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Περίληψη 

 

 
  Με τη χρήση μεθόδων κβαντικής και μοριακής μηχανικής γίνεται μελέτη της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ αμινοξέων και νανοσωλήνων άνθρακα. Την τελευταία δεκαετία οι 

νανοσωλήνες άνθρακα (Carbon Nanotubes – CNTs) έχουν προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό 

ενδιαφέρον λόγω της πιθανής τους χρήση στη νανο-ιατρική. Σε αρκετές μελέτες έχει αναφερθεί η 

προσθήκη πολυπεπτιδίων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των νανοσωλήνων, χωρίς 

την απώλεια της βιολογικής τους δράσης.  

  Με τη χρήση της θεωρίας του συναρτησιακού της πυκνότητας ( DFT – Density Functional 

Theory ) σχεδιάζονται οι καμπύλες δυναμικού διαφόρων αμινοξέων σε: α) νανοσωλήνες καθαρού 

άνθρακα και β) νανοσωλήνες καρβιδίου του πυριτίου. Δηλαδή, ερευνάται το είδος και η φύση της 

αλληλεπίδρασης τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες αποστάσεις από την επιφάνεια των 

νανοσωλήνων.  

Στη συνέχεια, θα σχεδιαστεί ένα Πεδίο Δυνάμεων κατάλληλο να περιγράψει τις αντιδράσεις 

μεταξύ αμινοξέων και νανοσωλήνων. Το Πεδίο Δυνάμεων βασίζεται στο υπάρχον Δυναμικό MM3-

2000, όπως υλοποιείται στο ανοικτού κώδικα πρόγραμμα TINKER. Για την περιγραφή των 

αντιδράσεων είναι αναγκαία η τροποποίηση ή προσθήκη ορισμένων νέων παραμέτρων μοριακής 

μηχανικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ρύθμιση των παραμέτρων είναι ο υπολογισμός με 

χρήση κβαντοχημικών μεθόδων των ενεργειακών καμπύλων αντίδρασης των αμινοξέων με τους 

σωλήνες. 
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Abstract 

 

 By means of quantum and molecular mechanics methods, the interactions between amino 

acids and carbon nanotubes are studied. During the last decade, carbon nanotubes (Carbon 

Nanotubes – CNTs) are of considerable interest due to their possible implementation in nano-

medicine. It has been reported in many studies, that poly-peptides may be functionalized with 

CNTs, without loosing their immunological properties. 

 The potential curves for the interactions between various amino acids and: a) CNTs and b) 

Silicon Carbide nanotubes, are calculated by applying Density Functional Theory (DFT). In other 

words, bonding and physical sorption are examined in small and large distances from the surface of 

the tubes. 

 Furthermore, a suitable force field is developed, which can describe the interactions between 

amino acids and CNTs. The potential is based on the MM3 force field, as implemented in the 

TINKER molecular package. Some modifications in the original MM3 parameters are done. In all 

cases, quantum mechanics calculations are performed, in order to extract the new parameters. 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 

 

1.Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ. 

 Την τελευταία δεκαετία μεγάλο μέρος της έρευνας έχει στραφεί στη «νανοτεχνολογία». Ο 

όρος αυτός αναφέρεται στην κατασκευή νέων υλικών με διαστάσεις μόλις λίγων νανομέτρων. Η 

μεγάλη στροφή προς τη νανοτεχνολογία έγινε γιατί αυτά τα νέα υλικά, παρουσίαζαν νέες ιδιότητες, 

που δεν παρατηρούνταν στα μακροσκοπικά υλικά. 

 Ο Iijima[1] και οι συνεργάτες του πρώτοι κατάφεραν να συνθέσουν στον αντιδραστήρα 

Kratchmer/Huffman τους νανοσωλήνες του άνθρακα. Ήδη από την προηγούμενη δεκαετία είχε 

δοθεί μεγάλη έμφαση στην μελέτη και σύνθεση κάποιων ιδιαίτερων νανοδομών άνθρακα. Το 1985 

συνετέθησαν από την ερευνητική ομάδα των Kroto και Smalley[2-5]
 τα φουλλερένια του άνθρακα. 

Τα φουλλερένια είναι σφαιρικές δομές άνθρακα, που αποτελούνται από πεντάγωνα και εξάγωνα 

sp2 υβριδισμένου άνθρακα. Η δομή του φουλλερενίου C60 μοιάζει με μπάλα ποδοσφαίρου και 

αποτελείται από 20 εξάγωνα και 12 πεντάγωνα. Ισχύει δηλαδή ο κανόνας του απομονωμένου 

πενταγώνου,[6] όπως προβλέπει το θεώρημα του Euler,[7] όπου κάθε πεντάγωνο γειτνιάζει με 5 

εξάγωνα.  

 Αυτός ο ορισμός μπορεί να επεκταθεί και για τους νανοσωλήνες του άνθρακα, των οποίων 

η δομή μπορεί να θεωρηθεί σαν επιμηκυμένο φουλλερένιο. Οι νανοσωλήνες αποτελούνται από 

ομόκεντρα κυλινδρικά φύλλα γραφίτη, των οποίων τα 2 άκρα καταλήγουν σε ημισφαίρια από 

φουλλερένια, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.1. 

 
Εικόνα 1.1: Αναπαράσταση ενός νανοσωλήνα, που μπορεί να θεωρηθεί σαν επιμηκυμένο φουλλερένιο. 

 

Τι το ιδιαίτερο όμως ήταν αυτό που έστρεψε τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον στην 

μελέτη των νανοσωλήνων άνθρακα;  Τόσο θεωρητικές μελέτες όσο και πειραματικά αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η μηχανική αντοχή[8, 9] των σωλήνων και η ευκαμψία τους ξεπερνούσε κατά πολύ 

οποιαδήποτε άλλη μορφή ίνας άνθρακα. Επίσης προτάθηκαν και ως μέσο αποθήκευσης διαφόρων 

αερίων.[10, 11] Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε ακόμα σε πιθανές χρήσεις στη βιολογία, σαν μέσο 

μεταφοράς αντιβιοτικών ουσιών στα κύτταρα.[12] 
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1.Β) ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ. 

 Οι νανοσωλήνες αποτελούνται από ομόκεντρα κυλινδρικά φύλλα γραφίτη, που απέχουν 

μεταξύ τους 3.4 Å, όπως υπολογίστηκε από τεχνικές διάθλασης ηλεκτρονίων. Αυτή η τιμή είναι 

λίγο μεγαλύτερη από την τιμή των 3.35 Å για το γραφίτη. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην 

καμπυλότητα των κυλίνδρων αλλά και στην ύπαρξη δυνάμεων van der Waals μεταξύ των 

διαδοχικών στρωμάτων. Όπως στον γραφίτη έτσι και στους νανοσωλήνες, τα άτομα άνθρακα είναι 

sp2 υβριδισμένα.  

Τα άκρα του νανοσωλήνα τερματίζονται με καπάκια, τα οποία προκύπτουν από τα 

ημισφαίρια διαφόρων φουλλερενίων με συνδυασμό εξαγώνων και τουλάχιστον 6 πενταγώνων, 

σύμφωνα με τον κανόνα του Euler. Τα καπάκια επίσης δύναται να είναι και κωνοειδούς μορφής. 

Τέλος, ο τερματισμός μπορεί να γίνει και με ημι-δακτυλιοειδές καπάκι, που σχηματίζεται όταν δυο 

ομόκεντροι σωλήνες ενώνονται μεταξύ τους, στα σύνορά τους, με συνδυασμό πενταγώνων, 

εξαγώνων και επταγώνων. 

 
Εικόνα 1.2: Τρόποι τερματισμού των νανοσωλήνων. 

 

 Οι νανοσωλήνες μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτουν από ένα φύλλο γραφίτη, αν αυτό 

διπλωθεί ώστε τα 2 άκρα του να ενωθούν. Όμως ο τρόπος αναδίπλωσης του φύλλου γραφίτη δεν 

είναι μοναδικός. Αν η δεξιά πλευρά ενός φύλλου γραφίτη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.3, 

περιστραφεί κατά την οριζόντια διεύθυνση ώστε να συμπέσει με την δεξιά πλευρά, τότε προκύπτει 

ο νανοσωλήνας (b). Αν περιστραφεί η άνω πλευρά κατά την κάθετη διεύθυνση ώστε να συμπέσει 

με την κάτω πλευρά, τότε δημιουργείται ο σωλήνας τύπου (a). Αν η περιστροφή γίνεται με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο, π.χ. με τέτοιο τρόπο ώστε το άνω αριστερό άκρο να ενωθεί με το κάτω 

δεξιό, τότε σχηματίζεται ο σωλήνας τύπου (c). Όλοι αυτοί οι τρόποι αναδίπλωσης του φύλλου 

γραφίτη συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Εικόνα 1.3: Σχηματισμός νανοσωλήνα ύστερα από δίπλωμα ενός φύλλου γραφίτη και κάλυμμα κάθε άκρου 
με καπάκι φουλλερενίου. 

 
 Ανάλογα με τον τρόπο δίπλωσης προκύπτει επίσης η ονοματολογία και ο χαρακτηρισμός 

του νανοσωλήνα. Ο γενικός ορισμός των νανοσωλήνων γίνεται σε σχέση με τη διάμετρο dt και την 

χειρόμορφη (chiral) γωνία θ,[7, 13] τα οποία φαίνονται στην Εικόνα 1.4.  

Όταν η γωνία παίρνει την τιμή θ = 0°, τότε ο νανοσωλήνας ονομάζεται zigzag. Ονομάστηκε έτσι, 

γιατί κάθετα στον άξονα του σωλήνα τα άτομα του άνθρακα σχηματίζουν μια ζιγκ-ζαγκ γραμμή     

( ). Όταν η γωνία παίρνει την τιμή θ = 30°, τότε παίρνει την ονομασία armchair. Η 

ονομασία αυτή προέρχεται επειδή το μοτίβο  , το οποίο επαναλαμβάνεται κάθετα στον 

άξονα του σωλήνα, μοιάζει με μπράτσο πολυθρόνας. Για οποιαδήποτε άλλη τιμή της γωνίας οι 

νανοσωλήνες ονομάζονται chiral (χειρόμορφοι).  

Οι δείκτες n, m αντιπροσωπεύουν το επαναλαμβανόμενο κρυσταλλικό πλέγμα, το οποίο καθορίζει 

την διάμετρο και την ελικοειδή μορφή κατά μήκος του άξονα του σωλήνα (helicity). Αν m = 0 , 

τότε ο νανοσωλήνας ονομάζεται (n,0) zigzag, ενώ για την περίπτωση m = n ονομάζεται (n,n) 

armchair. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ανήκουν στην κατηγορία των chiral νανοσωλήνων (n 

≠ m). Τέλος, το άθροισμα των δεικτών m και n δείχνει τον συνολικό αριθμό ατόμων άνθρακα που 

παρεμβάλλονται στην περιφέρεια του σωλήνα. 

 
Εικόνα 1.4: Ορισμός νανοσωλήνων από τους δείκτες (n,m) και χαρακτηρισμός τους ως μέταλλα ή ημιαγωγοί. 
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Οι δείκτες αυτοί εκτός από την διάμετρο ορίζουν και τις ηλεκτρονικές ιδιότητες[14-16] των 

νανοσωλήνων. Θεωρητικές εργασίες, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν απλά υπολογιστικά μοντέλα 

όπως είναι η θεωρία Huckel, έδειξαν ότι οι μισοί νανοσωλήνες εμφανίζουν μεταλλική συμπεριφορά 

και οι υπόλοιποι ημιαγώγιμη. Αργότερα, αυτές οι προβλέψεις επαληθεύτηκαν από πειραματικές 

μελέτες. Όλοι οι τύπου armchair νανοσωλήνες, δηλαδή οι (n,n) σωλήνες έχουν μεταλλική 

συμπεριφορά. Αντίθετα, στους zigzag οι ιδιότητες εξαρτώνται από την διάμετρο του σωλήνα. 

Βρέθηκε ότι το ένα τρίτο αυτού του είδους σωλήνων έχουν μεταλλική συμπεριφορά ενώ οι 

υπόλοιποι ημιαγώγιμη. Όταν το n είναι πολλαπλάσιο του 3, τότε οι (n,0) νανοσωλήνες εμφανίζουν 

μικρό διάκενο ανάμεσα στην ζώνη σθένους των ηλεκτρονίων και στη ζώνη αγωγιμότητας. Εάν, το 

n δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, τότε οι νανοσωλήνες είναι ημιαγωγοί. Τα συμπεράσματα μπορούν 

να επεκταθούν και στους υπόλοιπους chiral νανοσωλήνες (n,m), ανάλογα με την τιμή των n, m. Η 

συμπεριφορά τους θα είναι μεταλλική, όταν το άθροισμα  2n + m  είναι πολλαπλάσιο του 3.  

Συνοψίζοντας, για έναν (n,m) νανοσωλήνα ισχύει: 

ακέραιος,
ημιαγωγός,3
μέταλλο,3

2 =
⎩
⎨
⎧
≠
=

+ q
q
q

mn  
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1.Γ) Προσθήκη Οργανικών και Βιολογικών Μορίων σε Νανοσωλήνες Άνθρακα. 

  

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον εμπλουτισμό των νανοσωλήνων 

με διάφορες λειτουργικές ομάδες, οργανικών και βιολογικών μορίων. Ο εμπλουτισμός μπορεί να 

γίνει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους, είτε με τη δημιουργία ομοιοπολικού δεσμού 

ή με την «αγκίστρωση» στην επιφάνεια μέσω ηλεκτροστατικών δυνάμεων. Στην πρώτη περίπτωση 

δημιουργείται ένα πολύ σταθερό σύμπλοκο, στο οποίο η ύπαρξη του επιπλέον δεσμού μπορεί να 

μεταβάλλει σημαντικά τις ηλεκτρονικές ιδιότητες των νανοσωλήνων. Στη δεύτερη περίπτωση, η 

παρουσία της προσδεμένης ομάδας δεν επηρεάζει σημαντικά τις ηλεκτρονικές ιδιότητες, αλλά 

αυξάνει σημαντικά την διαλυτότητα των νανοσωλήνων σε νερό και οργανικούς διαλύτες. 

 Οι καθαροί νανοσωλήνες δεν έχουν μεγάλη δραστικότητα, αλλά και ούτε σημαντική 

διαλυτότητα σε νερό και οργανικούς διαλύτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όταν διάφορες 

λειτουργικές ομάδες, όπως καρβοξυλομάδες και αμινομάδες, προστεθούν στην επιφάνεια του 

σωλήνα. Σύμφωνα με τις περισσότερες συνθετικές μεθόδους, οι παραγόμενοι νανοσωλήνες είναι 

μεγάλης καθαρότητας και δεν περιέχουν δομικές ατέλειες. Συνήθως, συντίθενται δομές με κλειστά 

άκρα, δηλαδή με καπάκια φουλλερενίων. Τα άκρα τους οξειδώνονται εύκολα και ανοίγουν, με τη 

χρήση μείγματος θειϊκού και νιτρικού οξέος, με αποτέλεσμα την δημιουργία καρβοξυλομάδων 

τόσο στα άκρα όσο και στην επιφάνεια.[17, 18] Στη συνέχεια, με διάφορες αντιδράσεις σε αυτές τις 

ομάδες συντίθενται τα υδρόξυ (-ΟΗ) και άμινο (-ΝΗ2) παράγωγα. Όλες αυτές οι ομάδες είναι 

αρκετά δραστικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω τροποποίηση.  

 Μεγαλύτερη δραστικότητα επίσης έχουν και οι εμπλουτισμένοι με ετεροάτομα 

νανοσωλήνες άνθρακα. Όταν άτομα άλλων στοιχείων, προστεθούν στην επιφάνεια ή 

αντικαταστήσουν άτομα C του νανοσωλήνα, τότε δημιουργούνται θέσεις αυξημένης 

δραστικότητας. Έτσι, πάνω σε αυτές τις «ατέλειες» μπορεί να γίνει ισχυρή δέσμευση μεγαλύτερων 

μορίων ή ομάδων. Βασιζόμενοι σε αυτή την ιδιότητα, ο Terrones και οι συνεργάτες του[19] 

κατασκεύασαν ανιχνευτές αερίων αποτελούμενους από νανοσωλήνες άνθρακα εμπλουτισμένους 

με άζωτο (CNx). Σε αυτούς τους σωλήνες, άτομα Ν έχουν αντικαταστήσει άτομα C του 

εξαγωνικού δακτυλίου. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται στην επιφάνεια περιοχές με δομές 

παρόμοιες με την πυριδίνη, στις οποίες μπορούν να δεσμεύονται διάφορα αέρια, όπως CO2, O2 και 

ΝΗ3. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η δέσμευση μορίων στην επιφάνεια των σωλήνων επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στις ηλεκτρονικές τους ιδιότητες, όπως είναι η αγωγιμότητα. Αυτό μπορεί 

εύκολα να μεταφραστεί σε ηλεκτρονικό σήμα και έτσι κατασκευάστηκαν ανιχνευτές αερίων 

βασιζόμενοι σε νανοσωλήνες άνθρακα. 

Μια άλλη μελέτη[20] έδειξε ότι διάφορες πρωτεΐνες, όπως η φερριτίνη και η στρεπταβιδίνη, 

δεσμεύονται στην επιφάνεια των νανοσωλήνων Βορίου – Αζώτου (ΒΝ nanotubes). Για την 
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δέσμευση δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία κάποιας ομάδας στην επιφάνεια των σωλήνων, αλλά 

υποστηρίζεται ότι γινόταν απευθείας στην επιφάνεια των καθαρών νανοσωλήνων ΒΝ, είτε λόγω 

ισχυρών ηλεκτροστατικών έλξεων, είτε μέσω των αμινομάδων. Για να γίνει η δέσμευση έπρεπε να 

αναδεύεται το διάλυμα για τουλάχιστον 120 ώρες. Ο χρόνος αυτός μειώθηκε στις 24, όταν 

χρησιμοποιήθηκε κάποιο βοηθητικό αντιδραστήριο (PAHE = 1-pyrenebutiric acid N-

hydroxysuccinimide ester), το οποίο λόγω ισχυρών π – π αλληλεπιδράσεων «αγκιστρώθηκε» στην 

επιφάνεια του ΒΝ νανοσωλήνα. Στη συνέχεια οι πρωτεΐνες δεσμεύτηκαν  πάνω στα μόρια του 

PAHE. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσδεση των βιομορίων έγινε αρκετά γρηγορότερα καθώς και 

σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με τους καθαρούς ΒΝ σωλήνες.  

Στην περίπτωση των νανοσωλήνων C, η πρόσδεση των πρωτεϊνών γίνεται με τεχνικές 

παρόμοιες της προηγούμενης παραγράφου.[21, 22] Αρχικά, γίνεται αντίδραση του σωλήνων με μια 

επιφανειοδραστική ουσία. Λόγω, ισχυρών ηλεκτροστατικών π – π έλξεων η ουσία αυτή «κολλάει» 

στην επιφάνεια των σωλήνων. Στη συνέχεια, αυτές οι ουσίες μπορούν να ενωθούν επιλεκτικά με 

διάφορες πρωτεΐνες μέσω των αμινομάδων τους. Αλλάζοντας κάθε φορά την επιφανειοδραστική 

ουσία, μπορούμε να διαλέξουμε και ποια πρωτεΐνη θα συμπλοκοποιηθεί με τον νανοσωλήνα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα σύμπλοκα πεπτιδίων – νανοσωλήνων, που 

παρασκευάστηκαν από το ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας του πανεπιστημίου του Τέξας (Nanotech 

Institute, university of Texas at Dallas).[21, 23-25] Χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες κυκλικών 

πεπτιδίων, με μεγάλο ποσοστό αρωματικών αμινοξέων, οι οποίες τύλιγαν επιλεκτικά νανοσωλήνες 

μικρής διαμέτρου, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1.5.  

 
Εικόνα 1.5: Σχηματική αναπαράσταση των συμπλόκων κυκλικών πεπτιδίων – νανοσωλήνων. 
 

Λόγω ισχυρών π – π έλξεων τα αρωματικά αμινοξέα αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια των 

νανοσωλήνων, ενώ η παρουσία των υδρόφιλων ομάδων στην εξωτερική περιφέρεια προσφέρει 

μεγαλύτερη διαλυτότητα στο νερό.  

 Μεγάλης σημασίας επίσης είναι η χρήση των νανοσωλήνων για την επιλεκτική 

καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.[26] Αρχικά γίνεται διαλυτοποίηση των νανοσωλήνων με 

διάφορα φωσφολιπίδια ενωμένα με μόρια πολύ-αιθυλενο-γλυκόλης και φολικού οξέος ( CNTs – 
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PL – PEG – FA ) . Στη συνέχεια, οι νανοσωλήνες εισέρχονται επιλεκτικά σε καρκινικά κύτταρα, 

καθώς οι υποδοχείς των καρκινικών κυττάρων αναγνωρίζονται από την ομάδα PL – PEG – FA, 

όπως παριστάνεται στην Εικόνα 1.6. 

 
Εικόνα 1.6: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας εισαγωγής των τροποποιημένων νανοσωλήνων στα 
καρκινικά κύτταρα. 
 

Τέλος, με χρήση ακτινοβολίας εγγύς υπερύθρου ( Near IR) καταστρέφονται τα καρκινικά κύτταρα, 

ενώ παραμένουν ανέπαφα τα υγιή, καθώς δεν απορροφούν καθόλου σε αυτά τα μήκη κύματος. Σε 

αυτή την περιοχή ακτινοβολίας οι νανοσωλήνες απορροφούν ακτινοβολία με αποτέλεσμα την 

υπερθέρμανσή τους και την καταστροφή του άρρωστου κυττάρου. 

 Μια άλλη πιθανή εφαρμογή των νανοσωλήνων είναι σαν μεταφορείς φαρμάκων και 

πρωτεϊνών για θεραπευτικούς σκοπούς. Σε μια πρόσφατη εργασία[27] χρησιμοποιήθηκαν διάφορα 

στερεά προσροφητικά μέσα για να ελεγχθεί σε ποια ποσοστό απορροφάται από τον οργανισμό των 

πειραματόζωων η χορηγούμενη ερυθροποιητίνη. Παρατήρησαν ότι στην περίπτωση των 

νανοσωλήνων σαν προσροφητικό υλικό, η απορρόφηση ήταν η μέγιστη σε σχέση με φουλλερένια, 

ενεργό άνθρακα και πορώδες οξείδιο του πυριτίου. 

 

 
Εικόνα 1.7: Σχηματική αναπαράσταση των πιθανών τρόπων αλληλεπίδρασης νανοσωλήνων και 
ερυθροποιητίνης (EPO). 
 

 

Πιστεύεται ότι η πρωτεΐνη αλληλεπιδρά είτε με το εσωτερικό ή με το εξωτερικό της 

επιφάνειας, ή στον ενδιάμεσο μεταξύ των νανοσωλήνων χώρο. Παρόλα αυτά ο ακριβής 

μηχανισμός δράσης δεν έχει εξακριβωθεί. 
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 Μέχρι στιγμής, όλες οι μελέτες που έχουν αναφερθεί, αφορούν τη μη-δεσμική 

αλληλεπίδραση με νανοσωλήνες (non-covalent bonding). Δηλαδή, τα προστιθέμενα μόρια 

«αγκιστρώνονται» στην επιφάνεια των σωλήνων με ηλεκτροστατικές έλξεις. Αρκετές είναι και οι 

πειραματικές εργασίες για τη χημική τροποποίηση νανοσωλήνων με μόρια βιολογικής σημασίας. 

