπ θαίλεηαη ζην ζρ.2.12 

θπθισκέλε κε έλαλ γθξίδν θχθιν. Βέβαηα κηα θιηκαθσηή αχμεζε ηνπ δ απφ ηελ ηηκή 

ιφγν ηνπ ιφγνπ (ζρ.2.12) ίζε κε 2 κέρξη ηελ πεξηνρή πςειήο πνιπκεξηθήο 

ζπγθέληξσζεο, φπνπ ην R είλαη κηα ηάμε κεγέζνπο κεγαιχηεξν ηνπ 2R , ζα έδηλε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Τν δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο πνπ ληψζεη ην πνιπκεξέο ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία 

Flory-Huggins, κεηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην θιάζκα φγθνπ ηνπ πνιπκεξνχο 

(ζρ.2.14). Αλάινγε αλακέλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ιφγν 

απηνχ ηνπ δπλακηθνχ. Άξα ε αλάπηπμε ησλ πξνζδεκέλσλ αιπζίδσλ ζα επεξεάδεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ην θαηλφκελν ηνπ απνθιεηφκελνπ φγθνπ (εμ.1.3). 
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σ.2.14: Κακπχιε ηνπ δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο (
solv ) πνπ ληψζνπλ νη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο γηα 

ρ=0.15. Παξαηεξνχκε κείσζε κε θιίζε ρ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ραξαθηήξαο πνπ δίλνπκε ζηελ παξακέηξνπ δ 

θαζψο θαη πσο απηή επεξεάδεη ηνλ ελζαιπηθφ παξάγνληα, ππνζέηνπκε φηη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ κνλνκεξψλ ζε κηα αιπζίδα ή κεηαμχ δχν 

νπνηνλδήπνηε κνλνκεξψλ γίλεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε ζθιεξψλ ζθαηξψλ 

(αιιειεπίδξαζε απνθιεηφκελνπ φγθνπ).  Καηφπηλ ζεσξνχκε δηαθνξεηηθή αθηίλα γηα 

θάζε κηα απφ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Γερφκαζηε φηη ε αιιειεπίδξαζε 

γεηηνληθψλ (δεζκηθψλ) κνλνκεξψλ έρεη κηθξφηεξε αθηίλα δεδνκέλνπ φηη πεξηγξάθεη 

έλαλ ζηαζεξφ δεζκφ. Η ζθιεξή ζθαίξα πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ πξνζπαζεί ε αιπζίδα 

λα θηλεζεί (αλαπηπρζεί) πέξα απφ ην «ηνίρνο» πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο γεηηνληθέο 

αιπζίδεο, έρεη αθηίλα πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ αθηίλα ελφο δεζκνχ (πνπ είλαη ην 

«βήκα» ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ). Τν απνηέιεζκα είλαη νη αιπζίδεο πέξα απφ κηα 

θξίζηκε ηηκή ζπγθέληξσζεο (ππθλφηεηαο πξφζδεζεο), λα κελ κπνξνχλ λα 

δηαπεξάζνπλ ην «ηνίρνο» ησλ γεηηνληθψλ αιπζίδσλ, λα απνθιίλνπλ αθφκα πην έληνλα 

απφ ηελ αλάπηπμε «ηπραίνπ πεξηπάηνπ» θαη ηηο δηακνξθψζεηο «ζπκπηεζκέλνπ 

καληηαξηνχ» (ζρ.2.3a). Με ηελ πξνζζήθε ηνπ δ, επηδηψθνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ 

δηαθνξεηηθή αθηίλα ζηελ αιιειεπίδξαζε απνθιεηφκελνπ φγθνπ. Σηηο παξαδνζηαθέο 

nSCF παξφηη ιακβάλνληαη ππφςε θαηλφκελα απνθιεηφκελνπ φγθνπ δελ γίλεηαη 

δηάθξηζε κεηαμχ δεζκηθψλ θαη κε δεζκηθψλ κνλνκεξψλ. Αλ ζε κία θπςειίδα ηνπ 

πιέγκαηνο έρνπκε ηξία δεζκηθά κνλνκεξή ζηηο δηπιαλέο θπςειίδεο ίδηνπ φγθνπ ζα 

έρνπκε αθξηβψο ησλ ίδην αξηζκφ κνλνκεξψλ αλεμάξηεηα αλ είλαη δεζκηθά ή φρη. Σαλ 
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ζπλέπεηα ν θάζεηνο ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε αιπζίδα ζηηο πνιχ 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο έρεη ππνεθηηκεκέλε δηάκεηξν ρσξίο ηεο εηζαγσγή ηνπ δ 

(ζρ.2.15).   

 

σ.2.15: Τξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ φπνπ πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ καθξνκνξίνπ 

ζηελ καχξε πεξηνρή ηνπ ζρ.2.13c (γηα κεγάιεο ππθλφηεηεο πξφζδεζεο) [14,15]. Ο «ζσιήλαο» απηφο 

δεκηνπξγείηαη ιφγν αιιειεπίδξαζεο «απνθιεηφκελνπ φγθνπ». a) Φσξίο ηελ εηζαγσγή ηνπ δ θαη b)  κε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ δ. 

 

Αλ εθθξάδακε ην δ, ζε εθζεηηθή κνξθή ηφηε ε ελέξγεηα θάκςεο L  γηα γσλίεο 90
o 

ζε επίπεδν παξάιιειν ζηελ επηθάλεηα (βι. παξάξηεκα, πηλ.Π.1/[
*

sg ,
**

sg ]) κεηψλεηαη 

κε ηελ πξνζζήθε ηνπ δ θαηά κία πνζφηεηα ln(1 / )kT  . Η επηπιένλ επθακςία ζην 

επίπεδν xy επηηξέπεη ζην πνιπκεξέο λα αλαπηπρζεί νκνηφκνξθα θάζεηα  (ζαλ κέζα ζε 

«ζσιήλα», ζρ.2.15) θαη πην ζχληνκα θαζψο απμάλεη ην ζ απφ φηη ζα επέβαιε ν 

παξαδνζηαθφο ππνινγηζκφο ηεο ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο. Η ζπκπεξηθνξά κέζα ζηνλ 

«ζσιήλα» απνθιεηφκελνπ φγθνπ κε δεζκηθψλ κνλνκεξψλ, κνηάδεη κε ηελ 

πξνζέγγηζε «ηζρπξήο επηκήθπλζεο ηεο αιπζίδαο» γηα ηελ αλαιπηηθή SCF [4]. Η 

αμηνπηζηία ησλ πξνβιέςεσλ ( 1/3h N ) ηεο αλαιπηηθήο ζεσξίαο, γηα έλα κεγάιν 

εχξνο ζηελ πεξηνρή κεγάισλ ππθλνηήησλ πξφζδεζεο (ζ), εληζρχεη ηελ ζεψξεζε καο 

γηα ηελ επίδξαζε ηνπ απνθιεηφκελνπ φγθνπ ζηελ δηεχξπλζε ηεο πεξηνρή εκθάληζεο 

ηνπ «ζσιήλα». Γεδνκέλνπ φηη ζε απηή ηελ πεξηνρή κε βάζε θαη ηελ αλαιπηηθή SCF 

δελ πξνβιέπεηε ζηξψκα κείσζεο ζπγθέληξσζεο (depletion layer). 

 Η ζπλεηζθνξά ηεο παξακέηξνπ δ πξνζηίζεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ κέζνπ πεδίνπ πνπ 

πξνβιέπεη ε ζεσξεία Flory-Huggins. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα παξάκεηξν πνπ 

a) b) 
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εηζάγεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην ζεκείν (ππθλφηεηα πξφζδεζεο) πνπ ε ςήθηξα 

αλακνξθψλεηαη, γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξφζδεζε ζηελ επηθάλεηα είλαη αξθεηά 

κεγάιε (παθησκέλεο αιπζίδεο κε ρεκηθφ δεζκφ). Με ηνλ ηξφπν απηφ ην εκβαδφ αλά 

αιπζίδα πάλσ ζηελ επηθάλεηα κεηψλεηαη πην απφηνκα απφ φηη κε ηελ ζπκπίεζε ηνπ 

«καληηαξηνχ». Καη ρσξίο ηελ εηζαγσγή ηεο παξακέηξνπ θάπνηα ζηηγκή νη αιπζίδεο ζα 

ηεληψλνληαλ ηζρπξά (ζρ.2.15a). Μπνξνχκε λα πνχκε φηη κε ην δ ε ηζρχο ηνπ κέζνπ 

πεδίνπ αλεβαίλεη έλα ελεξγεηαθφ ζθαινπάηη ( ln(1 / )kT  ) φηαλ ε ελέξγεηα πξφζδεζεο 

κπνξεί λα ην δηθαηνινγήζεη. Τξνπνπνηψληαο ην κέζνπ πεδίνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

θαιχηεξα νη δηαθπκάλζεηο ζηελ ππθλφηεηα (ελέξγεηα ιιειεπίδξαζεο) ζην κεγάιν 

εχξνο ππθλνηήησλ πξφζδεζεο (καληηάξη σο πιήξσο εθηεηακέλεο αιπζίδεο) ζην νπνίν 

εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο.  

Όπσο επηβεβαηψλεηαη θαη ζην ζρ.2.16, ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ bnSCF γηα ηελ 

πεξηνρή (
1/ 2

2R 1 /  >>2) φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε παξάκεηξνο δ πξνζεγγίδνπλ 

ηελ πξνβιέςεηο ηεο αλαιπηηθήο SCF [16]. Με ηελ πξνζζήθε ηεο παξακέηξνπ 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο καθξνκνξηαθψλ δηακνξθψζεσλ πνπ 

απνθιίλνπλ απφ ην φξην «ηζρπξήο επηκήθπλζεο ηεο αιπζίδαο» θαη δηθαηνινγνχλ ζην 

πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ην ζηξψκα κείσζεο ζπγθέληξσζε θνληά ζηελ 

επηθάλεηα θαη ηελ «νπξά» καθξηά απφ απηή [17]. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

παξάκεηξνο απηή απνηειεί «γέθπξα» κεηαμχ αλαιπηηθήο θαη αξηζκεηηθήο ζεσξίαο 

κέζνπ πεδίνπ.  
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σ.2.16: Κιάζκα φγθνπ καθξνκνξηψλ πνιπζηπξελίνπ πνπ εμεηάζηεθαλ θαη ζην ζρ.2.12. Τα 

απνηειέζκαηα γηα ηπραίν θαη «δηαηαξαγκέλν πεξίπαην» ζπγθξίλνληαη κε ηελ αλαιπηηθή ζεσξία SCF 

(παξάξηεκα Γ). a) ζ=9.71x10
-4 

nm
-2

 θαη 
1/ 2

2R 1 /  =1, b) ζ=1.5x10
-2

nm
-2 

θαη 
1/ 2

2R 1 /  =4.4 

θαη c) ζ=0.1nm
-2

 θαη 
1/ 2

2R 1 /  =10.15. 

 

Μηα εθηίκεζε ηεο νξηαθήο ππθλφηεηαο πξφζδεζεο (ζδ), πνπ ρσξίδεη ζε δχν 

ππνπεξηνρέο ηελ ςήθηξα θαη πέξα απφ ηελ νπνία ηζρχεη ε παξαδνρή «ηζρπξήο 

επηκήθπλζεο ηεο αιπζίδαο», δίλεηαη απφ ηελ έθθξαζε:  

20 08. 

                                                                                                           (2.29). 

Ιζρχεη γηα νπνηνδήπνηε πνιπκεξέο θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ απνθιεηφκελνπ φγθν α. Ο 

ζπιινγηζκφο γηα λα θαηαιήμνπκε ζε απηήλ ηελ έθθξαζε είλαη εθείλνο ησλ ζθιεξψλ 

ζθαηξψλ πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο. Λεπηνκέξεηεο δίλνληαη ζην παξάξηεκα Β.  

Τέινο ιφγσ ηνπ ζηξψκαηνο κείσζεο ζπγθέληξσζεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

δεκηνπξγείηαη κηα δηάθνξα ζπγθέληξσζεο [16]. Ο εληξνπηθφο παξάγνληαο  ιεηηνπξγεί 

ζαλ νζκσηηθή πίεζε πνπ δηαηεξεί απηή ηελ δηαθνξά. Υπνζέηνπκε φηη εμαηηίαο ηεο 

βαζκίδαο ζπγθέληξσζεο, ην ζχζηεκα ζηαδηαθά (κε αχμεζε ηνπ ζ) ζπζζσξεχεη 

ελέξγεηα θαη θάπνηα ζηηγκή «ζπάεη» ην ελεξγεηαθφ θξάγκα πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ 
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εληξνπίαο. Τφηε νη αιπζίδεο ηεληψλνπλ νκνηφκνξθα θάζεηα (ζρ.2.15) 

εγθαηαιείπνληαο δηακνξθψζεηο πνπ δίλνπλ απηφ ην ζηξψκα [14,15]. Παξάιιεια 

έρνληαο κηθξφηεξν R  δεκηνπξγνχλ ρψξν γηα λα πξνζδεζνχλ θαηλνχξγηεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί ε πεηξακαηηθή παξαηήξεζε ηξηψλ πεξηνρψλ ζηελ 

θηλεηηθή πξνζξφθεζεο γηα πςειέο ελέξγεηεο πξόζδεζεο [18]. Σην ζέκα ηεο θηλεηηθήο 

ηνπνζεηνχκαζηε θαη ζην επφκελν θεθάιαην γηα έλα επξχηεξν θάζκα καθξνκνξηαθψλ 

αξρηηεθηνληθψλ.  

 

ςμπεπάζμαηα 

Παξνπζηάζακε έηζη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε ησλ πνιπκεξηθψλ ςεθηξψλ 

κέζσ ηεο θαηλνχξγηαο bnSCF. Τα απνηειέζκαηα ηεο λέαο αξηζκεηηθήο κεζφδνπ είλαη 

πνιχ ηθαλνπνηεηηθά δεδνκέλνπ φηη βειηηψλνπλ ηελ αξηζκεηηθή κέζνδν SCF ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε παιαηά κέζνδνο απέηπρε λα παξαθνινπζήζεη επαξθψο ην 

πείξακα. Δπηπιένλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πεξηζζφηεξσλ αηνκηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Η θαηλνχξγηα κέζνδνο δελ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα ζε ζρέζε κε 

πξνεγνχκελεο nSCF. Βξήθακε θαιχηεξα απνηειέζκαηα θνληά ζηελ επηθάλεηα φπνπ 

πξνζδηνξίζακε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ εμαθάληζε ηνπ ζηξψκαηνο κείσζε ζην 

πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ. Πεηχρακε επίζεο ηελ πνιχ ηθαλνπνηεηηθή εθηίκεζε ηεο 

έθηαζεο ςεθηξψλ σο ζπλάξηεζε ηεο ππθλφηεηαο πξφζδεζεο (ζ). Αθφκε έγηλε 

αληηιεπηή ε χπαξμε δχν ππνπεξηνρψλ ζηελ ςήθηξα κε θξηηήξην ηελ εκθάληζε ή φρη 

ζηξψκαηνο κείσζεο ζπγθέληξσζεο θνληά ζηελ επηθάλεηα. Απηή ε κέζνδνο είλαη κηα 

βειηίσζε ηεο παιαηφηεξεο nSCF, κε φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο παιαηάο θαη 

παξάιιεια ηελ δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο κε αηνκηζηηθή ιεπηνκέξεηα ησλ δπλαηψλ 

δηακνξθψζεσλ πάλσ ζην πιέγκα. 
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3. ΜΠΛΟΚ ΜΔΘΟΓΟ – ΓΙΑΚΛΑΓΙΜΔΝΑ ΠΟΛΤΜΔΡΗ 

 

Σήκεξα, πξνεγκέλεο κέζνδνη πνιπκεξηθήο ζχλζεζεο (αληνληθφο πνιπκεξηζκφο, 

atom transfer radical polymerization (ATRP) θηι.)  καο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο πνιπάξηζκσλ καθξνκνξηαθψλ αξρηηεθηνληθψλ. Καζψο ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πνιπκεξηθνχ δηαιχκαηνο ή ηήγκαηνο επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ καθξνκνξίνπ, ηα δηαθιαδηζκέλα πνιπκεξή κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε δηάθνξεο 

πξαθηηθέο (ηερλνινγηθέο) αλάγθεο φπσο ζηελ ρξσκαηνγξαθία, ζηελ ιίπαλζε, ζε 

ιεπηά πνιπκεξηθά πκέληα, ζηελ ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο παιψδνπο κεηάβαζεο θηι [1-

13].  Μηα θαηεγνξία δηαθιαδηζκέλσλ καθξνκνξίσλ απνηεινχλ θαη εθείλα ζε ζρήκα 

αζηεξηνχ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ εμαηξεηηθά καιαθψλ θνιινεηδψλ 

(ultra-soft colloids) [14]. Μηθθχιηα πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ςεθηξψλ 

γξακκηθψλ αιπζίδσλ πξνζνκνηάδνπλ ζηελ ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ θνιινεηδψλ, 

φηαλ ην κέγεζνο ηνπ ππξήλα είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην κέγεζνο ησλ αιπζίδσλ πνπ 

ηνλ πεξηβάιινπλ [7,8]. Η κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ειθχεη έληνλα ην 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ [15-16] ζηελ εξεπλεηηθή πεξηνρή ηεο λαλνηερλνινγίαο.       

Η ζχλζεζε ηνπο δελ είλαη εχθνιε εηδηθά θαζψο ν αξηζκφο ησλ θιάδσλ ή βαζκφ 

δηαθιάδσζεο (functionality, f) απμάλεηαη, ελψ ε πεηξακαηηθή κειέηε δελ είλαη ηφζν 

επξεία φζν γηα ηηο γξακκηθέο αιπζίδεο θνληά ζηελ επηθάλεηα. Σε απηήλ ηελ εξγαζία 

ζθνπεχνπκε λα εξεπλήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ πνιπκεξψλ φηαλ 

πξνζξνθψληαη ζε ζηεξεά επηθάλεηα απφ δηάιπκα θαινχ δηαιχηε. Τν εξγαιείν καο 

είλαη πνιχ θηελφηεξν απφ ηηο πεηξακαηηθέο ηερληθέο θαη κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηελ 

ζχλζεζε θαη ηελ έξεπλα γηα απηά ηα πνιπκεξή. Φξεζηκνπνηνχκε κηα έθδνζε ηεο 

αξηζκεηηθήο ζεσξίαο κέζνπ πεδίνπ ε νπνία απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά απνδνηηθή γηα 

ηε κειέηε κεγάισλ πνιπκεξηθψλ ζπζηεκάησλ, φπνπ νη κνξηαθέο πξνζνκνηψζεηο 

ρξεηάδνληαη πάξα πνιχ ρξφλν ή αθφκα θαη απνηπγράλνπλ λα εμαγάγνπλ 

απνηειέζκαηα. Η λέα κέζνδνο nSCF ζπγθξίλεηαη αξρηθά κε πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα, ελψ νη πξνβιέςεηο πνπ θάλνπκε γηα θαηλνχξγηεο αξρηηεθηνληθέο, 

ρσξίο πξνεγνχκελε πεηξακαηηθή κειέηε, παξνπζηάδνληαη ζε ζχγθξηζε κε 

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ nSCF [17].    

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο κπινθ κεζφδνπ bnSCF, παξακέλνπλ ίδηεο [18]. Οη αιιαγέο θαη 

πξνζζήθεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ πξνζαξκνγή ζηηο δηαθιαδηζκέλεο αξρηηεθηνληθέο 
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Δπηζεκαίλνπκε φηη νπζηαζηηθά ηψξα έρνπκε ζπκπνιπκεξή ζε δηαιχηε, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ απμάλεη ζε ηξεηο. Δπίζεο ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, γηα απηή ηελ πεξηνρή ζπγθεληξψζεσλ θαη απηέο ηηο 

αξρηηεθηνληθέο, δελ θξίζεθε αλαγθαία ε εηζαγσγή ηεο παξακέηξνπ «δηαηαγκέλνπ 

πεξηπάηνπ», δ. Ο αξηζκφο ησλ εηζεγκέλσλ ηκεκαηηθψλ δηακνξθψζεσλ (κπινθ) 

κεηψζεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην γξήγνξνο ν θψδηθαο. Σην ζρ.3.1 παξνπζηάδνπκε 

ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κπινθ κε ηα νπνία αλαπαξαγάγνπκε ην πνιπκεξηθφ δηάιπκα. 

 

σ.3.1: Οη επηά ηκεκαηηθέο πνιπκεξηθέο δηακνξθψζεηο (sc) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κειέηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη δηακνξθψζεηο κπνξνχλ λα πεξηζηξαθνχλ γχξσ απφ ηνλ z-αμνλα (δηαθεθνκέλε 

γξακκή). Με ηνλ ηξφπν εθείλεο κε sc=2,3,4,7 πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηε άιιεο πνπ ε ηξηζδηάζηαηε 

αλάπηπμε ηνπ πνιπκεξνχο απαηηεί. Γηακνξθψζεηο κε sc=1,2  αλήθνπλ ζηελ νκάδα sg=I ελψ νη 

ππφινηπεο ζηελ  sg=L. Δπηπιένλ ππάξρεη θαη έλα κπινθ ρσξίο πνιπκεξέο πνπ θαηαιακβάλεηαη πιήξσο 

απφ δηαιχηε. 

 

Σεκεηψλνπκε φηη απνηειεί πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ε εηζαγσγή δηαθνξεηηθψλ 

θάζε θνξά πξνκειεηεκέλσλ ηκεκαηηθψλ δηακνξθψζεσλ. Βέβαηα νη δηακνξθψζεηο 

ησλ αιπζίδσλ θαη ηα ζηαηηζηηθά βάξε ηνπο ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε 

ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηα ελψ πάληα γίλεηαη ε αλαγσγή ζε έλα 

ζηαζεξφ πιέγκα Flory-ηκήκαηνο (ζρ.2.5). Έηζη θαζίζηαηαη πην εχθνιε ε πξνζαξκνγή 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ελψ ν θψδηθαο πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνπ έρνπκε θάζε θνξά γηα ηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο.   
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Η θαηάιιειε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δνζεί πάιη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο θπζηθήο κε ηε βνήζεηα ηεο κεγάιν-θαλνληθήο ζπλάξηεζεο κεξηζκνχ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε κηα έθθξαζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ  c

( i , j )n  ησλ 

αιπζίδσλ ηχπνπ i  θαη  κεγέζνπο  rj
i
  ζηε δηακφξθσζε  c, ειαρηζηνπνηνχκε ην θπζηθφ 

ινγάξηζκν ηνπ κέγηζηνπ φξνπ ηεο ζπλάξηεζεο κεξηζκνχ ζπλαξηήζεη ηνπ c

( i , j )n , ππφ 

ηνλ πεξηνξηζκφ πιήξνπο θάιπςεο ηνπ πιέγκαηνο [17,18-25].   

Σε απηήλ ηελ κειέηε εμεηάδνπκε ηξία δηαθνξεηηθά ρεκηθά είδε. Μηα  ηνληηθή νκάδα 

(A), ην πνιπκεξέο (B) θαη ηνλ δηαιχηε (C). Σπκβνιίδνπκε ην ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ 

(ηκήκαηα Flory)  θάζε είδνπο ζην δηάιπκα σο A , B   θαη  C  αληίζηνηρα. Τν θιάζκα 

φγθνπ ηνπ κπινθ γηα θάζε είδνο είλαη b

A , b

B  θαη b

B . Δπίζεο ην θιάζκα φγθνπ 

(ζηαζεξφ) θάζε είδνπο κέζα ζε έλα κπινθ είλαη in

B , in

A , 
A

in

C  θαη 
B

in

C . Δπηζεκαίλνπκε 

φηη ν δηαιχηεο κπνξεί λα πεξηέρεηαη κέζα ζε έλα Α-κπινθ, ζε έλα Β-κπινθ θαη έλαλ 

C-κπινθ (πιήξεο κε δηαιχηε 1
C

in

C  ). Δάλ ζέζνπκε κεδέλ ηελ ελέξγεηα 

αιιειεπίδξαζεο (θαη δηακφξθσζεο) ζηελ θαηάζηαζε αλαθνξάο, ηφηε ζηελ 

θαηάζηαζε δηαιχκαηνο ζην ζηξψκα z ε ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα γξαθηεί 

σο:  

● ( ) ( ) ( ) ( )b in in b

A AB B A A AB B Bz z z z                                                                   (3.1a) 

● ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
A B

b in in b b in in b b in b

A AC C A A AC C A A A AC C B A A AC Cz z z z z z z z                                                     

                                                                                                                                (3.1b)   

● ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
B A

b in in b b in in b b in b

B BC C B B BC C B B B BC C A B B AC Cz z z z z z z z                    

                                                                                                                                (3.1c) 

Οη πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ z-εμαξηψκελσλ κεηαβιεηψλ απνηεινχλ ηηο επαγφκελεο 

παξακέηξνπο αιιειεπίδξαζεο γηα ηηο κπινθ αιιειεπηδξάζεηο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θξίζηκεο ηηκήο γηα ηελ παξάκεηξν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

πνιπκεξνχο θαη δηαιχηε αιιά θαη γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο απηψλ ησλ εηδψλ κε ηελ 

επηθάλεηα δίλεηαη θαηά ηα γλσζηά σο: 
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B

c in in in

B B C

1

2( )


  



                                                                                                 (3.2) 

Αλ νλνκάζνπκε b  ηελ παξάκεηξν αιιειεπίδξαζεο ζηελ κέζνδν bnSCF ηφηε ε 

ζρέζε πνπ δίλεη ηελ αληίζηνηρε παξάκεηξν Flory-Huggins, FH , είλαη: 

0.5
b

FH

c





                                                                                                           (3.3) 

Οη ελέξγεηεο γσλίαο ζηξέςεο (παξάγνληεο Boltzmann) γηα ηηο εηζεγκέλεο 

δηακνξθψζεηο (ζρ.3.1) δίλνληαη ζηνλ πηλ.3.1. 