Η βασική αντίδραση τροποποίησης της επιφάνειας είναι μέσω της 1,3-διπολικής κυκλοπροσθήκης 

με υλίδια του αζομεθυνίου (azomethine ylides).[28-30] Στη συνέχεια μπορούν προστεθούν διάφορες 

αλληλουχίες αμινοξέων. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχτηκε η αλληλουχία των πεπτιδίων, που 

πιστεύεται ότι καταπολεμάει την αρρώστια των Ποδιών και Στόματος (Foot and Mouth disease 

virus). Έπειτα, οι τροποποιημένοι σωλήνες εισήλθαν σε κύτταρα που περιείχαν τον ιό αυτό. 

Τελικά, μόνο οι μεταλλαγμένοι νανοσωλήνες αντέδρασαν με τα αντισώματα. Παράλληλα, οι 

ανοσολογικές ιδιότητες της πεπτιδικής αλυσίδας παρέμειναν άθικτες και πλήρως ενεργές. 

 Παρόλο που τα τρία τελευταία παραδείγματα δείχνουν ότι οι τροποποιημένοι νανοσωλήνες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς, δεν έχει αποδειχτεί 

πλήρως αν οι νανοσωλήνες προκαλούν τοξικότητα στον οργανισμό. Σε περίπτωση εισπνοής της 

σκόνης, οι νανοσωλήνες συσσωρεύονται στους πνεύμονες, με βλαβερές συνέπειες, όπως δείχνουν 

μελέτες σε πειραματόζωα.[31, 32] Η μακροχρόνια εναπόθεση είναι πιθανό να προκαλέσει καρκίνο 

των πνευμόνων. Παρόλα αυτά, η τοξικότητα πιστεύεται ότι πηγάζει από τις ακαθαρσίες των 

νανοϋλικών άνθρακα.[33] Λόγω των διαφόρων συνθετικών μεθόδων, στα τελικά προϊόντα 

αναπόφευκτα περιέχονται μετάλλα, όπως σίδηρο, κοβάλτιο και νικέλιο, αλλά και ομάδες όπως οι 

καρβονυλικές (-C=O), οι καρβοξυλικές (-COOH) και οι υδροξυλομάδες (-ΟΗ). Η παρουσία αυτών 

των ομάδων ίσως προκαλεί την δημιουργία βλαβερών ριζών στον οργανισμό. Από την άλλη 

πλευρά, οι νανοσωλήνες και τα φουλλερένια έχουν μεγάλη δραστικότητα προς τις ρίζες. Έτσι, η 

παρουσία τους ίσως βοηθούσε στην «καταστολή» και ελάττωση των βλαβερών ριζών, όπως είναι 

οι ·ΟΗ και ·Ο2
-.[34] Το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν η μείωση της πιθανότητας για γενετικές 

μεταλλάξεις, λόγω βλαβών σε πρωτεϊνες και DNA από την παρουσία αυτών των ριζών. 

 Παράλληλα, μια θεωρητική μελέτη υπέθεσε ότι ίσως το φουλλερένιο προκαλεί βλάβες στο 

DNA σε μακροχρόνια κλίμακα. Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής έδειξαν ότι το C60 σε 

υδατικό περιβάλλον δεσμεύεται ισχυρά σε μόρια DNA μονής και διπλής έλικας.[35] Στην 

περίπτωση του Β-DNA, η δομή της διπλής έλικας δεν διαταράσσεται καθόλου. Αντίθετα στο Α-

DNA παρατηρούνται μεγάλες παραμορφώσεις στο σχήμα της διπλής έλικας, ενώ επίσης διασπά 

τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των βάσεων στα άκρα της έλικας. Επιπλέον, ακόμα ισχυρότερη 

δέσμευση υπάρχει όταν δημιουργηθεί κάποιο ελάττωμα στο DNA, με την απομάκρυνση ενός 

νουκλεοτιδίου. Σε μακροχρόνια κλίμακα, ίσως δημιουργηθούν γενετικές ανωμαλίες, καθώς το 

DNA δεν θα μπορεί να αυτο-επισκευαστεί. 

 Πέρα από αυτή την μελέτη, ελάχιστες εργασίες υπάρχουν με θέμα τις αλληλεπιδράσεις 
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νανοσωλήνων άνθρακα με μόρια βιολογικής σημασίας. Αντίθετα, πολλές είναι οι αναφορές για τις 

αντιδράσεις σωλήνων με άτομα,[36] οργανικά μόρια[37-42] και κυκλοπροσθήκες.[43, 44] Παρόλα αυτά 

δεν ξεκαθαρίζεται ο τύπος αλληλεπίδρασης μεταξύ νανοσωλήνων και βιο-μορίων.  

 

 

1.Δ) Σκοπός της εργασίας 
 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωλήνων 

και διαφόρων αμινοξέων. Η μελέτη μας ξεκινάει από τη γλυκίνη, που είναι το βασικό αμινοξύ και 

συμμετέχει σε σημαντικές διαδικασίες, όπως είναι η σύνθεση της αίμης ή ως νευροδιαβιβαστής.[45, 

46] Θα εξεταστεί η αλληλεπίδραση της ουδέτερης και της ρίζας γλυκίνης με νανοσωλήνες και 

φουλλερένια άνθρακα. Έπειτα θα επεκταθούμε στο αμέσως επόμενο αμινοξύ μετά τη γλυκίνη, την 

αλανίνη. Βασικό εργαλείο για την μελέτη των αντιδράσεων είναι η θεωρία του συναρτησιακού της 

πυκνότητας ( DFT – Density Functional Theory). Η DFT είναι το υψηλότερο επίπεδο θεωρίας το 

οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε συστήματα τέτοιου μεγέθους. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα 

της DFT, θα σχεδιαστεί ένα Πεδίου Δυνάμεων (Force Field) κατάλληλο να περιγράψει τις 

αντιδράσεις μεταξύ των αμινοξέων και των νανο-υλικών άνθρακα. 

Στη συνέχεια θα μελετηθεί η τυροσίνη, που ανήκει στην κατηγορία των αρωματικών 

αμινοξέων. Η τυροσίνη αποτελεί σημαντική δομική μονάδα σε πολυπεπτίδια και πρωτεΐνες.[45, 46] 

Ο αρωματικός δακτύλιος περιέχει απεντοπισμένα π ηλεκτρονιακά νέφη, που τους επιτρέπει να 

αλληλεπιδρούν με άλλα π συστήματα και να μεταφέρουν ηλεκτρόνια. Επίσης, η τυροσίνη 

χρησιμοποιείται στο αρχικό και σημαντικότερο στάδιο σύνθεσης της ντοπαμίνης, ενός 

νευροδιαβιβαστή που χρησιμοποιείται στην θεραπεία της νόσου του Parkinson. Τέλος, παράλληλα 

με τη θεωρητική εργασία, έγινε και πειραματική μελέτη από την ομάδα του κ. Γουρνή του 

τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτή την μελέτη 

η ρίζα της τυροσίνης συμπλοκοποιήθηκε με φουλλερένια και νανοσωλήνες άνθρακα. Τα 

θεωρητικά αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με τα πειραματικά, όσον αφορά τη δομή των 

συμπλόκων αλλά και το σπιν λόγω του ασύζευκτου ηλεκτρονίου. 

Τέλος, θα διερευνηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ γλυκίνης και νανοσωλήνων SiC. Αυτές 

οι μονοδιάστατες δομές του καρβιδίου του πυριτίου αποτελούν νέα υλικά, και μέχρι στιγμής δεν 

υπάρχει καμιά μελέτη για την δέσμευση βιο-μορίων πάνω στην επιφάνειά τους. 
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Κεφάλαιο 2 – Υπολογιστικές προσεγγίσεις. 
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Κεφάλαιο 2 – Υπολογιστικές προσεγγίσεις. 
 

 Για την προσομοίωση των μοριακών συστημάτων δυο βασικές κατηγορίες υπολογιστικών 

προσεγγίσεων υπάρχουν: 

A) η Μοριακή Μηχανική – Δυναμική. Σε αυτή την κατηγορία μεθόδων, η ενέργεια και η δομή 

των μορίων υπολογίζονται με βάση ορισμένους εμπειρικούς κανόνες. Σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται απλά δυναμικά αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων, όπως δυναμικά έκτασης 

δεσμών, κάμψεις γωνιών, ηλεκτροστατικών έλξεων, αλληλεπιδράσεων van der Waals κ.α. Τα 

δυναμικά αυτά έχουν παραμετροποιηθεί για ορισμένες κατηγορίες ατόμων και επομένως δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν μόρια που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες. Λόγω 

της απλότητας των εξισώσεων, οι μέθοδοι μοριακής μηχανικής είναι πολύ γρήγορες και απαιτούν 

ελάχιστη υπολογιστική ισχύ σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους της κβαντικής μηχανικής. 

 

B) οι μέθοδοι Κβαντικής Μηχανικής. Σε αυτές λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονιακή δομή και 

λύνεται η εξίσωση Schrodinger για όλα τα ηλεκτρόνια των πυρήνων. Για τη χρήση αυτών των 

μοντέλων απαιτούνται μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ σε σχέση με την μοριακή 

μηχανική. Υπάρχουν δυο κατηγορίες μεθόδων κβαντικής μηχανικής:  

i) οι ημι-εμπειρικές μέθοδοι, όπου κάποια από τα δεδομένα είναι παραμετροποιημένα. Βασικές ημι-

εμπειρικές μέθοδοι είναι οι MINDO, PM3, AM1, Huckel κ.α. 

ii) οι από πρώτες αρχές (ab initio) μέθοδοι, στις οποίες δεν εισάγεται καμιά παράμετρος. Σημείο 

εκκίνησης των ab initio μεθόδων είναι η θεωρία Hartree-Fock, στην οποία θεωρείται ότι το κάθε 

ηλεκτρόνιο κινείται σε ένα μέσο δυναμικό που ορίζουν τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια. Περαιτέρω 

βελτίωση στη Hartree-Fock, δίνουν οι υψηλής ακρίβειας μέθοδοι που υπολογίζουν τον 

ηλεκτρονιακό συσχετισμό. Τέτοιες post-HF μέθοδοι είναι η θεωρία διαταραχών (Perturbation 

Theory δεύτερη, τρίτης τάξης – MP2, MP3), η θεωρία συζευγμένου συσσωματώματος (Coupled 

Cluster) και η θεωρία αλληλεπίδρασης διαμόρφωσης (Configuration Interaction – CI) 

και iii) οι μέθοδοι που βασίζονται στη θεωρία του συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

(Density Functional Theory – DFT), που αναπτύχθηκε αρχικά από την Φυσική Στερεάς 

Κατάστασης. 

 

 Η ολοένα αυξανόμενη υπολογιστική ισχύς (κάθε 18 μήνες διπλασιάζεται η υπολογιστική 

δύναμη) δεν μπορεί να υπερκαλύψει τις ανάγκες για εκτέλεση υπολογισμών υψηλής ακρίβειας σε 

μεγάλα συστήματα. Πρακτικά, ακριβείς post-HF μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε μικρά 

μόρια. Για αυτό το λόγο, η DFT αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην μελέτη μοριακών συστημάτων 

στη χημεία, όπως είναι οι ενώσεις συναρμογής και τα μεταλλικά σύμπλοκα. Η DFT συνεχίζει 
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ακόμα και σήμερα να εξελίσσεται με την εισαγωγή νέων συναρτησιακών ανταλλαγής-συσχέτισης, 

τη βελτιστοποίηση των συναρτήσεων βάσης αλλά και στην εφαρμογή νέων αλγορίθμων. Βασικός 

σκοπός σε όλες τις περιπτώσεις είναι η καλύτερη περιγραφή των μοριακών συστημάτων σε 

λιγότερο χρόνο, χωρίς την ελάττωση της ακρίβειας των υπολογισμών. 
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2.Α) Εισαγωγή στην Μοριακή Μηχανική 

 

 Η μοριακή μηχανική αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο της υπολογιστικής χημείας. Με 

τη χρήση της μπορούμε να αποκτήσουμε σε ελάχιστο χρόνο σημαντικές πληροφορίες για διάφορες 

δομές, οσοδήποτε μικρές ή μεγάλες. Σε αρκετές περιπτώσεις, η Μοριακή Μηχανική δίνει καλής 

ακρίβειας αποτελέσματα για ενέργειες δεσμών και συχνότητες δόνησης μορίων. 

 Η βασική διαφορά ανάμεσα στην κβαντική και μοριακή μηχανική είναι ο τρόπος 

υπολογισμού της ηλεκτρονιακής ενέργειας. Η δεύτερη θεωρεί ότι οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης στα 

μόρια είναι το άθροισμα κάποιων εμπειρικών κανόνων. Αντίθετα στη δεύτερη, οι ιδιότητες των 

μορίων πηγάζουν από την επίλυση της ηλεκτρονιακής εξίσωσης του Schrodinger. 

 Η βασική αρχή είναι ότι οι δυνάμεις μεταξύ των ατόμων στα μόρια μπορούν να 

περιγραφούν σαν το άθροισμα κάποιων επιμέρους δυνάμεων, όπως είναι οι εκτάσεις δεσμών, οι 

κάμψεις γωνιών, οι στρέψεις γύρω από δίεδρες γωνίες, οι ηλεκτροστατικές έλξεις κ.α: 

 

conjugatecoulombvdWaalstorsionbendanglestretchbondFIELDFORCE EEEEEEE +++++= −− . (1) 

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το δυναμικό ΜΜ3.[47] Αναλυτικά, για το πεδίο 

δυνάμεων ΜΜ3 οι όροι της εξίσωσης (1) είναι οι εξής: 

(i) Ebond-strecth είναι η δυναμική ενέργεια λόγω της έκτασης των δεσμών και περιγράφεται από 

δυναμικό αρμονικού ταλαντωτή, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και όροι ανώτερης τάξης. Η 

εξίσωση έχει τη μορφή:  

[ ]2
00

2
0 )()(1)( rrBrrArrKE bstretchbond −+−−−=−  (2) 

, όπου Kb είναι η σταθερά έκτασης του δεσμού και r είναι η παραμόρφωση του δεσμού από το 

μήκος ισορροπίας r0.  ( A, B και C σταθερές) 

 

(ii) Eangle-bend είναι η δυναμική ενέργεια λόγω της κάμψης της γωνίας θ που ορίζουν 3 συνεχόμενα 

άτομα με δεσμούς μεταξύ τους. Στο δυναμικό αυτό περιέχονται και όροι ανώτερης τάξης. 

])()()()(1[)( 4
0

3
0

2
00

2
0 θθθθθθθθθθθ −+−−−+−−−=− DCBAKE bendangle  (3) 

, όπου Κθ είναι η σταθερά κάμψης της γωνίας θ από την τιμή ισορροπίας θ0. 

 

(iii) Etorsion είναι η ενέργεια στρέψης γύρω από μια δίεδρη γωνία ω που σχηματίζουν 4 συνεχόμενα 

άτομα, στα οποία παρεμβάλλονται 3 δεσμοί.  

)3cos1(
2

)2cos1(
2

)cos1(
2

321 ωωω ++−++=
VVVEtorsion  (4) 
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, όπου V1, V2, V3 είναι φράγματα δυναμικού για την περιστροφή γύρω από τη δίεδρη γωνία. 

 

(iv) EvdWaals είναι οι αλληλεπιδράσεις, μεταξύ δυο ατόμων που δεν σχηματίζουν δεσμό μεταξύ τους, 

λόγω δυνάμεων van der Waals. 

{ })]/(exp[)/( 6
vvvdWaals rrCBrrAE −+= ε  (5) 

, όπου ε είναι η διηλεκτρική σταθερά, r είναι η απόσταση και rv είναι το άθροισμα των ακτίνων van 

der Waals των δυο ατόμων. 

 

(v) Ecoulomb είναι οι ηλεκτροστατικές έλξεις λόγω φορτίων και έχει την μορφή: 

r
qqkEcoulomb

21=  (6) 

(vi) Προκειμένου να περιγράφονται σωστά οι τερματικοί δεσμοί των μορίων, έχουν συμπεριληφθεί 

στο δυναμικό και κάποιοι όροι που περιγράφουν την σύζευξη μεταξύ της: α) έκτασης δεσμού – 

κάμψης γωνίας, β) έκτασης δεσμού – δίεδρης στρέψης και γ) κάμψης γωνίας – γωνίας. 

bendbendstretchtorsionbendstretchconjugate EEEE −−− ++=  (7) 

 (α) [ ] )()()( 00 θθθ −′−′+−=− obbendstretch llllKE  (8) 

 (β) )3cos1)()(2/( 0 ωω +−=− llKE bstretchtorsion  (9) 

 (γ) ))(( 00 θθθθθθ ′−′−= ′− KE bendbend  (10) 

 

Οι όροι 2 – 4 και 8 – 10 αποκαλούνται και ως «δεσμικοί» καθώς περιγράφουν αλληλεπιδράσεις σε 

άτομα που έχουν οριστεί δεσμοί μεταξύ τους, ενώ οι όροι 5 – 6 «μη-δεσμικοί». 
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2.Β) Εισαγωγή στη θεωρία DFT 
 
2.Β.1  Μοντέλα Hartree  και Hartree-Fock[48] 

 

Η μέθοδος Hartree-Fock ξεκινά από την θεώρηση της αλληλεπίδρασης του κάθε 

ηλεκτρονίου του συστήματος με όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια και τους πυρήνες. O “ακριβής” 

πολυηλεκτρονιακός Χαμιλτονιανός τελεστής της εξίσωσης Schrodinger που περιγράφει το 

σύστημα μπορεί να γραφεί, χωρίς να είναι όμως γνωστή η ακριβής μορφή της πολυηλεκτρονιακής 

κυματοσυνάρτησης. Η θεωρία Hartree εισάγει την απλούστερη δυνατή προσέγγιση για να την 

εκφράσει: ένα γινόμενο μονοηλεκτρονιακών κυματοσυναρτήσεων. Το κάθε ηλεκτρόνιο κινείται 

στο δικό του τροχιακό υπό την επίδραση ενός μέσου πεδίου που οφείλεται σε όλα τα υπόλοιπα 

ηλεκτρόνια απ΄ τη μια, το δυναμικό Hartree, και στους πυρήνες από την άλλη (Προσέγγιση 

Κεντρικού ή Μέσου Πεδίου (Central οr Mean Field Approximation)). Οι υπολογισμοί στηρίζονται 

στη θεωρία των μεταβολών και συνεχίζονται μέχρις ότου επιτευχθεί αυτοσυνέπεια. Τα 

αποτελέσματα όμως, που δίνει η μέθοδος δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Για παράδειγμα, 

προβλέπει ότι σε ένα ουδέτερο σύστημα με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο π.χ. ένα στερεό, δεν 

υπάρχει ενέργεια σύνδεσης των ηλεκτρονίων με αυτό, πράγμα που δεν ισχύει. 

Στη βελτιωμένη προσέγγιση Ηartree-Fock λαμβάνεται υπόψη μια επιπλέον παράμετρος: η 

Αρχή του Pauli. Έτσι, το γινόμενο της Hartree γενικεύεται σε ένα άθροισμα τέτοιων γινομένων με 

εναλλασσόμενο πρόσημο (συμβατικά γράφεται με τη μορφή ορίζουσας Slater) οπότε εξασφαλίζεται 

η απαίτηση της αντισυμμετρικότητας της κυματοσυνάρτησης. Ταυτόχρονα, ικανοποιείται η 

ομώνυμη Απαγορευτική Αρχή (ηλεκτρόνια με το ίδιο σπιν αποφεύγουν το ένα το άλλο). Μπορεί να 

θεωρηθεί ότι κάθε ηλεκτρόνιο περιβάλλεται από μια περιοχή στο χώρο, γνωστή σαν “οπή 

ανταλλαγής” (exchange or Fermi hole) η οποία είναι απογυμνωμένη από ηλεκτρόνια με το ίδιο spin. 

Η παρουσία της οπής αυτής έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται οι απωστικές δυνάμεις Coulomb 

μεταξύ των ηλεκτρονίων με το ίδιο σπιν, δρώντας έτσι γι αυτά σαν ένα ενεργό ελκτικό δυναμικό 

(exchange potential), οπότε σταθεροποιείται το σύστημα και βελτιώνονται τα αποτελέσματα της 

Hartree. 

 

Μονοηλεκτρονιακές Εξισώσεις Ηartree 

 

 
(11)
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O τελευταίος όρος στη δεύτερη έκφραση είναι η ενέργεια ανταλλαγής (exchange energy), ενώ το si 

αναφέρεται στο σπιν. Ο όρος αυτός είναι μη μηδενικός μόνο στις περιπτώσεις ηλεκτρονίων με 

όμοιο σπιν. 

Οι συμβατικοί ab-initio HF υπολογισμοί χρησιμοποιούν σαν προσέγγιση της 

κυματοσυνάρτησης μια και μόνο Slater ορίζουσα. Στη γλώσσα της Κβαντικής Χημείας, τέτοιοι 

υπολογισμοί αναφέρονται σαν “υπολογισμοί σε επίπεδο SCF” λόγω της διαδικασίας που 

ακολουθείται για τη λύση των εξισώσεων Hartree-Fock. Πιο ακριβείς προσεγγίσεις με τη μορφή 

μιας σειράς τέτοιων οριζουσών οδηγούν στις λεγόμενες correlated ή post-HF μεθόδους.  

 Λόγω της μαθηματικής φύσης της προσέγγισης ΗF, οι συναρτήσεις τύπου Gauss 

αποδείχτηκαν οι πιο αποτελεσματικές και ίσως οι πιο πρακτικές για την περιγραφή των 

μονοηλεκτρονιακών κυματοσυναρτήσεων. Από τον καιρό που ανακαλύφθηκαν (Boys, 1950) 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις HF μεθόδους, για περίπου μισό αιώνα, ενώ τεράστια έρευνα 

γίνεται για την ανάπτυξη των λεγόμενων “optimal” Gaussian Basis Sets. Η ποιότητα των βάσεων 

φαίνεται να είναι το μέσο ελέγχου της αναλογίας ταχύτητας και ακρίβειας των υπολογισμών. 

Έχουν γίνει λοιπόν οι ακόλουθες παρατηρήσεις. Για πολλά μόρια, όπως π.χ. Η2, Η2Ο, CH4, 

C2H6, C6H6, CO, N2 και ΝΗ3 οι προβλεπόμενες τιμές των ενδοατομικών αποστάσεων και γωνιών 

πλησιάζουν εκπληκτικά τις πειραματικές. Ακόμα και οι δονητικές συχνότητες (λαμβάνονται μέσω 

της κλίσης της καμπύλης της ολικής ενέργειας συναρτήσει των αποστάσεων των πυρήνων) 

διαφέρουν μόνο κατά 10% περίπου. Ωστόσο οι τιμές όσον αφορά τις ολικές ενέργειες είναι 

λιγότερο ικανοποιητικές. Θεωρητικά, π.χ. η διαφορά ανάμεσα στην ολική ενέργεια ενός μορίου N2 

και σε αυτές που αντιστοιχούν σε δύο ξεχωριστά άτομα Ν θα έπρεπε να δίνει την ενέργεια 

σύνδεσης του μορίου. Βρέθηκε τελικά ότι οι τιμές της ολικής ενέργειας ήταν εξαιρετικά ευαίσθητες 

στην ποιότητα των συναρτήσεων βάσης και ότι ακόμα και με μεγάλα σύνολα βάσεων η συμφωνία 

ανάμεσα στη θεωρία και το πείραμα δεν ήταν ικανοποιητική. Γενικά φαίνεται ευκολότερη η εύρεση 

της σωστής γεωμετρίας από τη λήψη σωστών ενεργειακών αποτελεσμάτων.  

Επιπλέον, ενώ οι ΗF μέθοδοι φαίνονταν ευρέως εφαρμόσιμοι, υπήρχαν συστήματα όπου 

αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα ένα μόριο F2 προβλέπεται να είναι λιγότερο 

σταθερό απ’ ότι δύο απομονωμένα άτομα F. Ο προσδιορισμός της γεωμετρίας και των δονητικών 

χαρακτηριστικών στο O3 αποδείχτηκε ακόμα πιο δύσκολος. Παρόλα αυτά, μπορεί οι (απόλυτες) 

(12) 
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ενέργειες σύνδεσης να είναι πρόβλημα , οι σχετικές όμως ενέργειες, π.χ. μεταξύ δύο διαφορετικών 

μορφών του ίδιου μορίου ή μεταξύ δύο ισομερών, είναι συχνά ακριβείς στο όριο των 10 kJ/mol 

(περίπου 0.1 eV) ή καλύτερα. 

Μέχρι αυτό το σημείο βέβαια, η θεωρία HF είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως σε μικρά μόρια. Το 

πεδίο των στερεών και των επιφανειών αποτελούσε για χρόνια αντικείμενο των φυσικών της 

Στερεάς Κατάστασης. Η πρόβλεψη ενεργειακών διαφορών είναι δυνατή μόνο αν η γεωμετρία 

ισορροπίας των μορίων μπορεί να προσδιοριστεί καλά. Η λεπτομερής παρακολούθηση όλων των 

δυνατών θέσεων των πυρήνων στο χώρο είναι δυνατή μόνο για πολύ απλά μόρια. Για τη 

βελτιστοποίηση της γεωμετρίας μεγαλύτερων μορίων χρειάζονται άλλες πιο πολύπλοκες τεχνικές.     

Εξάλλου, σε μεγάλα μόρια το πρόβλημα των αλληλεπιδράσεων και της συσχετισμένης 

κίνησης των ηλεκτρονίων είναι εντονότερο. Στη Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης και την 

Κβαντική Χημεία των μεγάλων ατομικών και μοριακών συστημάτων αυτό είναι το λεγόμενο 

“πρόβλημα των πολλών σωμάτων”. Οι διάφορες συσχετίσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων του 

συστήματος χαρακτηρίζονται είτε σαν μικρής εμβέλειας (short range) είτε σαν μεγάλης (long range). 

Οι δεύτερες μπορούν σχετικά εύκολα να αναπαρασταθούν με προσεγγίσεις όπως αυτή του μέσου 

πεδίου στη θεωρία ΗF. Οι δε πρώτες έχουν να κάνουν με την περιοχή γύρω από το κάθε άτομο (ή 

καλύτερα γύρω από κάθε ηλεκτρόνιο) του μορίου ή του στερεού και είναι πολύ πιο δύσκολο να 

παρασταθούν. Σε μεγάλο βαθμό, το κεντρικό πρόβλημα είναι η αναζήτηση τρόπων ώστε να 

εισαχθούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια οι συσχετίσεις μικρής εμβέλειας στην 

προσέγγιση μέσου πεδίου. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις συστημάτων, ειδικά στη Στερεά 

Κατάσταση (όπως οι υψηλών θερμοκρασιών υπεραγωγοί), όπου οι συσχετίσεις είναι τόσο ζωτικής 

σημασίας (γιατί είναι πολύ ισχυρές) αλλά και τόσο δύσκολο να εισαχθούν στους υπολογισμούς ώστε 

τα αποτελέσματα κάθε άλλο παρά αξιόπιστα είναι. 
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2.Β.2  Post-HF και Density Functional μέθοδοι[49-51] 

 
Καθώς εξελισσόταν η Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία αναπτύχθηκαν διάφορες 

μέθοδοι, οι οποίες η κάθε μια σε ορισμένο βαθμό και με τον τρόπο της, εισάγουν στο πρόβλημα τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων του συστήματος και την επίδραση που έχουν αυτές στην 

επίλυση της εξίσωσης Schrodinger.  

Η πρώτη μεγάλη κατηγορία τέτοιων μεθόδων είναι οι λεγόμενες Post-HF μέθοδοι με πιο 

γνωστές τις ακόλουθες: Configuration Interaction (CI), Quadratic Configuration Interaction (QCI), 

Coupled Cluster (CC), Moller-Plesset Perturbation Theory (MP), GAUSSIAN 2 (G2).  

Παρόλο που οι μέθοδοι αυτές αποτελούν σαφείς και αποτελεσματικές βελτιώσεις της ΗF 

θεωρίας έχουν και αυτές κάποιο όριο εφαρμογής. Στις CI μεθόδους για παράδειγμα, όπου η 

πολυηλεκτρονιακή κυματοσυνάρτηση εκφράζεται μέσω, όχι μιας, αλλά μιας ολόκληρης σειράς 

Slater οριζουσών έχουμε τελικά σύγκλιση στην ακριβή λύση αλλά με δραματικά αυξανόμενες 

απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και χρόνο. 

Γενικά, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να 

ικανοποιεί μια υπολογιστική μέθοδος ώστε να θεωρείται αποτελεσματική και ακριβής για 

εφαρμογή σε οποιοδήποτε σύστημα. Μια τέτοια μέθοδος οφείλει να είναι: 

• Καλά ορισμένη – να δίνει μια συνεχή δυναμική επιφάνεια και μια μοναδική τιμή της 

ενέργειας για δεδομένη διάταξη των πυρήνων 

• Συνεπής ως προς μέγεθος. 

• Ακριβής όταν εφαρμόζεται σε σύστημα δύο ηλεκτρονίων 

• Εύχρηστη. Το απαιτούμενο υπολογιστικό κόστος να αυξάνει σχετικά αργά με το μέγεθος 

του υπό μελέτη συστήματος 

• Αποτελεσματική. Όσο το δυνατόν πιο κοντά στα πραγματικά (πειραματικά) δεδομένα. 

 

 

Δυστυχώς, καμία από τις Post-HF μεθόδους δεν ικανοποιεί όλα τα παραπάνω κριτήρια. 

 Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία μεθόδων και η οποία δίνει τα πιο ικανοποιητικά μέχρι στιγμής 

αποτελέσματα ιδιαίτερα σε μεγάλα (πολυηλεκτρονιακά και κατ’επέκτασην πολυατομικά) 

συστήματα είναι οι Density Functional μέθοδοι, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία 

χρόνια και βελτιώνονται συνεχώς. Όσο για το αν ικανοποιούν ή όχι το σύνολο των παραπάνω 

κριτηρίων  αυτό εξακολουθεί να είναι υπό μελέτη.  
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2.Β.3  Βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας DFT[49-51] 

 

Οι διάφορες υπολογιστικές τεχνικές οι οποίες βασίζονται στη θεωρία του Συναρτησιακού 

της Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας, αναπτύχθηκαν κυρίως χάρη στην εντατική έρευνα των κβαντικών 

φυσικών κατά τη δεκαετία του 1920 (μοντέλο Thomas-Fermi-Dirac), και αργότερα, χάρη στη 

θεμελιώδη δουλειά στα πλαίσια της Κβαντικής Χημείας από τον Slater κατά τη δεκαετία του ’50.  

Οι θεωρίες Hartree και Hartree-Fock που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής βασίζονται στη 

μέθοδο των μεταβολών. Παρότι πρόκειται για ισχυρό μαθηματικό εργαλείο, η επιτυχία της μεθόδου 

αυτής στηρίζεται αποκλειστικά στη σωστή εκλογή των παραμέτρων βάσει των οποίων θα λυθεί το 

πρόβλημα (στην προκειμένη περίπτωση η ελαχιστοποίηση της ενέργειας). Αν πάρουμε για 

παράδειγμα ένα σώμα που πέφτει μέσα σε μια κοιλότητα, τότε το ύψος από το κατώτερο σημείο 

της κοιλότητας (και όχι π.χ. η θερμοκρασία του περιβάλλοντος) είναι μια καλή μεταβλητή βάσει 

της οποίας θα αναζητηθεί το ενεργειακό ελάχιστο. Ομοίως, στο κβαντομηχανικό πρόβλημα που 

εξετάζουμε, όσο καλύτερη είναι η μορφή της κυματοσυνάρτησης (όσο πιο πολύ ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα), τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα πάρουμε από τη μεταβολική προσέγγιση. 

Γι αυτό και στη HF η αντισυμμετρική κυματοσυνάρτηση βοηθά στην περιγραφή της 

αλληλεπίδρασης ανταλλαγής (exchange interaction) και δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε μικρά 

συστήματα, κάτι που δε γίνεται με την κυματοσυνάρτηση-γινόμενο της Hartree. Όμως είναι 

φανερή η αποτυχία και των δύο αυτών μοντέλων σε μεγάλα συστήματα, μια και δεν υπάρχουν 

αρκετά καλές προσεγγιστικές μορφές της κυματοσυνάρτησης απ’ όπου μπορεί να γίνει εκκίνηση. 

Και πράγματι, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η έκφραση της ολική κυματοσυνάρτηση με βάση  

μονοηλεκτρονιακές κυματοσυναρτήσεις είναι απόλυτα σωστή υπόθεση (ή έστω η πιο σωστή).  

H προσέγγιση DFT έχει σαν βασικό πυρήνα της, την αναπαράσταση της ηλεκτρονιακής 

αλληλεπίδρασης – συσχέτισης μέσω γενικευμένων συναρτησιακών της ηλεκτρονιακής πυκνότητας.  

 

 

2.Β.3.i Η έννοια της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

 

Όπως είναι γνωστό, από τη στιγμή που θα προσδιοριστεί η κυματοσυνάρτηση Ψ για συγκεκριμένη 

κατάσταση του συστήματος, μπορεί να υπολογιστεί η αναμενόμενη τιμή οποιασδήποτε φυσικής 

ποσότητας με χρήση του αντίστοιχου κβαντομηχανικού τελεστή. Η ποσότητα: 

|Ψ(r1,r2,...,rN)|2dV1 dV2... dVN = Ψ*(r1,r2,...,rN) Ψ(r1,r2,...,rN) dV1 dV2... dVN
          (13) 
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ρ(r) = N ∫∫...∫ | Ψ (r1, r2, ... rN) |2 dr2 dr3... drN 

 
                                    N – 1                                       N – 1 

 
Εικόνα 2.1: Το στοιχείο όγκου για ένα σωματίδιο 
 

 

δίνει την πιθανότητα το ηλεκτρόνιο 1 να βρίσκεται στο στοιχείο όγκου dV1 γύρω από το σημείο 

που προσδιορίζεται μέσω του r1, το ηλεκτρόνιο 2 μέσα στο στοιχείο όγκου dV2 γύρω από το σημείο 

που προσδιορίζεται μέσω του r2 κ.ο.κ. Αν η Ψ περιγράφει ένα σύστημα που περιέχει ένα μόνο 

ηλεκτρόνιο, τότε το |Ψ(r)|2dV δίνει την πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο μέσα στο στοιχείο 

όγκου dV γύρω από το σημείο r. Σε καρτεσιανές συντεταγμένες dV=dxdydz (βλ. Εικόνα 2.1). 

Ολοκληρώνοντας τώρα την Ψ σε όλο το χώρο για όλες τις μεταβλητές (δηλαδή αθροίζοντας τις 

πιθανότητες σε όλα τα στοιχεία όγκου dVi) λαμβάνεται η πιθανότητα εύρεσης των ηλεκτρονίων 

οπουδήποτε στο χώρο (με την προϋπόθεση ότι η Ψ είναι κανονικοποιημένη). 

 Κατ’ επέκταση, είναι εύκολο να εκφραστεί η ηλεκτρονιακή πυκνότητα με βάση αυτή την 

ποσότητα. Είναι: 

                                                  ρ(r) = N 〈 Ψ | δ (r-ri〉 | Ψ 〉                                (14) 

όπου Ν ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων του συστήματος και δ(r) η συνάρτηση του Dirac η 

εισαγωγή της οποίας ανάγει την προηγούμενη έκφραση σε ολοκλήρωση πάνω στα διανύσματα 

θέσης ri όλων των ηλεκτρονίων εκτός από ένα. Ποιο είναι αυτό δεν έχει σημασία μια και τα 

ηλεκτρόνια είναι μη-διαχωρίσιμα. Έτσι, 

 

 

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι στην περίπτωση μιας κυματοσυνάρτησης, η οποία 

περιγράφει ένα σύστημα ενός μόνο ηλεκτρονίου (και μόνο τότε!) είναι 

       ρ(r) = Ψ* (r) Ψ(r) = |Ψ (r)|2 = |Ψ〉 〈Ψ|                      (16) 
 
δηλαδή η ηλεκτρονιακή πυκνότητα και η πυκνότητα πιθανότητας να βρούμε ένα ηλεκτρόνιο κάπου 

στο χώρο ταυτίζονται.  

 Το δυναμικό Hartree, όπως αναφέρθηκε, αναφέρεται στην αλληλεπίδραση του κάθε 

(15) 
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ηλεκτρονίου με τη μέση τιμή της πυκνότητας των υπολοίπων. Αν είναι γνωστές οι 

μονοηλεκτρονιακές κυματοσυναρτήσεις φi(r), τότε μπορεί να εκφραστεί για κάθε ηλεκτρόνιο i η 

πυκνότητα που αντιστοιχεί σ’ αυτό. Είναι:  

ρi(r) = | φi (r) |2       (17) 
Η συνολική πυκνότητα όλων των ηλεκτρονίων είναι: 
 

 

Βέβαια, το kοστό ηλεκτρόνιο δεν αλληλεπιδρά με τον εαυτό του. Επομένως, η σωστή ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα με την οποία αλληλεπιδρά είναι: 

 

 

 

 

2.Β.3.ii Θεωρήματα των Ηohenberg και Kohn[52, 53] 

 

 Για πολλά χρόνια, η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας για την περιγραφή  του 

υπό μελέτη πολυηλεκτρονιακού συστήματος στηριζόταν μάλλον στη φυσική διαίσθηση των 

ερευνητών ότι κάτι τέτοιο έχει λογική βάση, παρά στην αυστηρή απόδειξη ότι μπορεί να γίνει. Η 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα σαν έννοια είναι περισσότερο ελκυστική επειδή είναι πιο εύχρηστη από 

την κυματοσυνάρτηση που περιγράφει το σύστημα των Ν ηλεκτρονίων. Η μεν δεύτερη είναι 

συνάρτηση με 3Ν μεταβλητές (ή 4Ν αν ληφθεί υπόψιν και το σπιν) ενώ η δεύτερη μόνο τριών. 

Εξαρτάται μόνο από τα x, y, z, ενώ αν ληφθεί υπόψιν και το σπιν μπορούν κάλλιστα να οριστούν 

δύο  πυκνότητες: μία για τα ηλεκτρόνια με σπιν πάνω ρ↑(r) και μία για τα ηλεκτρόνια με σπιν κάτω 

ρ↓(r). Έτσι, με τη χρήση του ρ(r) σαν βασική μεταβλητή στη μεταβολική προσέγγιση 

επιταχύνονται οι υπολογισμοί. Βέβαια, αυτό δεν είναι αυτοσκοπός. πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι 

μπορούν να προκύψουν και καλύτερα αποτελέσματα (ή απλώς καλά, στις περιπτώσεις όπου δεν 

ήταν δυνατό μέχρι στιγμής να υπάρξουν αποτελέσματα). 

 Αυτό επιβεβαιώθηκε το 1964 από τους Hohenberg και Kohn οι οποίοι απέδειξαν δύο 

βασικά θεωρήματα: 

 

Θεώρημα 1ο: Για μια μη-εκφυλισμένη βασική κατάσταση ενός στάσιμου κβαντομηχανικού 

συστήματος, το Vext(r) ορίζεται μονοσήμαντα (εκτός μιας προσθετικής σταθεράς) μέσω της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας ρ(r). Η ολική ενέργεια Ε και οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, μπορούν να 

∑
Ν

=1ι
ρtot(r) =          ρi(r)  =        | φi (r) |2∑

Ν

=1ι

(18) 

∑
Ν

=1ι
ρ(k) (r) = ρtot(r) – ρk(r) = (     ρi(r)) -  | φi (r) |2  =             | φi (r) |2 ∑

Ν

=1ι

 

i ≠ k 

(19) 
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υπολογιστούν με βάση την πυκνότητα και μόνο. Συγκεκριμένα, κάθε μια από  τις ιδιότητες αυτές 

μπορεί να εκφραστεί με ένα και μοναδικό συναρτησιακό του ρ(r). 

 

Θεώρημα 2ο: Για μια δοκιμαστική συνάρτηση ρ(r) που ικανοποιεί τις συνθήκες 

 
                ρ(r) ≥ 0 και ∫ ρ(r)dV= N    (20) 

 
θα είναι 
           Εο ≤ Ε[ ρ ]     (21) 
 

M’ άλλα λόγια, το συναρτησιακό της ολικής ενέργειας Ε[ρ(r)] έχει ένα ελάχιστο στην ενέργεια της 

βασικής καταστάσεως και στη σωστή φυσική ηλεκτρονιακή πυκνότητα της κατάστασης αυτής.  

 

2. Β.3.iii   Η μορφή του Συναρτησιακού της Ενέργειας 

 

Το αρχικό ερώτημα από το οποίο προέκυψαν αυτά τα θεωρήματα είχε να κάνει με το αν 

είναι δυνατόν να εξαχθούν κάποιες πληροφορίες (και ποιες είναι αυτές) για ένα μοριακό σύστημα 

από την κατανομή του ηλεκτρονιακού νέφους στο χώρο γύρω από τους πυρήνες. Στα πλαίσια της 

προσέγγισης Born-Oppenheimer, η βασική κατάσταση ενός συστήματος ηλεκτρονίων είναι 

αποτέλεσμα της θέσης των πυρήνων. Πράγματι, με βάση την ηλεκτρονιακή Χαμιλτονιανή 

  Ηel = Τel + Vext + Uee     (22) 

 

η κινητική ενέργεια (Τel) και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ηλεκτρονίων (Uee) “προσαρμόζονται” 

στο εξωτερικό (λόγω των πυρήνων) πεδίο (Vext). Μόλις αυτό καθοριστεί, καθορίζονται και οι δύο 

άλλοι όροι, και μαζί η ηλεκτρονιακή πυκνότητα η οποία προσαρμόζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

ελάχιστη ενέργεια για το σύστημα. Έτσι, το Vext είναι στην ουσία η μόνη μεταβλητή στην εξίσωση 

Schrodinger και όλα τα άλλα  εξαρτώνται εμμέσως από αυτό. 

 Οι Hohenberg και Kohn έθεσαν το αντίστροφο ερώτημα: Είναι το Vext με μοναδικό τρόπο 

καθορισμένο με βάση την ηλεκτρονιακή πυκνότητα; Μπορούμε να βρούμε (θεωρητικά 

τουλάχιστον αυτό δεν είναι απαραίτητα εύκολο) που βρίσκονται στο χώρο οι πυρήνες, ή ακόμα και 

σε τι άτομα αναφέρονται, αν γνωρίζουμε μόνο το ρ(r); Υπάρχει δηλαδή μια ευθεία αντιστοιχία 

από το ρ(r) στο Vext; Η απάντηση είναι: Ναι, υπάρχει. Στην πραγματικότητα, η αντιστοιχία αυτή 

είναι ακριβής μέσα στο όριο μιας σταθεράς, η οποία όμως δεν αλλάζει τίποτα μια και η εξίσωση 

Schrodinger με Ηel και Ηel + const. δίνουν ακριβώς τις ίδιες ιδιοκαταστάσεις και ενέργειες που 

είναι στη δεύτερη περίπτωση απλά μεγαλύτερες κατά την τιμή της const.. Την αντιστοιχία του ρ(r) 

σε ένα και μοναδικό Vext την απέδειξαν καταλήγοντας σε άτοπο: 
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1. Έστω ότι έχουμε μια ακριβή έκφραση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας ρ(r) για τη βασική 

κατάσταση. 

2. Έστω ότι η βασική κατάσταση είναι μη εκφυλισμένη, δηλαδή υπάρχει μόνο μια 

κυματοσυνάρτηση Ψ που να την περιγράφει (βέβαια τα θεωρήματα μπορούν να επεκταθούν και 

σε εκφυλισμένες) 

3. Έστω ότι για το δεδομένο ρ(r) υπάρχουν δύο πιθανά Vext και  Vext΄ τα οποία με τη σειρά τους 

δίνουν δύο διαφορετικές Χαμιλτονιανές Ηel και Ηel΄ άρα και δύο διαφορετικές 

κυματοσυναρτήσεις Ψ, Ψ΄ για τη βασική κατάσταση που αντιστοιχούν σε ενέργειες  

Εο= 〈  Ψ | Hel | Ψ 〉   και   Εο΄=  〈 Ψ΄ | Hel΄ | Ψ΄〉 

Με βάση το θεώρημα των μεταβολών για την αναμενόμενη τιμή της ενέργειας για τα Ψ΄ και Η 

απ’τη μια και τα Ψ και Η΄ απ’ την άλλη 

Εο < 〈 Ψ΄ | Hel | Ψ΄〉 = 〈 Ψ΄ | Hel΄ | Ψ΄〉 + 〈 Ψ΄ | Hel - Hel΄  | Ψ΄〉 = Εο΄ + ∫ ρ(r)[ Vext - Vext΄]dr 

 

Εο ΄< 〈 Ψ | Hel΄ | Ψ 〉 = 〈 Ψ | Hel | Ψ 〉 + 〈 Ψ | Hel΄ - Hel  | Ψ 〉 = Εο - ∫ ρ(r)[ Vext - Vext΄]dr 

 

4. Προσθέτοντας, καταλήγουμε σε άτοπο 

Εο + Εο΄ <  Εο΄ + Εο 

Επομένως, σε κάθε έκφραση του ρ(r) αντιστοιχεί ένα και μόνο Vext  άρα (εμμέσως) μια και 

μοναδική διάταξη των πυρήνων στο χώρο.  

Με βάση λοιπόν το δεύτερο θεώρημα, χρησιμοποιώντας διάφορες, κατάλληλα επιλεγμένες, 

συναρτήσεις που περιγράφουν την ηλεκτρονιακή πυκνότητα, βρίσκεται τελικά εκείνη τη 

συνάρτηση που ελαχιστοποιεί το συναρτησιακό της ενέργειας. Έτσι ορίζεται η βασική κατάσταση 

του συστήματος δηλαδή την ενέργεια του (η αντίστοιχη τιμή του συναρτησιακού που 

ελαχιστοποιήθηκε), η ηλεκτρονιακή του πυκνότητα ρ(r), η ακριβής και μοναδική διάταξη των 

πυρήνων και κατ’ επέκταση το Vext. Στη  συνέχεια, υπολογίζοντας τις διάφορες παραγώγους της 

ενέργειας ως προς το χώρο, προσδιορίζονται και όλες οι υπόλοιπες ιδιότητες της κατάστασης 

αυτής. Με άλλα λόγια, η γνώση της συνάρτησης της ηλεκτρονιακής πυκνότητας είναι το ίδιο καλή 

(αν όχι καλύτερη) με τη γνώση της κυματοσυνάρτησης που περιγράφει τη δεδομένη κατάσταση του 

συστήματος και παρέχει όλες τις πληροφορίες γι’ αυτό. 