 

sc=1 sc=2 sc=3 sc=4 sc=5 sc=6 sc=7 

1,1,-1 Iη =η  *

2,2,0 Ιη =η  3,1,-1 Lη =η  4,1,+1 Lη =η  5,1,-1 Lη =η  6,1,+1 Lη =η  *

7,2,0 Lη =η  

1,1,+1 Iη =η  *

2,3,0 Ιη =η  *

3,2,0 Lη =η  *

4,2,0 Lη =η  5,4,-1 Lη =η  6,3,+1 Lη =η  *

7,3,0 Lη =η  

1,3,+1 Iη =η  *

2,4,0 Ιη =η  *

3,3,0 Lη =η  *

4,3,0 Lη =η  5,6,-1 Lη =η  6,5,+1 Lη =η  *

7,4,0 Lη =η  

1,4,-1 Iη =η  *

2,7,0 Ιη =η  3,4,-1 Lη =η  4,3,+1 Lη =η    *

7,7,0 Lη =η  

1,5,+1 Iη =η   *

3,4,0 Lη =η  *

4,4,0 Lη =η     

1,6,-1 Iη =η   
3,6,-1 Lη =η  4,5,+1 Lη =η     

  *

3,7,0 Lη =η  *

4,7,0 Lη =η     

Πιν.3.1: Με κεδεληθνί παξάγνληεο Boltzmann. Η αλάπηπμε πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπ παξάγνληεο 

είλαη ηέηνηα πνπ ε πξνζξνθεκέλε αιπζίδα κπνξεί λα αξρίζεη κφλν ή κε ην 1
ν  

ή ην 3
ν
 κπινθ

 
θαη 

ιακβάλεη ηνλ παξάγνληα  sg
 (sg=I,L). Αληίζηνηρα γηα αλάπηπμε ηεο αιπζίδαο παξάιιεια ζηελ 

επηθάλεηα ν παξάγνληαο 
*

sg   ιακβάλεη ηηο ηηκέο:  *

L L

1

4
  *

I

1

4
. Σεκεηψλνπκε φηη κε απηνχο ηνπ 

παξάγνληεο Boltzmann (ζηαζεξνί γηα απηφ θαη ην επφκελν θεθάιαην) ην «ζηξψκα κείσζεο» θνληά 

ζηελ επηθάλεηα είλαη κηθξφηεξν ζρεηηθά κε απηφ πνπ δίλνπλ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη (nSCF). 

Οπζηαζηηθά ν ελζαιπηθφο παξάγνληαο έρεη επεξεαζηεί έηζη, απφ ηηο ηηκέο ηνπ 
*

sg , πνπ λα κπνξεί λα 

δηθαηνινγήζεη κεγαιχηεξε κεηαβνιή ηεο εληξνπίαο απφ φηη παιαηφηεξα. Γηα πεξηπηψζεηο φπνπ νη 
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αιπζίδεο κφιηο πνπ αιιειεπηδξνχλ ην κέζν πεδίν ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα άιιν κε 

*

L L

1

4
   *

I

1

4
     θαη ην δ ειαθξψο κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. 

 

Σχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε κέζνπ απηνζπλεπνχο πεδίνπ ην δπλακηθφ ηνπ θάζε 

κπινθ, bu (z) , εμαξηάηαη κφλν απφ ην είδνο ηνπ κπινθ (εδψ b=A, B θαη C): 

ref

b b

b

U/L
u (z)=kTα(z)+  +u

( z )




                                                                                    (3.4) 

Έπεηηα ζχκθσλα  κε ηε βνήζεηα ηνπ λφκνπ ζχλζεζεο (composition law ) βξίζθνπκε 

ην θιάζκα φγθνπ: 

  
max

sc

sg

sc

numr k
1in 1

P sg sg k sc sc

k 1 s 1 s 1

( z ) G( z,s ) C G( z,s |1)G( z,s | k )  


  

  ,                       (3.5) 

φπνπ ην πνιπκεξέο (P) κπφξεζε λα είλαη είηε A είηε Β,  αλάινγα κε ηε δνκή ηνπ 

ζπκπνιπκεξνχο. Ο παξάγνληαο 
11

sg sgG( z,s ) 
  ηίζεηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί 

ππφςε ν δηπιφο ππνινγηζκφο ηνπ κπινθ s. Με θαηάιιειε ξχζκηζε ηνπ αζξνίζκαηνο 

εμ.(3.5), παίξλνπκε: 

   
max

sc

sg

sc

numr
1in 1

P sg sg sc s sc sc

s 1 s 1

( z ) G( z,s ) G( z,s |1) C G( z,s | s ) G( z,s / k s 1 )  


 

                              

                                                                                                                                  (3.6)                                                                                                                             

Όπνπ s
s

total

z

n 1
C c

n G ( z,s / 1)



                                                                             (3.7)  

sn : ν αξηζκφο αιπζίδσλ κε κέγεζνο s. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο αιπζίδσλ είλαη totaln .  

c : είλαη κηα κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνιπκεξνχο ζψκαηνο ζην δηάιπκα 

(αξηζκφο αιπζίδσλ/φγθν δηαιχκαηνο). Αξρίδνπκε κε κηα αξρηθή ηηκή θαη ε ηειηθή 

ηηκή πξνζαξκφδεηαη ζηελ απαίηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θιάζκαηνο φγθνπ καθξηά 

απφ ηελ επηθάλεηα ( bulk ).   
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Γιακλαδιζμένερ αλςζίδερ 

Τν θιάζκα φγθνπ ησλ δηαθιαδηζκέλσλ αιπζίδσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζχκθσλα 

κε ηνλ λφκνπ ζχλζεζεο. Ο ηξφπνο πεξηγξάθεθε απφ ηνπο Fleer θαη ινηπνί [21], γηα 

ηελ πεξίπησζε παιαηφηεξεο nSCF κεζφδνπ. Έζησ γηα παξάδεηγκα έλα δηαθιαδηζκέλν 

(ζε ζρήκα αζηεξηνχ) πνιπκεξέο. Αξηζκνχκε ηνπο θιάδνπο φπσο ζην ζρ.3.2.  

 

 

σ.3.2: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δηαθιαδηζκέλεο 

αιπζίδαο. Τν ζεκείν ζπλάληεζεο (ζεκείν 

δηαθιάδσζεο) ζπκβνιίδεηαη κε b. 

 

 

 

 

 

 

Τν ζεκείν απφ ην νπνίν ηξεηο (ή πεξηζζφηεξνη) θιάδνη ζπλαληηφληαη είλαη ην s=b 

θαη νλνκάδεηαη ζεκείν δηαθιάδσζεο. Φξεζηκνπνηνχκε ην ζχκβνιν is  γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην ηκήκα («κνλνκεξέο») πάλσ ζε θάζε θιάδν  i, πνπ  μεθηλά απφ ην 

b  θαη ηειεηψλεη ζηελ άθξε it . Τν ζεκείν δηαθιάδσζεο ζπκκεηέρεη θαη ζηνπο ηξεηο 

θιάδνπο. Γηα έλα ηκήκα  is  (i= 1,2,3) ηεο αιπζίδαο κπνξνχκε λα γξάςνπκε:      

i i 1 2 3( z,s ) CG( z;s t ,t ,t )                                                                                      (3.8) 

φπνπ bulkC
r


  ελψ ην i 1 2 3G( z;s t ,t ,t )  δίλεη ηελ θαηαλνκή ηνπ ηκήκαηνο is  ζηα 

ζηξψκαηα z κε ηα άθξα ησλ θιάδσλ λα βξίζθνληαη νπνπδήπνηε ζην ζχζηεκα. 

Δπηιέγνπκε λα μεθηλήζνπκε απφ ην ζεκείν δηαθιάδσζεο. Τν ζηαηηζηηθφ βάξνο ηνπ 

ζεκείνπ (ηκήκαηνο) b πνπ απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο γξακκηθψλ αιπζίδσλ πνπ 

μεθηλνχλ απφ ην jt θαη ηειεηψλνπλ ζην kt (ή αληίζηξνθα) ζην ζηξψκα z δίλεηαη σο: 
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j k j k

1
G( z;b t ,t ) G( z;b t )G( z;b t )

G( z )
                                                              (3.9) 

Δθφζνλ ην b είλαη ζεκείν ζπλάληεζεο ν γξακκηθφο πεξίπαηνο απφ ην it  ζην b ζα 

πξέπεη λα ηειεηψλεη επίζεο ζην ζηξψκα z. Οπφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε: 

1 2 3 i j k2

1
G( z;b t ,t ,t ) G( z;b t )G( z;b t )G( z;b t )

G ( z )
                                         (3.10) 

Όπνπ i=1, 2, 3 θαη j, k αλαθέξνληαη ζηνπο δχν ελαπνκείλαληεο θιάδνπο. 

Γηα έλα ηκήκα is b ζηνλ θιάδν i έρνπκε: 

i 1 2 3 i i i j k

1
G( z;s t ,t ,t ) G( z;s t )G( z;s t ,t )

G( z )
                                                     (3.11) 

Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο ζηελ εμ.(3.11) δηαθέξεη απφ εθείλν ηεο εμ.(3.10) ζην φηη 

ην is δελ είλαη θνκκάηη γξακκηθνχ πεξηπάηνπ jt ,… kt . Μπνξεί φκσο λα ππνινγηζηεί 

σο: 

i j k i j kG( z;s 1 t ,t ) G( z ) G( z;s t ,t )                                                                (3.12) 

Γειαδή εθαξκφδνπκε πξψηα ηελ εμ.(3.14) γηα is b  φπνπ καο ρξεηάδεηαη κφλν ε 

εμ.(3.9). Έηζη παίξλνπκε ην ζηαηηζηηθφ βάξνο γηα ην ηκήκα κεηά ην ζεκείν 

δηαθιάδσζεο b ζηνλ θιάδν i. Καηφπηλ ζπλερίδνπκε δηαδνρηθά κέρξη i is 1 t  . Η 

γελίθεπζε γηα πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο είλαη αλάινγε. 

 

Τπολογιζμόρ δςνάμεων & ζημείων πποζπόθηζηρ ζηην επιθάνεια 

Η επηθαλεηαθή ελέξγεηα κεηαμχ δχν επηθαλεηψλ κε πξνζξνθεκέλα πνιπκεξή 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε [24,26]:  

  22( ) ( )1
1 ln ( ) ( )exC s C

P P bulkbulk
z zC

a z
z z

kT r

  
    



  
     
 

                   (3.13)  

φπνπ  ( )ex

P bulk

z

z    , sa είλαη ην εκβαδφ θπςειίδαο πιέγκαηνο Flory [18],  

r είλαη ην κέζν κέγεζνο αιπζίδσλ,   ε επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ θαζαξνχ πνιπκεξνχο 
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ζψκαηνο, C  ε επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ θαζαξνχ δηαιχηε θαη bulk

C , bulk  είλαη ην 

θιάζκα φγθνπ δηαιχηε θαη πνιπκεξνχο καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα αληίζηνηρα. Σηελ 

πεξίπησζή καο ην θιάζκα φγθνπ ηεο ηνληηθήο νκάδαο είλαη πνιχ ρακειφ (έλα 

πνιπκεξηθφ ηκήκα) θαη έρεη ζρεδφλ κεδεληθή ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο. Έηζη ε 

επηθαλεηαθή ηάζε νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζην κπινθ B. 

Η δηαθνξά ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίπησζε απφζηαζεο (h) κεηαμχ ησλ 

δχν επηθαλεηψλ θαη ηεο πεξίπησζεο άπεηξεο απφζηαζεο δίλεη ηελ δχλακε ( ( ) /c cF h R ) 

πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπκε γηα λα κεηαθέξνπκε ηηο επηθάλεηεο απφ άπεηξε απφζηαζε 

ζηελ απφζηαζε h. Δίλαη ζεηηθή γηα ηελ πεξίπησζε άπσζεο θαη αξλεηηθή γηα ηελ έιμε 

θαη δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε [27]:   

    
( )

4c
C C

c

F h

R
    


    ,                                                                         (3.14)  

πνχ cR  είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή αθηίλα, ε νπνία είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ θαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 

δηαζηάζεηο ησλ αιπζίδσλ [27]. 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ν αξηζκφο κνλνκεξψλ αλά  

κπινθ ( mpbn ) δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε mpb mpF

F

l
n n

l
 , κε mpFn  ησλ αξηζκφ κνλνκεξψλ 

αλά ηκήκα Flory, l ηελ αθκή ηεο θπςειίδαο θαη lF  ην ηκήκα Flory. Όκσο ην mpbn   

δίλεη ηνλ αξηζκφ κνλνκεξψλ γηα έλαλ απνκνλσκέλν κπινθ. Σε θάζε ζεκεην ηνπ 

πιέγκαηνο ην ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ δίλεηαη κε ηελ επηθάιπςε πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ κπινθ (πνιπκεξνχο ή δηαιχηε). Δάλ ζπκβνιίδακε κε ζ ηνλ αξηζκφ 

πξνζξνθεκέλσλ αιπζίδσλ αλά πεξηνρή (chains/nm
2
), ηφηε ην θιάζκα φγθνπ ησλ 

πξψησλ πνιπκεξηθψλ ηκεκάησλ (ή κνλνκεξψλ) πξνζξνθεκέλσλ ζηελ επηθάλεηα 

δίλεηαη σο:  

3

210
mpb

anchor

n

l

 
                                                                                              (3.15)  

φπνπ ν φγθνο ( 3 ) ηνπ κνλνκεξνχο θαη ε αθκή (l) ηεο θπβηθήο θπςειίδαο, είλαη 

ππνινγηδφκελα ζε 
3

   θαη 


 , αληίζηνηρα. Δάλ 2s  (nm
2
) είλαη ε πεξηνρή πνπ 
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θαηαιακβάλεη κηα αιπζίδα ηφηε  2 1/s    θαη έηζη κέζσ ηεο εμ.(3.15) ε δηακνξηαθή 

απφζηαζε πάλσ ζηελ επηθάλεηα (s) δχν πξνζξνθεκέλσλ αιπζίδσλ ππνινγίδεηαη (ζε 

nm) σο:  

3

0.1
mpb

anchor

n
s

l




                                                                                                     (3.16a) 

Δπεηδή ν πξνεγνχκελνο ππνινγηζκφο ππεξεθηηκά ειαθξψο [18] ηελ απφζηαζε ησλ 

αιπζίδσλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα, s, πην αθξηβήο ππνινγηζκφ κπνξεί λα γίλεη απφ ην 

πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ σο εμήο. Αλ κε Γn ζπκβνιίζνπκε ησλ αξηζκφ 

κνλνκεξψλ αλά επηθάλεηα ηφηε ππνινγίδεηαη απφ σο 3

0

n a ( z )dz 


  . Δθφζνλ ν 

αξηζκφο αιπζίδσλ αλά επηθάλεηα είλαη n / N  (Ν: αξηζκφο κνλνκεξψλ αλά αιπζίδα) 

ηφηε ην s ππνινγίδεηαη αθξηβέζηεξα απφ ηνλ ηχπν: 

1 2/

n

N
s



 
  
 

                                                                                                          (3.16b). 

Με βάζε ηελ εμ.(3.16b) ππνινγίδνπκε ην s θαη θάλνπκε ηελ ζχγθξηζε κε ην πείξακα 

φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

  

Πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ 

Τα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, πνπ πξνζπαζήζακε λα αλαπαξαγάγνπκε κε ηε 

κέζνδν bnSCF, αλαθέξνληαη ζε δηάιπκα πνπ πεξηέρεη ηξία ζπκπνιπκεξή  

70( )KnPS X  (n=1,2,3), ηξνπνπνηεκέλα απφ ην έλα άθξν κε κηα ηνληηθή νκάδα 

(zwitterionic group)  X=(CH3)2N
+
(CH2)3SO3

-
 θαη κε ηελ δηακεζνιάβεζε ελφο κηθξνχ 

ηκήκαηνο πνιπβνπηαδηέληνπ (polybutadiene spacer) πνπ ιεηηνπξγεί σο επαθή κεηαμχ 

ηεο ηνληηθήο «άγθπξαο» θαη ησλ θιάδσλ. Πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα κε πξνζξνθεκέλα 

πνιπκεξή (κε ζηαζεξφ ζ). Τν πξψην γξακκηθφ πνιπκεξέο (n=1) απνηειείηαη απφ κηα 

αιπζίδα πνιπζηπξελίνπ (PS) (κνξηαθφ βάξνο 70K) κε κηα κηθξή δηκεζπιακηλν νκάδα 

(dimethylamino end-capped polystyrene). Τα άιια δχν δηαθιαδηζκέλα καθξνκφξηα 

(σ-branched PS chains) απνηεινχληαη επίζεο απφ θιάδνπο κε κνξηαθφ βάξνο 70K ην 

θαζέλα ηξνπνπνηεκέλα ζηελ άθξε κε ρακεινχ βάξνπο ( molgM n /500~ ) 
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δηκεζπιακηλν πνιπβνπηαδηέλην (dimethylamino polybutadienes (PB)). Απηά ηα 

καθξνκφξηα ζπληέζεθαλ κε ηερληθέο αληνληηθνχ πνιπκεξηζκνχ πςεινχ θελνχ [29] 

θαη κειεηήζεθαλ κε ηελ κέζνδν αλαθιαζηηθφηεηαο λεηξνλίσλ NR [30]. Ο δηαιχηεο 

είλαη ην ηνινπφιην πνπ ζεσξείηαη θαιφο δηαιχηεο γηα ην PS. Οη επηθάλεηεο 

πξνζξφθεζεο (ή πξφζδεζεο κε ρακειή ελέξγεηα πνπ επηηξέπεη εθξφθεζε) είλαη 

ππνζηξψκαηα νπηηθά επίπεδα (optically flat quartz slabs.). Η ελέξγεηα 

αιιειεπίδξαζεο ηνληηθήο νκάδαο θαη επηθάλεηαο ππνινγίζηεθε πεηξακαηηθά ηεο 

ηάμεο ηνπ 7-8 kT  [30]. Σηε ζεσξεηηθή καο έξεπλά πξνεθηείλακε ηελ κειέηε θαη ζε 

άιιεο αξρηηεθηνληθέο. Σην ζρ.3.3 παξνπζηάδνπκε θαη νλνκάδνπκε φιεο ηηο 

πνιπκεξηθέο αξρηηεθηνληθέο (PS), πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία. 

 

 

     

 

σ.3.3: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κειεηψκελσλ αιπζίδσλ. Οη αιπζίδεο απνηεινχληαη απφ 

πνιπζηπξέλην (PS, γθξη ρξψκα). Η πξφζδεζε ζηελ επηθάλεηα επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα κηα 

ηνληηθήο νκάδαο (X=(CH3)2N+(CH2)3SO3, καχξν ρξψκα). Η ζχλδεζε κεηαμχ πνιπζηπξελίνπ θαη 

ηφληνο επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα πνιπβνπηαδηελίνπ  (PB), κνξηαθνχ βάξνπο 0.5Κ.  Σην πιέγκα ην 

ηφλ καδί κε ην PB ζπκβνιίδνληαη κε 10 κνλνκεξή PS. Πην αλαιπηηθά έρνπκε: 

a) Έλα κηθξφ «θνξκφ» απνηεινχκελν απφ 10 κνλνκεξή ή 2 κπινθ (έλα ηφλ θαη έλα PB) θαη έλα 

ζπλερφκελν ηκήκα κε 673 κνλνκεξή, νλνκαδφκελν σο: AI. 

b) Έλα «θνξκφ» 10 κνλνκεξψλ θαη δχν θιάδνπο 673 κνλνκεξψλ ν θαζέλαο, νλνκαδφκελν σο: AII. 

c) Έλα «θνξκφ» 10 κνλνκεξψλ θαη ηξεηο θιάδνπο 673 κνλνκεξψλ ν θαζέλαο, νλνκαδφκελν σο: AIII.  

d) Έλα κεγάιν «θνξκφ» απνηεινχκελν απφ 157 κνλνκεξή (έλα κπινθ γηα ην ηφλ) θαη έλα ζπλερφκελν 

ηκήκα κε 673 κνλνκεξή, νλνκαδφκελν σο: BI. 

e) Έλα «θνξκφ» 157 κνλνκεξψλ θαη δχν θιάδνπο 673 κνλνκεξψλ ν θαζέλαο, νλνκαδφκελν σο: BII. 
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f) Έλα «θνξκφ» 157 κνλνκεξψλ θαη ηξεηο θιάδνπο 673 κνλνκεξψλ ν θαζέλαο, νλνκαδφκελν σο: BIII. 

g) Έλα «θνξκφ» 157 κνλνκεξψλ θαη ηέζζεξεηο  θιάδνπο 673 κνλνκεξψλ ν θαζέλαο, νλνκαδφκελν σο: 

BIV. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο d-g, ν βαζκφο δηαθιάδσζεο, f, είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ 

θιάδσλ ζπλ ην θιάδν πξνζξφθεζεο. 

 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο παξάκεηξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ bnSCF 

παξαηίζεηαη παξαθάησ. Ο ραξαθηεξηζηηθφο ιφγνο C , επηιέρηεθε 8.5. Γηα απηή ηελ 

ηηκή C  ε ελέξγεηα θάκςεο ππνινγίδεηαη L = 0.66 kT .  Τν ζηαηηζηηθφ ηκήκα Kuhn 

γηα κήθνο δεζκνχ C-C 1.54 Å θαη γσλίαο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δεζκψλ C-C  ίζε κε 

112° [31] δίλεηαη σο  lK =15.79Å. Ο αξηζκφο κνλνκεξψλ αλά  κπινθ  ππνινγίδεηαη σο 

6.18.  Αθφκε νη αληίζηνηρεο παξάκεηξνη Flory-Huggins ππνινγίζηεθαλ (γηα A: ηφλ, 

B: PS/PB, C: ηνινπφιην θαη S: επηθάλεηα) σο: 0AB  , 0AC  , 48.0AS   , 

0.3BC  , 0BS  . Γηα απηφ ην AS   ε αληίζηνηρε  ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο ηφληνο 

θαη επηθάλεηαο (δεδνκέλνπ φηη έρνπκε θπβηθφ πιέγκα) είλαη 8 kT  (ζε άξηζηε 

ζπκθσλία κε ηελ πεηξακαηηθή ηηκή [30]). Τν ηκήκα Flory ππνινγίζηεθε σο 

lF=8.016Å, επνκέλσο ν αξηζκφο ρεκηθψλ κνλνκεξψλ ζε έλα ηκήκα Flory είλαη 3.14. 

Δπίζεο ν φγθνο ηνπ κνλνκεξνχο (κε βάζε ηελ ππθλφηεηα) είλαη 164.08
3

 , ελψ 

l=15.79


 θαη mpbn = 6.19. Υπνζέηνπκε φηη ην πνιπκεξηθφ ηκήκα κέζα ζην κπινθ 

θαηαιακβάλεη ηνλ ίδην κέζν φγθν ζε φια ηηο ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε αζθαιέζηεξε κειέηε γηα ην ζχζηεκα θαη παξάιιεια 

λα εμεηάζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ bnSCF γηα απηέο ηηο αξρηηεθηνληθέο, 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ήδε γλσζηήο ζπκπεξηθνξάο κέζνδν nSCF. Γηα απηήλ ηελ 

κέζνδν ε ραξαθηεξηζηηθή αλαινγία (C ) ηίζεηαη ίζε κε 12.0, κε ελέξγεηα θάκςεο  

L =1.27 kT . Οη παξάκεηξνη αιιειεπίδξαζεο είλαη: 0.0AB  , 0.0AC  , 

100.0AS   , 0BS  , 0.45BC  . Η αληίζηνηρε  ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο ηφληνο 

θαη επηθάλεηαο είλαη 16.6 kT .   

 

Αποηελέζμαηα και σόλια 

Σην ζρ.3.4 παξνπζηάδνπκε απνηειέζκαηα ηεο ζεσξεηηθήο κειέηεο γηα πξνζξφθεζε 

κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία σο ζπλάξηεζε ηνπ bulk . Τν πνιπκεξέο είλαη ηχπνπ AI. Οη 
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γξαθηθέο παξαζηάζεηο δείρλνπλ φηη νη πξνβιέςεηο ηεο bnSCF θζάλνπλ ζην "ςεπδν-

πιαηφ" ζε ρακειφηεξεο ηηκέο bulk . Ο ιφγνο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο BC , ε νπνία 

ππνινγίζηεθε σο 0.3 αληί 0.45 κε ηελ παξαδνζηαθή nSCF. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία 

[21] θνληά ζε Θ-δηαιχηεο ε πξνζξφθεζε θαίλεηαη λα απμάλεηαη ρσξίο φξηα. H 

πξφβιεςε γηα ην bulk  ηεο κεζφδνπ bnSCF είλαη πην θνληά ζην πείξακα φπνπ ν 

θνξεζκφο θέξεηαη λα εκθαλίδεηαη θνληά ζηελ ηηκή 10
-4

. Παξάιιεια πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην πείξακα [30] ην ηνινπφιην ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ 

θαιφ δηαιχηεο γηα ην PS. Πξνθεηκέλνπ λα επηιερηεί κηα ηηκή γηα ην bulk  θαηάιιειε 

θαη γηα ηηο δχν ζεσξεηηθέο κεζφδνπο, επηιέμακε ηελ ηηκή 310bulk  . 
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σ.3.4: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πξνζξφθεζεο (mg/ 2m ) σο ζπλάξηεζε ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ηνπ 

πνιπκεξνχο καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα, bulk , γηα ην πνιπκεξέο AI. 