 Δυστυχώς όμως, τα θεώρημα των HK αποτελούν μεν την απόδειξη της ύπαρξης ενός 

συναρτησιακού της ενέργειας (και στη συνέχεια του ελαχίστου του), δεν προσδιορίζουν όμως την 

ακριβή μορφή του. Οι Hohenberg και Kohn ήξεραν ότι μια γενική μορφή του θα έπρεπε να είναι η 

ακόλουθη  
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Ε[ρ(r)] = Τel [ρ(r)] + Εext [ρ(r)] + Uee [ρ(r)]   (23) 

 

Μάλιστα, συγκέντρωσαν τους δευτερεύοντες (εξαρτώμενους από το Εext) όρους στο ομώνυμο 

συναρτησιακό FHK . 

  FHK  = Τel + Uee  =  Tel + EHartree + Exc   (24) 

 

όπου EHartree η ενέργεια λόγω του γνωστού δυναμικού Hartree και Exc η λεγόμενη ενέργεια 

ανταλλαγής-συσχέτισης (exchange-correlation energy), και επομένως, 

Ε[ρ(r)]   =    FHK[ρ(r)] + Εext[ρ(r)]    =    FHK[ρ(r)] + ∫ ρ(r)Vext(r) dr       (25) 

 

Tο επόμενο βήμα λοιπόν είναι η εύρεση της δοκιμαστικής συνάρτησης ρ(r), που ελαχιστοποιεί το 

συναρτησιακό. 

 Η ακριβής όμως μορφή του συναρτησιακού FHK, το οποίο έχει καθολική ισχύ, δηλαδή δεν 

εξαρτάται από το σύστημα που μελετούμε (τον αριθμό των ηλεκτρονίων του), δεν είναι ακόμα 

γνωστή (άρα ούτε και η μορφή του Συναρτησιακού της Ενέργειας). Το πρόβλημα εστιάζεται στον 

όρο της κινητικής ενέργειας Τel, όπου σημαντική ήταν η συνεισφορά των Kohn και Sham (1965) 

και (περισσότερο) στον όρο της ενέργειας Ανταλλαγής-Συσχέτισης Exc, όπου είναι αναγκαίες 

κάποιες προσεγγίσεις.  

 

2. Β.3.iv  Το Ομογενές Ηλεκτρονιακό Αέριο και το Μοντέλο Thomas-Fermi-Dirac 

  

 Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένας συστηματικός τρόπος για να βελτιωθεί ένα συναρτησιακό 

πυκνότητας. Ο πιο απλός μέχρι τώρα τρόπος είναι να βρεθεί μια ακριβής μορφή για ένα πρότυπο 

σύστημα-μοντέλο και στη συνέχεια να υποτεθεί ότι το σύστημα το οποίο εξετάζουμε 

συμπεριφέρεται με τρόπο ανάλογο προς το μοντέλο αυτό. Τα πρώτα συναρτησιακά της πυκνότητας 

προτάθηκαν το 1927-28 από τους Thomas, Fermi και Dirac και τα οποία προέκυψαν με βάση το 

μοντέλο του λεγόμενου ομογενούς αερίου ηλεκτρονίων  (homogeneous electron gas) 

 Με τον όρο αυτό περιγράφεται ένα υποθετικό, ηλεκτρικά ουδέτερο και απείρου όγκου 

σύστημα που αποτελείται από άπειρο αριθμό ηλεκτρονίων, τα οποία κινούνται σ’ ένα χώρο μέσα 

στον οποίο υπάρχει μια συνεχής και ομοιόμορφη κατανομή θετικού φορτίου. Ο αριθμός των 

ηλεκτρονίων ανά μονάδα όγκου είναι ρ ≠ 0. 

 Με βάση λοιπόν το μοντέλο αυτό οι Thomas-Fermi-Dirac, στα πλαίσια μιας εργασίας τους 

πάνω στη θεωρία των στερεών, πρότειναν κατ ’αρχήν το ακόλουθο συναρτησιακό Κινητικής 

Ενέργειας 
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     ΤΤFD[ρσ] = 3/10 (6π2)2/3 ∫ρσ5/2(r) dr   (26) 

όπου το σ μπορεί να αντιστοιχεί στο α ή στο β (σπιν πάνω και σπιν κάτω αντίστοιχα). Δυστυχώς 

όταν το ίδιο συναρτησιακό χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση των μορίων δίνει κινητικές ενέργειες 

κατά 10% μικρότερες. 

 Μια έκφραση για το συναρτησιακό ανταλλαγής (exchange functional), με βάση και πάλι το 

μοντέλο του ΟΗΑ πρότεινε ο Dirac (1930) την ίδια εποχή. Πρόκειται για το ακόλουθο: 

     Εx
D[ρσ] = -3/2 (3/4π)1/2 ∫ρσ4/2(r) dr   (27) 

Και αυτό το συναρτησιακό στην περίπτωση των μορίων δίνει ενέργειες ανταλλαγής κατά 10% 

περίπου μικρότερες από αυτές τις θεωρίας HF. 

 Τέλος έχουν προταθεί με βάση το ίδιο μοντέλο και κάποια συναρτησιακά συσχέτισης (που 

περιγράφουν τις ηλεκτροστατικές απώσεις Coulomb μεταξύ των ηλεκτρονίων) όπως αυτό των 

Vosko-Wilk-Nusair (1980) τα οποία όμως συνήθως οδηγούν σε μεγάλες υπερεκτιμήσεις των 

ενεργειών συσχέτισης στα άτομα και μόρια. Γενικά, φαίνεται πως το μοντέλο του Ομογενούς 

Ηλεκτρονιακού Αερίου αποτελεί καλύτερη πηγή αναφοράς για τα συναρτησιακά των ενεργειών 

ανταλλαγής παρά για τα αντίστοιχα των ενεργειών συσχέτισης. Έτσι, και με δεδομένο ότι οι 

ηλεκτρονιακές πυκνότητες στα άτομα και τα μόρια κάθε άλλο παρά ομοιόμορφες είναι, τα 

συναρτησιακά που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια βασίζονταν σε βελτιώσεις του μοντέλου που 

περιελάμβαναν και εκφράσεις μη ομογενούς πυκνότητας.  

 

 

2.Β.3.v  Το Συναρτησιακό της Κινητικής Ενέργειας και τα Τροχιακά Kohn-Sham[53] 

 

 Οι Kohn και Sham, το 1965 βρήκαν την παρακάτω βελτιωμένη μορφή του Συναρτησιακού 

της Ενέργειας: 

 

 

 

 

Ο δεύτερος όρος είναι ο ανάλογος του δυναμικού Hartree στη θεωρία HF. Όσο για το πρώτο από τα 

δύο δύσκολα να εκφραστούν συναρτησιακά, αυτό της Κινητικής Ενέργειας των ηλεκτρονίων (πολύ 

σημαντικός όρος) απέδειξαν ότι γράφοντας την ηλεκτρονιακή πυκνότητα συναρτήσει ενός συνόλου 

μονοηλεκτρονιακών κυματοσυναρτήσεων ψi, δηλαδή 

     Tο Ενεργειακό Συναρτησιακό Των Κohn-Sham
 

Ε[ρ] = Τ[ρ(r)] + e2/2 ∫∫ρ(r)ρ(r΄) / |r-r΄| dVdV΄ + ΕXC [ρ(r)] + ∫ ρ(r)Vext[ρ(r)]dV 
 

(28) 
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∑
=

Ψ=
N

i
i

1

2ρ   (29) 

 

 ο όρος αυτός μπορεί να γραφεί σαν έμμεσο συναρτησιακό του ρ με τη μορφή  

 

 

όπου Ν ο αριθμός των ηλεκτρονίων. Τα ψi είναι τα λεγόμενα Τροχιακά Κohn-Sham, και 

αποτελούν λύσεις των ομόνυμων μονοηλεκτρονιακών (Schrodinger μορφής) εξισώσεων στις οποίες 

καταλήγει η διαδικασία ελαχιστοποίησης του Συναρτησιακού της Ολικής Ενέργειας.  

  FKS(1) ψi(1) = Εi
KS ψi(1) Εξισώσεις Κohn-Sham               (31) 

όπου 

 

 

είναι ο  λεγόμενος Τελεστής Κohn-Sham με  

 

 

 

Vxc(1) είναι το δυναμικό ανταλλαγής συσχέτισης,  

 

Vxc = ∂ Εxc [ρ] / ∂ρ 

 

Oι συμβολισμοί ψi(1) και ρ(1) δείχνουν ότι τα ψi και ρ θεωρούνται ως συναρτήσεις των 

συντεταγμένων του ηλεκτρονίου 1.  

 Να σημειωθεί εδώ ότι τα τροχιακά αυτά δεν έχουν καμιά φυσική σημασία (ούτε κατ’ 

επέκταση και οι ενέργειες ΕKS)- H μόνη σχέση που έχουν με πραγματικές ηλεκτρονιακές 

κυματοσυναρτήσεις  είναι ότι δίνουν τελικά την ίδια με αυτές πυκνότητα  φορτίου. Η σημαντική 

ιδιότητα της ορθοκανονικότητας βοηθά στο να αναχθεί και πάλι το δύσκολο πρόβλημα του 

συστήματος των αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων σε ένα σύστημα μη-αλληλεπιδρώντων 

ηλεκτρονίων τα οποία κινούνται στο ενεργό δυναμικό που εμπεριέχεται στον τελεστή FKS. 

Ουσιαστικά, τo μοντέλο των τροχιακών Kohn-Sham, τέλος, αποτελεί μια βελτίωση του παλιότερου 

Thomas-Fermi-Dirac μοντέλου, με την αναπαράσταση κατά κάποιο τρόπο, της δομής των 

ατομικών φλοιών. Παρόλα αυτά η έκφραση (29) του ρ έχει αυξήσει την πολυπλοκότητα του 

προβλήματος, μια και η ελαχιστοποίηση τώρα απαιτεί ΝΜ βαθμούς ελευθερίας, όπου Μ είναι ο 

αριθμός των συναρτήσεων βάσης που απαιτούνται για να αναπαρασταθούν τα τροχιακά ψi
KS. 

∑
Ν

=1ι

 
Τ[ρ(r)] = - ћ 2/2me  〈 ψi(1) | ∇2

1 ψi(1) 〉 (30) 

FKS(1) =   -ћ2/2me ∇
2
1 + Veff(1) 

Veff = Vext + e2/2 ∫ ρ(r΄) / |r-r΄| dV΄+ Vxc(1)  

(32) 

(33) 

(34) 
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 Eπιπλέον, υπάρχει ακόμα το πρόβλημα σε ότι αφορά τον υπολογισμό του ρ με βάση τις 

εξισώσεις KS, αφού δεν είναι γνωστό ποιο είναι το σωστό συναρτησιακό Εxc στα μόρια. 

 

 

2. Β.3.vi  Το συναρτησιακό συσχέτισης-ανταλλαγής και οι βασικές προσεγγίσεις του  μοντέλου 

DFΤ.[49,50] 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα συναρτησιακά για το Εxc[ρ] 

στους μοριακούς υπολογισμούς DF και η καταλληλότητά τους ελέγχθηκε με βάση την ακρίβεια 

των τιμών μοριακών ιδιοτήτων σε σχέση με πειραματικά δεδομένα. Όμως, η μέχρι τώρα αδυναμία 

ανάπτυξης μιας συστηματικής διαδικασίας βελτίωσης του συναρτησιακού αυτού, αποτελεί και το 

σπουδαιότερο μειονέκτημα του μοντέλου. 

H πιο γνωστή και αποτελεσματική μέχρι στιγμής προσέγγιση που χρησιμοποιείται, και που 

προτάθηκε πάλι από τους Kohn-Sham, είναι η λεγόμενη Προσέγγιση Τοπικής Ηλεκτρονιακής 

Πυκνότητας (Local Density Approximation-LDA). Αυτή συνίσταται στο να εκφράζεται το εν 

λόγω συναρτησιακό με την παρακάτω μορφή: 

LDA 

Εxc
LDA[ρ] = ∫ ρ(r) εxc 

hom([ρo] , r)|ρο=ρ(r) dV     (35) 

όπου το εxc(ρ) είναι το άθροισμα των ενεργειών ανταλλαγής-συσχέτισης ανά ηλεκτρόνιο, σ’ ένα 

ομογενές αέριο ηλεκτρονίων με ηλεκτρονιακή πυκνότητα ρ.  

Θεωρητικά βέβαια, η συγκεκριμένη έκφραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το ρ 

μεταβάλλεται αργά από σημείο σε σημείο στο χώρο κάτι που ισχύει στην περίπτωση του ομογενούς 

αερίου ηλεκτρονίων. Σε ένα μόριο όμως, το θετικό φορτίο δεν είναι ομοιόμορφο γύρω από τους 

πυρήνες. Έτσι, το ρ μεταβάλλεται ταχύτατα από σημείο σε σημείο, με αποτέλεσμα η σχέση αυτή να 

αποτελεί όντως προσέγγιση όταν χρησιμοποιείται σε τέτοια συστήματα.. Ωστόσο, η μέχρι τώρα 

χρησιμοποίησή της έχει δείξει ότι γενικά δίνει αρκετά καλά αποτελέσματα ακόμα και για τέτοιες 

μεταβολές της πυκνότητας χωρίς όμως να είναι απόλυτα κατανοητό γιατί συμβαίνει αυτό. 

Αναφέρουμε παρακάτω τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες εκφράσεις για τη συνάρτηση 

εxc(ρ), με βάση τη θεωρία του ομογενούς ηλεκτρονιακού αερίου, και εκφρασμένες μέσω της 

παραμέτρου 

rs(ρ) = (3/4πρ)1/3 

(όλες οι εκφράσεις σε ατομικές μονάδες) 

 

• Tύπος του Wigner (Ε.P. Wigner, Phys. Rev. 46,1002 (1934)) 

(36) 
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εxc(ρ)= εW(ρ)= -- (0.458 / rs) – 0.44 /(7.8 +rs) 

 

• Τύπος των Hedin-Lundqvist (J. Phys. C: Solid State Physics, 4, 2064 (1971)) 

εxc(ρ)= εHL(ρ)= -(0.458/rs) – 0.0225 { (1+z3) ln (1+1/z) + z/2 – z2 – 1/3} με z = rs / 21 

 

• Τύπος των Nozieres – Pines [ D.Pines and P. Nozieres, ‘The theory of quantum liquids’, 

W.A.Benzamin, New York, Vol.I, (1996)] 

εxc(ρ)= εNP(ρ)= - (0.458/rs) – 0.5 ( 0.115 – 0.031 lnrs ) 

 

Άλλες εκφράσεις του Συναρτησιακού της Ενέργειας Ανταλλαγής – Συσχέτισης Εxc[ρ] είναι αυτές 

των: 

i. S. H. Vosko, L. Wilk and M. Nusair, Can. J. Phys. 58, 1200 (1980) 

ii. J. P. Perdew and Y. Wang, Phys. Rev. B33, 8800 (1986) 

iii. D. J. Lacks and R.G. Gordon, Phys. Rev. A47, 4681 (1993) 

iv. G. S. Painter, Phys. Rev. B24, 4264 (1981) 

Όταν ήμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε σε προβλήματα τα οποία βασίζονται στον 

ακριβή αριθμό ηλεκτρονίων με δεδομένη κατεύθυνση προβολής του spin, δηλαδή όταν πρέπει να 

ορισθεί ο αριθμός των ηλεκτρονίων με σπιν πάνω και αυτών με σπιν  κάτω, τότε η θεωρία LDA δεν 

είναι επαρκής γιατί αναφέρεται σε συστήματα με τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στις δύο 

καταστάσεις spin, δηλαδή σε μη μαγνητικά υλικά. Εύκολα όμως η θεωρία γενικεύεται και για την 

περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Θα περιοριστούμε όμως μόνο σε μία 

βελτίωση, τη λεγόμενη Προσέγγιση Τοπικής Spin-Ηλεκτρονιακής Προσέγγισσης (Local Spin 

Density Approximation-LSDA) . 

Στην LSDA προσεγγίζεται το συναρτησιακό Εxc με μια σχέση ανάλογη της (25). Ειδικότερα, 

αν με ρ↓(r) και ρ↑(r) συμβολίζονται οι πυκνότητες των ηλεκτρονίων με προβολή spin –1/2 και +1/2 

αντίστοιχα, ορίζουμε 

LSDA 
 

        ρ(r) = ρ↓(r) + ρ↑(r)    (37)  

Εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)] = ∫ εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)] ρ(r)|ρο=ρ(r) dV  (38) 

 

Αντίστοιχα ορίζονται και τα δυναμικά Vxc
σ (r) , σ =± ½ 



 35
 

   Vxc
σ (r)= δ Εxc [ρ↓(r) , ρ↑(r)] / δnσ(r) ,      σ =± ½   (39) 

Οι εξισώσεις (37), (38) υποδηλώνουν την ανάγκη καθορισμού της Ενέργειας Ανταλλαγής – 

Συσχέτισης ανά ηλεκτρόνιο με δεδομένη κατεύθυνση προβολής spin, δηλαδή της συνάρτησης εxc 

[ρ↓(r) , ρ↑(r)]. Η περισσότερο χρησιμοποιούμενη τέτοια συνάρτηση είναι αυτή που προτάθηκε από 

τους U. Von Barth και L. Hedin [ J. Phys. C: Solid State Physics, 5, 1629 (1972)]. 

Με απλά λόγια, το φυσικό νόημα των παραπάνω προσεγγίσεων (LDA και LSDA) είναι ότι η 

λεγόμενη “οπή ανταλλαγής-συσχέτισης” (exchange-correlation hole) που προαναφέρθηκε στη 

σύνοψη της θεωρίας HF, η μειωμένη δηλαδή πυκνότητα ομοίων σωματίων λόγω απώσεων 

spin και Coulomb γύρω από ένα ηλεκτρόνιο, περιγράφεται μέσω της παρουσίας, στο χώρο 

γύρω από αυτό μιας ποσότητας ομογενούς αερίου ηλεκτρονίων, με πυκνότητα ίση προς αυτή 

που υπάρχει στην ίδια περιοχή (local density). Το ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να μην 

προσεγγίζονται επακριβώς οι διαστάσεις της συνδυασμένης “οπής”, αλλά δε συμβαίνει το ίδιο και 

με το συνολικό ενεργό φορτίο που βλέπει κάθε ένα από τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια. Για παράδειγμα, 

η “οπή” ανταλλαγής στην προσέγγιση LDA αντιστοιχεί σε μια κατανομή με κέντρο το ηλεκτρόνιο 

(σε σχέση με το οποίο ορίζεται) ενώ η ακριβής κατανομή της οπής τείνει να εντοπισθεί 

πλησιέστερα στο θετικό φορτίο του πυρήνα. Η εικόνα δεν μεταβάλλεται ποιοτικά, αν στον 

καθορισμό της  “οπής” ανταλλαγής συμπεριληφθούν και τα φαινόμενα της ηλεκτρονιακής 

συσχέτισης (correlation hole). Το  δυναμικό που αισθάνεται τελικά  κάθε ηλεκτρόνιο φαίνεται ότι 

προσεγγίζεται αρκετά καλά.. 

Η LDA (και LSDA) ήταν η βασική προσέγγιση για αρκετά χρόνια όσον αφορά το 

συναρτησιακό Exc. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή της στα μόρια οδηγούσε τελικά σε υπερβολικά 

μεγάλες ενέργειες σύνδεσης. Αυτό οφείλεται σε ένα βασικό μειονέκτημα που έχει η έκφραση (35) 

σε περιοχές με χαμηλή ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Σε αυτές τις περιοχές, η ακριβής μορφή του εxc 

[ρ] είναι γνωστή. Είναι αυτή που χρησιμοποιείται στο μοντέλο του Ομογενούς Ηλεκτρονιακού 

Αερίου και έχει τη μορφή μιας δύναμης του ρ(r). Στην περίπτωση της LDA όμως, η έκφραση του 

εxc [ρ] πέφτει εκθετικά ως προς το ρ(r), με αποτέλεσμα να μην εκτιμάται εκεί σωστά η συνεισφορά 

του Εxc.  

 Έτσι, την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί κάποιες βελτιώσεις της LDA προσέγγισης 

με σπουδαιότερη τη λεγόμενη Gradient Corrected or Generalised Gradient Corrected 

Approximation (GGCA) η οποία σε γενικές γραμμές συνίσταται στην προσθήκη στο 

Συναρτησιακό Εxc της LDA εκφράσεων της παραγώγου του ρ(r) ως προς το χώρο ώστε να 

παίρνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές του Εxc[ρ] καθώς μεταβάλλεται η ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα. Η εισαγωγή αυτής της παραγώγου δεν έχει τόσο σημαντική επίδραση σε πρόβλεψη 
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ιδιοτήτων σε μόρια (π.χ. μήκη δεσμών, συχνότητες), όσο σε περιπτώσεις όπου είναι πραγματικά 

σημαντική η παρακολούθηση της μεταβολής της τιμής του ρ (π.χ. συνένωση δύο ατόμων για το 

σχηματισμό μορίου). Τα πιο γνωστά τέτοια συναρτησιακά είναι  π.χ το Becke’s Gradient 

Corrected Exchange Functional[54] και το Lee-Yang-Parr’ s Gradient Corrected Correlation 

Functional[55]. 

 

 

 

2.Β.3.vii Tα πιο γνωστά συναρτησιακά 

 

Συνήθως στους DFT υπολογισμούς ακολουθείται το εξής σχήμα: 
 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.2: Το συνατησιακό ανταλλαγής – συσχέτισης στη DFT 

 

Ένα από τα  πιο γνωστά συναρτησιακά Εxc είναι το λεγόμενο BLYP[54, 55] που είναι ανάμειξη των  
 

Becke’s Gradient Corrected Exchange Functional 
+ 

Lee-Yang-Parr’ s Gradient Corrected Correlation Functional 
 
Υπάρχουν όμως και κάποια νεότερα, τα λεγόμενα Υβριδικά Συναρτησιακά, η αρχική προέλευση 

των οποίων οφείλεται στον Βecke. Σχηματίζονται με ανάμειξη όρων-συναρτησιακών Ηartree-Fock 

και DFT exchange με DFT correlation όρων-συναρτησιακών, και έχουν τη γενική μορφή 

     Εxc
hybrid = cHF EHF

X
  + cDFT EDFT

XC   (40) 
 

Το πιο γνωστό (και αποτελεσματικό) παράδειγμα τέτοιου συναρτησιακού είναι το Β3LYP, μια 

εξέλιξη του ΒLYP  με γενική μορφή:  

Becke-style 3-parameter LYP Functional 

   EXC
B3LYP = EX

LDA + co (EX
HF – EX

LDA) + cx ΔΕX
B88 + ΕC

VWN3 + cc (EC
LYP – EC

VWN3)   (41) 

 

Στους υπολογισμούς, που έγιναν με χρήση του προγράμματος TURBOMOLE, χρησιμοποιήθηκε το 

συναρτησιακό BLYP. 

Εκφράσεις Συναρτησιακών 
Ανταλλαγής (Εxchange) 

Εκφράσεις Συναρτησιακών 
Συσχέτισης(Correlation) 

Συναρτησιακό Ανταλλαγής-Συσχέτισης
(Exchange-Correlation Functional) 

Exc 
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2.Β.4      Η  DFΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ RI (Resolution of the Identity)[56] 

 
 Η DFT στη σημερινή μορφή της έδωσε πάρα πολλές λύσεις, σε προβλήματα μεγάλων 

συστημάτων. Τα προβλήματα αυτά θα ήταν σήμερα άλυτα ακόμα, καθώς με τις απαιτητικές σε 

υπολογιστική ισχύ post – HF μεθόδους δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Το ερώτημα σε 

αυτό το σημείο είναι πως μπορεί να βελτιωθεί ως προς το χρόνο η DFT όχι όμως εις βάρος της 

αξιοπιστίας. Την απάντηση κατάφερε να δώσει η προσέγγιση RI (Resolution of the Identity). 

 Σε έναν υπολογισμό DFT, ο περισσότερος χρόνος καταναλώνεται στον υπολογισμό των 

ολοκληρωμάτων Coulomb του τύπου: ∫= )(1)(
2
1

2121 r
r

rJ ρρ  (44). Αυτά τα ολοκληρώματα είναι 

ολοκληρώματα 4 κέντρων και η ακριβής λύση αυξάνει κατά ένα παράγοντα N4 σε σχέση με το 

μέγεθος του μοριακού συστήματος. Αντιθέτως, ο υπολογισμός του όρου ανταλλαγής συσχέτισης: 

τρ ρ dfEXC ),....,(∫ ∇=  αυξάνεται γραμμικά σε σχέση με το μέγεθος του συστήματος. Σε μικρά 

μόρια ο χρόνος υπολογισμού των J και EXC είναι σχεδόν ίσος, ενώ σε μέσου μεγέθους συστήματα 

(περισσότερα από 50 άτομα) ανεβαίνει δραματικά ο χρόνος και για τον υπολογισμό του EXC 

απαιτείται μόλις το 10% του χρόνου σε σχέση με το ολοκλήρωμα J. Το πρόβλημα αυτό 

αντιμετωπίζεται με τη χρήση κάποιων βοηθητικών συναρτήσεων βάσης, με τις οποίες γίνεται 

ανάπτυγμα της πυκνότητας ρ(r): 

∑ ⋅=≈
α

α αρρ )()()( rcrr    (45) 

Για τις βοηθητικές συναρτήσεις χρησιμοποιείται ο συμβολισμός α(r) ή β(r). 

 Η αναπαράσταση των μοριακών τροχιακών με όρους των συναρτήσεων βάσης ν και μ οδηγεί στον 

παρακάτω τύπο για την πυκνότητα: 

∑=
νμ

νμ μρ )()()( rrvDr    (46), 

Η πυκνότητα φορτίου συμβολίζεται με: ∫= τσρσρ dr
r

r )(1)()|( 2121     (47). 

Οι συντελεστές Cα στην (35) καθορίζονται από την απαίτηση:  min)|( =−− ρρρρ  (48), η οποία 

οδηγεί στο γραμμικό σύστημα των εξισώσεων: 

α
β

β γβα =∑ c)|(   (49) 

με ∑=
νμ

νμα νμαγ D)|(   (50). 

 

Η συνθήκη (48) είναι μαθηματικά ισοδύναμη με την αντικατάσταση: 

∑ −≈
αβ

κλββαανμκλνμ )|()|)(|()|( 1     (51) 
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, όπου (α|β)-1 υποδηλώνει μητροστοιχεία του αντίστροφου πίνακα. Αυτή η διαδικασία μοιάζει με 

την επίλυση της ταυτότητας και για αυτό η μέθοδος πήρε την ονομασία RI (Resolution of the 

Identity). 

Από τις εξισώσεις (49) και (50) η ενέργεια Coulomb γίνεται: 

∑==

=≥=

α
ααγρρ

ρρρρ

c

JJ

2
1)|(

2
1

)|(
2
1)|(

2
1

    (52) 

και η αναπαράσταση μήτρας του τελεστή Coulomb γίνεται:  ∑=≈
α

ανμνμ ανμ cJJ )|(  (53). 

Η μήτρα (α|β) είναι αυστηρώς θετική, αν το βοηθητικό σετ βάσης είναι γραμμικά ανεξάρτητο, το 

οποίο εξασφαλίζει τη μαθηματική ύπαρξη της λύσης της εξίσωσης (49). Η ακρίβεια μπορεί να 

επιτευχθεί, αν το βοηθητικό σύνολο βάσης είναι αρκετά ευπροσάρμοστο και πλησιάζει την 

τελειότητα. Σε αυτό το σημείο αντιμετωπίζει κανείς τα εξής συσχετισμένα προβλήματα: 

 − είναι δυνατόν να οριστεί ένα επαρκώς ακριβές βοηθητικό σύνολο βάσης, το οποίο να 

επιτρέπει μια σταθερή αριθμητική επίλυση της (49). 

 − μπορεί η διάσταση NJ του βοηθητικού συνόλου βάσης να μείνει σε μικρά νούμερα έτσι 

ώστε να είναι εφικτοί οι υπολογισμοί, μιας και πρέπει το (α|β) να κρατηθεί στη μνήμη. 

 

Η προσεκτική βελτιστοποίηση των βοηθητικών συνόλων βάσης[57] επέτρεψε τελικά την επίτευξη 

κέρδους στο χρόνο, όχι όμως εις βάρος της ακρίβειας, σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους 

υπολογισμού των ολοκληρωμάτων 4 κέντρων. Η επιλογή μιας όχι πολύ απαιτητικής βάσης, της 

SVP (την οποία χρησιμοποιούμε στους υπολογισμούς μας) αναφέρεται ότι δίνει πολύ μεγάλη 

ακρίβεια Η βάση SVP μοιάζει πολύ με την 6-31G* που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα 

GAUSSIAN. Η SVP αναφέρεται ότι υπολογίζει ενέργειες με ακρίβεια της τάξης των 0.1 mH ή 0.26 

kJ/mol για τα άτομα. Τα μήκη δεσμών υπολογίζονται με ακρίβεια 0.1 pm, όπως επίσης οι γωνίες με 

ακρίβεια 0.1° και η διπολική ροπή με ακρίβεια 0.01 Debye. 

 Μια ένδειξη της τεράστιας μείωσης του υπολογιστικού χρόνου[58] με χρήση της RI-DFT σε 

σχέση με τη συμβατική DFT παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 2.1: Σύγκριση χρόνων DFT και RI-DFT υπολογισμών 
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2.Β.5     Αλγόριθμος DFΤ 
 

 Ακολουθεί το συνοπτικό διάγραμμα ροής ενός τυπικού υπολογισμού βασισμένου σε 

Density Functional μεθόδους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση 

του Συναρτησιακού της Ολικής Ενέργειας, που ισοδυναμεί τελικά με τη λύση των εξισώσεων KS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 2.3: Διάγραμμα ροής ενός DFT υπολογισμού. 

Κλήση ενός 
αρχικού ρ(r) 

VXC =  ∂EXC / ∂ρ 

Λύση Εξισώσεων KS
-1/2 ∇2 + (Veff(r) - Ei) Ψi = 0 

Τροχιακά ΚS=Ανάπτυγμα Συνόλων Βάσης 
που περιέχουν STO , GTO ή (εντοπισμένα 

Μuffin-tin) LMTO τροχιακά 

Λαμβάνεται ένα 
νέο ρ(r) 

ρ = ∑
Ν

=1ι

| ψi |2

Επίτευξη Αυτοσυνέπειας;
 
ΟΧΙ                              

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ρο και  Εο Βασικής Κατάστασης 

⇒ Υπολογισμοί Παραγώγων Ενέργειας 
⇒ Iδιότητες  

ΝΑΙ
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2.Γ) Μοντέλα προσομοίωσης Νανοσωλήνων  

 

Οι νανοσωλήνες είναι δομές με διάμετρο λίγων nm και μήκος που φτάνει μέχρι και μερικά 

μm. Επομένως, υπολογισμοί υψηλής ακρίβειας δεν μπορούν να εκτελεστούν σε συστήματα τέτοιου 

μεγέθους. Πρέπει να βρεθούν κάποιοι τρόποι για να μειωθεί το μέγεθος του υπό μελέτη 

συστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μέθοδο των συσσωματωμάτων (cluster approximation). 

Σε αυτή την προσέγγιση, απομονώνεται ένα κομμάτι του συστήματος. Στη συνέχεια με τις 

κατάλληλες συνοριακές συνθήκες τερματίζεται και αντιμετωπίζεται σαν ανεξάρτητο 

συσσωμάτωμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.4. Αν οι συνοριακές συνθήκες τερματίζουν σωστά το 

σύστημα, τότε αποφεύγονται τα προβλήματα ασυνέχειας της πρώτης μεθόδου. Τέτοια μεθοδολογία 

έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε προηγούμενες μελέτες, στις οποίες εξεταζόταν η προσρόφηση 

υδρογόνου σε νανοσωλήνες άνθρακα.[59] Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι μειώνει κατά πολύ τον 

υπολογιστικό χρόνο. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι υψηλότερης ακρίβειας, πέρα 

από την DFT, όπως η θεωρία διαταραχών. 

 

 
Εικόνα 2.4: Σχηματική περιγραφή της προσέγγισης των συσσωματωμάτων. 
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Κεφάλαιο 3 – Νανοσωλήνες Άνθρακα. 
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Κεφάλαιο 3 – Νανοσωλήνες Άνθρακα. 
 

 Αρχικά βελτιστοποιήθηκε η δομή των νανοσωλήνων, χωρίς την εφαρμογή περιορισμών 

συμμετρίας. Για την μελέτη επιλέχθηκαν και οι δυο τύποι σωλήνων, τόσο οι armchair όσο και οι 

zigzag, όπως επίσης και σωλήνες διαφορετικής καμπυλότητας. Συνολικά μελετήθηκαν οι (4,4), 

(5,5), (8,0) και (9,0). Όλοι οι νανοσωλήνες επιλέχτηκαν να έχουν το ίδιο μήκος: 3 εξάγωνα 

άνθρακα, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.1. Στην περίπτωση των (4,4) και (8,0) νανοσωλήνων, 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συσσωματωμάτων. 

 Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ανθρακικά υλικά γραφιτικού τύπου, τα οποία περιέχουν 

άκρες με zigzag διαμόρφωση, δεν έχουν ως βασική κατάσταση την απλή κατάσταση σπιν.[60-62] 

Αυτό επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση των zigzag νανοσωλήνων, στους οποίους η τριπλή 

πολλαπλότητα σπιν είναι η βασική κατάσταση και είναι σταθερότερη από την απλή κατά 7.1 

kcal/mole για τον (8,0) σωλήνα, σύμφωνα με υπολογισμούς RI-DFT και με χρήση του 

συναρτησιακού BLYP. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται με τη χρήση του συναρτησιακού BP 

(στην προσέγγιση RI) καθώς και με συμβατικούς DFT υπολογισμούς χρησιμοποιώντας το υβριδικό 

συναρτησιακό B3LYP. Έτσι, όλοι οι υπολογισμοί για την προσθήκη της γλυκίνης στον (8,0) 

νανοσωλήνα γίνονται σε σχέση με την τριπλή του κατάσταση. Δηλαδή, η ολική κατάσταση σπιν 

του συστήματος Γλυκίνης – Νανοσωλήνα, μπορεί να είναι είτε διπλή ή τετραπλή. Αυτό προκύπτει 

από τους πιθανούς συνδυασμούς ενός μονήρες ηλεκτρονίου από τη ρίζα γλυκίνης και δυο 

ασύζευκτων ηλεκτρονίων από το σωλήνα. Η ίδια τάση παρατηρείται και για τον (9,0) νανοσωλήνα, 

όπου η τριπλή κατάσταση είναι 13.0 kcal/mole χαμηλότερα σε σχέση με την απλή. 

 Για να αποφευχθεί η ύπαρξη καταστάσεων σπιν με πολλαπλότητα μεγαλύτερη της απλής, 

επιλέχτηκε ο (9,0) νανοσωλήνας να τερματίζεται με ημισφαίρια φουλλερενίου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, η απλή κατάσταση να είναι σταθερότερη σε σχέση με την τριπλή κατά 22.9 kcal/mole. 

 Αντίθετα, στους νανοσωλήνες τύπου armchair η απλή κατάσταση σπιν είναι η ενεργειακά 

χαμηλότερη. Η τριπλή σπιν κατάσταση αρκετά υψηλότερα σε ενέργεια σε σχέση με την απλή. 

Αυτό επαληθεύεται τόσο για τον (4,4), όσο και για τον (5,5), όταν τερματίζονται με άτομα Η ή με 

καπάκια ημισφαιρίων φουλλερενίων. Για τον (4,4) η διαφορά μεταξύ των δυο καταστάσεων 

υπολογίζεται στα 22.7 kcal/mole, ενώ για τον (5,5) στα 16.4 kcal/mole όταν τερματίζεται με Η και 

19.7 kcal/mole όταν τερματίζεται με καπάκια φουλλερενίων. 

 Επιλέχτηκε να μελετηθούν οι νανοσωλήνες (5,5) και (9,0), γιατί ο τρόπος με τον οποίο 

εφαρμόζονται τα καπάκια των φουλλερενίων στα άκρα των σωλήνων είναι μοναδικός.[7] Αντίθετα, 

σε όλους τους άλλους νανοσωλήνες υπάρχουν παραπάνω από ένας τρόποι να τοποθετηθούν τα 

καπάκια των φουλλερενίων στα άκρα των σωλήνων. Όλες οι βελτιστοποιημένες δομές των 

νανοσωλήνων παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.1. 
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 Όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί, έγιναν με χρήση της SVP βάσης. Για λόγους σύγκρισης 

εκτελέστηκαν υπολογισμοί και με χρήση μια μεγαλύτερης βάσης· της TZVP. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν τις ίδιες τάσεις, όπως και με την SVP, αλλά η επιβάρυνση στον υπολογιστικό χρόνο ήταν 

πολύ μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για κάθε βήμα υπολογισμού της ενέργειας του (9,0) 

νανοσωλήνα (ο οποίος αποτελείται από 114 άτομα C), η τριπλού ζήτα βάση TZVP απαιτεί κατά 

μέσο όρο 240 λεπτά, ενώ η SVP 100 λεπτά υπολογιστικού χρόνου. Επίσης, η συμβολή της 

προσέγγισης RI είναι πολύ σημαντική. Ένας συμβατικός DFT υπολογισμός της ενέργειας 

χρειάζεται 1200 λεπτά για το BLYP συναρτησιακό και 1500 λεπτά για το B3LYP, ενώ μόλις 100 

λεπτά για την προσέγγιση RI. Δηλαδή, η προσέγγιση αυτή επιταχύνει τους υπολογισμούς κατά 10 

φορές. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταλήξαμε στη χρησιμοποίηση του 

συναρτησιακού BLYP στην προσέγγιση RI, σε συνδυασμό με το SVP σύνολο βάσης, εφόσον το 

μέγεθος των συστημάτων είναι αρκετά μεγάλο. 

 

 

 

 
Εικόνα 3.1: Βελτιστοποιημένες δομές των νανοσωλήνων άνθρακα, που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την 
μελέτη: a) (4,4) cnt, b) (8,0) cnt, c) (5,5) και d) (9,0) τερματισμένων με ημισφαίριο φουλλερενίου και e) 
φουλλερένιο C60.  (Για λόγους ευκρίνειας τα  ημισφαίρια των φουλλερενίων παριστάνονται με μοντέλα ράβδου – 
stick models) 
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Κεφάλαιο 5 – Αλληλεπίδραση αμινοξέων με 

νανοσωλήνες άνθρακα 
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Κεφάλαιο 4 – Αλληλεπίδραση αμινοξέων με νανοσωλήνες άνθρακα 

 

4.Α) Γλυκίνη   

 

4.Α.1) Γλυκίνη  (σε ουδέτερη μορφή) 
 

 Αρχικά, επιλέχτηκε για τη μελέτη το απλούστερο αμινοξύ, η γλυκίνη. Η γλυκίνη δεν έχει 

καμιά λειτουργική ομάδα συνδεμένη στην αμινομάδα και στη μεθυλομάδα της, παρά μόνο άτομα 

υδρογόνου. Τα 3 σταθερότερα ισομερή, όπως προβλέπονται σύμφωνα με το επίπεδο θεωρίας DFT 

και MP2, παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.1.  

 
Εικόνα 4.1: Τα χαμηλότερης ενέργειας ισομερή της ουδέτερης γλυκίνης, όπως προβλέπονται από την θεωρία DFT και 

MP2. 

 

Οι σχετικές ενεργειακές διαφορές των ισομερών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών 

μηδενικού σημείου λόγω των αρμονικών συχνοτήτων δόνησης, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.  

 
Πίνακας 4.1: Σχετικές ενεργειακές διαφορές των ισομερών της ουδέτερης γλυκίνης. 

Isomers riBLYP/svp riBLYP/tzvpp riBP/svp riMP2/cc-pVDZ 

I +0.31 +0.48 0.00 +1.30 

II +1.60 +1.53 +2.11 +1.56 

II 0.00 0.00 +0.56 0.0 
 

 Από τον παραπάνω πίνακα, καθώς και συγκρίνοντας με παλαιότερες θεωρητικές μελέτες,[63] 

συμπεραίνουμε ότι το συναρτησιακό BLYP είναι ικανό να διακρίνει τα δυο πιθανότερα ισομερή 

της ουδέτερης γλυκίνης και επιτυγχάνεται ακρίβεια με άλλες μεθόδους μεγαλύτερης ακρίβειας, 

όπως η θεωρία διαταραχών δεύτερης τάξης. Επίσης, το σύνολο βάσης SVP προσφέρει 

αποτελέσματα εξίσου αξιόπιστα με την αρκετά πιο δαπανηρή TZVPP βάση. 

Ν 

C C 

O 

O 
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4.Α.2) Γλυκίνη  (σε μορφή ρίζας) 
i. Ισομερείς διαμορφώσεις της ρίζας 

 

 Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι διαμορφώσεις της ρίζας της γλυκίνης. Η ρίζα μπορεί να 

προκύψει με την απόσπαση ενός ατόμου Η, από: α) την αμινομάδα -NH2 , β) την μεθυλομάδα -CH3 

και γ) την καρβοξυλομάδα -COOH. Βασιζόμενοι σε πειραματικά δεδομένα, στην αέρια[64] και στην 

υγρή φάση,[65] και σε παλιότερες θεωρητικές μελέτες,[66] μελετήθηκαν οι δυο πρώτες περιπτώσεις, 

καθώς η τρίτη περίπτωση ρίζας είναι αρκετά σπάνιο να δημιουργηθεί. Όλα τα πιθανά ισομερή από 

τις δυο περιπτώσεις καθώς και οι ενεργειακές τους διαφορές (συμπεριλαμβανομένων και των 

ενεργειών μηδενικού σημείου λόγω των αρμονικών συχνοτήτων δόνησης) παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 4.2 και στον Πίνακα 4.2. 

 
Εικόνα 4.2: Βελτιστοποιημένες δομές των πιο σταθερών ισομερών της ρίζας γλυκίνης. 

 
Πίνακας 4.2: Σχετικές ενεργειακές διαφορές των ισομερών της ρίζας γλυκίνης. (σε kcal/mole) 

Isomers riBLYP/svp riBP/svp 
C rad – iso 1 (Εικ. 4.2.a)   0.0   0.0 

C rad – iso 2 (Εικ. 4.2.b) +1.2 +1.3 

N rad – iso 1 (Εικ. 4.2.c) +21.9 +22.5 

N rad – iso 2 (Εικ. 4.2.d) +21.5 +21.5 

N rad – iso 3 (Εικ. 4.2.e) +23.6 +24.3 

N rad – iso 4 (Εικ. 4.2.f) +27.4 +28.1 
 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι σταθερότερη ρίζα σχηματίζεται όταν αποσπάται το Η 

από τον α-C κατά 21.5 kcal/mole σε σχέση με τη ρίζα που προκύπτει από την απόσπαση Η από το 

Ν, σύμφωνα με την θεωρία DFT. Αυτή η τιμή συμφωνεί αρκετά με τις τιμές των 18.5 και 19.9 

kcal/mole, που υπάρχουν στην βιβλιογραφία.  
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ii. Αλληλομετατροπή ρίζας από τη μια μορφή στην άλλη. 

 

 Στη συνέχεια διερευνήθηκε η διαδικασία μετατροπής της ρίζας από τη μια μορφή στην 

άλλη, δηλαδή μια ενδομεταφορά ενός ατόμου Η από τον α-C προς το Ν και αντίστροφα. Ήταν 

αναγκαίο να υπολογιστεί η μεταβατική κατάσταση της ρίζας στην αδέσμευτη μορφή, καθώς το 

ύψος του σαγματικού σημείου θα μπορούσε να δείξει αν μια τέτοια διαδικασία ενδομεταφοράς θα 

μπορούσε να γίνει όταν η ρίζα θα ήταν δεσμευμένη στα τοιχώματα του νανοσωλήνα. 

 Η μεταφορά του Η από τον α-C προς το Ν προϋποθέτει μια αλλαγή της γωνίας H – C – N 

από 25º (στη Ν ρίζα) έως 110º (στη α-C ρίζα). Έτσι, υπολογίστηκε η δυναμική ενεργειακή καμπύλη 

για αυτό το εύρος τιμών. Η δυναμική καμπύλη παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.3. Το μέγιστο της 

καμπύλης εκτιμήθηκε στις 57 – 58º και στη συνέχεια βελτιστοποιήθηκε η δομή για να βρεθεί το 

μέγιστο. Έπειτα η ανάλυση των αρμονικών συχνοτήτων δόνησης φανέρωσε μια αρνητική 

συχνότητα. Η οπτική ανάλυση αυτής της συχνότητας όντως έδειξε ότι βρέθηκε η επιθυμητή 

μεταβατική κατάσταση, καθώς οι κινήσεις που πραγματοποιούν τα άτομα φανερώνει αυτή την 

ενδομεταφορά του Η.  

 
Εικόνα 4.3: Δυναμική ενεργειακή καμπύλη της κάμψης της γωνίας H – C – N και εύρεση της μεταβατικής 
κατάστασης. 
 

 Η μεταβατική κατάσταση βρίσκεται 51 και 22 kcal/mole αντίστοιχα πάνω από τα δυο 

ισομερή της ρίζας. Το ύψος είναι αρκετά μεγάλο, οπότε θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρή η 

πιθανότητα να μετακινείται η ρίζα από τον α-C προς το Ν και αντίστροφα. 
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4.Β) Γλυκίνη – Νανοσωλήνες Άνθρακα 
 

 Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί βιβλιογραφικά αντιδράσεις προσθήκης γλυκίνης σε 

καθαρούς νανοσωλήνες άνθρακα. Οι περισσότερες μελέτες αφορούν προσθήκες οργανικών μορίων 

σε τροποποιημένους σωλήνες, των οποίων η επιφάνεια έχει εμπλουτιστεί με διάφορες λειτουργικές 

ομάδες, όπως οι καρβοξυλομάδες και οι αμινομάδες. Η συμπλοκοποίηση των σωλήνων με μόρια 

γλυκίνης θα μπορούσε να γίνει ακολουθώντας την πειραματική εργασία της ομάδας της Plank και 

συνεργατών.[67] Σε αυτή την μελέτη, νανοσωλήνες εμπλουτισμένοι με φθόρια, αντιδράνε με 

διαμίνες, με αποτέλεσμα την παραγωγή αμινο– ή διαμινο– νανοσωλήνων. Οι φθοριωμένοι σωλήνες 

παράγονται με αντίδραση με CF4 σε συνθήκες πλάσματος. Η πειραματική διαδικασία που 

ακολούθησε η ομάδας της Plank παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.4 και βασίζεται στην παρακάτω 

χημική εξίσωση: F-cnts + H2N—ΝΗ2  cnts-NH—ΝΗ2 

 

 
Εικόνα 4.4: Διαδικασία παραγωγής νανοσωλήνων εμπλουτισμένων με αμινομάδες από φθοριωμένους 
σωλήνες άνθρακα. 
 