 

Η πνιχ θαιή ζπκθσλία ηεο λέαο κεζφδνπ ζε ζρέζε κε ην πείξακα θαίλεηαη θαζαξά 

ζηηο πξνβιέςεηο γηα ην θιάζκα φγθνπ σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ 

επηθάλεηα. Σην ζρ.3.5 παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ 

κεηξήζεσλ απφ ην πείξακα κε NR θαη ησλ ζεσξεηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη απφ ηηο δχν 

αξηζκεηηθέο κεζφδνπο SCF. Σηε πεξίπησζε γξακκηθψλ αιπζίδσλ (ΑΙ), (ζρ.3.5), ε 

πεηξακαηηθή εθηίκεζε ηεο πξνζξφθεζεο είλαη ΓNR = 3.40
2/mg m . Οη ζεσξεηηθέο 

πξνβιέςεηο είλαη ΓbnSCF = 3.80
2/mg m   θαη ΓnSCF = 3.99

2/mg m . Γηαηί ηελ πεξίπησζε 
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ηνπ ζρ.3.5b έρνπκε:  ΓNR =2.40 2/mg m , ΓbnSCF =1.96 2/mg m   θαη ΓnSCF =1.80 2/mg m . 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε ηξηψλ θιάδσλ (ζρ.3.5c), ΓNR=1.40 2/mg m , ΓbnSCF=1.33 2/mg m   

θαη ΓnSCF=1.00 2/mg m . Σαλ ζπκπέξαζκα ε bnSCF αθνινπζεί θαιχηεξα ηηο 

πεηξακαηηθέο ηηκέο πξνζξφθεζεο θαζψο ν αξηζκφο θιάδσλ απμάλεη, (f ), [14] .   

 

  

σ.3.5: Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ  

θιάζκαηνο φγθνπ  ζπλαξηήζεη ηεο 

απφζηαζεο απφ ηελ επηθάλεηα. Με 

ηεηξάγσλα ζπκβνιίδνληαη ηα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα κε NR [30], κε ζπλερή 

θακπχιε νη πξνβιέςεηο ηεο bnSCF θαη κε 

δηαθεθνκκέλε θακπχιε νη πξνβιέςεηο ηεο 

nSCF. Τα κειεηψκελα ζπζηήκαηα είλαη: a) 

Γξακκηθέο αιπζίδεο PS (έλαο θιάδνο), AI. b) Γηαθιαδηζκέλεο κε δχν PS θιάδνπο, AII. c) 

Γηαθιαδηζκέλεο κε ηξεηο PS θιάδνπο, AIIΙ. 

 

Σηνλ πίλ.2 ζπγθξίλνπκε ηηο πξνβιέςεηο ηεο κεζφδνπ καο (bnSCF) θαη ησλ 

πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ NR γηα ηελ απφζηαζε ησλ ζεκείσλ πξφζδεζεο 

ησλ καθξνκνξίσλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα (interanchor spacing). Φαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή 

αχμεζε σο ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ θιάδσλ είλαη ζε πνιχ θαιή ζπκθσλία κε ην 
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πείξακα. Τα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα δίλνπλ: sAII/sAI=1.7, sAIII/sAII=1.6 θαη 

sAIII/sAI=2.7. Αληίζηνηρα ηα ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα πξνβιέπνπλ: sAII/sAI=1.9, 

sAIII/sAII=1.5 θαη sAIII/sAI=2.9. Παξφηη ην πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ απφ ηα 

πεηξάκαηα NR δελ δίλεη αθξηβή απνηειέζκαηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα, ε πνιχ θαιή 

ζπκθσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ πεηξάκαηνο θαη bnSCF ηφζν ζηνλ πξνθίι ηνπ 

θιάζκαηνο φγθνπ φζν θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ s καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

είλαη πηζαλφ έλα κηθξφ ζηξψκα κείσζεο ζπγθέληξσζεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

αλάινγν κε απηφ πνπ ππνδεηθλχεη ε κέζνδνο bnSCF (ζρ.3.5). 

 

Τύπος Αλυσίδας s (nm) από NR s (nm) από bnSCF 

           AI 5.8 5.4 

          AII 9.8 10.6 

         AIII 15.8 15.8 

Πιν.3.2: Απφζηαζε κεηαμχ ζεκείσλ πξφζδεζεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ππνινγηδφκελε πεηξακαηηθά   

NR [30] θαη ζεσξεηηθά κε ηελ κέζνδν bnSCF (εμ.(3.16b)).  

 

Σε απηήλ ηελ κειέηε απνθχγακε ηε ρξήζε ηεο παξακέηξνπ  δ, ε νπνία επηηξέπεη 

ειάηησζε ηνπ ζηξψκαηνο κείσζεο ζπγθέληξσζεο (depletion layer). Γηα, δ>1, 

επηηπγράλεηαη πην κεγάιε πξνζξφθεζε (ζ), εηδηθά γηα ηηο γξακκηθέο αιπζίδεο. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ζηε κνξθή ηεο αιπζίδαο απφ "ζπκπηεζκέλν καληηάξη" ζε πην 

νκνηφκνξθα επηκεθπκέλεο, ξαβδφκνξθεο δηακνξθψζεηο (βι. πξνεγνχκελν θεθάιαην). 

Βέβαηα ε εηζαγσγή ή φρη ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ εμαξηάηαη απφ ην ζ θαη εδψ 

θξίλακε φηη δελ πιεξνχληαλ νη πξνυπνζέζεηο (εμ.2.29).  

Η αλαδηακφξθσζε ηεο αιπζίδαο ππνδεηθλχεη, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ρεκηθά πξνζδεδεκέλεο γξακκηθέο αιπζίδεο, κηα ηξίηε 

πεξηνρή ζηελ θηλεηηθή πξνζξφθεζεο θάηη πνπ είλαη ζχκθσλν κε αλάινγα 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα [32]. Ιζρπξηδφκαζηε φηη φηαλ ε αιιεινεπηθάιπςε ησλ 

αιπζίδσλ ππεξβαίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή [17] ε βαζκίδα ζπγθέληξσζεο, ιφγσ ηνπ 

ζηξψκαηνο κείσζεο ζπγθέληξσζεο, αλαγθάδεη ηα γξακκηθά καθξνκφξηα λα 

αλαδηαηαρζνχλ γηα λα θαιχςνπλ απηήλ ηελ δηαθνξά. Καζψο ε χπαξμε ηνπ 
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ζηξψκαηνο ππνδεηθλχεηαη ηφζν απφ ζεσξεηηθέο φζν θαη απφ  πεηξακαηηθέο ηερληθέο 

[33] είλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη νη ζπλερψο θηλνχκελεο (κεηαβαιιφκελεο 

δηακφξθσζεο) πξνζξνθεκέλεο αιπζίδεο ζα πξνηηκνχζαλ δηακνξθψζεηο πνπ 

θαζνδεγνχληαη απφ ηελ πξνζπάζεηα λα κεησζνχλ νη πνιπκεξηθέο επαθέο ρσξίο 

δηαθνξά ζπγθέληξσζεο θνληά ζηελ επηθάλεηα. Αιιά απηέο νη δηακνξθψζεηο 

θνζηίδνπλ πνιχ φζνλ αθνξά ηελ εληξνπία. Δάλ ε ελέξγεηα πξνζξφθεζεο δελ είλαη 

αξθεηά πςειή, αιπζίδεο κε επηκεθπκέλεο δηακνξθψζεηο εθξνθψληαη ελψ άιιεο 

παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί έλα ζηαζεξφ ζ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαζηεξψλεηαη κηα δπλακηθή ηζνξξνπία κε ην πνζνζηφ εθξφθεζεο λα είλαη 

κηθξφ [34]. Δάλ ε ελέξγεηα πξνζξφθεζεο είλαη πνιχ πςειή (θνληά ζε ρεκηθφ δεζκφ) 

νη αιπζίδεο θαηνξζψλνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν ψζηε λα «έξζνπλ» θαη άιιεο. 

Σεκαηνδνηείηαη έηζη ε αξρή κηαο ηξίηεο πεξηνρήο ζηελ θηλεηηθή. Τα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ bnSCF (θεθ.2, ζρ.2.12) παξνπζίαζαλ  κηθξή ζπξξίθλσζε γηα ην χςνο ηεο 

ςήθηξαο ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηεο παξακέηξνπ δ ζηελ αξρή απηή ηεο πεξηνρήο.  

Φπζηθά ηελ επηκήθπλζε πνπ ζα σζνχζε ηηο αιπζίδεο λα θζάζνπλ ζρεδφλ ζην πιήξεο 

κήθνο ηνπο επηηπγράλνληαη γηα πνιχ πςειφηεξα ζ («πςειήο ππθλφηεηαο» ςήθηξα), 

ελψ ζηελ πξνεγνχκελε εξγαζία καο κειεηήζακε ηηο «κέηξηαο ππθλφηεηαο» ςήθηξεο 

[35]. Αιιά αθφκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ήηαλ αληρλεχζηκν κέζσ  ηνπ δ  κηα 

ηξίηε πεξηνρή ζηελ πξνζξφθεζε φπνπ νη «πςειέο ππθλφηεηεο» κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ. Ο θνξεζκφο ζηελ πξνζξφθεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ απαίηεζε πνιχ 

πςειήο ελέξγεηαο πξνζξφθεζεο θαη θαηάιιεισλ ηερληθψλ εκθχηεπζεο [35]. 

  Παξφηη δελ ππάξρνπλ πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο γηα θηλεηηθή πξνζξφθεζεο 

αζηεξνεηδνχο κνξθήο αιπζίδσλ κε πςειή ελέξγεηα πξνζξφθεζεο, κπνξνχκε λα 

επηδηψμνπκε κηα αλάινγε πξφβιεςε γηα ηελ θηλεηηθή απηψλ ησλ αιπζίδσλ ζηελ βάζε 

ηεο πξνεγνχκελεο πξνζέγγηζεο. Γλσξίδνπκε φηη ε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ θιάδσλ 

απνηειεί αληαγσληζηηθφ παξάγνληα πνπ επλνεί πεξηζζφηεξν ηνλ παξάιιειν πξνο ηελ 

επηθάλεηα πξνζαλαηνιηζκφ θαη απμάλεη ηελ ζθαηξηθφηεηα ζηελ κνξθή  

(εκηζθαηξηθφηεηα) ηεο αζηεξνεηδνχο αιπζίδαο [14]. Η αχμεζε βαζκνχ δηαθιάδσζεο, 

f, θάλεη ηνλ ελζαιπηθφ παξάγνληα επηκήθπλζεο ηνπ καθξνκνξίνπ γηα κείσζε ησλ 

επαθψλ κε γεηηνληθά καθξνκφξηα, ιηγφηεξν θαζνξηζηηθφ νδεγψληαο ζε πην 

δχζθακπηα ζθαηξηθά ζσκαηίδηα ηα νπνία απνηξέπνπλ ηε «καιαθή επαθή» θαη ηελ 

«ζηελή» ηνπνζέηεζε πξνζξνθεκέλσλ καθξνκνξίσλ. Δηθάδνπκε φηη ε αδπλακία 

αλαδηακφξθσζεο ηεο αιπζίδαο (φπσο ζηηο γξακκηθά πνιπκεξή) κεηψλεη πεξεηαίξσ ην 
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πνζνζηφ εθξφθεζεο νδεγψληαο πηζαλά κε αχμεζε ηνπ f, ζε ζηαηηθή ηζνξξνπία απφ 

δπλακηθή ζε ρακειά f.  Έηζη γηα πςειφ βαζκφ δηαθιάδσζεο (f>3), φπνπ φπσο ζα 

παξνπζηαζηεί θαη παξαθάησ ηα πξνζξνθεκέλα δηαθιαδηζκέλα πνιπκεξή ζρήκαηνο 

αζηεξηνχ είλαη εμαηξεηηθά «ζθιεξά», επηηπγράλεηαη ρακειή πξνζξφθεζε κε ηελ 

θίλεζε (αιιαγή δηακνξθψζεσλ) ησλ θιάδσλ λα κελ κεηαβάιιεη νπζηαζηηθά ηελ 

εληξνπία θαη λα κελ κεηαθηλεί (εθξνθά) ην καθξνκφξην. Άιισζηε ε ζρεηηθή 

ζηαζεξνπνίεζε (ζε κηα γθάκα δηακνξθψζεσλ) ησλ θιάδσλ, πνπ δίλνπλ κηα ζηαζεξή 

κνξθή ζην καθξνκφξην, φπσο ζηηο γξακκηθέο αιπζίδεο επηηπγράλεηαη κε πςειφ ζ ζηηο 

αζηεξνεηδείο αιπζίδεο επηηπγράλεηαη κε πςειφ f. Η επηθάλεηα δειαδή παίδεη 

κηθξφηεξν ξφιν, αθνχ ηελ κνξθή ηνπ καθξνκνξίνπ ηελ θαζνξίδεη θπξίσο ην θνηλφ 

ζεκείν πξφζδεζεο ησλ θιάδσλ.  Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πςειά δηαθιαδηζκέλα 

πνιπκεξή (πςειφ  f) θαη νη ππθλέο γξακκηθέο πνιπκεξηθέο ςήθηξεο (πςειφ ζ) 

κνηάδνπλ κε "αρηλφ" παξνπζηάδνληαο έληνλε αληίζηαζε ζηε ζπκπίεζε [14]. Γηα απηφ 

ηνλ ιφγν δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ δ θαη θαη' απηφ ηνλ ηξφπν 

κεηψλνπκε ηνλ αξηζκφ παξακέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα πεξηγξαθεί ην ζχζηεκα. 

 Σην ζρ.3.6 παξνπζηάδνπκε ην θιάζκα φγθνπ ησλ ειεχζεξσλ αθξψλ ησλ παξαπάλσ 

αξρηηεθηνληθψλ (A-ηχπνο). Καη νη δχν ζεσξεηηθέο κέζνδνη  ζπκθσλνχλ  φηη θαζψο ν 

αξηζκφο θιάδσλ απμάλεηαη, νη ειεχζεξεο άθξεο θαηαλέκνληαη πην θνληά ζηελ 

επηθάλεηα. Απηφ πξνθαιείηαη θπξίσο επεηδή ηα δηαθιαδηζκέλα πνιπκεξή 

θαηαθέξλνπλ ρακειφηεξε πξνζξφθεζε θαη έηζη ε επηκήθπλζε ηεο βνχξηζαο είλαη 

ιηγφηεξν έληνλε ζε ζχγθξηζε κε ηα γξακκηθά πνιπκεξή. Έηζη ιφγσ εληξνπίαο αιιά 

θαη έθηαζεο ησλ θιάδσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ην θνηλφ δέζηκν ζην ζεκείν 

δηαθιάδσζεο, νη αζηεξνεηδείο  αιπζίδεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρψξν γηα λα 

αλαπηπρζνχλ θαη απηφ σζεί ηα ειεχζεξα άθξα λα θαιχςνπλ νιφθιεξε ηελ πεξηνρή 

ησλ ςεθηξψλ (φρη κφλν ε εμσηεξηθή πεξηνρή).  
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σ.3.6: Κιάζκα φγθνπ ησλ ειεχζεξσλ άθξσλ ησλ αιπζίδσλ κε αξρηηεθηνληθέο φπσο παξνπζηάζηεθαλ 

θαη ζην ζρ.3.5. Με ζπλερή θακπχιε παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα απφ bnSCF θαη δηαθεθνκκέλε 

θακπχιε απνηειέζκαηα απφ  nSCF.  

 

Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνληαη θαη απφ άιια ζρεηηθά κε ηνλ θάζεην 

πξνζαλαηνιηζκφ (σο πξνο ηελ επηθάλεηα) ησλ αιπζίδσλ Α-ηχπνπ. Σην ζρ.3.7 

παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ ησλ κπινθ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο αιπζίδαο πξνο παξαθείκελα ζηξψκαηα ( 1 3 4 5 60.5 0.5sc sc sc sc sc            ) 

δηαηξεκέλα κε ηελ ηηκή ηεο ίδηαο πνζφηεηαο καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα. Παξαηεξνχκε 

φηη θαζψο ν αξηζκφο θιάδσλ απμάλεηαη ν θάζεηνο πξνζαλαηνιηζκφο κεηψλεηαη θαη 

άξα θαη ε επηκήθπλζε ηεο αιπζίδαο. 



-102- 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 80 160 240 320 400 480 560 640 720

0,68

0,72

0,76

0,80

0,84

0,88

0,92

0,96

1,00

1,04

1,08

 

 

V
e

rt
ic

a
l 
o

ri
e

n
ta

ti
o

n

Distance from surface(Å)

 (a)

 (b)

 (c)

 

σ.3.7: Κάζεηνο σο πξνο ηελ επηθάλεηα ζρεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αιπζίδσλ Α-ηχπνπ (ζρ.3.5). 

Τν θιάζκα φγθνπ ησλ κπινθ πνπ θαηαλέκνπλ ην πνιπκεξέο θάζεηα ζηελ επηθάλεηα δηαηξείηαη κε ηελ 

ηηκή ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα.  

 

Όηαλ δχν επηθάλεηεο (κε πξνζξνθεκέλα πνιπκεξή) έξρνληαη θνληχηεξα, ε ειεχζεξε 

ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο γηα ην ζχζηεκα πνιπκεξέο-δηαιχηεο αιιάδεη. Δάλ ε 

δηαθνξά  ( )C   είλαη αξλεηηθή ηφηε έρνπκε πξνζξφθεζε ελψ ηηκέο κεγαιχηεξεο ή 

ίζεο κε κεδέλ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθξφθεζε. Σην ζρ.3.8α (αξρηηεθηνληθή AI) 

παξαηεξείηαη πξνζξφθεζε ζχκθσλα κε ηελ bnSCF κέρξη ~130
o

   θαη ζχκθσλα κε 

ηελ nSCF κέρξη ~280
o

 . Σηελ πεξίπησζε AII, ε bnSCF πξνβιέπεη πξνζξφθεζε 

κέρξη ~145
o

  ελψ ε nSCF  κέρξη ~280
o

 . Δλψ ζηελ πεξίπησζε AIII, ε bnSCF 

ππνινγίδεη πξνζξφθεζε κέρξη ~145
o

   θαη ε nSCF  κέρξη ~280
o

 . Γηα ηηο πην κηθξέο 

απνζηάζεηο παξαηεξνχκε ηελ εθξφθεζε  ιφγσ ησλ εληξνπηθψλ πεξηνξηζκψλ.   
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σ.3.8: Γηαγξάκκαηα ηεο δηαθνξάο επηθαλεηαθή ελέξγεηαο (κεηαμχ ηνπ πνιπκεξνχο θαη ηνπ δηαιχηε) 

σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ. Γηα πεξίπησζε πξνζξφθεζεο ηνπ πνιπκεξνχο 

απηή ε δηαθνξά είλαη αξλεηηθή. Παξαηεξνχκε φηη γηα κηθξέο απνζηάζεηο (ζηελ ηζνξξνπία) ην 

πνιπκεξέο δελ πξνζξνθάηαη (ηηκέο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ηνπ κεδελφο). Οη ηξεηο πεξηπηψζεηο 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο πνιπκεξηθέο αξρηηεθηνληθέο Α-ηχπνπ. Οη γθξίδεο θακπχιεο πεξηγξάθνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο bnSCF, ελψ νη άζπξεο ηεο bnSCF. 

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα πνιπκεξή AII θαη AIII αθήλνπλ ην θελφ κεηαμχ ησλ 

επηθαλεηψλ ζρεδφλ ζηελ ίδηα απφζηαζε είλαη φηη νη θιάδνη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ηείλνπλ λα έρνπλ ζρεδφλ ηνλ ίδην θάζεην πξνζαλαηνιηζκφ σο πξνο ηελ επηθάλεηα 

(ζρ.3.7). Η κέζνδνο bnSCF πξνβιέπεη κηθξφηεξεο απνζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο 

δηαηεξείηαη πξνζξφθεζε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ «εχλνηα» δηαθνξεηηθψλ δπλαηψλ 

δηακνξθψζεσλ. Η ζχγθξηζε κε ην πείξακα (ζρ.3.5) απνδεηθλχεη φηη ε θαηλνχξγηα 

πξνζέγγηζε [18] είλαη ξεαιηζηηθφηεξε.   

Οη δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαζψο νη δχν επηθάλεηεο έξρνληαη πην θνληά 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρ.3.9, γηα ηηο αιπζίδεο ηχπνπ AI θαη AIII. Η δχλακε πνπ 

ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν bnSCF γηα ηελ πεξίπησζε AIII είλαη πςειφηεξε έλαληη 

ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ απφ ηελ nSCF επεηδή ε πξνζξφθεζε είλαη πςειφηεξε 
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θαη έηζη ε ςήθηξα αληηζηέθεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πίεζε ηεο επηθάλεηαο πνπ 

πιεζηάδεη.  
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σ.3.9: Γηάγξακκα δχλακεο-απφζηαζεο κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ γηα γξακκηθά πνιπκεξή (AI) θαη 

δηαθιαδηζκέλα κε ηξεηο θιάδνπο (AIII). Η δηαδηθαζία είλαη αληηζηξεπηή ελψ ε ηηκή ηεο δχλακεο γηα 

θάζε απφζηαζε δίλεη ηελ ζπλνιηθή κέζε δχλακε πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιαθψλ απφ 

άπεηξε απφζηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (απφζηαζε). Τα απνηειέζκαηα απφ ηελ κέζνδν bnSCF 

(ζπλερήο θακπχιε) ζπγθξίλνληαη κε εθείλα απφ ηελ nSCF. 

 

Η ζχγθξηζε κε αλάινγα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα [30] παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο γηα κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ πξνζεγγηδφκελσλ πιαθψλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ζχκθσλα κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ην ζχζηεκα είλαη ζε 

ηζνξξνπία θαη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε νη αιπζίδεο εγθαηαιείπνπλ ην θελφ κεηαμχ 

ησλ επηθαλεηψλ. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη κηα πην γξήγνξε πξνζέγγηζε ησλ δχν 

επηθαλεηψλ πνπ δελ ζα εμαζθάιηδε ηελ αληηζηξεςηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζα 

κπνξνχζε λα παγηδέςεη κεξηθά καθξνκφξηα πηέδνληαο ηα λα αληαπνθξηζνχλ κε 

ειαζηηθφ ηξφπν. Δπίζεο κηα πςειφηεξε ηηκή ζηηο παξαηεξνχκελεο δπλάκεηο ζα 

κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί κε  πςειφηεξεο ηηκέο ηεο πνζφηεηαο  C 


 . Απηφ ζα 

ήηαλ δπλαηφ λα παξαηεξεζεί ζηελ κειέηε καο κε ηελ κέζνδν bnSCF, κε ηελ επηινγή 

πςειφηεξεο ηηκήο γηα ηελ ελέξγεηα αιιειεπίδξαζε ηφληνο-επηθάλεηαο (> 8 Tk B ). Καη' 

απηφ ηνλ ηξφπν αιπζίδεο πξνζξνθεκέλεο πην ηζρπξά απφ ηηο δπν επηθάλεηεο αθφκε 

θαη γηα ρακειέο απνζηάζεηο (100-200
o

 ) ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πςειφηεξεο ηηκέο 
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θαη κηα άιιε θιίζε ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δχλακε ζπλαξηήζεη απφζηαζεο 

(φπσο δείρλνπλ αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο [30]). Βεβαία ε ελέξγεηα απηή ζα 

πιεζίαδε ηελ ελέξγεηα δεζκνχ.  

Σηελ ζπλέρεηα εξεπλνχκε ηε ζπκπεξηθνξά κηγκάησλ άιισλ αξρηηεθηνληθψλ 

ζρήκαηνο αζηεξηνχ κε κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθιάδσζεο, φπνπ νη ζηαζεξνχ κεγέζνπο 

θιάδνη (ίδηνπ κεγέζνπο κε ηηο Α-ηχπνπ αιπζίδεο) ζπλδένληαη ηψξα κε ηελ επηθάλεηα 

κε έλαλ άιιν θιάδν (θνληχηεξν) πνπ ηειεηψλεη ζε ηφλ πξνζξφθεζεο (zwitterion) 

(ζρ.3.3). Γη απηφ ε παξάκεηξνο f ζα πξέπεη ηψξα λα ζπλππνινγίδεη θαη ηνλ θιάδν 

πξνζξφθεζεο. Σην ζρ.3.10 παξνπζηάδνπκε απνηειέζκαηα γηα ην θιάζκα φγθνπ γηα 

έλα κίγκα γξακκηθψλ (BI) θαη δηαθιαδηζκέλσλ κε δχν ειεχζεξα άθξα (BII). Τα 

πνζνζηά αλαθέξνληαη ζην δηάιπκα, καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα.  
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σ.3.10: Μειέηε κίγκαηνο πνιπκεξψλ απνηεινχκελν απφ γξακκηθέο (BI) θαη δηαθιαδηζκέλεο (BII) 

αιπζίδεο. Παξνπζηάδνπκε ην πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ γηα ηα ζπζηήκαηα: a) 75% BI θαη 25%BII 

(ζπλερήο θακπχιε bnSCF, δηαθεθνκκέλε θακπχιε nSCF ), b) 50% BI θαη 50%BII, c) 25% BI θαη 75% 

BII. 
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Τα πνιπκεξή κε δχν θιάδνπο ηείλνπλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ εμσηεξηθή πεξηνρή ηεο 

ςήθηξαο. Σε πεξίπησζε ρακεινχ πνζνζηνχ (25%) ησλ BII απηή ε ηάζε είλαη 

εληνλφηεξε. Καζψο ην πνζνζηφ ησλ καθξνκνξίσλ BII απμάλεη νη αιπζίδεο 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρψξν θαη έηζη θαηαλέκνληαη ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή 

αθφκα θαη θνληά ζηελ επηθάλεηα.  

Αλάινγα απνηειέζκαηα απνθαιχπηεη ε κειέηε κίγκαηνο απνθιεηζηηθά αζηεξνεηδψλ 

πνιπκεξψλ Β-ηχπνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ δηαθιάδσζεο. Γηα ηηο αξρηηεθηνληθέο δχν 

(BII) θαη ηξηψλ (BIII) ειεχζεξσλ θιάδσλ παξαηεξνχκε φηη πάιη ε αιπζίδα κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο (BIII) ηείλεη λα αλαπηπρζεί ζηελ εμσηεξηθή πεξηνρή ηεο 

ςήθηξαο, εηδηθά γηα ρακειφ πνζνζηφ ζην κίγκα (25%). Καζψο ην πνζνζηφ 

απμάλεηαη, ην πνιπκεξέο BIII θαηαλέκεηαη πην νκνηφκνξθα θαιχπηνληαο νινέλα 

κεγαιχηεξν ρψξν.  

Τν ζπλνιηθφ θιάζκα  φγθνπ ηνπ κίγκαηνο (ΒΙΙ-ΒΙΙΙ) δελ παξνπζηάδεη δχν πεξηνρέο 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ δη-κνξηαθψλ (Bimodal) γξακκηθψλ αιπζίδσλ [20]. Σην 

ζρ.3.11 παξνπζηάδνπκε απνηειέζκαηα γηα ην ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ γηα ηελ 

πεξίπησζε  πνιπκεξψλ πνιπζηπξελίνπ Β-ηχπνπ. Οη αιπζίδεο πςεινχ βαζκνχ 

δηαθιάδσζεο έρνπλ ρακειφ πνζνζηφ (25%) ζην κίγκα, ελψ ηα κειεηψκελα 

ζπζηήκαηα είλαη ηα BI-BII θαη BII-BIII.  

 

 

σ.3.11: Σπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ 

γηα πεξηπηψζεηο δπν δηαθνξεηηθψλ 

κηγκάησλ κε ηελ πεξηζζφηεξν 

δηαθιαδηζκέλε αιπζίδα λα έρεη 

κηθξφ πνζνζηφ. (a) 75%BI - 

25%BII  (ζπλερήο θακπχιε) θαη 

(b) 75%BII - 25%BIII 

(δηαθεθνκκέλε θακπχιε). Οη 

πξνβιέςεηο είλαη απφ ηελ κέζνδν 

bnSCF ελψ αλάινγα 

απνηειέζκαηα δίλεη θαη ε nSCF. 
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Αθφκε κειεηήζακε ηελ πεξίπησζε αιπζίδαο πςεινχ βαζκνχ δηαθιάδσζεο κε πέληε 

θιάδνπο ηέζζεξεηο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ειεχζεξνη (BIV). Η ζπκπεξηθνξά ησλ 

καθξνκνξίσλ απηψλ κειεηήζεθε κέζα ζε κίγκα κε γξακκηθέο αιπζίδεο (BI) ζε 

δηάθνξεο πνζνζηψζεηο (ζρ.3.12a).  
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σ.3.12: Κιάζκαηα φγθνπ (κεζνδνινγίαο bnSCF) γηα κίγκαηα γξακκηθψλ αιπζίδσλ θαη αζηεξνεηδψλ 

ηχπνπ BIV. a) Σχζηεκα  ΒΙ-ΒIV κε: (i) 75% BI θαη 25% BIV (καχξε θακπχιε), (ii) 50% BI and 50% 

BIV (γθξη θακπχιε), (iii) 25% BI and 75% BIV (άζπξε θακπχιε). b) Γξακκηθέο αιπζίδεο (25%) 

κεγέζνπο 2728 κνλνκεξψλ (ίδησλ ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ΒΙ) θαη δηαθιαδηζκέλεο (75%) BIV. 

 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε παξαηεξνχκε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά κε ην κίγκα BI-

BII. Η ηάζε ησλ γξακκηθψλ αιπζίδσλ λα αλαπηχζζνληαη ζηελ εζσηεξηθή πεξηνρή θαη 

ησλ δηαθιαδηζκέλσλ ζηελ εμσηεξηθή πεξηνρή ηεο ςήθηξαο επηβεβαηψλεηαη θαη δσ θαη 

κάιηζηα πην έληνλα εηδηθά γηα ρακειφ πνζνζηφ ησλ αιπζίδσλ ζρήκαηνο αζηεξηνχ. 

Όηαλ ην πνζνζηφ ησλ «αζηεξηψλ» ζην δηάιπκα γίλεη κεγάιν (75%) παίξλνπκε κηα 

γεχζε ηεο πξνζξφθεζεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη ηνπ πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ 

γηα ηελ πεξίπησζε ςήθηξαο απνηεινχκελεο θαηά θχξην ιφγν κε ηέηνηεο αζηεξνεηδείο 

αξρηηεθηνληθέο. Βέβαηα αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη γξακκηθέο  

επηηπγράλνπλ κεγαιχηεξε πξνζξφθεζε. Δίλαη φκσο ραξαθηεξηζηηθή ε θαηαλνκή ηεο 

αζηεξνεηδνχο αιπζίδαο πνπ θαηαιακβάλεη ζρεδφλ νκνηφκνξθα φιε ηελ έθηαζε ηεο 

ςήθηξαο. 
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Σχκθσλα θαη κε ηηο δχν ζεσξεηηθέο κεζφδνπο νη πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνζνζηψζεσλ (a, b θαη c, 

ζρ.3.10-12) γηα ηηο πεξηπηψζεηο κηγκάησλ BI-BII, BII-BIII θαη BI-BIV δελ είλαη 

ζεκαληηθέο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη αιπζίδεο ηείλνπλ 

λα ηαθηνπνηεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν (ζπξξίθλσζε ή επηκήθπλζε) ψζηε ε κέγηζηε 

δπλαηή πξνζξφθεζε λα επηηεπρζεί ρσξίο ζεκαληηθή παξακφξθσζε αθνχ ε ελέξγεηα 

πξνζξφθεζεο δελ είλαη πνιχ κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη θάηη ηέηνην. Παξφιν πνπ 

ζηελ πεξίπησζε δη-κνξηαθνχ βάξνπο θαηαλνκήο νη καθξηέο (γξακκηθέο) αιπζίδεο 

επηκεθχλνληαη θαη πιαηεηάδνπλ αλνκνηφκνξθα (θαηά ηνλ άμνλα ησλ z) (ζρ.0.4, [20]) 

κε ην μαθληθφ πιάηπζκα ζηελ έμσ πεξηνρή λα δηθαηνινγεί δεχηεξε παξαβνιή ζην 

πξνθίι, εδψ νη θιάδνη ησλ «αζηεξηψλ» πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ έμσ πεξηνρή 

(πεξίπησζε a) είλαη νκνηφκνξθα επηκεθπλφκελνη. Τν γεγνλφο φηη πρ. δπν θιάδνη 

ζπλαληψληαη ζην ζεκείν δηαθιάδσζεο, b, (ζρ.3.2) ηνπο επηηξέπεη λα αλαδεηήζνπλ 

επηκήθπλζε θαη κεηαβνιή ηεο εληξνπίαο ν θαζέλαο μερσξηζηά θαη φρη ζαλ γξακκηθή 

αιπζίδα δηπιάζηνπ κνξηαθνχ βάξνπο (αλνκνηφκνξθα ζπκπηεζκέλε).  

Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γξακκηθή αιπζίδα είλαη ζεκαληηθά πην κεγάιε 

απφ ηελ ΒI, πιεζηάδνληαο ην κνξηαθφ βάξνο ηα δηαθιαδηζκέλεο BIV, δελ 

παξαηεξνχκε αλνκνηφκνξθε ζπκπίεζεο ηεο ζηνλ άμνλα z πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη 

δη-παξαβνιηθφ πξνθίι θιάζκαηνο φγθνπ (ζρ.3.12b). 

Μηα πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξήο άπνςε ηεο δηεπζέηεζεο ησλ αιπζίδσλ ζην ηειεπηαίν 

παξάδεηγκα (BI-BIV)  καο δίλεη ην θιάζκα φγθνπ ησλ ειεχζεξσλ αθξψλ (ζρ.3.13).  
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σ.3.13: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ησλ ειεχζεξσλ άθξσλ ησλ αιπζίδσλ πνπ 

αλαθέξνληαη θαη ζην ζρ.3.12. Η καχξε θακπχιε πεξηγξάθεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο  bnSCF ελψ κε άζπξν 

πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ nSCF  κέζνδν.  

 

Δπηβεβαηψλεηαη φηη ηα δηαθιαδηζκέλα πνιπκεξή ηείλνπλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ 

εμσηεξηθή πεξηνρή ηεο ςήθηξαο ελψ νη θιάδνη θαίλεηαη λα επηκεθχλνληαη αθηηλσηά 

θαη νκνηφκνξθα. Σηελ πεξίπησζε ζρ.3.13a (25%BIV) ηα άθξα ησλ θιάδσλ δελ έρνπλ 

κεγάιν θιάζκα φγθνπ θνληά ζηελ επηθάλεηα γηαηί ηελ πεξηνρή εθείλε ηελ 

θαηαιακβάλνπλ θπξίσο νη γξακκηθέο αιπζίδεο. Καη νη δχν εθδφζεηο nSCF 

ζπκθσλνχλ φηη ην θιάζκα φγθνπ ησλ ειεχζεξσλ αθξψλ γηα ηα γξακκηθά πνιπκεξή 

θζάλεη ζην κέγηζην πην θνληά ζηελ επηθάλεηα ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν γηα ηα 

δηαθιαδηζκέλα. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (a, b θαη c) νη γξακκηθέο αιπζίδεο θαίλνληαη 

λα παίξλνπλ ζρεδφλ ηδαληθέο δηακνξθψζεηο (ιίγν ζπκπηεζκέλεο / «ηπραίνο πεξίπαηνο» 

~130
o

A ) θαιχπηνληαο ην θελφ θάησ απφ ηε «νκπξέια» ησλ δηαθιαδηζκέλσλ 

αιπζίδσλ.  
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σ.3.14: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ θάζεηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ σο πξνο ηελ επηθάλεηα (φπσο νξίζηεθε 

θαη γηα ηηο αιπζίδεο Α-ηχπνπ) γηα ηηο αξρηηεθηνληθέο BI θαη BIV θαη ηελ πεξίπησζε (a) ηνπ ζρ.3.12. Η 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε bnSCF.  

 

Δπίζεο δηαπηζηψζακε φηη ν θάζεηνο πξνζαλαηνιηζκφο (επηκήθπλζε) ησλ 

δηαθιαδηζκέλσλ πνιπκεξψλ είλαη ζρεδφλ αλεμάξηεηνο απφ ην πνζνζηφ ηεο 

γξακκηθήο αιπζίδαο. Τα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρ.3.14 γηα ηελ 

πεξίπησζε (a) είλαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο άιιεο δχν πεξηπηψζεηο. Απηφ ην 

ζπκπέξαζκα θαίλεηαη λα ππνδεηθλχεη φηη γηα ηα δηαθιαδηζκέλα πνιπκεξή ζε ζρήκα 

αζηεξηνχ θαζψο ην f  κεγαιψλεη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ζθιεξά ζσκαηίδηα. 

Οη δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαζψο νη δχν επηθάλεηεο (ζχζηεκα BI-BIV) 

πξνζεγγίδνπλ ε κηα ηελ άιιε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10
-3

κN/m (ζρ.3.15) γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνζνζηψζεσλ (a-c). Ο ιφγνο γηα απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά είλαη φηη ε 

αληίδξαζε ζηε ζπκπίεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηηο αιπζίδεο ζρήκαηνο αζηεξηνχ (BIV) 

πνπ έρεη ζρεδφλ ηελ ίδηα ζπκπηεζηφηεηα ζε φιεο ηηο πνζνζηψζεηο. Δμάιινπ ε δχλακε 

ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο επηθαλεηαθή ελέξγεηαο πνπ εμαξηάηαη απφ ην ζπλνιηθφ 

θιάζκα φγθνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ ζηηο πεξηπηψζεηο 

(ζρ.3.12a-c) είλαη ζρεδφλ ίδην είλαη ινγηθφ ε δχλακε λα παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή.   
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σ.3.15: Πξνθίι  ησλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαζψο νη επηθάλεηεο πιεζηάδνπλ ε κηα ηελ άιιε 

κε αληηζηξεπηή δηαδηθαζία. Τν κίγκα είλαη ην BI-BIV πνπ εμεηάζηεθε πνπ παξνπζηάζηεθε θαη ζην 

ζρ.3.12. 

 

Δπηπιένλ ππνινγίζακε φηη γηα κίγκαηα φπνπ ηα πνιπκεξή αξρηηεθηνληθψλ αζηεξηνχ 

κε πςειφ f (απφ 3 έσο 5) είλαη πιεηνςεθία (75%), ην πνζφ πξνζξφθεζεο είλαη 

ζρεδφλ ην ίδην (1.1 2/mg m , 0.8 2/mg m  θαη 0.7 2/mg m   αληίζηνηρα). Απηφ 

ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ηα πνιπκεξή κε f κεγαιχηεξν απφ 3 ζπκπεξηθέξνληαη 

φπσο ηα δχζθακπηα ζσκαηίδηα [14]. Σεκεηψλνπκε φηη ν πξνζξνθεκέλνο θιάδνο ζηηο 

Β-αξρηηεθηνληθέο έρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο άιινπο ειεχζεξνπο 

θιάδνπο, θαη επνκέλσο ζα πξέπεη ζεσξνχκε ην f  ειαθξά κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα 

φισλ θιάδσλ. Αλάινγα ζπκπέξαζκα γηα παξφκνηεο αξρηηεθηνληθέο έρνπλ 

δεκνζηεπζεί θαη ζε άιιεο κειέηεο [36]. Οη δηαζηάζεηο ησλ ειεχζεξσλ θιάδσλ δελ 

κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ επηκήθπλζε ηνπ θιάδνπ πξνζξφθεζεο 

[36].  
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σ.3.16: Κιάζκα φγθνπ ηνπ ζεκείνπ δηαθιάδσζεο ησλ αιπζίδσλ a) ΒΙΙ θαη b) BIV  γηα ηα ζπζηήκαηα 

ζπλχπαξμεο κε γξακκηθέο (BI) αιπζίδεο, πνπ κειεηήζεθαλ θαη πξνεγνχκελα (ζρ.3.10 θαη ζρ.3.12). 

 

Σην ζρ.3.16 παξνπζηάδνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ ζεκείνπ δηαθιάδσζεο γηα ηα 

ζπζηήκαηα BI-BII θαη  BI-BIV πνπ κειεηήζεθαλ θαη πξνεγνπκέλσο. Παξαηεξνχκε 

φηη θιάδνο πξνζξφθεζεο πνπ μεθηλά απφ ην ηφλ (κε παξνπζία θπξίσο πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα) θαη ηειεηψλεη ζην ζεκείν πξφζδεζεο επηκεθχλεηαη δηαθνξνπνηψληαο ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ γξακκηθψλ αιπζίδσλ ζην 

δηάιπκα. Μεγάιε πνζφηεηα γξακκηθψλ αιπζίδσλ θάησ απφ ηελ «νκπξέια» ησλ 

αζηεξηψλ σζεί ην ζεκείν δηαθιάδσζεο ζε έθηαζε. 

Τέινο παξνπζηάδνπκε πξνβιέςεηο ηεο κεζφδνπ γηα ην πνζφ πξνζξφθεζεο (mg/m
2
) 

γηα γξακκηθέο αιπζίδεο πνιπζηπξελίνπ, ραξαθηεξηζηηθψλ ηχπνπ ΑΙ αιιά δηάθνξσλ 

κνξηαθψλ βαξψλ (απφ νιηγνκεξή σο κεγάια καθξνκφξηα) (ζρ.3.17a). Γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζξφθεζε ηνπ PS δελ επηηπγράλεηαη κε ηνληηθή νκάδα αιιά κέζσ 

άγθπξαο πνιπαηζπιελνμεηδίνπ (PEO), ηφηε ην πνζνζηφ ηνπ PEO (Νtr/NPEO) πνπ ζα 

πξνζξνθάηε πάλσ ζηελ επηθάλεηα (Ntr) απμαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ κνλνκεξψλ (NPEO) 

ζα δίλεηαη απφ ηελ γξαθηθή ηνπ ζρ.3.17b. Σεκεηψλνπκε φηη ν ιφγνο Νtr/NPEO 

ζπκβνιίδεη ην «πνζφ πξνζξφθεζεο» (mg/m
2
)  ησλ κνλνκεξψλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

(1
ν
 ζηξψκα) πξνο ην ζπλνιηθφ πνζφ πξνζξφθεζεο (mg/m

2
)  ηνπ νκνπνιπκεξνχο 

PEO. Θεσξνχκε ην πνζφ απηφ είλαη αλάινγν ηνπ ιφγνπ κεηαμχ πξνζξνθεκέλσλ 

κνλνκεξψλ («trains») θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνλνκεξψλ γηα κηα αιπζίδα. 
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σ.3.17: a) Πνζφ πξνζξφθεζεο (mg/m
2
) αιπζίδσλ PS-zwitterion κε ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα ησλ 

αιπζίδσλ AI πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ αιιά κε ην κνξηαθφ βάξνο λα κεηαβάιιεηαη. b) 

Πνζνζηφ ηνπ πνιπαηζπιελνμεηδίνπ (Νtr/NPEO) πνπ πξνζξνθάηε πάλσ ζηελ επηθάλεηα απμαλνκέλνπ ηνπ 

αξηζκνχ κνλνκεξψλ (NPEO). Τν PEO ιεηηνπξγεί σο «άγθπξα» πξνζξφθεζεο πνιπζηπξελίνπ. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιπαηζπιελνμεηδίνπ είλαη: C =3.8, ρ(PEO-επηθάλεηα)=-4 (ή 0.3kT), ρ(PEO-

λεξφ)=0.39. 
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ςμπεπάζμαηα 

Τα απνηειέζκαηα ηεο θαηλνχξγηαο κπινθ κεζφδνπ ζε ζχγθξηζε κε ην πείξακα 

απνδείρηεθαλ εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθά θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ κέζνδν ζε ηζρπξφ 

εξγαιείν γηα ηελ κειέηε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Η κειέηε ησλ δνκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ 

δηακνξθσκέλσλ ςεθηξψλ, δείρλεη φηη θαζψο ν αξηζκφο θιάδσλ απμάλεηαη ν αξηζκφο 

πξνζξνθεκέλσλ πνιπκεξψλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Τα κίγκαηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο 

αζηεξνεηδψλ αιπζίδσλ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνπζα ζπκπεξηθνξά δεδνκέλνπ φηη ηα 

ιηγφηεξν δηαθιαδηζκέλα πνιπκεξή πξνζπαζνχλ λα θξπθηνχλ θάησ απφ ηελ 

«νκπξέια» ησλ πην δηαθιαδηζκέλσλ θαη αλαπηχζζνληαη ζηελ εζσηεξηθή πεξηνρή ηεο 

ςήθηξαο. Παξφια απηά ρσξίο ηελ δεκηνπξγία δη-παξαβνιηθνχ πξνθίι ζην θιάζκα 

φγθνπ. Δπίζεο νη ππνινγηδφκελεο  απφ ηελ κέζνδν δπλάκεηο ππνδεηθλχνπλ  φηη θαζψο 

νη επηθάλεηεο έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο θαη γηα πνιχ κηθξέο απνζηάζεηο (100-

200
o

) νη αιπζίδεο αλεμαξηήηνπ αξηζκνχ θιάδσλ (A-ηχπνο) εγθαηαιείπνπλ ην 

δηάθελν. Τα απνηειέζκαηα απηά απνηεινχλ δηαθνξνπνίεζε απφ αλάινγα πεηξάκαηα 

θαη ππνδεηθλχνπλ ζπλζήθεο κε αληηζηξεςηκφηεηαο θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 
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4. ΜΠΛΟΚ ΜΔΘΟΓΟ – ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ 

Σε απηφ ην θεθάιαην δηεπξχλακε ηελ κπινθ κέζνδν πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθνχλ 

πνιπκεξηθά ζπζηήκαηα φπνπ ε ππθλφηεηα ξπζκίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο πίεζεο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Σηελ παξνχζα κειέηε πεξηνξηζηήθακε ζην πνιππξνππιέλην, έλα 

πνιπκεξέο κε επξχηαηεο εθαξκνγέο [1-4]. Σηελ βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη θπξίσο σο 

γξακκηθφ πνιπκεξέο ή ππφζηξσκα πάλσ ζην νπνίν εκθπηεχνληαη άιια πνιπκεξή 

δεκηνπξγψληαο δηαθιαδηζκέλα ζπκπνιπκεξή [1-7]. Παξφια απηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα παξνπζηάζηεθαλ εξγαζίεο κε ηήγκαηα δηαθιαδηζκέλσλ νκνπνιπκεξψλ 

πνιππξνππιελίνπ παξαζθεπαζκέλα κε ηελ βνήζεηα αθηηλνβνιίαο γ θαη άιιεο 

κεζφδνπο [8-11]. Σηελ ελφηεηα απηή αζρνιεζήθακε κε δηάθνξεο αξρηηεθηνληθέο 

(γξακκηθέο θαη αζηεξνεηδείο) κε ην κνξηαθφ βάξνο λα απνηειεί κηα αθφκε παξάκεηξν 

ηεο κειέηεο. Η εθαξκνγή γίλεηαη θπξίσο γηα πνιπκεξηθά ηήγκαηα θνληά ζε 

επηθάλεηεο. Αθφκε δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο εθαξκνζκέλεο εμσηεξηθήο πίεζεο 

ζην ηήγκα. Η κειέηε κε ηελ κέζνδν bnSCF ζπκπιεξψζεθε κε απνηειέζκαηα απφ 

πξνζνκνηψζεηο γηα ην δηάγξακκα ηάζεο-παξακφξθσζεο. 

 

Θεωπία 

Η επηινγή θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο πνπ λα πξνβιέπεη κε αθξίβεηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

κηα επξείαο γθάκαο πνιπκεξψλ είλαη κηα δχζθνιε ππφζεζε [12]. Μηα εμίζσζε πνπ 

πξνβιέπεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ εμάξηεζε ηεο πνιπκεξηθήο ππθλφηεηαο απφ πίεζε, 

ζεξκνθξαζία θαη κνξηαθφ βάξνο είλαη εθείλε ησλ Sanchez-Lacombe [13-15]. Η ηδέα 

αμηνπνίεζεο απηήο ηεο θαηαζηαηηθήο γηα ηελ κειέηε κε ηελ αξηζκεηηθή ζεσξία κέζνπ 

πεδίνπ δελ είλαη θαηλνχξγηα. Δθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ  ηνλ  Theodorou DN. 

[16,17].  

 

σ.4.1: Σρεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ππφ 

κειέηε ζπζηήκαηνο κε ηελ 

αξηζκεηηθή κέζνδν SCF, 

γηα κεηαβαιιφκελε 

ππθλφηεηα, φπσο 

πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζε 

πξνεγνχκελε εξγαζία [16]. 
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Τν ζχζηεκα πνπ κειεηήζεθε απνηειείηαη απφ ηξείο θάζεο: κία ζηεξεή επηθάλεηα s, 

κηα δηεπηθαλεηαθή πνιπκεξηθή θάζε f θαη ην πνιπκεξηθφ ηήγκα b (ζρ.4.1). Σχκθσλα 

κε ηηο παξαδνρέο ηνπ κνληέινπ κεηαβιεηήο ππθλφηεηαο [16]: 

1. Οη ζηεξεέο επηθάλεηεο είλαη ιείεο ζε κνξηαθφ επίπεδν, νκνγελείο ελεξγεηαθά θαη 

αδηαπέξαζηεο απφ ηα πνιπκεξή. Δπεθηείλνληαη ζηηο x- θαη y- θαηεπζχλζεηο κε άπεηξν 

ηξφπν νπφηε θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη επηδξάζεηο ζηα άθξα ησλ επηθαλεηψλ. 

2. Σηηο θάζεηο f θαη b, ην πνιπκεξέο αλαπαξίζηαηαη κέζα ζε έλα πιεγκαηνπνηεκέλν 

ρψξν, κε ηηο θπςειίδεο ηνπ πιέγκαηνο λα θαιχπηνληαη απφ πνιπκεξηθά ηκήκαηα 

(segments) θαη θελφ. Η θάζε ηήγκαηνο (καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα) είλαη άπεηξε ζε 

έθηαζε. Η ππθλφηεηα ηνπ πνιπκεξνχο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε κεηαβνιέο ζηελ 

ζεξκνθξαζία θαη πίεζε φπσο θαη ζε εηδηθέο ελεξγεηαθέο θαη εληξνπηθέο ζπλζήθεο 

ζηελ δηεπηθάλεηα κέζσ κεηαβνιψλ ζηελ ηνπηθή ζπγθέληξσζε ησλ θελψλ θπςειίδσλ. 

3. Η πξνζέγγηζε ηπραίαο αλάκημεο ησλ Bragg-Williams ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ιάβεη 

ππφςε θαηλφκελα απνθιεηφκελνπ φγθνπ αλά ζηξψκα. Αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη ε 

πξνζέγγηζε κέζνπ πεδίνπ ζε πιέγκα θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ αληηκεησπίδνληαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πνιπκεξηθψλ ηκεκάησλ φπσο επίζεο θαη ε ελδνκνξηαθή 

ελέξγεηα. 

Τξεηο παξάκεηξνη πεξηγξάθνπλ ηε  θχζε ηνπ ξεπζηνχ. Απηνί είλαη ην κέγεζνο ηεο 

αιπζίδαο r, ε ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δηπιαλψλ ηκεκάησλ wAA, θαη φγθνο 

ηκήκαηνο v
*
. Σε απηή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο ζηελ ζεσξία 

κέζνπ πεδίνπ θαη ζε δηαθνξνπνίεζε κε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο [16,17], ν 

ζηνηρεηψδεο ηκεκαηηθφο πνιπκεξηθφο φγθνο δίλεηαη απφ ην ηκήκα Flory 

ππνινγηδφκελν απφ ηελ εμίζσζε: 

m m
F

b
A b b ( )

2

n M
l

N n l sin




 
 

  
 
 

1/2

                                                                                        (4.1). 