Χρησιμοποιώντας αμινοξέα όπως η γλυκίνη, αντί για τις διαμίνες, θα μπορούσαμε να συνθέσουμε 

τα σύμπλοκά τους με νανοσωλήνες, ακολουθώντας την παρακάτω αντίδραση:  

F-cnts + H2N—CH3COOH  cnts-NH—CH3COOH 
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4.Β.1) Προσθήκη στους νανοσωλήνες (4,4) και (8,0)[68, 69] 
  

 Στη συνέχεια μελετήσαμε την αντίδραση προσθήκης της ρίζας πάνω σε νανοσωλήνες 

διαφορετικής διαμέτρου και χειρομορφίας. Όλες οι διαμορφώσεις της ρίζας γλυκίνης πάνω στους 

νανοσωλήνες (4,4) και (8,0) δίνουν σταθερές δομές, όταν ενώνονται μέσω του ατόμου Ν, ενώ είναι 

μετασταθείς όταν ενώνονται μέσω του α-C. Όλες οι δομές είναι παραπλήσιες σε ενέργεια, 

σύμφωνα με το συναρτησιακό BLYP και εφαρμόζοντας το σύνολο βάσης SVP. Οι κυριότερες 

διαμορφώσεις παρουσιάζονται στην εικόνα 4.5, και οι ενεργειακές τους διαφορές και οι ενέργειες 

δέσμευσης στον πίνακα 4.3.  

 

 
Εικόνα 4.5: Βελτιστοποιημένες δομές (κάθετα και κατά μήκος του άξονα των σωλήνων) των συμπλεγμάτων 
της ρίζας γλυκίνης με νανοσωλήνες άνθρακα. 
 

Η ενέργεια δέσμευσης της γλυκίνης πάνω σε νανοσωλήνα υπολογίζεται με βάση τον τύπο: 

Eδέσμευσης = ΕΓΛΥ-νανοσωλήνα – ΕΓΛΥ – Ενανοσωλήνα  
 

Πίνακας 4.3: Ενεργειακές διαφορές και ενέργειες δέσμευσης (σε kcal/mole) της γλυκίνης σε (4,4) και (8,0) 

σωλήνες. 

Προσέγγιση κατά μήκος του Ν Προσέγγιση κατά μήκος του α-C  
 

Σχετική διαφορά 
ενέργειας 

(kcal/mole) 

Ενέργεια 
δέσμευσης 
(kcal/mole) 

Σχετική διαφορά 
ενέργειας 

(kcal/mole) 

Ενέργεια 
δέσμευσης 
(kcal/mole) 

(8,0)  0.0 4.5(a) -20.2 +0.5 4.5(b) +3.5 
(4,4) +5.9 4.5(c) -16.9 +4.7 4.5(d) +4.5 

 
(Σημ: Αρνητικές τιμές ενέργειας δέσμευσης δείχνουν εξώθερμη αντίδραση, ενώ θετικές τιμές ενδόθερμη) 
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 Σε όλες τις δομές που μελετήθηκαν, το σύστημα περιέχει περιττό αριθμό ηλεκτρονίων. 

Συνεπώς, εξετάστηκαν τόσο οι διπλές όσο και οι τετραπλές καταστάσεις σπιν των δομών, όπως 

εξηγήθηκε στη σελίδα 45. Για την περίπτωση του (4,4) νανοσωλήνα, η τετραπλή σπιν κατάσταση 

είναι πολύ υψηλότερα σε ενέργεια σε σχέση με την διπλή. Αντίθετα, στον (8,0) οι δυο καταστάσεις 

σπιν (διπλή και τετραπλή) είναι αρκετά κοντά και διαφέρουν έως 2 kcal/mole. 

 Οι ενέργειες δέσμευσης για τις ρίζες έχουν υπολογιστεί σε σχέση με τα προϊόντα 

διάσπασης, δηλαδή τον καθαρό νανοσωλήνα και την ρίζα γλυκίνης. Όταν η αντίδραση γίνει μέσω 

του Ν, τότε οι ενέργειες δέσμευσης εκτιμώνται στα -16.9 (4,4) και -20.2 (8,0) kcal/mole. Αντίθετα, 

οι εντοπισμένες στον C ρίζες δίνουν θετικές ενέργειες δέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι η αντίδραση 

προσθήκης τους στα τοιχώματα των σωλήνων είναι ενδόθερμη κατά 3.5 kcal/mole για τον (8,0) και 

4.5 kcal/mole για τον (4,4) σωλήνα. 

 Έγινε επίσης έλεγχος, της μεταβολής της ενέργειας δέσμευσης σε σχέση με το σύνολο 

βάσης. Με τη χρήση μιας μεγαλύτερης βάσης, της TZVP (η οποία μοιάζει με την 6-311G* του 

υπολογιστικού προγράμματος Gaussian), η ενέργεια δέσμευσης της γλυκίνης στο (4,4) 

νανοσωλήνα εκτιμάται στα -13 kcal/mole, από -17 kcal/mole με την εφαρμογή της SVP βάσης. 

Παρόλα αυτά, η επιβάρυνση στον υπολογιστικό χρόνο είναι τεράστια. Για κάθε βήμα υπολογισμού 

της ενέργειας απαιτείται κατά μέσο όρο 120 λεπτά με την TZVP βάση, ενώ είναι 40 λεπτά για την 

SVP. Προκειμένου να μην καταλήξουμε σε απαγορευτικούς για τους υπολογισμούς μας χρόνους, 

αποφασίσαμε να εφαρμοστεί η SVP βάση. Αυτός ο συμβιβασμός ήταν απαραίτητος λόγω του 

μεγάλου μεγέθους των υπό μελέτη συστημάτων. 

 Τα σύμπλοκα 4.5(a) και (c) εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με δομές, που 

αναφέρθηκαν από την ομάδα του Zhao,[40] οι οποίοι μελέτησαν με θεωρητικές μεθόδους την 

προσθήκη της ομάδας ·NH2 πάνω στα τοιχώματα νανοσωλήνων. Η ομάδα ·NH2 έχει παρόμοιο 

μέγεθος και δομικά χαρακτηριστικά με την ρίζα γλυκίνης ·NHCH2COOH, την οποία μελετάμε. 

Έχει αναφερθεί ότι η ενέργεια δέσμευσης του ·NH2 στον (5,5) σωλήνα είναι 46 kcal/mole, τιμή την 

οποία δεν μπορέσαμε να αναπαράγουμε. Παρόλα αυτά βρήκαμε ότι η ενέργεια δέσμευσης σε έναν 

(5,5) νανοσωλήνα είναι 22 kcal/mole. 

 Όλα τα σύμπλοκα της ρίζας γλυκίνης με τους νανοσωλήνες είναι σχεδόν ισοενεργειακά. Η 

μέγιστη διαφορά μεταξύ των διαφόρων διαμορφώσεων εκτιμάται στα 6 kcal/mole. Παρόλα αυτά οι 

αντιδράσεις προσθήκης μέσω του Ν είναι εξώθερμες, ενώ μέσω του α-C είναι ενδόθερμες. Η 

διαφορετική συμπεριφορά αυτών των δυο ισομερών μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψην το 

νεοσχηματιζόμενο δεσμό μεταξύ της γλυκίνης και του νανοσωλήνα. Όταν γίνεται αντίδραση μέσω 

του α-C, τότε σχηματίζεται ένας απλός ομοιοπολικός δεσμός CΓΛΥ – Cνανοσωλήνα μήκους 1.6 Å, στον 

οποίο δεν λαμβάνει χώρα μεταφορά μερικού φορτίου. Αντίθετα, όταν αντιδράσει με την 

επικεντρωμένη στο Ν ρίζα, τότε ο νέος δεσμός  ΝΓΛΥ – Cνανοσωλήνα είναι βραχύτερος (1.5 Å) και 
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εμφανίζει σημαντική μεταφορά ηλεκτρονιακού φορτίου. Σύμφωνα με την κατά Mulliken ανάλυση, 

το άτομο Ν είναι αρνητικά φορτισμένο κατά |0.3|e. Επιπλέον, για την σταθερότητα αυτών των 

διαμορφώσεων, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις στερεοχημικές απώσεις μεταξύ του σωλήνα και 

της ρίζας. Στην περίπτωση της αντίδρασης μέσω του C, υπάρχουν ισχυρές απώσεις, καθώς 

ολόκληρη η ραχοκοκαλιά της γλυκίνης έρχεται σε κοντινή απόσταση από τα τοιχώματα του 

σωλήνα. Στη δεύτερη περίπτωση, μόνο η -ΝΗ ομάδα είναι αρκετά κοντά στην επιφάνεια του 

νανοσωλήνα και έτσι αποφεύγονται ισχυρές απωστικές δυνάμεις. 

 Επίσης, υπολογίστηκαν οι δυναμικές ενεργειακές καμπύλες της αντίδρασης σχηματισμού 

ή/και διάσπασης του συμπλόκου της ρίζας γλυκίνης με (4,4) και (8,0) νανοσωλήνες, είτε μέσω του 

Ν ή του α-C. Οι δυναμικές ενεργειακές καμπύλες σχεδιάστηκαν μεταβάλλοντας την απόσταση 

γλυκίνης – νανοσωλήνα για διάφορες τιμές από 1.3 Å έως 6 Å και βελτιστοποιώντας σε κάθε βήμα 

όλους τους άλλους βαθμούς ελευθερίας του συστήματος. Οι δυναμικές καμπύλες παρουσιάζονται 

στην Εικόνα 4.6. 

 

 
Εικόνα 4.6: Ενεργειακές καμπύλες διάσπασης των ριζών γλυκίνης από (4,4) και (8,0) νανοσωλήνες. 

 

 Στην παραπάνω εικόνα, για κάθε καμπύλη διάσπασης, φαίνονται δυο ελάχιστα. Το πρώτο 

ελάχιστο στα 1.5 – 1.6 Å φανερώνει τη χημική δέσμευση, ενώ το δεύτερο στα 3.5 Å αντιστοιχεί 

στην προσρόφηση. Σε όλες τις καμπύλες, η ενέργεια προσρόφησης εκτιμάται κατά μέσο όρο στο 1 

kcal/mole. Παρόμοια τιμή για την ενέργεια προσρόφησης καθώς και για την απόσταση ισορροπίας 

έχει αναφερθεί για την αλληλεπίδραση του μορίου της αμμωνίας με τα τοιχώματα ενός 

νανοσωλήνα.[37] Επιπλέον, και στις δυο περιπτώσεις σωλήνων, όταν γίνεται η αντίδραση μέσω του 

Ν, προβλέπεται ένα μικρό ενεργειακό φράγμα της τάξης των 2 kcal/mole περίπου. Αντίθετα, για 

την αντίδραση μέσω του α-C υπολογίζεται ένα μεγαλύτερο φράγμα της τάξης των 7 – 8 kcal/mole. 

Κατά τη διάσπαση του Ν-συμπλόκου τότε πρέπει να υπερπηδηθεί ένα αρκετά μεγάλο ενεργειακό 
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φράγμα της τάξης των 18 – 20 kcal/mole. Αντίθετα, για να διασπαστεί το C-σύμπλοκο υπάρχει ένα 

μικρό φράγμα της τάξης των 3 kcal/mole. Συνεπώς, εξετάζοντας τα εκτιμώμενα φράγματα για την 

αντίδραση μέσω του C, συμπεραίνουμε ότι τα C-σύμπλοκα είναι μετασταθείς δομές, ενώ αντίθετα 

τα Ν-σύμπλοκα είναι σταθερές δομές. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις τα συστήματα περιέχουν μονήρη ηλεκτρόνια. Επομένως είναι 

σημαντικό να βρεθεί πώς κατανέμεται το σπιν. Παράλληλα με τον υπολογισμό της δυναμικής 

ενεργειακής καμπύλης για την αντίδραση της ρίζας γλυκίνης μέσω του Ν με τον (4,4) νανοσωλήνα, 

εκτελέστηκαν και αναλύσεις της κατανομής του σπιν και παρουσιάζονται στην εικόνα 4.7. 

Παρατηρούμε ότι στα απομακρυσμένα προϊόντα, το σπιν επικεντρώνεται σχεδόν ακέραιο στο 

άτομο Ν. Κατά την προσέγγιση της γλυκίνης προς το νανοσωλήνα, τότε συμβαίνει μεταφορά σπιν 

από τη γλυκίνη προς τους άνθρακες του σωλήνα. Τέλος, μετά τη δέσμευση το σπιν έχει μεταφερθεί 

ακέραιο προς το νανοσωλήνα και απεντοπίζεται στην επιφάνειά του. 

 
Εικόνα 4.7: Μεταβολή του σπιν, που είναι επικεντρωμένο στο Ν, κατά την προσέγγιση της γλυκίνης στο 
νανοσωλήνα. 
 

 Εκτελώντας αναλύσεις πληθυσμών κατά Mulliken και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις των 

συμπλόκων της ρίζας με τους νανοσωλήνες, βρίσκουμε ότι πάντοτε το σπιν μεταφέρεται από την 

γλυκίνη και απεντοπίζεται στην επιφάνεια του σωλήνα. Στην Εικόνα 4.8 απεικονίζονται οι 

κατανομές σπιν για όλες τις δομές της Εικόνας 4.5. 
 

 
Εικόνα 4.8: Κατανομές σπιν για όλα τα σύμπλοκα γλυκίνης με νανοσωλήνες. 
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4.Β.2) Επίδραση της καμπυλότητας των νανοσωλήνων στην ενέργεια δέσμευσης της 

γλυκίνης.[68] 
 

 Στη συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση της καμπυλότητας στην ενέργεια δέσμευσης της 

γλύκίνης μέσω του Ν ατόμου. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν οι (5,5) και (9,0) νανοσωλήνες. 

Επίσης μελετήθηκαν και τα δυο ακραία μοντέλα της καμπυλότητας: α) το μόριο του φουλλερενίου 

(μέγιστη καμπυλότητα) και β) ένα φύλλο γραφίτη (μηδενική καμπυλότητα). Οι βελτιστοποιημένες 

δομές παρουσιάζονται στην εικόνα 4.9. 

 

 
Εικόνα 4.9: Προσθήκη ρίζας γλύκινης μέσω του Ν ατόμου σε a) (5,5) νανοσωλήνα, b) (9,0), c) φουλλερένιο 
και d) φύλλο γραφίτη.  
 

 Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυξάνοντας τη διάμετρο (συνεπώς μειώνοντας την 

καμπυλότητα) οι ενέργειες δέσμευσης μειώνονται, έως ότου μηδενιστούν και στη συνέχεια η 

αντίδραση γίνει ενδόθερμη. Αντίθετα, αυξάνοντας την καμπυλότητα η ενέργεια δέσμευσης 

αυξάνεται. Στον παρακάτω πίνακα 4.4 συνοψίζονται όλες οι ενέργειες δέσμευσης για τα ανθρακικά 

υλικά που μελετήθηκαν 

 
Πίνακας 4.4: Ενέργειες δέσμευσης (σε kcal/mole) της γλυκίνης σε ανθρακικά υλικά μεταβαλλόμενης 

καμπυλότητας. (φθίνουσα σειρά καμπυλότητας) 

 Αντίδραση προσθήκης μέσω του ατόμου Ν 

Δομή Φουλλερένιο (8,0) (4,4) (9,0) (5,5) Γραφίτης 
 4.9(c) 4.5(a) 4.5(c) 4.7(b) 4.9(a) 4.9(d) 

Ενέργεια 
Δέσμευσης 
(kcal/mole) 

 
-21.1 

 
-20.2 

 
-16.9 

 
-8.2 

 
-7.2 

 
+8.2 

 

 

Επίσης για τις δομές με τους (5,5) και (9,0) νανοσωλήνες υπολογίστηκε η δυναμική ενεργειακή 

καμπύλη για την αντίδραση της ρίζας γλυκίνης μεσω του Ν. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως 
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και στην περίπτωση των (4,4) και (8,0) νανοσωλήνων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην 

παρακάτω Εικόνα 4.10. 

 

 
Εικόνα 4.10: Δυναμικές ενεργειακές καμπύλες για την αντίδραση προσθήκης της ρίζας γλυκίνης μέσω του 
Ν σε (5,5) και (9,0) νανοσωλήνες. 
 

Στην περίπτωση των (5,5) και (9,0) νανοσωλήνων παρατηρούμε ότι για να γίνει η αντίδραση 

προβλέπεται ένα φράγμα της τάξης των 5 kcal/mole, ενώ για την περίπτωση των (4,4) και (8,0) 

εκτιμάται στα 2 kcal/mole. Αυτή η τάση με τις ενέργειες δέσμευσης και τα φράγματα αντίδρασης 

σε σχέση με την διάμετρο και καμπυλότητα των νανοσωλήνων μπορεί να εξηγηθεί με βάση το 

ποσοστό sp3 – sp2 χαρακτήρα των ατόμων C των νανοσωλήνων. Σε κάθε περίπτωση, όταν 

προστεθεί η γλυκίνη, τότε κάποιο άτομο του σωλήνα, πρέπει να αλλάξει υβριδισμό από sp2 σε sp3. 

Για αυτή την αλλαγή του υβριδισμού υπάρχει ένα ενεργειακό φράγμα από το οποίο πρέπει να 

περάσει. Στην περίπτωση των νανοσωλήνων τα άτομα C δεν έχουν 100% sp2 χαρακτήρα, αλλά 

περιέχουν και κάποιο ποσοστό sp3. Αυτό το ποσοστό έχει να κάνει με την καμπυλότητα των 

νανοσωλήνων. Όσο πιο μεγάλη είναι η καμπυλότητα, δηλαδή όσο πιο μικρή είναι η διάμετρός τους 

(περίπτωση φουλλερενίων και (4,4) και (8,0) σωλήνων), τόσο πιο μεγάλο ποσοστό sp3 χαρακτήρα 

έχουν τα άτομα C. Συνεπώς, το φράγμα για τη δημιουργία του νέου δεσμού ( μεταβολή από sp2 σε 

sp3 ) είναι μικρότερο. Μεγαλύτερο φράγμα παρατηρείται όταν το ποσοστό sp2 χαρακτήρα 

αυξάνεται (περίπτωση γραφίτη και νανοσωλήνων μεγάλης διαμέτρου).  

 Αυτή η εξάρτηση του φράγματος της αντίδρασης επιβεβαιώνεται και από την Εικόνα 4.11, 

όπου υπολογίζεται η δυναμική ενεργειακή καμπύλη για την αντίδραση προσθήκης της ρίζας 

γλυκίνης μέσω του Ν ατόμου σε ένα μόριο φουλλερενίου C60 και σε ένα φύλλο γραφίτη. Για την 

περίπτωση του φουλλερενίου το φράγμα εκτιμάται στα 2 kcal/mole και για το φύλλο γραφίτη στα 

12 kcal/mole.  
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Εικόνα 4.11:  Δυναμικές ενεργειακές καμπύλες για την αντίδραση προσθήκης της ρίζας γλυκίνης μέσω του 
Ν σε φουλλερένιο C60 και σε φύλλο γραφίτη. 
 

 Βασιζόμενοι στα παραπάνω, μπορούμε να εξηγήσουμε και την τάση για τις ενέργειες 

δέσμευσης, δηλαδή τη μείωση των ενεργειών αντίδρασης όταν αυξάνεται η διάμετρος των 

σωλήνων. Αυτή η παρατήρηση είναι σύμφωνη με άλλες θεωρητικές εργασίες, στις οποίες 

μελετάται η δέσμευση μικρών μορίων όπως ΝΗ3, ·ΝΗ2 και ΝΟ2.[40, 70, 71]  

 Σε όλες τις περιπτώσεις αντιδράσεων το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο μεταφέρεται από την ρίζα 

της γλυκίνης και απεντοπίζεται στην επιφάνεια είτε των νανοσωλήνων, είτε του φουλλερενίου ή 

του γραφιτικού φύλλου.  
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4.Β.3) Αλληλεπίδραση ουδέτερης γλυκίνης με νανοσωλήνες άνθρακα 
 

 Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ουδέτερης γλυκίνης και των νανοσωλήνων είναι πολύ 

ασθενείς. Χημική δέσμευση δεν μπορεί να γίνει, παρά μόνο προσρόφηση. Αυτό επιβεβαιώνεται 

υπολογίζοντας την δυναμική ενεργειακή καμπύλη της προσέγγισης σε έναν (4,4) σωλήνα. Το 

δυναμικό της Εικόνας 4.12 είναι απωστικό και μόνο στα 3.7 Å εμφανίζει ένα ελάχιστο, το οποίο 

εκτιμάται στα 1.7 kcal/mole. Η απόσταση και το βάθος του ελαχίστου δείχνουν ότι πρόκειται για 

φυσιορόφηση, που οφείλεται σε ασθενείς van der Waals δυνάμεις. Παρόμοια τιμή για την 

απόσταση και την ενέργεια αλληλεπίδρασης έχει αναφερθεί και στην περίπτωση της αμμωνίας ΝΗ3 

με νανοσωλήνες άνθρακα.  

 

 
Εικόνα 4.12: Δυναμικό αλληλεπίδρασης ουδέτερης γλυκίνης με (4,4) νανοσωλήνα άνθρακα. 
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4.Γ) Σύγκριση αλανίνης – γλυκίνης  

 

4.Γ.1) Δέσμευση αλανίνης μέσω Ν σε (9,0) νανοσωλήνα 
 

 Στη συνέχεια εξετάστηκε, η αλανίνη, το επόμενο αμινοξύ σε μέγεθος, μετά την γλυκίνη. Η 

αλανίνη διαφέρει από την γλυκίνη, στην πλευρική ομάδα του α-C. Σαν πλευρική ομάδα έχει μια 

μεθυλομάδα –CH3, αντί για –Η στην γλυκίνη. Η δυναμική ενεργειακή καμπύλη της αντίδρασης την 

αλανίνης μέσω του ατόμου Ν με τον (9,0) νανοσωλήνα δεν έχει καμιά διαφορά από αυτή της 

γλυκίνης, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.13.  

 
Εικόνα 4.13: Σύγκριση δυναμικών καμπυλών για την προσέγγιση της γλυκίνης (μαύρη γραμμή – τετράγωνα 
σημεία) και της αλανίνης (κόκκινη γραμμή – κυκλικά σημεία) με τον (9,0) νανοσωλήνα. 
 

Παρατηρώντας την Εικόνα 4.13, συμπεραίνουμε ότι η παρουσία της μεθυλομάδας δεν επιφέρει 

καμία αλλαγή στις ενέργειες δέσμευσης ή στο φράγμα  της αντίδρασης. Δεν επηρεάζει καθόλου τον 

δεσμό Ν(αμινοξέως) – C(σωλήνα), παρόλο που η ομάδα –CH3 είναι πιο ηλεκτραρνητική από το -Η. 