Τν lF (πνπ δίλεη ην φγθν ηνπ ζηνηρεηψδνπο πνιπκεξηθνχ ηκήκαηνο) ππνινγίδεηαη 

αξρηθά γηα κηα ηπραία ζεξκνθξαζία θαζνξίδνληαο ην κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο (γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο κπινθ κεζφδνπ ηνπ «εζσηεξηθνχ πιέγκαηνο») θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
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Flory ηκεκάησλ. Καζψο ε ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεηαη ε απμνκείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ 

πνιπκεξηθνχ ηκήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε κε ηελ αχμεζε ή κείσζε ηνπ θιάζκαηνο 

φγθνπ ησλ θελψλ θπςειίδσλ ζχκθσλα κε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε Sanchez-

Lacombe. 

Σχκθσλα κε ηελ ζεσξία Sanchez-Lacombe εηζάγνπκε ηηο παξακέηξνπο: 

 *

2

AAw
T z

k
  ,                                                                                                            (4.2)                                                                                  

*
*

*

RT
P

v
 ,                                                                                                                 (4.3)  

θαη  
* AS

s

w
T

k
   .                                                                                                      (4.4) 

Οη αληίζηνηρεο παξάκεηξνη Flory-Huggins δίλνληαη σο: 

*T

T
  ,                                                                                                                     (4.5) 

γηα ηελ εηθνληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνιπκεξνχο θαη θελνχ. Δλψ γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνιπκεξνχο-επηθάλεηαο έρνπκε ηελ παξάκεηξν: 

* *

s
s

zT T

T



  ,                                                                                                       (4.6) 

φπνπ z είλαη ν αξηζκφο ζχληαμεο ηνπ πιέγκαηνο (γηα ην θπβηθφ πιέγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη εδψ έρεη ηηκή 6). Η πξνεγνχκελε παξάκεηξνο παίξλεη αξλεηηθέο 

ηηκέο φηαλ πεξηγξάθεη πξνζξφθεζε. Πξνθεηκέλνπ ηα ζεσξεηηθά καο απνηειέζκαηα 

λα ζπγθξηζνχλ πην εχθνια κε ην πείξακα ζεκεηψλνπκε φηη ζην πείξακα 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ε παξάκεηξνο 
* *

1
s

s

zT T

T
 

 
   

 
, πνπ παίξλεη ζεηηθέο 

ηηκέο γηα πξνζξφθεζε θαη φπνπ ην ι1 πεξηγξάθεη ην θιάζκα ησλ θπςειίδσλ πνπ 

θείηνληαη ζε γεηηνληθά ζηξψκαηα (γηα θπβηθφ πιέγκα έρεη ηηκή 1/6). 

Γηα κηα δνζκέλε ζεξκνθξαζία Τ θαη πίεζε Pb ζην ηήγκα, ην θιάζκα φγθνπ ηεο 

αιπζίδαο ησλ Flory ηκεκάησλ ζην ηήγκα, b , ππνινγίδεηαη σο: 
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*
21

1 ln(1 ) 0b
b b b

P v

RT r
  

 
      
 

.                                                                    (4.7) 

Η ππφινηπε δηαηχπσζε ηνπ κνληέινπ αθνινπζεί ηηο αξρέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

παιηφηεξα γηα ηελ κέζνδν nSCF [18-27]. 

Σηελ κπινθ κέζνδν γηα ηήγκα θαη ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε δηαιχκαηνο ν 

ρψξνο πνπ ππνιείπεηαη κέζα ζην κπινθ απφ ην πνιπκεξηθφ ηκήκα (ζρ.4.2a) 

θαιχπηεηαη εμνινθιήξνπ απφ πνιπκεξέο. Δπίζεο εηζάγεηαη θαη κηα θπςειίδα θελνχ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ε πξνζέγγηζε κεηαβιεηήο ππθλφηεηαο [16,17].  

 

 

σ.4.2: a) Παξνπζηάδνληαη νη 7 δπλαηέο πνιπκεξηθέο ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο (κπινθ), sc, γηα ηελ 

κέζνδν bnSCF [28].  Γηα ηελ πεξίπησζε ηήγκαηνο ε θάζε θπςειίδα γεκίδεη ην ρψξν πνπ απνκέλεη απφ 

ην πνιπκεξηθφ ηκήκα κε πνιπκεξέο. b) Η ζπλχπαξμε ηεο 5
εο

 (sc5) θαη 6
εο

 (sc6) ηκεκαηηθήο 

δηακφξθσζεο (δηαπινθή) ζεσξείηαη κέηξν ηεο αληνρεο ηνπ δείγκαηνο ζε θάζεην σο πξνο ηελ επηθάλεηα 

εθειθπζκφ. 

 

Σην ηήγκα ε επηθαλεηαθή ηάζε ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε [16,28]: 

*

1

2( ) 1
1 ln(1 )



    
         

   


 
   

m
s s b

i i i i

i

a P v
m

kT RT r
,                       (4.8) 

φπνπ sa  είλαη ε επηθάλεηα επαθήο πνιπκεξνχο ζηεξενχ ππνζηξψκαηνο αλά θπςειίδα, 

m ν αξηζκφο ησλ ζηξσκάησλ, r  ην κέζν κήθνο αιπζίδαο, s   ε επηθαλεηαθή ηάζε 

ζηελ δηεπηθάλεηα πνιπκεξνχο-ζηεξενχ. Τν θιάζκα φγθνπ ηνπ πνιπκεξνχο (ζην 

«δηάιπκα» απφ θελέο θπςειίδεο) είλαη i . 

a) 
b) 
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Η δχλακε αλά επηθάλεηα ππνζηξψκαηνο ( â ) είλαη: 

  2
ˆ

c

F d

a dD
    ,  1/2ˆD a  ,                                                                             (4.9) 

φπνπ  D είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηεξεψλ επηθαλεηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ζε 

δπλακηθή θαηάζηαζε ηεο δηεπηθάλεηαο πνιπκεξνχο-ζηεξεήο πιάθαο, εθαξκφζακε έλα 

αιγφξηζκν γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ δηθηχνπ πνιπκεξηθψλ δηαπινθψλ [29]. Τν 

δίθηπν δεκηνπξγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο σο νδεγφ ηηο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο 

δηακνξθψζεσλ εηζαγφκελεο απφ ηελ κέζνδν nSCF. Τα ζεκεία δηαπινθψλ 

ηνπνζεηνχληαη ζε ίζεο απνζηάζεηο θαηά κήθνο θάζε καθξνκνξηαθήο αιπζίδαο αιιά 

ηαπηφρξνλα αθνινπζψληαο ηα ζηαηηζηηθά βάξε ηεο ζεσξίαο nSCF, γηα ηελ 

θαηεχζπλζε θάζεηα ζηελ επηθάλεηα. Η αξρηθή ζέζε ησλ ζεκείσλ δηαπινθήο γηα θάζε 

αιπζίδα παξάιιεια ζηελ δηεπηθάλεηα ππαθνχεη ηελ ζηαηηζηηθή ηπραίνπ Γθανπζηαλνχ 

πεξηπάηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία δεκηνπξγεί έλα καθξνκνξηαθφ δίθηπν πνπ δελ είλαη ζε 

ηζνξξνπία. Η «ραιάξσζε» απηνχ ηνπ δηθηχνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ κέζνδν Monte 

Carlo πηνζεηψληαο θηλήζεηο πνπ δηαηεξνχλ ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ησλ δηαπινθψλ 

ζηελ δηεχζπλζε θάζεηα ζηελ δηεπηθάλεηα. Τν «ραιαξσκέλν» πνιπκεξηθφ δίθηπν 

απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηα θαηλφκελα ζξαχζεο ηνπ πνιπκεξηθνχ ηήγκαηνο 

(ζξαχζε ηνπ δείγκαηνο κε δηαρσξηζκνχ ησλ αιπζίδσλ) πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ 

επηβνιή εθειθπζηηθήο ηάζεο θάζεηα ζηελ επηθάλεηα. Τα πνιπκεξηθά δίθηπα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά απηήλ ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία κέρξη ηελ απνθνπή δελ είλαη 

κεραληθά «ραιαξσκέλα». Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε κηα πην νκνηφκνξθε 

ππθλφηεηα εθαξκφδνπκε ηφηε κηα κέζνδν γηα ηελ ραιάξσζε ηνπ δηθηχνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηαλνκή ππθλφηεηαο. Η ζπλζήθε κεραληθήο ηζνξξνπίαο εθαξκφδεηαη κε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο γηα ην καθξνκνξηαθφ δίθηπν. Οη 

ζπλεηζθνξέο ζηελ ειεχζεξεο ελέξγεηα ζπκπεξηιακβάλνπλ (a)  ηελ ειαζηηθή ελέξγεηα 

εμαηηίαο ηεο επηκήθπλζεο ηεο αιπζίδαο θαη (b) ηελ ειεχζεξε ελέξγεηα εμαηηίαο ησλ 

άπσζηηθψλ θαη ειθηηθψλ δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ κνλνκεξψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί ε ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο εθαξκφδεηαη ζην δίθηπν έλα απιφ θπβηθφ 

πιέγκα. Οη απσζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ππνινγίδνληαη κέζα ζε θάζε θπςειίδα ηνπ 

πιέγκαηνο. Οη ειθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ππνινγίδνληαη απφ ηηο ζπλεηζθνξέο κεηαμχ 

θπςειίδσλ θαη κέζα ζε θάζε θπςειίδα. Τα πιήξσο «ραιαξσκέλα» δίθηπα 
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ρξεζηκεχνπλ σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ κεζνζθνπηθή πξνζνκνίσζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ εθειθπζκνχ θάζεηα ζηελ επηθάλεηα. Τν δείγκα παξακνξθψλεηαη κε 

ζηαζεξφ ξπζκφ θαη ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζχκθσλα κε ηελ 

ζεκειηψδε κεραληθή δηαδηθαζία εθειθπζκνχ, θίλεζε ηεο αιπζίδαο (θέληξνπ βάξνπο), 

ηελ απεκπινθή θαη ηελ επαλαδηαπινθή ζην δίθηπν. Η δηνιίζζεζε (κεηαθνξηθή 

θίλεζε) ηεο αιπζίδαο δηακέζνπ ελφο ζεκείνπ δηαπινθήο ζπκβαίλεη ζχκθσλα κε ηελ 

εμίζσζε ξπζκνχ ελεξγνπνίεζεο (activated rate equation ) ηνπ Zhurkov [29,30]  θαη 

κε παξακέηξνπο εμαγφκελνπο απφ δεδνκέλα γηα ην ημψδεο. Κάζε θχθινο ηνπ θψδηθα 

θηλεηηθήο Monte Carlo πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζνκνηψζεη ηελ παξακφξθσζε 

απνηειείηαη απφ ηελ επηβνιή κηθξήο απμεηηθήο κεηαβνιήο ηνπ δηθηχνπ, ηελ 

«ραιάξσζε» κε ηελ επίηεπμε κεραληθήο ηζνξξνπίαο, ηελ εηζαγσγή ησλ 

κηθξνκεραληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη μαλά «ραιάξσζε» κε 

κεραληθή ηζνξξνπία. Οη επαλαιήςεηο ηεο Monte Carlo ζπλερίδνληαη κέρξη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζξαχζε ηνπ δείγκαηνο. Η κέζνδνο είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ 

εθαξκφζηεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο [29,30] κε κνλαδηθή αιιαγή ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ πνιπκεξνχο κε ηελ επηθάλεηα. Απηή ε ελέξγεηα ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ  παξάκεηξν Flory-Huggins γηα ηελ αιιειεπίδξαζε πνιπκεξνχο επηθάλεηαο. Έηζη 

εηζήρζεθαλ δπν λέεο κηθξνζθνπηθέο δηαδηθαζίεο παξακφξθσζεο. Η κηα είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο αζζελνχο van der Waals δεζκνχ κφιηο κηα δηαπινθή ή θάπνην άθξν 

έξζεη πνιχ θνληά ζηελ επηθάλεηα θαη ε άιιε είλαη ην ζπάζηκν απηνχ ηνπ δεζκνχ. Τν 

ζπάζηκν ηνπ δεζκνχ αθνινπζεί ηελ εμίζσζε ξπζκνχ ελεξγνπνίεζεο ηχπνπ Zhurkov, 

εμαξηψκελε απφ ηελ ηνπηθή ηάζε γχξσ απφ ην ζεκείν ζηελ επηθάλεηα [29,31].  

 

Αποηελέζμαηα και ζσολιαζμόρ 

Η έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηζνηαθηηθνχ 

πνιππξνππιελίνπ (PP), ζε θαηάζηαζε ηήγκαηνο θαη ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 493Κ. 

Παξφιν πνπ ε ζπλήζεο ρξήζε ηνπ πνιπκεξνχο είλαη θάησ απφ ην ζεκείν ηήμεο 

(459Κ [32]), νη δηακνξθψζεηο ησλ αιπζίδσλ παξακέλνπλ ζρεδφλ ίδηεο κεηά ηελ 

δηαδηθαζία ζέξκαλζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα πνιχ απφηνκεο ςχμεο [24,26]. Γηα T=300K, 

P=1bar θαη T
*
=700K  ε ππνινγηδφκελε ππθλφηεηα απφ ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε 

θαηαζηαηηθή εμίζσζε (εμ.(4.7)) ζην ηήγκα (καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα) δίλεηαη 

0.71g/cm
3
 ελψ γηα T=493K ππνινγίδεηαη σο 0.63g/cm

3
. Η ηηκή ηεο παξακέηξνπ 
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T
*
(=700K) ππνινγίζηεθε θνληά ζε γλσζηέο ηηκέο παξακέηξσλ (πηλ.ΙΙ/αλαθνξά [15]) 

γηα άιια πνιπκεξή κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο θαη παξακέλεη ζηαζεξή ζηελ παξνχζα 

κειέηε. Η ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ιφγνπ (C ) ηέζεθε 5.7 [24,32]. Γηα ην 

πνιππξνππιέλην ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο Flory δίλεηαη απφ ηελ εμ.(4.1) σο lF=6.06Å, 

ελψ ν αξηζκφο ησλ κνλνκεξψλ πξνππιελίνπ ζε έλα ηκήκα Flory είλαη 2.37. Σηελ 

κπινθ έθδνζε ηεο κεζφδνπ κέζνπ πεδίνπ (bnSCF) [28], θάζε κπινθ πεξηέρεη 1.75 

ηκήκαηα Flory εηζάγνληαο έηζη έλα πιέγκα (αθκή θχβνπ 10.58Å), δειαδή πιέγκα 

1.75 θνξέο κεγαιχηεξν εθείλν ηεο κεζφδνπ nSCF. Παξαθάησ  φπνπ ην κέγεζνο ηεο 

αιπζίδαο κεηξάηαη ζε ζηνηρεηψδε ηκήκαηα ζα ελλννχκε ηα ηκήκαηα Flory. 

Μειεηήζακε γξακκηθά θαη δηαθιαδηζκέλα πνιπκεξή. Τα πνιπκεξή ζε ζρήκα 

αζηεξηνχ έρνπλ έλα θνληφ θνξκφ απνηεινχκελν απφ δχν ηκήκαηα θαη θιάδνπο 

ζηαζεξνχ κεγέζνπο απνηεινχκελνπο απφ 254 ηκήκαηα (25.283Kg/mol) ν θαζέλαο. 

Κάζε κηα απφ ηηο αξρηηεθηνληθέο νλνκάδεηαη ζε ζρέζε θαη κε ησλ αξηζκφ ησλ θιάδσλ 

σο AII, AIII and AIV κε δχν, ηξεηο θαη ηέζζεξεηο θιάδνπο αληίζηνηρα ελψ ε 

ζρεκαηηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε πξνζεγγίδεη εθείλε πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ην πνιπζηπξέλην (ζρ.3.3, Α-ηχπνο). Η αξρηηεθηνληθή 

γξακκηθψλ αιπζίδσλ κε κέγεζνο ίζν κε ηνλ θιάδν ησλ δηαθιαδηζκέλσλ, νλνκάδεηαη 

AI (256 segments). Αθφκε κειεηήζακε γξακκηθέο αιπζίδεο ησλ ίδησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε εθείλεο ηνπ ηχπνπ ΑΙ αιιά κε κεγέζε λα θπκαίλνληαη απφ 156 

κέρξη 1300 ηκήκαηα Flory (15.528Kg/mol κε 129.402Kg/mol). Όιεο νη αιπζίδεο Α-

ηχπνπ δνθηκάζηεθαλ επίζεο θαη γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ε πξνζξφθεζε ηεο αιπζίδαο 

ζηελ επηθάλεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα κηαο κηθξήο (κεγέζνπο ελφο 

ηκήκαηνο Flory) αθξαίαο ηνληηθήο νκάδαο, ζην θνξκφ ηνπ δηαθιαδηζκέλνπ 

καθξνκνξίνπ (ζρ.3.3, [28]). Πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πεξίπησζεο ζα 

δνζνχλ θαη παξαθάησ. 

Αξρηθά πξνζπαζήζακε λα θαζνξίζνπκε ηελ πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα κηαο 

επηθάλεηαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζξνθά ηθαλνπνηεηηθά ηηο αιπζίδεο Α-ηππνπ (ζρ.4.3). 

Φαίλεηαη φηη γηα κηα γξακκηθή αιπζίδα ηχπνπ ΑΙ κε 256 ηκήκαηα Flory, ε θαιχηεξε 

ηηκή ηεο παξακέηξνπ 
*

sT  ηνπ κνληέινπ Sanchez-Lacombe είλαη ε 400Κ. Η ηηκή ηεο 

επαγφκελεο παξακέηξνπ Flory-Huggins, s , έρεη ηηκή -3.45. Μηα επηθάλεηα κε απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ( s ) πξνζξνθά κε ηελ ίδηα ηθαλφηεηα φιεο ηηο Α-ηχπνπ αιπζίδεο 

ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ησλ αξηζκφ ησλ θιάδσλ. 
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σ.4.3: Κιάζκα φγθνπ αιπζίδσλ πνιππξνππιελίνπ (ηχπνπ: AI, AII, AIII) σο ζπλάξηεζε ηεο 

απφζηαζεο απφ ηελ ζηεξεά (πξνζξνθεηηθή) επηθάλεηα. Η ζεξκνθξαζία θαη ε πίεζε ζην ηήγκα είλαη 

493Κ θαη 1bar αληίζηνηρα ελψ T
*
=700K. Η θακπχιε κε ηειείεο αλαπαξηζηά ηα απνηειέζκαηα γηα 

*

sT =200K, ε δηαθεθνκκέλε θακπχιε γηα *

sT =300K θαη ε ζπλερήο θακπχιε γηα *

sT =400K. Τα 

απνηειέζκαηα γηα *

sT =400K είλαη ζρεδφλ ίδηα γηα φιεο ηηο Α-ηχπνπ αξρηηεθηνληθέο, κε κηα κηθξή 

δηαθνξά ζηελ ηηκή b  (εμ.(4.7)). 

 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο καο απνηειεί ε εχξεζε ηεο θαιχηεξεο 

αξρηηεθηνληθήο ησλ αιπζίδσλ PP πνπ ζα αχμαλε ηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο 

κεηαμχ πξνζξνθεκέλσλ απφ ηελ ζηεξεά επηθάλεηα θαη ειεχζεξσλ (κε 

πξνζξνθεκέλσλ) αιπζίδσλ. Η ζεκαζία απηήο ηεο πεξηνρήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αληνρή ηνπ δείγκαηνο κέζσ ησλ ζρεκαηηδφκελσλ δηαπινθψλ ζηνλ 

θάζεην εθειθπζκφ, παξφηη απνηειεί εξσηεκαηηθφ ε αθξηβήο εμάξηεζε.  

Ξεθηλήζακε ηελ έξεπλα καο κε δείγκαηα κνλνδηάζπαξησλ γξακκηθψλ αιπζίδσλ. 

Σην ζρ.4.4 παξνπζηάδνπκε ηα πξνθίι θιάζκαηνο φγθνπ γηα ειεχζεξεο θαη 

πξνζξνθεκέλεο αιπζίδεο θαζψο θαη ην γηλφκελν ησλ δπν πξνεγνχκελσλ.  
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σ.4.4: Κιάζκα φγθνπ πξνζξνθεκέλσλ (δηαθεθνκκέλε θακπχιε) θαη ειεχζεξσλ (ζπλερήο θακπχιε) 

αιπζίδσλ PP σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζε απφ ηελ επηθάλεηα. Τν γηλφκελν ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

ζπκβνιίδεηαη κε θακπχιε απφ ηειείεο θαη κεηξά ηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο. Οη παξάκεηξνη ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη P=1bar, T=493K, T
*
=700K θαη *

sT =400K. Τν κέγεζνο ηεο αιπζίδαο ζε ηκήκαηα 

Flory (2.37 κνλνκεξή/ηκήκα) είλαη: a) 156, b) 512 θαη c) 764. Τν νινθιήξσκα ηεο πεξηνρήο 

αιιεινεπηθάιπςεο είλαη: a) 10.95Ǻ, b) 19.93Ǻ θαη c) 24.35Ǻ. Τα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ 

κέζνδν nSCF.  

 

Τν γηλφκελν απηφ απνηειεί εθηίκεζε ηεο πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο ειεχζεξσλ 

θαη πξνζξνθεκέλσλ. Όπσο είλαη ινγηθφ γηα ηηο γξακκηθέο αιπζίδεο παξαηεξνχκε 

(ζρ.4.4) φηη ε πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο απμάλεη κε ην κνξηαθφ βάξνο. Μάιηζηα ε 

εμάξηεζε εκβαδνχ θαη κνξηαθνχ βάξνπο θαίλεηαη ζρεδφλ γξακκηθή  γηα απηά ηα 

κηθξά κνξηαθά βάξε. Σε ζπκθσλία κε ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα βξήθακε φηη αλ 

εθαξκνζηεί θάζεηε εθειθπζηηθή ηάζε (κειέηε κε δπλακηθή MC) κέρξη ην ζεκείν πνπ 

ζπάεη ην δείγκα (ζρ.4.4a) είλαη πην εχθνιν λα ζπάζεη ην δείγκα θνληχηεξσλ αιπζίδσλ 

ελψ είλαη δπζθνιφηεξν εθείλν ησλ καθξχηεξσλ (ζρ.4.4c). Γηαπηζηψζεθε ινηπφλ κέζσ 

ηεο κειέηεο κε MC φηη γηα απηά ηα δείγκαηα (κνξηαθά βάξε) ε ηάζε γηα ηελ νπνία ην 

ηήγκα πνιππξνππιελίνπ ζπάεη είλαη αλάινγν ηεο πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο. 



-126- 

 

Σηελ ζπλέρεηα ζην ζρ.4.5 παξνπζηάδνπκε πσο ε πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο 

επεξεάδεηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ καθξνκνξίσλ. 
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σ.4.5: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ πξνζξνθεκέλσλ (δηαθεθνκκέλε θακπχιε), 

ειεχζεξσλ (ζπλερήο θακπχιε) θαη ην γηλφκελν ηνπο (θακπχιε ηειεηψλ) σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο 

απφ ηελ επηθάλεηα. Οη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: P=1bar, T=493K, T
*
=700K and *

sT =400K. 

a) Γξακκηθέο αιπζίδεο (ΑΙ) κε 256 ηκήκαηα Flory θαη εκβαδφ πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο 14.07Ǻ. b) 

Γηαθιαδηζκέλεο αιπζίδεο κε δχν θιάδνπο (AII). Κάζε θιάδνο απνηειείηαη απφ 254 ηκήκαηα Flory ελψ 

ν θνξκφο απφ δχν. Τν εκβαδφ ηεο πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο είλαη 19.77Ǻ. θαη c) Γηαθιαδηζκέλεο 

αιπζίδεο κε ηξεηο θιάδνπο (ΑΙΙΙ). Τν κέγεζνο ησλ θιάδσλ θαη ηνπ θνξκνχ παξακέλεη ην ίδην ελψ ην 

εκβαδφ ηεο πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο (21.81 Ǻ). Τα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ κέζνδν 

nSCF. 

 

 Παξαηεξνχκε φηη θαζψο ν αξηζκφο ησλ θιάδσλ απμάλεηαη ε πεξηνρή ζπλχπαξμεο 

πξνζξνθεκέλσλ θαη ειεχζεξσλ αιπζίδσλ (ζρ.4.5a-c) γίλεηαη πιαηχηεξε. Τν εκβαδφ 

είλαη 14.07Ǻ γηα αιπζίδα κε έλα θιάδν (γξακκηθή), 19.77Ǻ γηα δχν θιάδνπο θαη 

21.81Ǻ γηα ηξη-θιαδηθή, αζηεξφκνξθε αιπζίδα. Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε κηα 

ινγηθή ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθιαδηζκέλσλ θαη γξακκηθψλ αιπζίδσλ ζπγθεληξψλνπκε 
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ηελ πξνζνρή καο ζε αιπζίδεο δηαθνξεηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ (αζηεξηνχ, γξακκηθέο) 

αιιά κε ην ίδην κνξηαθφ βάξνο φπσο ζηα ζρ.4.4b/ζρ.4.5b θαη ζρ.4.4c/ζρ.4.5c. 