Επίσης, η διαμόρφωση της –CH3 είναι τέτοια ώστε αποφεύγονται να σχηματίζονται στερεοχημικές 

απώσεις, παρόλο που είναι αρκετά πιο ογκώδης από το –Η. 
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4.Δ) Ανάπτυξη πεδίου δυνάμεων για τις αλληλεπιδράσεις γλυκίνης (και 

αλανίνης) – νανοσωλήνες Άνθρακα 

 

 Η Κλασική Μοριακή Μηχανική είναι ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο προσομοιώσεων, καθώς 

απαιτεί ελάχιστο υπολογιστικό χρόνο σε σχέση με μεθόδους της Κβαντικής Μηχανικής. Συχνά τα 

αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά και συγκρίσιμα με αυτά μεθόδων υψηλότερης 

ακρίβειας, όπως είναι η MP2. Βασικός περιορισμός είναι ότι οι παράμετροι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για όλα τα συστήματα. Τα πεδία δυνάμεων είναι πολυάριθμα (ΜΜ2, ΜΜ3, 

MM3PRO, CHARMM, AMBER, MMFF κ.α.) και πρέπει να γίνεται έλεγχος προτού 

χρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωσή μας, σύγκριση και βελτίωση των πεδίων δυνάμεων θα γίνει με 

τα DFT αποτελέσματα. Υψηλότερο επίπεδο θεωρίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε τέτοια μεγάλα 

συστήματα. 

 

 

4.Δ.1) Έλεγχος του πεδίου δυνάμεων ΜΜ3 για το σύμπλοκο γλυκίνης – (5,5) 

νανοσωλήνα. 
 

 Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο TINKER, στο οποίο έχουν 

ενσωματωθεί διάφορα δημοφιλή πεδία δυνάμεων, όπως το AMBER, CHARMM, MM2, MM3, 

MM3PRO κ.α. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι το πακέτο αυτό διανέμεται με τον πηγαίο κώδικά 

του. Από τα πεδία δυνάμεων επιλέχτηκε το MM3, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες εργασίες με 

νανοσωλήνες άνθρακα.[72] Το δυναμικό ΜΜ3 είναι κατάλληλο για την περιγραφή των 

νανοσωλήνων, λόγω της ομοιότητας της δομής τους με αρωματικές δομές, που υπάρχουν στις 

πρωτεΐνες.  

 Για την προσομοίωση των ατόμων C του νανοσωλήνα χρησιμοποιήθηκε ο τύπος ατόμου 2, 

που υπάρχει στην βάση δεδομένων του ΜΜ3. Ο τύπος ατόμου 2 αφορά τον sp2 υβριδισμένο C. 

Μια πρώτη αλλαγή στις παραμέτρους αφορά την σταθερά και το μήκος δεσμού μεταξύ δυο ατόμων 

τύπου 2. Το μήκος ισορροπίας, αρχικά προβλεπόταν στα 1.35 Å, τιμή η οποία είναι αρκετά 

μικρότερη από το μήκος 1.42 Å στους νανοσωλήνες άνθρακα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

προβλέπεται αρκετά μικρότερη η διάμετρος των σωλήνων. Έτσι, αλλάξαμε την σταθερά έκτασης 

του δεσμού Kb από 7.5 σε 8.0 και το μήκος ισορροπίας του δεσμού από 1.33 σε 1.42 Å. Στη 

συνέχεια εκτελώντας υπολογισμούς βελτιστοποίηση γεωμετρίας διαφόρων νανοσωλήνων, βρήκαμε 

ότι προβλέπεται σωστά η διάμετρός τους. 

 Στη συνέχεια εκτελέστηκαν υπολογισμοί για τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας για το 
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σύμπλοκο της γλυκίνης με διάφορους νανοσωλήνες. Για το άτομο Ν της γλυκίνης 

χρησιμοποιήθηκε ο τύπος ατόμου 8, που αντιστοιχεί σε sp3 υβριδισμένο Ν. Τα Η της –ΝΗ2 

προσομοιάστηκαν με τύπο 23, που αντιστοιχεί σε άτομα Η αμίνης ή ιμίνης. Ο α-C χαρακτηρίστηκε 

σαν τύπου 1 (sp3 υβριδισμένος) και τα Η του σαν τύπου 5. Τέλος στην καρβοξυλομάδα, ο C 

χαρακτηρίστηκε σαν τύπου 3 (sp2 καρβονυλικός άνθρακας), το Ο της καρβονυλόμαδας C=O σαν 

τύπου 77 και της καρβοξυλομάδας C-O-H σαν τύπου 75. Τέλος, για τα καρβοξυλικά Η-Ο 

χρησιμοποίηθηκε ο τύπος ατόμου 23. Εκτελώντας βελτιστοποίηση της γεωμετρίας, παρατηρούμε 

ότι η δομή, που προβλέπεται από την Μοριακή Μηχανική συμφωνεί αρκετά με αυτή από την 

κβαντική μηχανική. Για να φανεί αυτή η συμφωνία, έγινε υπέρθεση της μιας δομής πάνω στην 

άλλη και παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.14. Η γαλάζια δομή αντιστοιχεί στην Μοριακή Μηχανική 

και η κόκκινη στην κβαντική. 

 
Εικόνα 4.14: Υπέρθεση δομών βελτιστοποιημένων με DFT και Μοριακή Μηχανική (ΜΜ3 πεδίο δυνάμεων 
– αρχικές παράμετροι).  (Γαλάζια δομή = ΜΜ3, Κόκκινη Δομή = DFT) 
 

 Στη συνέχεια εκτελέστηκαν υπολογισμοί για τον υπολογισμό της δυναμικής ενεργειακής 

καμπύλης για την αντίδραση της γλυκίνης με τον (5,5) νανοσωλήνα. Όλα αυτά τα προαναφερθέντα 

πεδία δυνάμεων (ΜΜ3, Charmm, Amber  κ.α.) ανήκουν στα λεγόμενα «μη αντιδραστικά». Δηλαδή 

δεν μπορούν να προβλέψουν τη διάσπαση ή το σχηματισμό νέων δεσμών. Θέτοντας ορισμένες 

αρχικές συνθήκες (δηλαδή καθορισμός δεσμών μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων), αυτές 

διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης. Έτσι, σε έναν υπολογισμό μοριακής 

δυναμικής, αν η ρίζα γλυκίνης ξεκινήσει από μακρινή απόσταση από ένα νανοσωλήνα, τότε λόγω 

του ελκτικού δυναμικού, θα πλησιάσει το σωλήνα, αλλά δεν θα μπορεί να σχηματίσει δεσμό με το 

κοντινότερο σε αυτή άτομο C. Ακόμα και αν είχε τις κατάλληλες αρχικές συνθήκες (αρκετή 

κινητική ενέργεια) και προσέκρουε στην επιφάνεια του σωλήνα, τότε δεσμός με το σωλήνα δεν θα 

δημιουργούνταν. Μόνο παροδικές παραμορφώσεις θα προκαλούσε στην επιφάνεια του σωλήνα 

λόγω της σύγκρουσης.  

 Σε μακρινές αποστάσεις, όλα τα άτομα του σωλήνα είναι sp2 υβριδισμένα. Καθώς πλησιάζει 

η γλυκίνη προς το σωλήνα, κάποιο από τα άτομά του αλλάζει υβριδισμό προς sp3 για να σχηματίσει 
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δεσμό με τη γλυκίνη. Αυτή η αλλαγή στον υβριδισμό δεν γίνεται αυτόματα, αλλά πρέπει να 

ελέγχεται ύστερα από κάθε βήμα της προσέγγισης. Αν δεν γίνει αλλαγή στον υβριδισμό, τότε η 

καμπύλη προσέγγισης της γλυκίνης θα έχει την μορφή ενός απωστικού δυναμικού όπως αυτό με 

την κόκκινη γραμμή της Εικόνας 4.15. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος δεσμός μεταξύ της γλυκίνης 

και του νανοσωλήνα, ονομάζουμε αυτό το δυναμικό σαν «Μη Δεσμικό» (“Non Bonding”) 

 

 
Εικόνα 4.15: Δεσμικά (μαύρη γραμμή – τετράγωνα σημεία) και Μη Δεσμικά δυναμικά (κόκκινη γραμμή – 
κυκλικά σημεία) κατά την διαδικασία απομάκρυνσης/προσέγγισης της γλυκίνης από τον (5,5) νανοσωλήνα, 
όπως προβλέπονται με βάση τις αρχικές παραμέτρους του ΜΜ3 δυναμικού. 
 

Αν ακολουθήσουμε την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή την απομάκρυνση της δεσμευμένης 

γλυκίνης από την επιφάνεια του σωλήνα, τότε πρέπει κάποιο άτομο C να αλλάξει υβριδισμό από 

sp3 σε sp2. Αυτό δεν γίνεται αυτόματα και έτσι καθ’ όλη την διάρκεια της προσομοίωσης το άτομο 

παραμένει sp3 υβριδισμένο. Εκτελώντας υπολογισμούς για την απομάκρυνση της δεσμευμένης 

γλυκίνης, τότε η ενεργειακή καμπύλη μοιάζει με μορφή δυναμικού Morse, όπως φαίνεται με την 

μαύρη γραμμή στην Εικόνα 4.15. Εφόσον, ορίζεται να υπάρχει πάντοτε ένας δεσμός μεταξύ του 

νανοσωλήνα και της γλυκίνης, ονομάζουμε αυτό το δυναμικό «Δεσμικό» (“Bonding”). 

 Σε κάθε σημείο η αντίδραση περιγράφεται από την καμπύλη χαμηλότερης ενέργειας. Η 

τομή των δυο καμπύλων της Εικόνας 4.15 αποτελεί το σημείο στο οποίο πρέπει να αλλαχτεί ο 

υβριδισμός του ατόμου C του νανοσωλήνα, από sp3 σε sp2 ή και αντίστροφα. Θεωρητικά σε αυτό 

το σημείο, βρίσκεται η μεταβατική κατάσταση της αντίδρασης, δηλαδή ο δεσμός της γλυκίνης με 

το σωλήνα βρίσκεται στο όριο διάσπασης/σχηματισμού. 
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4.Δ.2) Βελτιστοποίηση του πεδίου δυνάμεων ΜΜ3 για το σύμπλοκο γλυκίνης – (5,5) 

cnt 
 Η καμπύλη αντίδρασης της Εικόνας 4.15 ποιοτικά μοιάζει αρκετά με αυτή της Εικόνας 

4.10. Δηλαδή, προβλέπει το ελάχιστο στα 1.5 Å και το φράγμα στα 2 Å περίπου προκειμένου να 

σπάσει ο δεσμός. Δεν μπορεί να προβλέψει ποσοτικά την ενέργεια της αντίδρασης ( ≈18 kcal/mole 

από MM3, ενώ 8 kcal/mole από DFT), ούτε το φράγμα της αντίδρασης ( ≈23 kcal/mole, ενώ μόλις 

5 από DFT). Επίσης, η δομή ισορροπίας του ΜΜ3 δεν συμπίπτει εντελώς με τη γεωμετρία της 

DFT. Για αυτό το λόγο χρειάζεται, αλλαγή παραμέτρων και βελτιστοποίηση του δυναμικού ΜΜ3. 

 Αρχικά, βελτιστοποιήθηκε η σταθερά έκτασης του δεσμού C(sp3 – tube) – N(gly), 

προκειμένου η αύξηση στην δυναμική ενέργεια (αριστερό τμήμα – μαύρη γραμμή της Εικόνας 

4.15) να είναι με τον ίδιο ρυθμό, όπως προβλέπει η DFT στην Εικόνα 4.10. Η αρχική τιμή της ήταν 

Κb= 5.3, ενώ ύστερα από την βελτιστοποίηση ορίστηκε σαν Kb=3.3. Επίσης, η μονάδα των 

συζευγμένων όρων έκτασης δεσμού – κάμψης γωνίας καθορίστηκε ίση με 0, καθώς σε μεγάλες 

αποστάσεις η ενέργεια ήταν πολύ μεγάλη, ενώ και επίσης η δομή ήταν αρκετά παραμορφωμένη. 

Επίσης, αλλάξαμε και ορισμένες σταθερές κάμψης γωνιών, καθώς οι γωνίες μεταξύ των ατόμων 

της γλυκίνης και του νανοσωλήνα δεν ήταν αρκετά ικανοποιητικές. Τέλος, τροποποιήθηκαν και 

ορισμένες τιμές για τις αλληλεπιδράσεις τύπου van der Waals μεταξύ των ατόμων της γλυκίνης και 

του νανοσωλήνα. Όλες, οι τροποποιημένες παράμετροι παρατίθενται στο παράρτημα. Ύστερα, από 

αυτές τις αλλαγές τα αποτελέσματα τόσο στις ενέργειες, όσο και στις δομές συμφωνούσαν πολύ 

καλά. Στην παρακάτω Εικόνα 4.16 παραθέτουμε σε υπέρθεση τις δομές της DFT και αυτή με τις 

νέες παραμέτρους του ΜΜ3 δυναμικού. Βλέπουμε ότι έχει επιτευχθεί άριστη συμφωνία στο σημείο 

ισορροπίας. 

 
Εικόνα 4.16: Υπέρθεση δομών βελτιστοποιημένων με DFT (κόκκινο χρώμα) και με το βελτιωμένο 
δυναμικό ΜΜ3 (γαλάζιο χρώμα). 
 

 Στη συνέχεια, έγινε βελτιστοποίηση και του Μη Δεσμικού δυναμικού, προκειμένου να δίνει 

την σωστή ενέργεια δέσμευσης. Χρησιμοποιήθηκαν κάποιες τροποποιημένες παράμετροι 

αλληλεπιδράσεων van der Waal, ενώ η ενέργεια του Μη Δεσμικού δυναμικού πολλαπλασιάστηκε 

με τον παράγοντα 0.52. Έπειτα από αυτές τις αλλαγές, παρατηρούμε ότι η σύμφωνα με το δυναμικό 
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ΜΜ3 η καμπύλη αντίδρασης στα δυο άκρα της συμφωνεί με τα DFT αποτελέσματα.  

Η μετάβαση από το Δεσμικό προς το Μη Δεσμικό δυναμικό και αντίστροφα δεν μπορεί να 

γίνει με τη χρήση μιας συνάρτησης τύπου διακόπτη (“switch function”), γιατί ίσως δημιουργηθούν 

ασυνέχειες στην πρώτη και δεύτερη παράγωγο της καμπύλης. Για αυτό τον λόγο, η μεταβολή 

πρέπει να γίνει πιο ομαλά με την χρήση μιας συνάρτησης παρεμβολής (“interpolation function”). 

Αυτή η συνάρτηση θα έχει την μορφή: 

BondingNonBondingerpolation VFFVE −×−+×= )1(int , 

όπου F είναι :  ( )( )lamdaF ×−×= 8tanh15.0  ,  

και : 09.2−= Rlamda  , όπου R είναι η απόσταση Nglycine – Ctube , και 2.09 είναι η απόσταση στην 

οποία θεωρούμε ότι είναι το μέγιστο της καμπύλης. 

 

Με αυτό τον τρόπο, η μετάβαση γύρω από το σαγματικό σημείο είναι πιο ομαλή, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 4.17. 

 
Εικόνα 4.17: Δεσμικό (πράσινο χρώμα) και Μη Δεσμικό δυναμικό (κόκκινο) με τροποιημένες παραμέτρους 
του ΜΜ3. Συνάρτηση παρεμβολής – Interpolation function (γκρίζο χρώμα) και σύγκριση με DFT δεδομένα 
(μπλε). 
 

Παρόλα αυτά, δεν προβλέπεται σωστά το ύψος του σαγματικού σημείου καθώς και η περιοχή γύρω 

από αυτό. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να προστεθεί μια αντεστραμμένη γκαουσιανή (Gauss type) 

συνάρτηση. Έτσι, η ολική ενέργεια γράφεται σαν: GaussianEtotalE erpolation += int)( , 

όπου ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−
×−=

025.0
05.2exp15.5

2RGaussian . Οι τιμές αυτές προέκυψαν ύστερα από 

βελτιστοποίηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η τελική προσαρμογή του δυναμικού 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.18.  
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Εικόνα 4.18: Τελική προσαρμογή του δυναμικού ΜΜ3 στα DFT δεδομένα για το σύστημα γλυκίνη – (5,5) 
cnt. 
 

 Έπειτα, και από την προθήκη της αντεστραμμένης γκαουσιανής, παρατηρούμε καλή 

συμφωνία με τα DFT αποτελέσματα, ακόμα και γύρω από το σαγματικό σημείο. Ο ρυθμός 

αύξησης/μείωσης του δυναμικού ταιριάζει ικανοποιητικά. Επίσης, προβλέπει και τα ελάχιστα της 

καμπύλης: α) το πρώτο στα 1.5 Å που αντιστοιχεί στη χημική δέσμευση, και β) το δεύτερο στα 3.7 

Å που αντιστοιχεί στην προσρόφηση. Το δεύτερο ελάχιστο υπολογίζεται σε απόσταση 3.7 Å και με 

ενέργεια δέσμευσης 1 kcal/mole, ενώ από την DFT στα 3.5 Å και με 0.8 kcal/mole.  
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4.Δ.3) Βελτιστοποίηση του πεδίου δυνάμεων ΜΜ3 για το σύμπλοκο αλανίνης – (9,0) 

cnt 
 

 Εκτελώντας την ίδια διαδικασία όπως και παραπάνω, βελτιστοποιήσαμε το δυναμικό για 

την περίπτωση του συμπλόκου της αλανίνης με τον (9,0) νανοσωλήνα. Καταρχάς, έγινε 

υπολογισμός των καμπυλών για το δεσμικό και μη-δεσμικό δυναμικό. Το μη-δεσμικό δυναμικό 

πολλαπλασιάστηκε με τον παράγοντα 0.82 προκειμένου να δίνει το όριο διάσπασης σύμφωνα με τη 

DFT.  

Στη συνέχεια, με τη χρήση μιας συνάρτησης παρεμβολής (interpolation function) έγινε πιο 

ομαλή η μετάβαση από το δεσμικό προς το μη-δεσμικό δυναμικό. Η εξίσωση έχει την μορφή: 

BondingNonBondingerpolation VFFVE −×−+×= )1(int , 

όπου F είναι :  ( )( )lamdaF ×−×= 10tanh15.0  ,  

και : 1.2−= Rlamda  , όπου R είναι η απόσταση Nglycine – Ctube , και 2.1 είναι η απόσταση στην 

οποία θεωρούμε ότι είναι το μέγιστο της καμπύλης. 

 Τέλος, με τη χρήση μιας αντεστραμμένης γκαουσιανής συνάρτησης ρυθμίζεται το ύψος του 

μεγίστου και ομαλοποιείται η περιοχή γύρω από το σαγματικό σημείο. Η συνάρτηση έχει τη 

μορφή:  ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−
×−=

028.0
06.2exp03.7

2RGaussian . Η τελική μορφή του δυναμικού παρουσιάζεται 

στην εικόνα 4.19. 

 
Εικόνα 4.19: Τελική προσαρμογή του δυναμικού ΜΜ3 στα DFT δεδομένα για το σύστημα αλανίνη – (9,0) 
cnt. 

 

Παρατηρούμε, ότι η τελική προσαρμογή του δυναμικού ΜΜ3 βρίσκεται σε καλή συμφωνία 

με τα DFT δεδομένα, καθώς προβλέπονται με ικανοποιητική ακρίβεια τόσο τα δυο ελάχιστα όπως 
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και το σαγματικό σημείο. Η βελτιστοποίηση των παραμέτρων του δυναμικού είχε επίσης ως 

αποτέλεσμα η δομή του συμπλόκου να είναι αρκετά σύμφωνη με την δομή της DFT. Αυτό φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα, όπου παρουσιάζονται με υπέρθεση οι δομές του δυναμικού ΜΜ3 και της 

DFT. 

 
Εικόνα 4.20: Υπέρθεση δομών της αλανίνης – (9,0) cnt βελτιστοποιημένες με DFT (κόκκινο χρώμα) και το 
δυναμικό ΜΜ3 (γαλάζιο χρώμα). 
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Κεφάλαιο 5 –  

 

Τυροσίνη – Νανοσωλήνες & Φουλλερένια Άνθρακα 
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Κεφάλαιο 5 – Τυροσίνη – Νανοσωλήνες & Φουλλερένια Άνθρακα 

 

5.Α) Τυροσίνη 

 

5.Α.1) Τυροσίνη  (σε ουδέτερη μορφή) 
 
 Για το επόμενο στάδιο της μελέτης, επιλέχτηκε η τυροσίνη, που είναι ένα αρκετά σημαντικό 

αμινοξύ. Η πλευρική αλυσίδα του α-C είναι ένας υποκατεστημένος φαινολικός δακτύλιος 

συνδεδεμένος με μια μεθυλενική ομάδα -CH2-. Ο υποκαταστάτης του δακτυλίου είναι μια 

υδροξυλομάδα -ΟΗ σε πάρα θέση. Η παρουσία της υδροξυλομάδας την καθιστά λιγότερο 

υδρόφοβη, ενώ την κάνει επίσης περισσότερο δραστική σε σχέση με άλλες πλευρικές αλυσίδες 

αμινοξέων. Η δομή της τυροσίνης παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.1(a). Η τυροσίνη αποτελεί 

σημαντική δομική μονάδα σε πολυπεπτίδια και πρωτεΐνες. Ο αρωματικός δακτύλιος περιέχει 

απεντοπισμένα π ηλεκτρονιακά νέφη, που τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με άλλα π συστήματα 

και να μεταφέρουν ηλεκτρόνια. Επίσης, η τυροσίνη χρησιμοποιείται στο αρχικό και σημαντικότερο 

στάδιο σύνθεσης της ντοπαμίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που χρησιμοποιείται στην θεραπεία της 

νόσου του Parkinson.  

 

5.Α.2) Τυροσίνη  (σε μορφή ρίζας) 
 

 Εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία ριζών της τυροσίνης σε διάφορες ενζυματικές 

βιολογικές διαδικασίες. Μερικές από αυτές είναι στο φωτοσύστημα ΙΙ, σαν συμπαράγοντας στην 

αναγωγάση του ριβονουκλεοτιδίου του E coli και σαν ενδιάμεσο στην καταλάση του μοσχαρίσιου 

συκωτιού.[45, 46]  

 Στη συγκεκριμένη εργασία, επιλέχτηκε να μελετηθεί ο εστέρας της τυροσίνης. Η 

καρβοξυλομάδα προστατεύθηκε με μια μεθυλομάδα. Η δομή του εστεροποιημένου αμινοξέος 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.1(b).  

 
Εικόνα 5.1: Δομή της ουδέτερης: (a) Τυροσίνης και (b) εστεροποιημένης Τυροσίνης. 
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 Η ρίζα της τυροσίνης δημιουργείται με την απόσπαση ενός ατόμου Η, από: a) το Ο1, b) τον 

C2 και c) τον C3. Λόγω συμμετρίας, το ζεύγος ατόμων C2 και C4, καθώς και το ζεύγος C3 και C5 

είναι ισοδύναμα. Όλες οι βελτιστοποιημένες δομές των ριζών παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.2, 

όπως επίσης και οι ενεργειακές τους διαφορές. 

 

 
Εικόνα 5.2: Πιθανές διαμορφώσεις της ρίζας τυροσίνης και ενεργειακές διαφορές (σε kcal/mole) 

 

Σταθερότερη ρίζα είναι η (a), καθώς σύμφωνα με εμπειρικούς κανόνες της οργανικής χημείας 

μπορούν να σχηματιστούν αρκετές δομές συντονισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις κατά 

Mulliken κατανομές του σπιν πληθυσμού, όπου το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο κατανέμεται κατά 30% 

στο Ο1, 30% στο C6 και 20% στα άτομα C2 και C4. Οι σπιν κατανομές της (a) ρίζας 

παριστάνονται τόσο σχηματικά όσο και γραφικά στην Εικόνα 5.3.  