Βξέζεθε φηη νη καθξηέο γξακκηθέο αιπζίδεο επηηπγράλνπλ πιαηχηεξε πεξηνρή 

δηαπινθψλ (ζπλχπαξμεο πξνζξνθεκέλσλ θαη ειεχζεξσλ αιπζίδσλ) ζε ζχγθξηζε κε 

ηα αληίζηνηρα δηαθιαδηζκέλα καθξνκφξηα. Παξφια απηά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

πνιπκεξή ηχπνπ AIII, κε θιάδνπο κεγέζνπο πεξίπνπ 1/3 ησλ αληίζηνηρσλ (ίδηνπ 

κνξηαθνχ βάξνπο) γξακκηθψλ αιπζίδσλ (ζρ.4.4c, ζρ.4.5c) επηηπγράλνπλ αξθεηά 

κεγάιε πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο, ζπγθξίζηκε ησλ γξακκηθψλ. Απηφ απνηειεί 

ζαθή έλδεημε φηη νη γξακκηθνί θιάδνη ησλ δηαθιαδηζκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ (AIII) δελ 

αηζζάλνληαη ηελ ίδηα έθηαζε (θαηλφκελν ςήθηξαο) ζηελ ίδηα πξνζξνθεηηθή 

επηθάλεηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη θιάδνη ζα πξνζξνθφληαη σο 

αλεμάξηεηεο ΑΙ γξακκηθέο αιπζίδεο. Αλάινγν ζπκπέξαζκα γηα καθξνκφξηα 

δηαθιαδηζκέλα ζε ζρήκα αζηεξηνχ αιιά απηή ηελ θνξά ειεχζεξα (φρη πξνζξνθεκέλα 

ζε επηθάλεηα) ζε ηήγκα επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα απφ ηνπο Daoud θαη ινηπνί [34]. Η 

δηαθνξά ζηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο γηα καθξνκφξηα ίδηνπ κνξηαθνχ βάξνπο 

αιιά δηαθνξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο γίλεηαη πην εκθαλήο γηα κεγαιχηεξα κνξηαθά βάξε 

φπσο θαίλεηαη ζην ζρ.4.6.  
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σ.4.6: Πεξηνρέο αιιεινεπηθάιπςεο σο ζπλάξηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απφ ηκήκαηα Flory 

πνιππξνππιελίνπ. Τφζν ηα απνηειέζκαηα γηα γξακκηθέο φζν θαη γηα αζηεξνεηδείο αξρηηεθηνληθέο 

πξνζαξκφζηεθαλ απφ ηελ ζπλάξηεζε «Sigmoidal-Boltzmann». Γηα ηελ πεξίπησζε γξακκηθψλ 
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αιπζίδσλ ε πξνζαξκνγή πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 
( 2321.6)/1054.3

368.532
( ) 43.242

1 


 

 x
f x

e
, ελψ γηα ηηο 

αζηεξνεηδείο απφ ηελ εμίζσζε: 
( 298.89)/244.27

96.985
( ) 23.136

1 


 

 x
f x

e
. 

 

Τν «θιεηδί» ζηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε πξνζξφθεζε πάλσ 

ζηελ επηθάλεηα. Οη γξακκηθέο αιπζίδεο παξνπζηάδνπλ αξρηθά (ζρεδφλ) γξακκηθή 

αχμεζε ηεο πξνζξφθεζεο σο ζπλάξηεζε ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο παξφηη απφ κηα ηηκή 

θαη κεηά παξαηεξνχκε κείσζε ηεο πξνζξφθεζεο εμαηηίαο ηνπ εληξνπηθνχ παξάγνληα 

(ζρ.3.17a, [33]). Απφ ηελ άιιε είλαη γλσζηφ φηη πνιπκεξή κε απηφ ην ζρήκα 

αζηεξηνχ (παξφηη πξνζξνθεκέλα ζηελ επηθάλεηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, end-grafted) 

παξνπζηάδνπλ απφηνκε κείσζε ηεο πνζφηεηαο πξνζξφθεζεο κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θιάδσλ [28]. Παξφιν πνπ ν θιάδνο ησλ 254 πνιπκεξηθψλ ηκεκάησλ ζα 

κπνξνχζε πηζαλά λα επηκεθπλζεί πεξηζζφηεξν δηαπηζηψλνπκε φηη κεηά ηελ 

πξνζξφθεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ καθξνκνξίσλ (αλάινγα θαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο ηεο επηθάλεηαο) ε αζηεξνεηδήο αιπζίδα αδπλαηεί λα 

επηκεθπλζεί θη άιιν θαη λα επηηξέςεη ηελ πξνζξφθεζε θαη ζε άιιεο αιπζίδεο. Έηζη ε 

ππφινηπε πεξηνρή πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαιχπηεηαη απφ ηηο ήδε πξνζξνθεκέλεο 

αιπζίδεο. Δίλαη θαλεξφ φηη θάπνηνη θιάδνη αλαπηχζζνληαη θπξίσο θάζεηα ζηελ 

επηθάλεηα ελψ άιινη ζε πην παξάιιειεο δηακνξθψζεηο ζαλ έλα «κπνπθέην 

ινπινχδηα», θαιχπηνληαο έηζη φιε ηελ πεξηνρή θνληά ζηελ επηθάλεηα [28]. 

Παξαηεξνχκε φηη θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο αξρηηεθηνληθψλ (γξακκηθέο θαη ζρήκα 

αζηεξηνχ) ε εμάξηεζε ηεο πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο απφ ην κνξηαθφ βάξνο, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξηνρή πνπ δηεξεπλήζεθε (16-130Kg/mol), κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί θαιά απφ κηα ζπλάξηεζε «Sigmoidal-Boltzmann» ηεο κνξθήο 

0

1 2
2( ) /

( )
1 xx x d

A A
f x A

e



 


, φπνπ A1, A2, x0, dx είλαη νη απαηηνχκελεο παξάκεηξνη 

(ζρ.4.6).  

Σεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηκήθπλζε ησλ αιπζίδσλ κπνξνχκε λα 

απνθηήζνπκε θαη κέζσ ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ησλ ηκεκαηηθψλ δηακνξθψζεσλ 

(κπινθ) θαη πσο απηά θαηαλέκνληαη ζαλ ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ 

επηθάλεηα. Η θαηαλνκή ησλ κπινθ καο δίλεη θαη κηα αίζζεζε ησλ δηακνξθνχκελσλ 

δηαπινθψλ. Παξαηεξνχκε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ησλ κπινθ 

πνπ θαηαλέκνπλ ηελ αιπζίδα παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα γηα ηελ πεξηνρή θνληά ζηελ 
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επηθάλεηα (δπν πξψηα ζηξψκαηα). Απηφ απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο 

πξνζξνθεηηθήο επηθάλεηαο. 
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 σ.4.7: Απνηειέζκαηα γηα ην θιάζκα φγθνπ δηάθνξσλ ηκεκαηηθψλ πνιπκεξηθψλ δηακνξθψζεσλ πνπ 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αιπζίδσλ θαη ην είδνο ησλ ζρεκαηηδφκελσλ 

δηαπινθψλ. a) Κιάζκα φγθνπ ηνπ κπινθ sc1 πνπ απνηειεί κέηξν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θάζεηα ζηε 

επηθάλεηα. b) Άζξνηζκα θιαζκάησλ φγθνπ ησλ κπινθ sc5 θαη sc6 πνπ απνηεινχλ κέηξν ηεο αληνρήο ζε 

εθειθπζκφ θάζεηα ζηελ επηθάλεηα. c) Άζξνηζκα θιαζκάησλ φγθνπ ησλ κπινθ sc1 θαη sc7 πνπ 

απνηεινχλ κέηξν αληνρήο ζε εθειθπζκφ παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα. Απνηειέζκαηα απφ bnSCF. 

 

 Σην ζρ.4.7a παξνπζηάδνπκε αληηπξνζσπεπηηθφ πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ηνπ 

κπινθ sc1 ,(
1
( )sc z ). Πξνθαλψο εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο αιπζίδαο 

πεξηγξάθνληαο ηνλ ζπλνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αιπζίδαο. Η πνζφηεηα 

1

1

( )
( )

( )

sc

sc

z
z





 


, (κε άπεηξν αλαθέξεηαη ε απφζηαζε φπνπ είλαη ακειεηέα ε επίδξαζε 

ηεο επηθάλεηαο), πεξηγξάθεη πφζν γξήγνξα πξνζεγγίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο αιπζίδαο 

ζην ηήγκα. Φαλεξψλεη φηη γηα φιεο ηηο Α-ηχπνπ αιπζίδεο κεηά ην 4
ν
 ζηξψκα ηεο 

bnSCF κεζφδνπ (42.32Ǻ) ε επίδξαζε ηεο επηθάλεηαο ζηα καθξνκφξηα ειαηηψλεηαη 

ζεκαληηθά. Σεκαληηθή επίζεο πιεξνθνξία γηα ηελ δνκή κέζα ζηελ πεξηνρή 

αιιεινεπηθάιπςεο δίλεηαη ζην ζρ.4.7b. Σε απηή ηελ γξαθηθή παξνπζηάδνπκε ην 

θιάζκα φγθνπ ζπλχπαξμεο ζην ίδην ζηξψκα ησλ δηακνξθψζεσλ sc5 θαη sc6 (ζρ.4.2b) 

πνπ απνηειεί έλδεημε δηαπινθψλ ελίζρπζεο ηνπ δείγκαηνο ζε εθειθπζκφ θάζεηα ζηελ 
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επηθάλεηα. Παξαηεξνχκε φηη γηα ςήθηξα αιπζίδσλ ΑΙΙΙ ε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

είλαη κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε γηα καθξνκφξηα AI. Αληίζεηα θαζψο ζα 

πεξίκελε θαλείο ε αληνρή ζε εθειθπζκφ παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα πνπ κεηξάηαη 

εδψ κε ηελ ζπλχπαξμε ησλ κπινθ sc1 θαη sc7 δίλεη πξνβάδηζκα ζηηο ΑΙΙΙ αιπζίδεο. 

Έηζη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν επηπιένλ (γηα φινπο ηνπο θιάδνπο) 

κεγαιχηεξνο θάζεηνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αιπζίδσλ ΑΙΙΙ (ζρ.4.7a)  πνπ απμάλεη 

ηελ πεξηνρή (δηαπινθψλ) ειεχζεξσλ θαη πξνζξνθεκέλσλ, δελ εγγπάηαη ηειηθά 

κεγαιχηεξε αληνρή ζηνλ θάζεην εθειθπζκφ ιφγσ ηνπ είδνπο ησλ επηηπγραλφκελσλ 

δηαπινθψλ (ζρ.4.7b).  

Σηελ ζπλέρεηα ζην ζρ.4.8 παξνπζηάδνπκε ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη φηαλ δχν 

παλνκνηφηππεο επηθάλεηεο πξνζξφθεζεο πιεζηάδνπλ ε κηα ηελ άιιε. Η δηαδηθαζία 

ζεσξείηαη αληηζηξεπηή (ε ζπκπίεζε θαη ν εθειθπζκφο πεξηγξάθνληαη απφ ην ίδην 

πξνθίι δπλάκεσλ) ζε αληίζεζε κε πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηελ ρξήζε ηελ κεζφδνπ MC. 

Οπφηε αλακέλνπκε ε ππνινγηδφκελε πίεζε λα είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαδηθαζία κεραληθήο παξακφξθσζεο. Αζρνινχκαζηε κε ηα δείγκαηα αιπζίδσλ AI 

θαη AIII. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ καο (bnSCF) βξήθακε θαη γηα 

ηηο δχν πεξηπηψζεηο δεηγκάησλ φηη νη πηέζεηο πνιχ θνληά ζηελ επηθάλεηα είλαη 

απσζηηθέο θαη κε ηηκέο θνληά ζηα 3.5MPa. Καζψο νη επηθάλεηεο πιεζηάδνπλ ε κηα 

ηελ άιιε, ε ςήθηξα ηεο κηαο επηθάλεηαο ληψζεη ηελ παξνπζία ηεο άιιεο ελψ θάπνηεο 

αιπζίδεο θαηαθέξλνπλ λα  πξνζξνθεζνχλ θαη ζηηο δπν επηθάλεηεο δίλνληαο ειθηηθέο 

δπλάκεηο. Η πεξηνρή απηή είλαη κεηαμχ 280Ǻ - 800Ǻ γηα ην δείγκα AI θαη 230Ǻ - 

1400Ǻ γηα ην δείγκα ησλ AIII αιπζίδσλ. Απηέο νη ειθηηθέο δπλάκεηο δελ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζε πηζαλέο δηαπινθέο θαζψο ε δηαδηθαζία πεξλά απφ δηαδνρηθέο 

θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο παξέρνληαο ζηηο αιπζίδεο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα 

«ραιαξψζνπλ». 
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σ.4.8: Γηάγξακκα ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ δπλάκεσλ 

αλά εκβαδφ επηθάλεηαο â , 

ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ 

εμ.(4.9). Οη αξλεηηθέο ηηκέο 

πεξηγξάθνπλ ειθηηθέο 

δπλάκεηο ελψ νη ζεηηθέο 

απσζηηθέο. a) AI-ηχπνπ 

γξακκηθέο PP αιπζίδεο θαη 

b) ΑΙΙΙ-ηχπνπ 

δηαθιαδηζκέλεο  PP 

αιπζίδεο. Απνηειέζκαηα 

απφ bnSCF. 

  

Γηα λα ζρεκαηίζνπκε κηα θαιχηεξε εηθφλα ησλ καθξνκνξηαθψλ δηακνξθψζεσλ 

κέζα ζην ηήγκα γηα απηέο ηηο απνζηάζεηο (ζρ.4.8) αλαθέξνπκε φηη παξφιν πνπ ε 

εθηηκψκελε ηδαληθή απφ άθξν εηο άθξνλ απφζηαζε γηα ηηο αιπζίδεο ηχπνπ AI  είλαη 

πεξίπνπ 100 Ǻ  ε πιήξσο επηκεθπκέλε δηακφξθσζε (all trans) έρεη κήθνο ζρεδφλ 

1500Ǻ. Θεσξνχκε φηη ιφγσ ησλ πξνζξνθεηηθψλ επηθαλεηψλ εκθαλίδνληαη 

δηακνξθψζεηο εμαηξεηηθά επηκεθπκέλεο. Γηα ην καθξνκφξην AI θνληά ζηα 800Ǻ ελψ 

γηα ην καθξνκφξην AIII ζρεδφλ ζε δηπιάζηα απφζηαζε θνληά ζηα 1400Ǻ. 

Γηθαηνινγνχληαη απφ ηελ πξνζξφθεζε απφ ηα άθξα ηεο αιπζίδαο ζε δηαθνξεηηθή 
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επηθάλεηα (ζρ.4.9) θαη γηα απνζηάζεηο επηθαλεηψλ θνληά ζε απηέο ηηο ηηκέο έρνπλ 

ζεκαληηθή πηζαλφηεηα εκθάληζεο, ε νπνία νπζηαζηηθά κεδελίδεηαη θαζψο ε 

απφζηαζε δηαθνξνπνηείηαη. Οη δηαθιαδηζκέλεο ζε ζρήκα «ρηαπνδηνχ»  ΑΙΙΙ αιπζίδεο 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζξνθεζνχλ θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο κε δηαθνξεηηθνχο 

θιάδνπο (ζρ.4.9). Πάληα φκσο κε έθηαζε θνληά ζην δηπιάζην ηνπ θιάδνπ ΑΙ.   

 

 

σ.4.9: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δηακνξθψζεσλ δηαθιαδηζκέλσλ αιπζίδσλ πξνζξνθεκέλσλ θαη ζηηο 

δχν επηθάλεηεο  κε δηαθνξεηηθφ θιάδν. 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλνπλ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιαθψλ γηα ηελ νπνία 

κπνξνχλ λα δψζνπλ ειθηηθέο δπλάκεηο αθφκα θαη ζε απηή ηελ αληηζηξεπηή 

δηαδηθαζία εθειθπζκνχ-ζπκπίεζεο. Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο πεξηνρήο (απνζηάζεηο 

280Ǻ γηα ΑΙ θαη 230Ǻ γηα ΑΙΙΙ, ζρ.4.8) θαη εμαηηίαο ηνπ εληξνπηθνχ παξάγνληα ιφγσ 

ζπκπίεζεο, νη ειθηηθέο δπλάκεηο κεηψλνληαη. Η πξψηε αζζελήο άπσζε παξαηεξείηαη 

ζηηο απνζηάζεηο ησλ 190Ǻ γηα AI θαη 170Ǻ γηα AIII θαη πξνζδηνξίδεηαη ζαλ ε 

απφζηαζε φπνπ νη αιπζίδεο έρνληαο ζπκπηεζηεί αξθεηά αξρίδνπλ λα εθξνθνχληαη. 

Φαίλεηαη φηη ηα καθξνκφξηα AIII επηδεηθλχνπλ ειαθξά κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

ζπκπίεζεο παξφιν ηελ κεγαιχηεξε επηκήθπλζεο ηνπο. Απηφ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ρακειφηεξε πξνζξφθεζε αιπζίδσλ αλά κνλάδα επηθάλεηαο. Σεκεηψλνπκε φηη ε 

επηθαλεηαθή ελέξγεηα πνηέ δελ απνθηά ζεηηθή ηηκή, έλδεημε φηη δελ παξαηεξνχκε 

νιηθή εθξφθεζε. 

Παξαηεξνχκε φηη ην πξνθίι ησλ δπλάκεσλ γηα κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ πιαθψλ 

ζηελ πεξίπησζε ηήγκαηνο (ζρ.4.8), πξνζεγγίδεη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα 

πεξίπησζε δηαιχκαηνο [35,36]. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη κε ηηο πεηξακαηηθέο 
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κεζφδνπο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε κέηξεζεο δπλάκεσλ ζε δηάιπκα ππνδεηθλχεηαη 

εγθισβηζκφο αιπζίδσλ αλάκεζα ζηηο επηθάλεηεο γηα κηθξέο απνζηάζεηο πνπ δίλνπλ 

πςειέο ηηκέο απσζηηθήο δχλακεο. Η αδπλακία (ζην πείξακα) ησλ καθξνκνξίσλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ην δηάθελν κεηαμχ ησλ πιαθψλ (γηα κηθξέο απνζηάζεηο), φπσο δίλεη ε 

αληηζηξεπηή δηαδηθαζία ησλ κεζφδσλ nSCF γηα δηάιπκα, ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ 

δπζθνιία θίλεζεο ησλ αιπζίδσλ ιφγσ ηεο πνιχ κηθξήο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηαιχηε. 

Έηζη ε αλαπαξαγσγή κε ηηο κεζφδνπο nSCF ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ 

κέηξεζεο δπλάκεσλ γηα δηάιπκα γηα ηέηνηεο κηθξέο απνζηάζεηο, πξέπεη λα 

πξνζεγγίδεη ην πνιπκεξέο ζην ηήγκα (bulk) κε πςειφ θιάζκα φγθνπ, ελψ ην 

ππφινηπν κέρξη ηελ κνλάδα λα είλαη δηαιχηεο (ζηελ παξνχζα κειέηε ηήγκαηνο 

κεηαβιεηήο ππθλφηεηαο ην ππφινηπν είλαη θελφ) [37]. Δθφζνλ ε κεηαβνιή ζηελ 

εληξνπία είλαη πνπ δίλεη (θπξίσο) ην πξνθίι ησλ δπλάκεσλ γηα κηθξέο απνζηάζεηο 

πιαθψλ [37], κπνξεί λα εμεγεζεί ε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρ.4.8 κε 

αλάινγα πεηξακαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε δηαιχκαηνο.    
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σ.4.10: Κακπχιεο ηάζεο-παξακφξθσζεο γηα δείγκαηα γξακκηθψλ (ζπλερήο θακπχιε) θαη ζρήκαηνο 

αζηεξηνχ ΑIV (θακπχιε κε ηειείεο) αιπζίδσλ PP. Τα κνξηαθά βάξε είλαη παξαπιήζηα (1016 ηκήκαηα 

Flory γηα γξακκηθή θαη 1018 ηκήκαηα Flory γηα AIV αιπζίδα). Η παξακφξθσζε αθνινπζεί ξπζκφ 1% 

αλά δεπηεξφιεπην. 

 



-134- 

 

Έπεηηα εξεπλήζακε κε πξνζνκνηψζεηο MC ηελ κεραληθή αληνρή κηα 

δηαθιαδηζκέλεο αιπζίδαο κε ηέζζεξεηο θιάδνπο (AIV)  θαη κηα γξακκηθήο κε ην ίδην 

κνξηαθφ βάξνο. Σην ζρ.4.10 παξνπζηάδνπκε ηελ θακπχιε ηάζεο-παξακφξθσζεο ελφο 

δείγκαηνο γξακκηθψλ αιπζίδσλ 1016 ηκεκάησλ Flory θαη ελφο αιινχ αιπζίδσλ AIV, 

1018 ηκεκάησλ Flory (ηέζζεξεηο θιάδνη απφ 254 ηκήκαηα ν θαζέλαο θαη έλα θνξκφ 

δχν ηκεκάησλ). Βξήθακε φηη ην δείγκα γξακκηθψλ αιπζίδσλ παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε αληνρή ζηελ παξακφξθσζε (εθειθπζκφ), ζε ζπκθσλία θαη κε ηελ 

πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο γηα ηα δχν δείγκαηα (ζρ.4.6). Η αλαινγία κεηαμχ αληνρήο 

ζηελ κεραληθή παξακφξθσζε θαη πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο επηβεβαηψλεηαη θαη κε 

ηελ ζχγθξηζε δηαθιαδηζκέλσλ AII αιπζίδσλ κε δείγκα ησλ αληίζηνηρσλ (ίδηνπ 

κνξηαθνχ βάξνπο) γξακκηθψλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε θακπχιε 

ηάζε-παξακφξθσζεο ησλ δηαθιαδηζκέλσλ είλαη αλάινγε κε εθείλε ησλ γξακκηθψλ. 

Έλα αθφκα αληηθείκελν κειέηεο ζηελ παξνχζα ελφηεηα είλαη ε επίπησζε ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ κνξηαθνχ ζηηο γξακκηθέο αιπζίδεο. Υπνζέηνπκε κηα θαηαλνκή 

κνξηαθψλ βαξψλ Schultz-Zimm [24,39], κε κέζν κέγεζνο γξακκηθψλ αιπζίδσλ ηα 

100 ηκήκαηα Flory θαη κέγηζην κέγεζνο ηα 1000 πνιπκεξηθά ηκήκαηα. Γηα πνιπκεξή 

απηνχ ηνπ εχξνπο κνξηαθψλ βαξψλ επηηπγράλεηαη πξνζξφθεζε αθφκα θαη γηα 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ αιιειεπίδξαζεο. Θέηνπκε 
*

sT =200K ελψ φιεο νη 

άιιεο παξάκεηξνη παξακέλνπλ ίδηεο. Ο δείθηεο πνιχδηαζπνξάο, PDI, παίξλεη ηηκέο 

απφ 0.2 έσο 2.  
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σ.4.11: Γηαγξάκκαηα θιάζκαηνο φγθνπ πξνζξνθεκέλσλ (δηαθεθνκκέλε θακπχιε) θαη ειεχζεξσλ 

(ζπλερήο θακπχιε) αιπζίδσλ PP σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ επηθάλεηα. Τν γηλφκελν ησλ 

δχν θιαζκάησλ φγθνπ ζπκβνιίδεηαη κε θακπχιε ηειεηψλ. Τα κνξηαθά βάξε αθνινπζνχλ ηελ Schultz-

Zimm θαηαλνκή. Τν κέγηζην κέγεζνο μεπεξλά ηα 1000 ηκήκαηα Flory ελψ ην κέζν είλαη ζηα 100 

πνιπκεξηθά ηκήκαηα (T=493K, T
*
=700K, T

*
s=200K, P=1bar C =5.7). Οη δείθηεο πνιπδηαζπνξάο 

είλαη: a) PDI=1.02, εκβαδφ πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο=8.91Å, b) PDI=1.05, εκβαδφ=9.09Å, c) 

PDI=1.10, εκβαδφ=9.38Å, d) PDI=1.20, εκβαδφ=9.93Å, e) PDI=1.50, εκβαδφ=11.43Å θαη f) 

PDI=2.00, εκβαδφ=13.51Å. 

 

Σην ζρ.4.11 ζρεδηάζακε ην πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ησλ ειεχζεξσλ θαη 

πξνζξνθεκέλσλ αιπζίδσλ θαζψο θαη ην γηλφκελν ησλ δχν πξνεγνχκελσλ (κέηξν ηεο 

πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο). Βξήθακε φηη ε πεξηνρή ζπλχπαξμεο ειεχζεξσλ θαη 

πξνζξνθεκέλσλ αιπζίδσλ (νινθιήξσκα) παξνπζηάδεη γξακκηθή εμάξηεζε απφ ην 

PDI (θιίζε πεξίπνπ 4.96 Ǻ). Παξφια απηά νη κεραληθέο ηδηφηεηεο (αληνρή ζηελ 
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παξακφξθσζε) θαίλεηαη λα κελ αθνινπζνχλ απηήλ ηελ γξακκηθή εμάξηεζε. 

Σρεδηάδνληαο ηελ ηάζε ζπλαξηήζεη ηεο παξακφξθσζεο γηα δηάθνξα PDI 

παξαηεξνχκε ε εμάξηεζε είλαη ζεκαληηθά κε γξακκηθή. Σην ζρ.4.12 δείρλνπκε ηηο 

δχν πην αθξαίεο πεξηπηψζεηο ελφο δείγκαηνο πνιχ θνληά ζηελ κνλνδηαζπνξά 

(PDI=1.02), ελφο κε πςειφ δείθηε (PDI=2) θαη ελφο ελδηάκεζνπ κε PDI=1.5.  
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σ.4.12: Γηάγξακκα ηάζεο-παξακφξθσζεο γηα γξακκηθέο αιπζίδεο (PP) κε θαηαλνκή βαξψλ Schultz-

Zimm. Τα δείγκαηα αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο (a), (e) θαη (f) ηνπ ζρ.4.11. Η παξακφξθσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ξπζκφ 1% αλά δεπηεξφιεπην. Καζψο απμάλεη ν δείθηεο πνιπδηαζπνξάο 

κεγαιψλεη θαη ε πεξηνρή παξακφξθσζεο πξηλ ηελ ζξαχζε.  

 

Γηαπηζηψλεηαη θαζαξά ε κε γξακκηθή εμάξηεζε. Γηα ηελ αθξίβεηα γηα ζχζηεκα 

πςεινχ δείθηε πνιπδηαζπνξάο αθφκα θαη ην πξψην γξακκηθφ θνκκάηη ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ηάζεο-παξακφξθσζεο δελ είλαη ην ίδην κε ηηο δχν άιιεο πεξηπηψζεηο 

ρακειφηεξνπ PDI. Πηζηεχνπκε φηη ε παξαηεξνχκελε δηαθνξά ζα πξέπεη λα απνδνζεί 

ζην εμαηξεηηθά κεγάιν εχξνο καθξνκνξηαθψλ κεγεζψλ πνπ ππάξρεη ζχκθσλα κε ηελ 

θαηαλνκή Schultz-Zimm. Καζψο ην πνζνζηφ ησλ θνληψλ αιπζίδσλ (αθφκα θαη κε 

έλα ηκήκα) είλαη πςειφ, ε απαίηεζε γηα κέζν κέγεζνο ίζν κε 100 πνιπκεξηθά 

ηκήκαηα ηθαλνπνηείηαη κε ηελ χπαξμε πάξα πνιχ κεγάισλ αιπζίδσλ πνπ 

επηκεθχλνπλ ηελ αληνρή ηνπ δείγκαηνο ζηελ κεραληθή παξακφξθσζε. 
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σ.4.13: Δκβαδφλ ηεο πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο ησλ κπινθ sc5  πξνζξνθεκέλσλ αιπζίδσλ θαη sc6 

ειεχζεξσλ αιπζίδσλ ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο απφ ηελ επηθάλεηα. Τν εκβαδφ απηφ είλαη αλάινγν 

ησλ δηαπινθψλ πνπ ελδπλακψλνπλ ην δείγκα ζε εθειθπζκφ θάζεηα ζηελ επηθάλεηα. Παξαηεξείηαη κηα 

απφθιηζε απφ ηελ γξακκηθή εμάξηεζε γηα κεγάια PDI. 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ ππφζεζε κε γξακκηθφηεηαο κεηαμχ κεραληθή 

αληνρήο θαη PDI πξνζπαζήζακε λα εμάγνπκε απνηειέζκαηα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη ην είδνο ησλ δηαπινθψλ ζηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο. Σχκθσλα κε ηελ 

κέζνδν bnSCF κηα εθηίκεζε ησλ δηαπινθψλ πνπ κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ην 

δείγκα PP ζε θάζεην σο πξνο ηελ επηθάλεηα εθειθπζκφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηηο 

δηαπινθέο ησλ κπινθ sc6 ησλ ειεχζεξσλ θαη ησλ κπινθ sc5 ησλ πξνζξνθεκέλσλ 

αιπζίδσλ (ζρ.4.2b). Σην ζρ.4.13 ζρεδηάζακε ηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο απηψλ 

ησλ δηαπινθψλ. Φαίλεηαη φηη νη καθξηέο αιπζίδεο γηα ηελ πεξίπησζε δείγκαηνο 

PDI=2 παξφιν πνπ πξνθαινχλ επηκήθπλζε ηεο πεξηνρήο παξακφξθσζεο ηνπ 

πνιπκεξηθνχ δηθηχνπ (πηζαλά ιφγν πξνζξφθεζεο απηψλ ησλ αιπζίδσλ θαη ζηηο δχν 

επηθάλεηεο), δελ εκπινπηίδνπλ  ζηνλ ίδην βαζκφ ην δείγκα ζε δηαπινθέο ζαλ απηέο 

πνπ κειεηψληαη ζην ζρ.4.13. Γίλεηαη επνκέλσο μεθάζαξν φηη ε κεραληθή αληνρή δελ 

εμαξηάηαη γξακκηθά απφ ην PDI.        

Έλα αθφκα είδνο αιπζίδσλ πνιππξνππιελίνπ πνπ κειεηήζεθε είλαη εθείλεο φπνπ ε 

πξνζξφθεζε ζηελ επηθάλεηα επηηπγράλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ κηα ηνληηθήο κνλάδαο 

ζην άθξν ηνπ καθξνκνξίνπ (end group, [28]).  
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σ.4.14: Κιάζκα φγθνπ αιπζίδσλ Α-ηχπνπ ηξνπνπνηεκέλεο κε κηα αθξαία νκάδα ζην θνληφ θνξκφ. Η 

πξνζξφθεζε επηηπγράλεηαη απνθιεηζηηθά εμαηηίαο απηήο ηεο αθξαίαο ηνληηθή νκάδαο θαηά αλαινγία 

κε πξνεγνχκελα πνιπκεξηθά ζπζηήκαηα [28]. Θέηνπκε P=1bar, T=493K, T
*
=700K θαη 

*

sT (end 

group)=1000K, 
*

sT (PP)=0K. a) Αιπζίδεο AI κε εκβαδφ πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο 14.42Å, b) 

Αιπζίδεο AII κε εκβαδφ αιιεινεπηθάιπςεο 19.42Å θαη c) Αιπζίδεο AIII κε εκβαδφ 

αιιεινεπηθάιπςεο 21.82Å. 

 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ έρνπκε νκνπνιπκεξέο αθνχ ε ππφινηπε αιπζίδα PP, κε 

αξρηηεθηνληθή Α-ηχπνπ φπσο θαη πξηλ, παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο απφ ηελ 

αθξαία νκάδα πξνζξφθεζεο. Η επηθάλεηα έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ s (end 

group)=-10.75 θαη s (PP)=1.42. Η πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο ειεχζεξσλ θαη 

πξνζξνθεκέλσλ αιπζίδσλ (ζρ.4.14) κε αχμεζε ησλ θιάδσλ αθνινπζεί ηελ ίδηα 

θιηκάθσζε κε ηα πξνεγνχκελα Α-ηχπνπ καθξνκφξηα, ιφγσ επίδξαζεο ηνπ ίδηνπ 

εληξνπηθνχ παξάγνληα (ίδηεο αξρηηεθηνληθέο). Παξφια απηά ε ππθλφηεηα ηνπ 

πνιππξνππιελίνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα είλαη εληππσζηαθά κηθξφηεξε ιφγσ ηνπ φηη 

*

sT (PP)=0Κ (βιέπε πξνθίι PP γηα *

sT <400K ).   
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σ.4.15: Οη 

αλαπηπζζφκελεο 

δπλάκεηο γηα 

πνιπκεξηθά 

ζπζηήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην 

ζρ.4.14. a) AI θαη b) 

AIII.   

 

 

Δπηπιένλ ππνινγίζακε ηηο δπλάκεηο αλά επηθάλεηα πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ 

ζπκπίεζε-εθειθπζκφ ςεθηξψλ ηέηνησλ αιπζίδσλ (ζρ.4.15). Γηαπηζηψζακε ειθηηθέο 

δπλάκεηο γηα κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ δχν πιαθψλ πνπ ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ 

ζηελ αχμεζε ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ηνπ πνιπκεξνχο θνληά ζηελ επηθάλεηα ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζηηθήο γεσκεηξίαο. Καζψο νη αιπζίδεο ηψξα παίξλνπλ δηακνξθψζεηο αξθεηά 

πεπιαηπζκέλεο, κε απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ πξνζξφθεζεο αξθεηά κεγάιεο 

γηα λα παξαηεξνχκε ςήθηξα, νη δηαπινθέο κεηαμχ ησλ αιπζίδσλ δηαθνξεηηθήο 

επηθάλεηαο είλαη αξθεηά έληνλεο θαη πηζαλά απηφ λα εμεγεί ηηο ειθηηθέο δπλάκεηο. Η 

αχμεζε ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ ζχκθσλα κε ηελ εμ.(4.8) δηθαηνινγεί πην αξλεηηθέο 

ηηκέο ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο, πνπ ππνινγίδεη ζχκθσλα κε ηελ εμ.(4.9) ειθηηθέο 
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δπλάκεηο. Αλάινγε ζπκπεξηθνξά γηα πεξίπησζε δηαιχκαηνο πνιπκεξψλ 

παξαηεξήζεθε θαη πεηξακαηηθά [36].  

Σεκαληηθή επίζεο παξαηήξεζε απνηειεί φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε (ζρ.4.15) θαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε νκνπνιπκεξψλ αιπζίδσλ Α-ηχπνπ (ρσξίο αθξαία 

κνλάδα) νη ςήθηξεο αξρίδνπλ λα αηζζάλνληαη ε κία ηελ άιιε ζε απνζηάζεηο θαηά 

πνιχ κηθξφηεξεο. Τψξα θαη γηα ηηο δχν αξρηηεθηνληθέο (γξακκηθή AI κε 256 ηκήκαηα 

Flory θαη δηαθιαδηζκέλε AIII κε 3x254+2 ηκήκαηα Flory) ην πξψην ζεκείν αζζελνχο 

αιιειεπίδξαζεο είλαη θνληά ζηα 450Ǻ (ζρ.4.15). Απηφ απνδίδεηαη ζηελ αδπλακία 

πξνζξφθεζεο κηαο αιπζίδαο θαη ζηηο δπν επηθάλεηεο (ζρ.4.9). Γηακνξθψζεηο 

καθξνκνξίνπ αξθεηά επηκεθπκέλεο, «ράλνπλ» αξθεηά ζε ζηαηηζηηθφ βάξνο ιφγσ 

εληξνπίαο αιιά κε ηελ δπλαηφηεηα πξνζξφθεζεο θαη απφ ηα δχν εθηεηακέλα άθξα 

ζηηο δχν επηθάλεηεο έρνπλ έλα κηθξφ ελζαιπηθφ φθεινο (ιφγσ ρs), πνπ ηηο επηηξέπεη λα 

ζπλεηζθέξνπλ έζησ θαη ιίγν ζην ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ. Με ηελ απνπζία απηνχ ηνπ 

ελζαιπηθνχ θέξδνπο (πεξίπησζε πξνζξφθεζεο κφλν κέζσ ηεο αθξαίαο νκάδαο) 

ηέηνηεο δηακνξθψζεηο νπζηαζηηθά εμαθαλίδνληαη απφ ην θιάζκα φγθνπ κε επηπηψζεηο 

ζην πξνθίι ησλ πηέζεσλ (δπλάκεσλ). Έηζη δελ γίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ αξρηηεθηνληθή (ηα ΑΙ θαη ΑΙΙΙ αιιειεπηδξνχλ γηα πξψηε θνξά 

θαηά ηελ ζπκπίεζε ζρεδφλ ζηελ ίδηα απφζηαζε). Σε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν 

νη δχν ςήθηξεο απσζνχληαη. Γηα κηθξφηεξεο απνζηάζεηο αξθεηέο εγθαηαιείπνπλ ηνλ 

ελδηάκεζν ησλ πξνζεγγηδφκελσλ πιαθψλ ρψξν κέρξη πνπ νη ειάρηζηεο πνπ κέλνπλ, κε 

πνιχ κηθξή ππθλφηεηα  πξνζξφθεζεο (chains/nm
2
), λα απιψζνπλ πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα φρη ιφγσ ειθηηθψλ δπλάκεσλ αιιά εμαηηίαο πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ. Σε 

εθείλεο ηηο απνζηάζεηο δελ έρνπκε ην ίδην παξαηεξνχκελν ζηξψκα κείσζεο 

ζπγθέληξσζεο [38] αιιά νχηε θαη ηελ εκθάληζε ςήθηξαο. Καζψο ην θιάζκα φγθνπ 

ζην κέζν ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ πιαθψλ παξακέλεη ζηαζεξφ (bulk, reservoir) ε 

αχμεζε ηνπ πάλσ ζηηο επηθάλεηεο δηθαηνινγεί πην αξλεηηθέο ηηκέο ζηελ επηθαλεηαθή 

ελέξγεηα.  

Τέινο δηεξεπλήζακε ηελ επίδξαζε ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο ζηελ δηεπηθάλεηα 

πνιππξνππιελίνπ-ζηεξενχ γηα ηηο κνλνδηάζπαξηεο αιπζίδεο νκνπνιπκεξψλ ηχπνπ 

ΑΙ. 
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σ.4.16: Γηα ηηο αιπζίδεο AI ζρεδηάζακε ην εκβαδφ ηεο πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο ζπλαξηήζεη ηεο 

πίεζεο. Οη πξνβιέςεηο ηεο κεζφδνπ nSCF πξνζαξκφζηεθαλ απφ ηελ εμίζσζε: 

( 396.64)/118.74

163.894
( ) 19.704

1 


 

 x
f x

e
. Οη ππφινηπεο παξάκεηξνη είλαη: T=493K, T

*
=700K, T

*
s=400K θαη 

Cinf=5.7. 

 

 Γηα ρακειέο ηηκέο εμσηεξηθήο πίεζεο (κεξηθά bars), ε αχμεζε ηεο πίεζεο ζην ηήγκα 

δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο. Σηελ πεξηνρή ρακειήο 

εμσηεξηθήο πίεζεο επεξεάδεηαη ειάρηζηα ε ππθλφηεηα, ζε ζπκθσλία κε ηελ 

θαηαζηαηηθή εμίζσζε, ελψ ην πιάηνο ηεο πεξηνρήο ζπλχπαξμεο ειεχζεξσλ θαη 

πξνζξνθεκέλσλ κέλεη πξαθηηθά ακεηάβιεην. Σην ζρ.4.16 ζρεδηάζακε ηελ πεξηνρή 

αιιεινεπηθάιπςεο σο ζπλάξηεζε ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο. Βξήθακε φηη γηα πίεζε 

κέρξη ηελ ηηκή ησλ 200bar, πίεζε θαη πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο είλαη ζρεδφλ 

αλάινγεο. Καζψο φκσο δηεξεπλήζακε ζπζηήκαηα κεγαιχηεξεο εμσηεξηθήο πίεζεο 

δηαπηζηψζακε κηα θάπσο δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Γηα ηελ αθξίβεηα κεηά απφ 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο πίεζεο (εμαξηψκελε απφ ην πνιπκεξηθφ δείγκα) ε 

πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηε (πεξηνρή πιαηφ, ζρ.4.16). 

Απφ ηελ άιιε φκσο ε πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθειθπζκνχ κε ηελ MC 

(ζρ.4.17), βαζηζκέλε ζηα ζηαηηζηηθά βάξε ηελ κεζφδνπ nSCF (πνπ φπσο πάληα 
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δίλνπλ θαη ην πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ) δίλεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

δεηγκάησλ ζην δηάγξακκα ηάζεο-παξακφξθσζεο. 
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σ.4.17: Κακπχιεο ηάζεο παξακφξθσζεο γηα δείγκαηα πνπ κειεηήζεθαλ θαη ζην πξνεγνχκελν ζρήκα. 

Σπγθεθξηκέλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο πίεζεο 720bar θαη 1600bar. Ο ξπζκφο παξακφξθσζεο είλαη 1% αλά 

δεπηεξφιεπην. 

 

 Μάιηζηα αλάινγε ζπκπεξηθνξά ζε πςειέο πηέζεηο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε 

πεηξακαηηθέο έξεπλεο [40]. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηελ παξαδνρή φηη παξφηη ε 

πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο κεηαβάιιεηαη ειάρηζηα, αξθεηέο δνκηθέο ηδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο επηθξαηέζηεξεο καθξνκνξηαθέο δηακνξθψζεηο θαη ην πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο αιπζίδαο αιιάδνπλ ζε κεγάιεο πίεζεο (ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ειεχζεξνπ φγθνπ 

ηεο αιπζίδαο).  

Δηδηθά ζηελ πεξηνρή πνπ καο ελδηαθέξεη (<700bar), θαζψο ν ξπζκφο παξακφξθσζεο 

απμάλεη ην πνιπκεξέο ην νπνίν είλαη ήδε πεξηνξηζκέλν ζε κηθξφ ρψξν εμαηηίαο ηεο 

πςειήο πίεζεο, πεξηνξίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ιφγσ ηεο 

ηζρπξήο επηκήθπλζεο (βι. ζρ.4 ζηελ αλαθνξά [40]). Σην ζρ.4.18 παξνπζηάδνπκε 

θάπνηεο παξακέηξνπο πξνζαλαηνιηζκνχ πξηλ μεθηλήζεη ν εθειθπζκφο ηνπ δείγκαηνο.  
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σ.4.18: Παξνπζηάδνπκε ην θιάζκα φγθνπ ηεο ηκεκαηηθήο δηακφξθσζεο sc1 (ζρ.4.2a) πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα (1
ν 

ζηξψκα) ζπλαξηήζεη ηεο πίεζεο. Η ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ κηθξνχ ηκήκαηνο 

πνιπκεξνχο πνπ είλαη «δεκέλν» απφ ηελ επηθάλεηα θαη επηκεθχλεηαη ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ςήθηξαο 

πηζηεχνπκε φηη πξνζνκνηψλεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ηκήκαηνο πνιπκεξηθνχ δείγκαηνο ζε 

παξακφξθσζε ζηελ πεξηνρή ηνπ «ιαηκνχ» (ζρ.4.4 ζηελ αλαθνξά [40]). Η αχμεζε απηήο ηεο 

ηκεκαηηθήο δηακφξθσζεο κηθξφηεξνπ ειεχζεξνπ φγθνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 
3

3
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Παξαηεξνχκε φηη θαζψο ε πίεζε απμάλεη ην θιάζκα φγθνπ ηεο ηκεκαηηθήο 

δηακφξθσζε sc1 (πνπ αληηζηνηρεί ζε πιήξε έθηαζε (all-trans) ηνπ ηκήκαηνο)  επάλσ 

ζηε επηθάλεηα, κεγαιψλεη. Με άιια ιφγηα θαζψο απμάλνπκε ηελ πίεζε θαη ην ηκήκα 

ηνπ πνιπκεξνχο πνπ βξίζθεηαη «δεκέλν» πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη επηκεθχλεηαη 

εμαηηίαο ηνπ ελζαιπηθνχ παξάγνληα (θαηλφκελν ςήθηξαο) παίξλεη δηακνξθψζεηο 

ιηγφηεξεο θηλεηηθφηεηα (παιψδεηο) θαη επηκεθπκέλεο ζηε δηεχζπλζε έθηαζεο ηεο 

βνχξηζαο. Τη ίδηα ζηηγκή ην θιάζκα φγθνπ ηεο άιιεο πιήξσο εθηεηακέλεο 

ηκεκαηηθήο δηακφξθσζεο (sc2) κε θαηεχζπλζε θάζεηα ζηνλ εθειθπζκφ κεηψλεηαη.  

Δίλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθειθπζκνχ, ην 

ηκήκα ηνπ πνιπκεξνχο πνπ ζα βξίζθεηαη «δεκέλν» ιφγσ δηαπινθψλ («ιαηκφο») ζα 

παξνπζηάδεη αλάινγε ζπκπεξηθνξά. Φπζηθά ζε απηή ηελ πεξίπησζε δηακνξθψζεηο 

ζαλ ηελ sc1 ζα έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Σεκεηψλνπκε φηη καθξηά απφ 

ηελ επηθάλεηα ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν καο ε πίεζε δελ επεξεάδεη θαζφινπ ην 

πνζνζηφ ησλ ηκεκαηηθψλ δηακνξθψζεσλ (ζρ.4.2a).     
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Έλα ελδηαθέξνλ δήηεκα θαη εξψηεκα είλαη ε κεηαθνξά ηεο πξνζέγγηζεο 

δηαθπκάλζεσλ ζηελ ππθλφηεηα ζαλ ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ επηθάλεηα γηα 

ηελ πεξίπησζε δηαιχκαηνο θαη γηα ηελ κέζνδν bnSCF. Δηδηθά αλαθεξφκαζηε ζην 

θιάζκα φγθνπ ηνπ πνιπκεξηθνχ ηκήκαηνο κέζα ζην κπινθ. Μηα αλάινγε ππφζεζε 

παξνπζηάζηεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην [26] αιιά κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Τψξα 

ζεσξνχκε φηη ε ηηκή ηεο ππθλφηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 

ησλ Sanchez-Lacombe επεξεάδεη ην in , πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηηο κπινθ 

αιιειεπηδξάζεηο. Μηα ηέηνηα δηφξζσζε ηεο πνιπκεξηθήο ππθλφηεηαο θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ζα κπνξνχζε λα ειαηηψζεη ην ζηξψκα κείσζεο ζπγθέληξσζεο πνπ 

παξαηεξείηαη απφ πνιιέο ζεσξεηηθέο κεζφδνπο. Παξφια απηά, κεηά ηελ εηζαγσγή 

απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ζην in , φπσο γηα ηελ πεξίπησζε ηήγκαηνο ηνπ ίδηνπ 

πνιπκεξνχο, ζηελ ίδηα επηθάλεηα, δελ παξαηεξήζακε ζεκαληηθή αιιαγή ηφζν ζην 

ζπλνιηθφ πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ φζν θαη εηδηθά ζην ζηξψκα κείσζεο 

ζπγθέληξσζεο. Η αχμεζε ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη ε 

επαγφκελε κείσζε ηνπ ζηξψκαηνο ήηαλ αλεπαίζζεηεο. Παξφιν πνπ ην παγηδεπκέλν 

ηκήκα ηεο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο κε κηθξφηεξε θηλεηηθφηεηα είλαη ινγηθφ λα 

εκθαλίδεη ειαθξηά αχμεζε ζηελ ππθλφηεηα ηνπ, θάλεθε φηη δελ είλαη αξθεηή γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ εμαθάληζε ηνπ  επίκαρνπ ζηξψκαηνο. 

 Έηζη ήκαζηε πην ζίγνπξνη λα ππνζηεξίμνπκε φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά θνληά ζηελ 

επηθάλεηα πνπ πξνβιέπνπλ νη αξηζκεηηθέο ζεσξίεο κέζνπ πεδίνπ, φπσο θαη νη 

πξνζνκνηψζεηο εηδηθά γηα ςήθηξεο κεζαίαο ππθλφηεηαο πξφζδεζεο (ζ) [41] είλαη ε 

ζσζηή. Καζψο είλαη εληξνπηθήο θχζεο ε αηηία εκθάληζεο απηνχ ηνπ ζηξψκαηνο, ε 

εμαθάληζε ηνπ πνπ πξνβιέπνπλ ςήθηξεο πνιχ κεγάινπ ζ κε πιήξε έθηαζε ησλ 

αιπζίδσλ [41], πξνυπνζέηεη ην δπλακηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ 

ςήθηξαο λα αζθεί δπλάκεηο πνπ γηα πνιχ κεγάια ζ λα είλαη έλα ζθαινπάηη παξαπάλσ 

απφ εθείλεο γηα κηθξφηεξα. Τν δπλακηθφ απηφ ειαρηζηνπνηεί (ή κεηψλεη ην ζηαηηζηηθφ 

βάξνο) δηακνξθψζεσλ πνπ αλ ππήξραλ ζα δηθαηνινγνχζαλ κεγαιχηεξε ηπραηφηεηα. 

Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ην έλα άθξν ηεο αιπζίδαο παθησκέλν θαη ην άιιν (ην 

ειεχζεξν) θνξηηζκέλν ειεθηξηθά. Αλ ην πνιπκεξηθφ ζχζηεκα (φρη θαηά αλάγθε 

ςήθηξα) ήηαλ κέζα ζε ειεθηξηθφ πεδίν ηφηε ε έληαζε ηνπ πεδίνπ γηα αιπζίδεο θνληά 

ζηελ πιήξε (all-trans) επηκήθπλζε ζα ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζε ζρέζε 

πεξηπηψζεηο κηθξφηεξεο επηκήθπλζεο. Η αζθνχκελε δχλακε ηνπ πεδίνπ ζα 

επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ κείσζε ηεο εληξνπίαο φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ 
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ζπκπίεζε αιπζίδσλ [37]. Δίλαη ινγηθή επνκέλσο κηα βειηίσζε ηνπ κέζνπ πεδίνπ κε 

άιιν κέζν πεδίν εθεί φπνπ κεηψλεηαη πην έληνλα ε εληξνπία (βιέπε θεθ.2, παξάκεηξν 

δ, «δηαηαξαγκέλνο πεξίπαηνο»). 

 

ςμπεπάζμαηα 

Σε απηφ ην θεθάιαην εξεπλήζακε πνιπκεξηθά ζπζηήκαηα θνληά ζε ζηεξεέο 

επηθάλεηεο, κε ηηο αιπζίδεο ζε δηάθνξεο αξρηηεθηνληθέο θαη θάησ απφ ζηαζεξή 

εμσηεξηθή πίεζε. Σηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο αληνρήο ηεο δηεπηθάλεηαο ζηεξενχ-

πνιπκεξνχο θαη ε αλαδήηεζε ηεο εμάξηεζεο ηεο απφ ηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο 

πξνζξνθεκέλσλ θαη κε πξνζξνθεκέλσλ ζηελ επηθάλεηα αιπζίδσλ. Γηαπηζηψζακε 

φηη κεηαμχ γξακκηθψλ αιπζίδσλ θαζψο κεγαιψλεη ην κέγεζνο κεγαιψλεη θαη ε 

πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο (γξακκηθή εμάξηεζε γηα κηθξά ΜΒ) θαη αλάινγα απμάλεη 

θαη ε αληνρή ζην δηάγξακκα ηάζεο-παξακφξθσζεο (MC). Γηα ηελ πεξίπησζε 

ζχγθξηζεο γξακκηθψλ θαη δηαθιαδηζκέλσλ αιπζίδσλ ίδηνπ ΜΒ, δηαπηζηψζακε φηη νη 

δηαθιαδηζκέλεο (ζρήκα ρηαπνδηνχ) αιπζίδεο εηδηθά απφ έλα ζεκείν ΜΒ θαη κεηά δελ 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο ησλ γξακκηθψλ. Γηα 

κηθξφ αξηζκφ θιάδσλ φπνπ ε επηπιένλ έθηαζε ιφγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο δίλεη 

ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα, ην είδνο ησλ δηαπινθψλ κεηψλεη ηελ αληνρή ζε θάζεην 

εθειθπζκφ. Δπίζεο γηα ηελ πεξίπησζε θαηαλνκήο Schulz-Zimm ε πεξηνρή 

αιιεινεπηθάιπςεο δελ είλαη αλάινγε ηεο αληνρήο ζην δηάγξακκα ηάζεο 

παξακφξθσζεο. Τν εμαηξεηηθά κεγάιν εχξνο ΜΒ (γξακκηθέο αιπζίδεο) γηα PDI 

θνληά ζην 2, επηκεθχλεη ηελ πεξηνρή παξακφξθσζεο πεξηζζφηεξν απφ φηη πξνβιέπεη 

ε πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο, αθνχ ην κηθξφ θιάζκα φγθνπ γηα ηηο ηεξάζηηνπ ΜΒ 

αιπζίδεο δελ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην εκβαδφ ηεο πεξηνρήο. 

Τέινο γηα εμαηξεηηθά κεγάιεο πηέζεηο ζε πεξηνρέο εθειθπζκνχ ησλ αιπζίδσλ φπσο 

ιφγσ δηαπινθψλ θαηά ηελ παξακφξθσζε, παξαηεξνχκε (ζε ζπκθσλία θαη κε ην 

πείξακα) αιιαγή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αιπζίδσλ θαη επζπγξάκκηζε κε ηελ 

δηεχζπλζε παξακφξθσζεο. Η δξαζηηθή κείσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ ησλ αιπζίδσλ 

πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηελ θηλεηηθφηεηα (ζπκπεξηθνξά θάησ απφ ην Tg).   
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ 

 

Σπλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο αλαθέξνπκε φηη: 

☻ Γφζεθε γηα πξψηε θνξά ζε κέζνδν SCF ε δπλαηφηεηα λα απνδνζεί δηαθνξεηηθφο 

ειεχζεξνο φγθνο αλά καθξνκνξηαθή δηακφξθσζε. Υπνινγίζακε έηζη φηη ζηελ 

πεξηνρή ςήθηξαο επηθξαηνχλ πην επηκεθπκέλεο (Ι) ηκεκαηηθέο δηακνξθψζεηο 

κεησκέλνπ φγθνπ. 

☻ Με ηνλ θαηλνχξγην ππνινγηζκφ ζηελ ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο, ηφζν κεηαμχ 

πνιπκεξνχο-δηαιχηε φζν θαη κεηαμχ πνιπκεξνχο-επηθάλεηαο, ππνινγίζηεθαλ ηηκέο 

γηα ηελ παξάκεηξν Flory-Huggins πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο ελέξγεηαο (kΤ) ζε 

άξηζηε ζπκθσλία κε ην πείξακα. 

☻ Με ηελ πξνζζήθε ηεο παξακέηξνπ δ έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα νη ηξεηο πεξηνρέο ζηελ ππθλφηεηα πξφζδεζεο («καληηάξη», 

«ζπκπηεζκέλν καληηάξη», «πεξηνρή ηζρπξήο επηκήθπλζεο ησλ αιπζίδσλ») κε θξηηήξην 

ηελ εκθάληζε ή φρη ηνπ ζηξψκαηνο κείσζεο ζπγθέληξσζεο (depletion layer). Η 

αλακφξθσζε ηεο αιπζίδαο απφ ηελ δεχηεξε πξνο ηελ ηξίηε πεξηνρή (γηα κεγάιεο 

ελέξγεηεο πξφζδεζεο, ρεκηθφ δεζκφ) κε ηελ εμαθάληζε ηνπ ζηξψκαηνο κείσζεο 

ζπγθέληξσζεο δεκηνπξγεί ρψξν γηα πξνζξφθεζε θαηλνχξγησλ αιπζίδσλ θαη 

δηθαηνινγεί θαη ηξίηε πεξηνρή ζηελ θηλεηηθή πξνζξφθεζεο. Δπίζεο ππνινγίζηεθε 

αθξηβέζηεξα ε έθηαζε ηεο ςήθηξαο. 

☻ Σπκπεξάλακε φηη ε αλαιπηηθή SCF δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα αξθεηά 

κεγάιεο ππθλφηεηεο πξφζδεζεο (
1/ 2

2R 1 /  >>2). Παξφηη θαίλεηαη λα 

παξαθνινπζεί ηθαλνπνηεηηθά ηελ έθηαζε ηεο ςήθηξαο γηα έλα κεγάιν εχξνο 

ππθλνηήησλ πξφζδεζεο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηα απνηειέζκαηα γηα ην πξνθίι ηνπ 

θιάζκαηνο φγθνπ. Δθεί φπνπ ππάξρεη ζεκαληηθή απφθιηζε ηνπ απζηεξά 

παξαβνιηθνχ πξνθίι ηεο αλαιπηηθή SCF, ζε ζρέζε κε ην πξνθίι απφ ηηο αξηζκεηηθέο 

SCF (ζηξψκα κείσζεο θιάζκαηνο φγθνπ θνληά ζηελ επηθάλεηα θαη «νπξά» καθξηά 

απφ ηελ επηθάλεηα) ηίζεληαη ππφ ακθηβνιία νη πξνβιέςεηο ηεο αλαιπηηθήο ζεσξίαο 

γηα ηελ έθηαζε ηεο ςήθηξαο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ειεχζεξσλ άθξσλ. Ο ιφγνο είλαη 
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φηη νη πξαγκαηηθέο καθξνκνξηαθέο δηακνξθψζεηο δελ «εθπξνζσπνχληαη» 

ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ παξαδνρή «ηζρπξήο επηκήθπλζεο». 

☻ Γηα δηαθιαδηζκέλα πνιπκεξή ζε ζρήκα αζηεξηνχ (Α-ηχπνο) ε κπινθ κέζνδνο 

πξνβιέπεη, ζε πνιχ θαιή ζπκθσλία κε ην πείξακα, κείσζε ηνπ πνζνχ πξνζξφθεζεο 

θαζψο απμάλεη ν αξηζκφο ησλ θιάδσλ. Η βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ παιηφηεξε nSCF 

κέζνδν είλαη εμαηξεηηθή. Καζίζηαηαη έηζη αμηφπηζηε ε δηεξεχλεζε θαη άιισλ 

δηαθιαδηζκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ. 

☻ Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζξφθεζε ησλ «αζηεξηψλ» πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα 

θιάδν (B-ηχπνο) θαη φρη απφ ην ζεκείν δηαθιάδσζεο θαη γηα ζχζηεκα κίγκαηνο 

καθξνκνξίσλ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ δηαθιάδσζεο, ηα πεξηζζφηεξν δηαθιαδηζκέλα 

πνιπκεξή (κηθξφηεξν πνζνζηφ) αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηελ εμσηεξηθή πεξηνρή ηεο 

ςήθηξαο, ελψ ηα ιηγφηεξν δηαθιαδηζκέλα θάησ απφ ηελ «νκπξέια» ησλ πξψησλ. 

Παξφια απηά ην ζπλνιηθφ πξνθίι πεξηγξάθεηαη απφ κηα παξαβνιή. Οη αιπζίδεο δελ 

ζπκπηέδνληαη ζεκαληηθά εηδηθά γηα κεγάιν βαζκφ δηαθιάδσζεο (f>3).  

☻ Οη δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαζψο πιάθεο κε πξνζξνθεκέλα πνιπκεξή 

(πξνζξφθεζε απφ ην άθξν ηεο αιπζίδαο) κέζα ζε θαιφ δηαιχηε πξνζεγγίδνπλ ε κηα 

ηελ άιιε, εκθαλίδνπλ αξρηθά κηα άπσζε ελψ γηα κηθξφηεξεο απνζηάζεηο ηείλνπλ ζην 

κεδέλ θαζψο ζε κηα αληηζηξεπηή δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ηα πνιπκεξή 

εγθαηαιείπνπλ ην δηάθελν. Οη πςειέο απσζηηθέο ηηκέο δπλάκεσλ γηα κηθξέο 

απνζηάζεηο πνπ δίλεη ην πείξακα, απνδίδνληαη ζε κε αληηζηξεπηή δηαδηθαζία πνπ 

εγθισβίδεη αιπζίδεο νδεγψληαο ηεο λα αληηδξάζνπλ ειαζηηθά. 

☻ Γηα ηελ πεξίπησζε ηήγκαηνο θαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο 

Sanchez-Lacombe, δηαπηζηψζακε φηη ε πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο πξνζξνθεκέλσλ 

θαη κε πξνζξνθεκέλσλ αιπζίδσλ δηακνξθψλεη πην αλζεθηηθέο δηαπινθέο γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ίδην κνξηαθφ βάξνο απνδίδεηαη ζε γξακκηθή αλάπηπμε ηεο 

αιπζίδαο παξά ζε αζηεξνεηδή. Αθφκα θαη φηαλ ην εκβαδφ ηεο πεξηνρήο είλαη 

παξαπιήζην νη αληνρέο ζην εθειθπζκφ (κε αληηζηξεπηή δηαδηθαζία) θπξίσο ιφγν 

δηαπινθψλ (ηάζε ~100Mpa / MC) είλαη κεγαιχηεξεο ζηηο γξακκηθέο. Παξφια απηά ζε 

αληηζηξεπηή δηαδηθαζία φπνπ νη δηαπινθέο δελ ζπλεηζθέξνπλ αιιά κφλν ε 

πξνζξφθεζε ζηελ επηθάλεηα (ηάζε ~3Mpa), νη αζηεξνεηδήο αιπζίδεο ππεξέρνπλ ζε 

αληνρή ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ «γέθπξαο» (πξνζξφθεζε θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο). 
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☻ Γηα ηελ πεξίπησζε θαηαλνκήο κνξηαθνχ βάξνπο Schultz-Zimm, ελψ ην εκβαδφ 

ηεο πεξηνρήο αιιεινεπηθάιπςεο εμαξηάηαη γξακκηθά απφ ηνλ δείθηε PDI, ε αληνρή 

ζην εθειθπζκφ ιφγσ δηαπινθψλ δελ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα εμάξηεζε. Η ζπκπεξηθνξά 

απηή απνδίδεηαη ζην είδνο ησλ επηηπγραλφκελσλ δηαπινθψλ πνπ επεξεάδεηαη έληνλα 

απφ ηελ αληζνθαηαλνκή ησλ κνξηαθψλ κεγεζψλ. 

☻ Με αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο παξαηεξνχκε κηα γξακκηθή αχμεζε ηνπ 

εκβαδνχ αιιεινεπηθάιπςεο γηα ηελ πεξηνρή απφ 1-200bar. Γηα πεξηνρή πςειφηεξσλ 

πηέζεσλ (800-1600bar) θαη παξφηη ε αιιεινεπηθάιπςε παξακέλεη ζρεδφλ ίδηα, 

παξαηεξήζακε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ εθειθπζκφ. Απνδίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο δνκηθέο ηδηφηεηεο, πνπ ιφγσ πεξεηαίξσ κείσζεο ηνπ ειεχζεξνπ φγθνπ 

επεξεάδνπλ ηηο επηθξαηέζηεξεο καθξνκνξηαθέο δηακνξθψζεηο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα 

ηνπο. Έηζη νη επηηπγραλφκελεο δηαπινθέο δίλνπλ κεγαιχηεξε αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ 

θαζψο ε πίεζε κεγαιψλεη.   

☻ Η πηζαλή αχμεζε ηεο πνιπκεξηθήο ππθλφηεηαο πάλσ ζε πξνζξνθεηηθή επηθάλεηα 

δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ ζηξψκαηνο κείσζεο ζπγθέληξσζεο. Έηζη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηξψκα είλαη θαηνρπξσκέλν γηα ςήθηξεο κεζαίαο ππθλφηεηαο 

πξφζδεζεο.     

☻ Τέινο ε κέζνδνο κπινθ nSCF δηακνξθψλεη ην ζπλνιηθφ θιάζκα φγθνπ 

ιακβάλνληαο ππφςε πην ξεαιηζηηθέο καθξνκνξηθέο δηακνξθψζεηο πνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη θαηά αλάγθε απφ ην πιέγκα. Γίλνληαο ηνπο ην ζσζηφ ζηαηηζηηθφ βάξνο 

επηηπγράλεη πνιχ θαιή ζπκθσλία κε ην πείξακα γηα έλα κεγάιν εχξνο 

ζπγθεληξψζεσλ, κνξηαθψλ βαξψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ. Απνηειεί επνκέλσο ηζρπξφ 

εξγαιείν γηα ηελ κειέηε πνιπκεξψλ αιιά θαη νιηγνκεξψλ θνληά ζε επηθάλεηεο. 

 

Η ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζχληνκν ζρεηηθά 

ππνινγηζηηθφ ρξφλν δίλεη ζε απηή ηελ κέζνδν ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα έλαληη ησλ 

κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ. Απνηειεί φκσο πξφθιεζε γηα ην κέιινλ ε αμηνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο πνπ δίλεη ε bnSCF 

ψζηε λα πξνζνκνησζεί ε δπλακηθή πνξεία πξνο ηελ απηή ηελ ηζνξξνπία. 

Αλαθεξφκαζηε ζε θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θνληά ζηελ ηζνξξνπία, απφ πξηλ 

κειεηεκέλεο κε ηελ bnSCF.  
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Αο θαληαζηνχκε ηηο πνιπκεξηθέο αιπζίδεο ηνπνζεηεκέλεο ηπραία πάλσ ζην θπβηθφ 

πιέγκα ζχκθσλα κε ηελ κπινθ πξνζέγγηζε. Αο ππνζέζνπκε φηη ηπραία επηιέγνπκε 

κηα θπςειίδα ζηελ νπνία ππάξρεη κπινθ πνιπκεξέο. Η ηπραία αληηθαηάζηαζε απηνχ 

ηνπ κπινθ κε άιιν θαη ε απαίηεζε γηα ζπλέρεηα ζηελ αιπζίδα ζα θέξεη αλαδηάηαμε -

θίλεζε ζην πνιπκεξέο. Μπαίλεη βεβαία ην εξψηεκα πνηα ζα είλαη ηα θξηηήξηα 

απνδνρήο απηήο ηελ θίλεζεο; Τελ απάληεζε κπνξνχκε λα ηελ δψζνπκε δαλεηδφκελνη 

απφ κέζνδν Monte Calro. Μφλν πνπ ηψξα ην θξηηήξην δελ ζα είλαη αλ πεγαίλνπκε 

πξνο θαηαζηάζεηο κηθξφηεξεο ελέξγεηαο αιιά αλ πεγαίλνπκε πξνο θαηαζηάζεηο κε 

θιάζκα φγθνπ θνληχηεξν πξνο εθείλν ηεο ηζνξξνπίαο. Βέβαηα ην θιάζκα φγθνπ ηεο 

ηζνξξνπίαο είλαη εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο. Παξφια 

απηά ζηελ πνξεία πξνο ηελ ηζνξξνπία απνθεχγνληαη ππνινγηζκνί ελέξγεηαο πνπ 

γίλνληαη ζηηο παξαδνζηαθέο κνξηαθέο πξνζνκνηψζεηο.      

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

κπινθ κέζνδν κέζνπ πεδίνπ. Απηφ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη 

αλακέλεηαη εθηφο απφ νδεγφ ζηελ MC πξνζνκνίσζε λα δψζεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε - κειέηε ζπζηεκάησλ πνιπκεξνχο ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο 

(λαλνζσιήλεο), εκθχηεπζε αιπζίδσλ πάλσ ζε θαινχπη (pattern) θ.α. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

[A]  Πινάκαρ Π.1: 

Παξνπζηάδνληαη νη κε κεδεληθνί παξάγνληεο Boltzmann. Οη ηξείο δείθηεο 

πεξηγξάθνπλ δηαδνρηθά: ην ηξέρσλ κπινθ, ην πξνεγνχκελν κπινθ θαη ηελ πιεπξά 

απφ ηελ νπνία γίλεηαη ε ζχλδεζε (-1:θάησ ζηξψκα, 0: ίδην ζηξψκα θαη +1: πάλσ 

ζηξψκα). Η αιπζίδα κπνξεί λα μεθηλήζεη κε κπινθ πνπ έρνπλ sc=1,4,5,6,7. Η 

επηθάλεηα έρεη sc=0 ελψ ν δηαιχηεο sc= scnum 1  ( scnum =17).  Ο δηαιχηεο κπνξεί λα 

πξνεγείηαη πξηλ απφ θάζε κπινθ θαη απφ νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ θχβνπ κε 

παξάγνληα sg . Ο παξάγνληαο Boltzmann ραξαθηεξίδεη ηελ ελέξγεηα ζην ηξέρσλ 

κπινθ. Οη παξάγνληεο 
*

sg  θαη 
**

sg  απνθηνχλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο πνιπκεξηθήο αλάπηπμεο πνπ επηιέγεηαη («ηπραίνο ή δηαηαξαγκέλνο πεξίπαηνο»). 

Όηαλ έρνπκε «ηπραίν πεξίπαην»: **

I

2

4
  , *

I

1

4
  , *

L L

1

4
  . Αληίζεηα γηα λα 

πεξηγξάςνπκε ηελ απφθιηζε ζέηνπκε: **

I

2

4
   , *

I

1

4
   , *

L L

1

4
   , (δ>1).  

 

sc=1 sc=2 sc=3 sc=4 sc=5 sc=6 sc=7 

1,0,-1 Iη =η  **

2,2,0 Ιη =η  
**

3,3,0 Iη =η  4,0,-1 Lη =η  5,0,-1 Lη =η  6,0,-1 Lη =η  7,0,-1 Lη =η  

1,1,-1 Iη =η  *

2,4,0 Ιη =η  
*

3,5,0 Iη =η  4,1,-1 Lη =η  5,1,-1 Lη =η  6,1,-1 Lη =η  7,1,-1 Lη =η  

1,1,+1 Iη =η  *

2,6,0 Ιη =η  
*

3,7,0 Ιη =η  
*

4,2,0 Lη =η  
*

5,3,0 Lη =η  
*

6,2,0 Lη =η  
*

7,3,0 Lη =η  

1,4,+1 Iη =η  *

2,8,0 Ιη =η  
*

3,9,0 Ιη =η  
*

4,6,0 Lη =η  
*

5,7,0 Lη =η  
*

6,4,0 Lη =η  
*

7,5,0 Lη =η  

1,5,+1 Iη =η  *

2,10,0 Ιη =η  
*

3,11,0 Ιη =η  4,8,-1 Lη =η  5,8,-1 Lη =η  6,8,-1 Lη =η  7,8,-1 Lη =η  

1,6,+1 Iη =η  *

2,12,0 Ιη =η  
*

3,13,0 Ιη =η  4,9,-1 Lη =η  5,9,-1 Lη =η  *

6,8,0 Lη =η  7,9,-1 Lη =η  

1,7,+1 Iη =η  *

2,14,0 Ιη =η  
*

3,15,0 Ιη =η  4,10,-1 Lη =η  5,10,-1 Lη =η  6,9,-1 Lη =η  *

7,9,0 Lη =η  

1,8,-1 Iη =η    *

4,10,0 Lη =η  5,11,-1 Lη =η  6,10,-1 Lη =η  7,10,-1 Lη =η  

1,9,-1 Iη =η    
4,11,-1 Lη =η  *

5,11,0 Lη =η  6,11,-1 Lη =η  7,11,-1 Lη =η  

1,10,-1 Iη =η    *

4,14,0 Lη =η  
*

5,15,0 Lη =η  
*

6,12,0 Lη =η  
*

7,13,0 Lη =η  
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1,11,-1 Iη =η    
4,16,-1 Lη =η  5,16,-1 Lη =η  6,16,-1 Lη =η  7,16,-1 Lη =η  

1,16,-1 Iη =η        

1,17,+1 Iη =η        

 

sc=8 sc=9 sc=10 sc=11 sc=12 sc=13 sc=14 

8,1,+1 Lη =η  9,1,+1 Lη =η  10,1,+1 Lη =η  11,1,+1 Lη =η  *

12,2,0 Lη =η  *

13,3,0 Lη =η  *

14,2,0 Lη =η  

*

8,2,0 Lη =η  *

9,3,0 Lη =η  *

10,2,0 Lη =η  *

11,3,0 Lη =η  *

12,6,0 Lη =η  *

13,7,0 Lη =η  *

14,4,0 Lη =η  

8,4,+1 Lη =η  9,4,+1 Lη =η  *

10,4,0 Lη =η  11,4,+1 Lη =η  *

12,10,0 Lη =η  
*

13,11,0 Lη =η  
*

14,8,0 Lη =η  

8,5,+1 Lη =η  9,5,+1 Lη =η  10,4,+1 Lη =η  *

11,5,0 Lη =η  
*

12,14,0 Lη =η  
*

13,15,0 Lη =η  
*

14,12,0 Lη =η  

*

8,6,0 Lη =η  9,6,+1 Lη =η  10,5,+1 Lη =η  11,5,+1 Lη =η     

8,6,+1 Lη =η  *

9,7,0 Lη =η  10,6,+1 Lη =η  11,6,+1 Lη =η     

8,7,+1 Lη =η  9,7,+1 Lη =η  10,7,+1 Lη =η  11,7,+1 Lη =η     

*

8,10,0 Lη =η  
*

9,11,0 Lη =η  
*

10,8,0 Lη =η  
*

11,9,0 Lη =η     

*

8,14,0 Lη =η  
*

9,15,0 Lη =η  
*

10,12,0 Lη =η  
*

11,13,0 Lη =η     

8,17,+1 Lη =η  
9,17,+1 Lη =η  10,17,+1 Lη =η  

11,17,+1 Lη =η     

 

sc=15 sc=16 sc=17 

*

15,3,0 Lη =η  16,1,+1 Lη =η  17,1,-1 Lη =η  

*

15,5,0 Lη =η  16,4,+1 Lη =η  17,8,-1 Lη =η  

*

15,9,0 Lη =η  16,5,+1 Lη =η  17,9,-1 Lη =η  

*

15,13,0 Lη =η  16,6,+1 Lη =η  17,10,-1 Lη =η  

 
16,7,+1 Lη =η  17,11,-1 Lη =η  

 
16,17,+1 Lη =η  17,16,-1 Lη =η  
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[B] Τπολογιζμόρ σδ. 

Μηα απιντθή πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο νξηαθήο ππθλφηεηαο πξφζδεζεο πέξα απφ 

ηελ νπνία ηζρχεη ε πξνζέγγηζε «ηζρπξήο επηκήθπλζεο ηεο αιπζίδαο» θαη είλαη ινγηθή 

ε εηζαγσγή ηεο παξακέηξνπ δ είλαη ε αθφινπζε. 

 

 

 

σ.Π.1: Κάηνςε ςήθηξαο γηα δηαθνξεηηθά ζ (απφ κεγαιχηεξα πξνο κηθξφηεξα). Με θχθιν 

αλαπαξίζηαηαη (δηζδηάζηαηα) ν απνθιεηφκελνο φγθνο. a) Πεξίπησζε κέγηζηνπ ζ, b) φξην εκθάληζεο 

ηνπ «ζσιήλα» (ζρ.2.15) θαη c) πεξίπησζε ρακειψλ ζ, φπνπ επηθξαηεί κεγάιε ηπραηφηεηα ζηηο 

δηακνξθψζεηο, δίλνληαο θνληά ζηελ επηθάλεηα ζηξψκα κείσζεο ζπγθέληξσζεο. 

 

Έλαο θχθινο-αιπζίδα πεξηβάιιεηαη εθαπηνκεληθά απφ έμε άιινπο ηηο ίδηα αθηίλαο 

(ζρ.Π.1a). Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ νξηαθή δηάκεηξν φπνπ νη γεηηνληθέο 

ιεπθέο αιπζίδεο δεκηνπξγνχλ «ηνίρν» ζηελ γθξη αιπζίδα (ζρ.Π.1b) πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε ζηνπο έμε γεηηνληθνχο θχθινπο-αιπζίδεο (ιεπθφ ρξψκα) άιινπο έμε 

θαληαζηηθνχο (αλχπαξθηνπο) θχθινπο (δηαθεθνκκέλε θακπχιε) ψζηε λα έρνπκε 

νκνηφκνξθε αξαίσζε, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα ρψξν γηα λα μεθχγεη ε αιπζίδα 

απφ ηνλ πεξηνξηζηηθφ «ζσιήλα» (ζρ.2.15). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε αθηίλα ( R ) ηνπ 

εκβαδνχ ηνπ θχθινπ πνπ θαηαιακβάλεη ε γθξη αιπζίδα (ζ
-1

) ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

b) 

a) 

c) 
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ζρ.2.17b, ζα είλαη 2R a   , φπνπ 3 ν απνθιεηφκελνο φγθνο. Όκσο γλσξίδνπκε φηη 

R 1 /  .  

Όπνηε απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο εμηζψζεηο πξνθχπηεη φηη ε ππθλφηεηα πέξα ηεο 

νπνίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ην δ είλαη: 2

2

1
0 08

4
. 



  


. 

 

[Γ] Αναλςηική SCF 

Σχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή SCF [1] ην πξνθίι ηνπ θιάζκαηνο φγθνπ δίλεηαη απφ 

ηελ εμίζσζε: 

2

2 33
1

2

/ z
( z ) ( / )

h
   

  
   
   

 , φπνπ α ην κέγεζνο ηνπ κνλνκεξνχο 

(πιάηνο αιπζίδαο). Τν  β είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή παξάκεηξνο γηα θάζε πνιπκεξέο 

ελψ 2  . Πρ γηα ην PS ππνινγίζηεθε α=0.5474nm, β=0.38nm. Δπίζεο 

1 3/h    , Ν:αξηζκφο κνλνκεξψλ. 
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