 

 
Εικόνα 5.3: Κατανομή του σπιν στην (α) ρίζα της τυροσίνης. 
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5.Β) Τυροσίνη – Νανοσωλήνες & Φουλλερένια Άνθρακα[73] 

 

5.Β.1) Παρασκευή των συμπλόκων Τυροσίνης με Νανοσωλήνες & Φουλλερένια 

Άνθρακα 
 

 Παράλληλα με τη θεωρητική μελέτη της αλληλεπίδρασης της Τυροσίνης με διάφορα 

νανοϋλικά άνθρακα έγινε και πειραματική. Τα πειράματα εκτελέστηκαν από την ερευνητική ομάδα 

του κ. Γουρνή στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Η ρίζα της τυροσίνης παρασκευάστηκε σύμφωνα με την αντίδραση τύπου Fenton και 

αντέδρασε σχεδόν άμεσα με το φουλλερένιο, όπως παριστάνεται στην Εικόνα 5.4. Η 

συμπλοκοποίηση με τους νανοσωλήνες έγινε ακολουθώντας την ίδια σειρά αντιδράσεων. 

 

 
Εικόνα 5.4: Σχηματική απεικόνιση των αντιδράσεων σχηματισμού του συμπλόκου Τυροσίνης – C60. 

 

Διάλυμα Fe+2 αντέδρασε με υπεροξείδιο του υδρογόνου H2O2, οπότε παρήχθησαν ρίζες υδροξυλίου 

·OH σύμφωνα την αντίδραση (1) της Εικόνας 5.4. Στη συνέχεια, (2) οι ρίζες υδροξυλίου 

αντιδρώντας με την εστεροποιημένη τυροσίνη παράγουν την ρίζα της και (3) τέλος 

συμπλοκοποιείται άμεσα με το φουλλερένιο. Το προϊόν της αντίδρασης καθαρίστηκε με μεθανόλη, 

απομονώθηκε με φυγοκέντρηση για να μελετηθεί στη συνέχεια με φασματοσκοπία ακτίνων Χ. Η 

φασματοσκοπία ακτίνων Χ έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και σε άλλες εργασίες για την μελέτη 

οργανικών μορίων συνδεδεμένων με φουλλερένια. 

 Η φασματοσκοπία ακτίνων Χ πράγματι έδειξε ότι η ρίζα της τυροσίνης προσδέθηκε 
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επιτυχώς πάνω στο φουλλερένιο. Επίσης, η σχετική αναλογία των ατόμων N και C υπολογίστηκε 

από τα φάσματα ίση με 94.4% και 5.6% αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές συγκεντρώσεων δείχνουν ότι το 

προϊόν αποτελείται στοιχειομετρικά από ένα μόριο τυροσίνης και ένα μόριο φουλλερενίου. (Τα 

φάσματα παρατίθενται στο παράρτημα) 

 Ένα επιπλέον στοιχείο, που φανερώνει ότι η σύνδεση ήταν επιτυχής, είναι η αυξημένη 

διαλυτότητα των νανοσωλήνων σε οργανικούς διαλύτες, όπως διμεθυλοφορμαμίδιο και 

διμεθυλοσουλφοξείδιο. Επίσης, ύστερα από θερμοβαρυτική ανάλυση (Thermogravimetric Analysis 

– TGA), τα φάσματα έδειξαν ότι πράγματι ήταν επιτυχής η σύνδεση της τυροσίνης με τους 

νανοσωλήνες. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το δείγμα θερμαίνεται και καταγράφεται η απώλεια 

μάζας σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.5. Στην περίπτωση των 

νανοσωλήνων, μετριέται η διαφορά στην απώλεια μάζας μεταξύ των καθαρών και των 

συμπλοκοποιημένων νανοσωλήνων. Στους καθαρούς σωλήνες, απώλεια μάζας λαμβάνει χώρα μετά 

τους 300°C, ενώ αντίθετα στους συμπλοκοποιημένους συμβαίνει πριν τους 200°C.  

 

 
Εικόνα 5.5: Φάσμα θερμοβαρυτικής ανάλυσης (Thermogravimetric Analysis) των καθαρών και 
συμπλοκοποιημένων νανοσωλήνων. 
 

 

Παρατηρώντας το φάσμα της Εικόνας 5.5 συμπεραίνουμε ότι η διαφορά στην απώλεια μάζας 

οφείλεται στις διάφορες λειτουργικές ομάδες που υπάρχουν στην επιφάνεια των σωλήνων, καθώς 

αυτές είναι οι πρώτες που απομακρύνονται με την θέρμανση. Σε όλη την κλίμακα των 

θερμοκρασιών μέχρι και τους 800°C η απώλεια μάζας εκτιμάται στο 30%, συνεπώς συμπεραίνουμε 

ότι έχει επιτευχθεί σε υψηλό βαθμό η σύνδεση της τυροσίνης με τους νανοσωλήνες. 
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5.Β.2) Θεωρητικά αποτελέσματα των συμπλόκων Τυροσίνης με τους Νανοσωλήνες  

& Φουλλερένια Άνθρακα 
 

 Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή σπιν της ρίζας (α) στην Εικόνα 5.3 καθώς και τις 

πιθανές δομές συντονισμού σύμφωνα με την οργανική χημεία, συμπεραίνουμε ότι η αντίδραση της 

ρίζας με τα νανοϋλικά άνθρακα μπορεί να γίνει μέσω των ατόμων O1, C2, C4 ή C6. Εκτελώντας 

τους DFT υπολογισμούς για όλες τις πιθανές περιπτώσεις, τόσο με το φουλλερένιο, όσο και με το 

νανοσωλήνα (4,4), βρήκαμε ότι η αντίδραση μπορεί να γίνει μόνο μέσω του οξυγόνου Ο1. Σε όλες 

τις άλλες περιπτώσεις, δεν μπορεί να σχηματιστεί ομοιοπολικός δεσμός με φουλλερένιο ή το 

νανοσωλήνα και η βελτιστοποίηση της γεωμετρίας καταλήγει σε δυο απομονωμένα μόρια. Μια 

πιθανή εξήγηση είναι ότι στα σύμπλοκα μέσω των C2, C4 και C6 εμφανίζονται ισχυρές 

στερεοχημικές απώσεις, καθώς ο φαινολικός δακτύλιος πρέπει να έρθει σε κοντινή απόσταση από 

την επιφάνεια του φουλλερενίου ή του νανοσωλήνα. Επιπλέον, η δέσμευση μέσω του Ο1 ευνοείται 

λόγω ηλεκτροστατικών έλξεων μεταξύ του αρνητικά φορτισμένου ατόμου Ο1 της τυροσίνης και 

του θετικά φορτισμένου C του νανοσωλήνα ή του φουλλερενίου. 

 Εκτελώντας τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας βρίσκουμε ότι η ενέργεια δέσμευσης της 

τυροσίνης πάνω στο φουλλερένιο είναι 3 kcal/mole. Ο υπολογισμός της ενέργειας δέσμευσης μέσω 

του Ο1 γίνεται με βάση τον τύπο: Eδέσμευσης = ΕΤΥΡ-νανοσωλήνα – ΕΤΥΡ – Ενανοσωλήνα , όπου Ε 

είναι αντίστοιχα οι απόλυτες τιμές ενέργειας των συμπλεγμάτων της τυροσίνης με το 

νανοσωλήνα/φουλλερένιο, της απομονωμένης τυροσίνης και του νανοσωλήνα/φουλλερενίου 

αντίστοιχα. Οι βελτιστοποιημένες δομές παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.6.  

 
Εικόνα 5.6: Βελτιστοποιημένες δομές συμπλόκων τυροσίνης με: a) Φουλλερένιο, b) (4,4) CNT, c) 
(8,0) CNT, d) (5,5) CNT (εξάγωνο στην επιφάνεια) και e) (5,5) CNT (πεντάγωνο στο καπάκι). 
 

Για τον (4,4) νανοσωλήνα η ενέργεια δέσμευσης της τυροσίνης βρέθηκε ίση με 1.8 
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kcal/mole. Αυτή η διαφορά στις ενέργειες δέσμευσης μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη διαφορά 

καμπυλότητας μεταξύ αυτών των δυο νανοδομών άνθρακα, όπως αναλύθηκε και για την περίπτωση 

δέσμευσης της γλυκίνης στο κεφάλαιο 5. Επίσης, στην περίπτωση του σωλήνα δημιουργούνται 

ισχυρότερες στερεοχημικές απώσεις σε σχέση με το φουλλερένιο, καθώς η τυροσίνη είναι αρκετά 

πιο ογκώδης από τη γλυκίνη. Η διαμόρφωση στην περίπτωση του (4,4) σωλήνα είναι τέτοια ώστε 

τα άτομα Η του βενζολικού δακτυλίου της τυροσίνης απέχουν περίπου 2.5 Å από το κέντρο του 

εξαγώνου στην επιφάνεια του σωλήνα. Σε τέτοιες αποστάσεις το δυναμικό αλληλεπίδρασης του Η 

με τον εξαγωνικό δακτύλιο είναι αρκετά απωστικό. Αντίθετα, στο παράδειγμα του φουλλερενίου, 

τα άτομα Η του δακτυλίου της τυροσίνης βρίσκονται αρκετά μακρύτερα από την επιφάνεια του 

φουλλερενίου. 
 

 

Πίνακας 5.1: Ενέργειες δέσμευσης (kcal/mole) της τυροσίνης σε νανοδομές άνθρακα διαφορετικής 

καμπυλότητας. 

 Αντίδραση προσθήκης της τυροσίνης 

Δομή Φουλλερένιο (4,4) (8,0) (5,5) 
πεντάγωνο 
(καπάκι) 

(5,5) 
εξάγωνο 

(επιφάνεια) 
 6.6(a) 6.6(b) 6.6(c) 6.6(d) 6.6(e) 

Ενέργεια 
Δέσμευσης 
(kcal/mole) 

 
-3.0 

 
-1.8 

 
-3.5 

 
-2.7 

 
-1.1 

 

 

Ίδια τάση με την περίπτωση της γλυκίνης, υπάρχει και στις ενέργειες δέσμευσης σε σχέση 

με την καμπυλότητα των διαφόρων νανοδομών άνθρακα. Το φουλλερένιο, το οποίο έχει την 

μεγαλύτερη καμπυλότητα, εμφανίζει επίσης την μέγιστη ενέργεια δέσμευσης, 3 kcal/mole. Για τους 

(4,4) και (8,0) νανοσωλήνες υπολογίστηκε στα 2 kcal/mole, ενώ για τον (5,5) είναι ακόμα 

μικρότερη. Οι υπολογισμοί για τον (5,5) έγιναν σε δομή παρόμοια με αυτή της Εικόνας 3.4. Για 

την εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου επιλέχτηκε μια μικρότερη δομή. Μόνο το ένα άκρο του 

σωλήνα τερματίστηκε με ημισφαίριο φουλλερενίου, ενώ στο άλλο τα ακραία άτομα C ενώθηκαν με 

άτομα Η. Μελετήθηκε η προσθήκη της τυροσίνης, τόσο σε πενταγωνικούς δακτυλίους στο καπάκι, 

όσο και στα εξάγωνα της επιφάνειας. Η προσθήκη στο εξάγωνο της επιφάνειας δίνει ενέργεια 

δέσμευσης 1.1 kcal/mole, ενώ στο πεντάγωνο του ημι-φουλλερενίου 2.7 kcal/mole, τιμή πολύ 

κοντινή για την δέσμευση σε φουλλερένιο. Τέλος, στην περίπτωση του γραφιτικού φύλλου, με την 

άπειρη καμπυλότητα, η τυροσίνη δεν δεσμεύεται. Το δυναμικό αλληλεπίδρασής της με τον γραφίτη 
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είναι απωστικό και δεν σχηματίζει δεσμό. Τα αποτελέσματα για τις ενέργειες δέσμευσης 

συνοψίζονται στον Πίνακα 5.1. 

 Οι ενέργειες δέσμευσης της τυροσίνης, που υπολογίστηκαν είναι μικρές· της τάξης των 2 – 

3 kcal/mole. Επομένως, είναι απαραίτητο να βρεθεί αν αυτές οι συμπλοκοποιημένες δομές είναι 

μετασταθείς ή όχι. Για αυτό τον λόγο, υπολογίστηκαν οι δυναμικές ενεργειακές καμπύλες για την 

αντίδραση διάσπασης της τυροσίνης από την επιφάνεια του (4,4) νανοσωλήνα και του 

φουλλερενίου. Οι δυναμικές καμπύλες παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.7. 

 Και στις δυο περιπτώσεις, για να διασπαστούν τα σύμπλοκα, πρέπει να υπερπηδηθούν 

φράγματα της τάξης των 5 – 8 kcal/mole, ενέργεια η οποία είναι δύσκολο να καλυφθεί ακόμα και 

με τη συνεισφορά της θερμικής κίνησης σε θερμοκρασία δωματίου. Επομένως συμπεραίνουμε ότι 

τα σύμπλοκα της τυροσίνης με τις νανοδομές άνθρακα είναι σταθερές δομές. 

 

 
Εικόνα 5.7: Δυναμικές ενεργειακές καμπύλες για την αντίδραση προσέγγισης της τυροσίνης με το 
φουλλερένιο και τον (4,4) νανοσωλήνα. 
 

 Όλες οι δομές που μελετήθηκαν περιέχουν ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο. Επομένως είναι 

σημαντικό να βρούμε πως κατανέμεται το σπιν. Εκτελώντας, τις κατά Mulliken αναλύσεις των σπιν 

πληθυσμών, βρίσκουμε σε κάθε περίπτωση ότι το σπιν μεταφέρεται από την τυροσίνη και 

απεντοπίζεται στην επιφάνεια του σωλήνα ή του φουλλερενίου. Στην περίπτωση του C60 το σπιν 

απεντοπίζεται κυρίως σε πέντε άτομα C. Το άτομο C, δίπλα στον sp3 υβριδισμένο C, έχει την 

μεγαλύτερη κατανομή σπίν, 40%, ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα άτομα C εκτιμάται στο 20 και 10%. 

Παρόμοια τάση υπάρχει και στα άτομα του (4,4) σωλήνα. Σε αυτή την περίπτωση το σπιν 

απεντοπίζεται σε περισσότερα άτομα σε σχέση με το φουλλερένιο. Οι αναλύσεις των σπιν 

πληθυσμών δείχνουν ότι το ασύζευκτο ηλεκτρόνιο κατανέμεται σε έξι άτομα C στην επιφάνεια του 

σωλήνα. Η σπιν κατανομή εκτιμάται στο 20% ή και λιγότερο σε κάθε άτομο. Τα αποτελέσματα για 
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τις κατανομές σπιν απεικονίζονται γραφικά στην Εικόνα 5.8. 

 

 
Εικόνα 5.8: Γραφική απεικόνιση της κατανομής σπιν στα σύμπλοκα της τυροσίνης με a) Φουλλερένιο C60 
και b) νανοσωλήνα (4,4). 
 

Τα θεωρητικά αποτελέσματα για την κατανομή του σπιν επιβεβαιώνονται και από τις πειραματικές 

μετρήσεις και τα φάσματα Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού (EPR – Electronic 

Paramagnetic Resonance).[73] 
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5.Β.3) Έλεγχος του πεδίου δυνάμεων ΜΜ3 για το σύμπλοκο Τυροσίνης – 

φουλλερένιο & (5,5) νανοσωλήνα. 
 

 Για την προσομοίωση των ατόμων C του νανοσωλήνα χρησιμοποιήθηκε ο τύπος ατόμου 2 

με τις νέες παραμέτρους, που χρησιμοποιήθηκαν και στα προηγούμενα κεφάλαια για τους 

νανοσωλήνες άνθρακα. Όλα τα sp3 άτομα C ορίστηκαν σαν τύπου 1, ενώ το καρβονυλικό άτομο C 

(C=O) σαν τύπου 3. Για το φαινολικό οξυγόνο χρησιμοποιήθηκε ο τύπος 6, για το καρβονυλικό 

στον δεσμό C=O ο τύπος ατόμου 78 και για το εστερικό (C-O-CH3) ο τύπος 75. Το άτομο Ν 

ορίστηκε σαν τύπος 8.  

 Εκτελώντας βελτιστοποίηση της γεωμετρίας, παρατηρούμε ότι το δυναμικό ΜΜ3 δίνει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα στις περιπτώσεις των συμπλόκων της τυροσίνης με το φουλλερένιο 

και τον (5,5) νανοσωλήνα. 

 

 
Εικόνα 5.9: Υπέρθεση δομών του συμπλόκου της τυροσίνης με φουλλερένιο (αριστερό μέρος-Fig.6.6(a)) και 
(5,5) cnt (μεσαίο-Fig.6.6(d) και δεξιό-Fig.6.6(e) μέρος), βελτιστοποιημένες με DFT (κόκκινο χρώμα) και το 
δυναμικό ΜΜ3 (γαλάζιο χρώμα). 
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Κεφάλαιο 6 – 

Νανοσωλήνες Καρβιδίου του Πυριτίου 
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Κεφάλαιο 6 – Νανοσωλήνες Καρβιδίου του Πυριτίου 

 
  Στα προηγούμενα κεφάλαια δείξαμε ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νανοσωλήνων 

άνθρακα και της ουδέτερης γλυκίνης είναι ασθενείς και δεν ξεπερνούν τα 1.5 kcal/mole. Δεν 

υπάρχει χημική δέσμευση παρά μόνο προσρόφηση. Για να υπάρξει χημιορόφηση, πρέπει η γλυκίνη 

να βρίσκεται σε μορφή ρίζας προκειμένου να σχηματίσει δεσμό με την επιφάνεια των 

νανοσωλήνων. Ενδιαφέρουσες δομές, οι οποίες δεσμεύουν ισχυρά τη γλυκίνη στην ουδέτερη της 

μορφή, είναι διάφορες μονοδιάστατες νανοδομές του καρβιδίου του πυριτίου,[74-76] κατά αναλογία 

με τους νανοσωλήνες Βορίου Αζώτου. Μια πρόσφατη θεωρητική μελέτη έδειξε ότι διάφορες 

αμινομάδες σχηματίζουν δεσμούς με τα άτομα βορίου των νανοσωλήνων BN.[77]  

 Αυτή είναι η πρώτη θεωρητική εργασία, που αφορά την αλληλεπίδραση βιο-μορίων με 

νανοσωλήνες SiC. Μέχρι στιγμής, έχει μελετηθεί θεωρητικά η προσθήκη ατόμων ·Η και των 

ομάδων ·CH3 και SiH3 και η επίδραση τους στις ηλεκτρονικές καταστάσεις των σωλήνων.[78, 79] Σε 

αυτό το κεφάλαιο θα μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις της γλυκίνης με διάφορες μονοδιάστατες 

δομές του καρβιδίου του πυριτίου, όπως είναι οι νανοσωλήνες. 
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6.A) Νανοσωλήνες Si – C   
 Αρχικά γίνεται βελτιστοποίηση της γεωμετρίας των νανοσωλήνων Si – C χωρίς την 

εφαρμογή περιορισμών συμμετρίας. Και σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε το 

συναρτησιακό B-LYP στην RI προσέγγιση, σε συνδυασμό με το SVP σύνολο βάση. Για τη μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν οι (4,4), (5,5) και (6,6) νανοσωλήνες Si – C. Εφαρμόστηκε ξανά η μέθοδος των 

συσσωματωμάτων. Τα ακραία άτομα των νανοσωλήνων ενώνονται με άτομα Η, προκειμένου να 

τερματιστούν οι ακόρεστοι δεσμοί που δημιουργούνται. Στα συνοριακά άτομα μερικών 

νανοσωλήνων δεν προστέθηκαν Η, οπότε δημιουργήθηκαν κάποιες ημισφαιρικές δομές. Οι 

βελτιστοποιημένες δομές παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.1. 

 

 
Εικόνα 6.1: Βελτιστοποιημένες δομές των νανοσωλήνων Si – C , a) (4,4) , b) (5,5) , c) (5,5) με ημι-σφαιρικό 
τελείωμα , d) (6,6) με ημι-σφαιρικό τελείωμα και e) (6,6) με επίπεδο τελείωμα. 
 

Οι δομές 6.1.(c) και 6.1.(d) προκύπτουν αν από τους αντίστοιχους σωλήνες αφαιρέσουμε τα 

τερματικά άτομα Η. Σε αυτή την περίπτωση, τα συνοριακά άτομα Si και C, κλίνουν προς το 

εσωτερικό και τερματίζονται με ημισφαιρικό τελείωμα, σχηματίζοντας τετράγωνα. Στην τελευταία 

περίπτωση 6.1.(e) με χρήση τετραγώνων και εξαγώνων σχηματίζεται ένα επίπεδο καπάκι. Όλες οι 

δομές εμφανίζουν τα ημιαγώγιμα χαρακτηριστικά του καρβιδίου του πυριτίου. Δηλαδή, όλες έχουν 

διάκενο μεταξύ των τροχιακών HOMO (Higher Occupied Molecular Orbital) – LUMO (Lowest 

Unoccupied Molecular Orbital), HLgap = 2 eV, εκτός από τη δομή 6.1(b) που έχει HLgap = 2.3 eV. 
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6.Β) Γλυκίνη – νανοσωλήνες Si – C [80]  
 

i. Δέσμευση στην περιφέρεια των νανοσωλήνων SiC – επίδραση καμπυλότητας στην ενέργεια 

δέσμευσης 

 

 Στη συνέχεια, μελετήθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ της γλυκίνης και των νανοσωλήνων 

SiC. Μελετήθηκε η προσέγγιση τόσο μέσω του Ν όσο και μέσω του Ο, με τα άτομα Si και C στην 

επιφάνεια του σωλήνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι επιτυγχάνεται χημική δέσμευση της 

ουδέτερης γλυκίνης, αλλά μόνο με τα άτομα πυριτίου του νανοσωλήνα. Δεσμός μπορεί να γίνει 

τόσο με το Ν όσο και το Ο. Οι βελτιστοποιημένες δομές καθώς και οι ενέργειες δέσμευσής τους 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.2 και στον Πίνακα 6.1. 

 

 
Εικόνα 6.2: Βελτιστοποιημένες δομές της δεσμευμένης γλυκίνης (μέσω Ν και Ο) στην επιφάνεια των (4,4) , 
(5,5) και (6,6) νανοσωλήνων SiC. 
 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις η απόσταση μεταξύ του Si και της γλυκίνης έχει μήκος γύρω στα 2 

Å. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι πράγματι δημιουργείται χημικός δεσμός. Καταρχάς, 

το άτομο Si κινείται και βγαίνει εκτός της επιφάνειας του σωλήνα (κατά 0.4 Å όταν δεσμεύεται με  

το Ν και 0.35 Å όταν δεσμεύεται με το Ο), προκειμένου να αποκτήσει sp3 υβριδισμό. 

Επίσης, εκτελώντας ανάλυση πληθυσμών κατά Mulliken, εκτιμάται μια σημαντική 

μεταφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας από τη γλυκίνη προς το νανοσωλήνα. Το μερικό φορτίο 

εκτιμάται σε 0.3 |e| και δεν εντοπίζεται μόνο στο sp3 Si, αλλά και στα γειτονικά του άτομα. Επίσης, 

με βάση την ανάλυση του μοιρασμένου αριθμού ηλεκτρονίων (shared electron numbers), βλέπουμε 

ότι μεταξύ του sp3 Si και του Ν ή Ο υπάρχει κατανομή ηλεκτρονίων της τάξης του 0.6 και 0.4 

αντίστοιχα. Όλα αυτά συνηγορούν στην ύπαρξη ασθενούς δεσμού μεταξύ της γλυκίνης και του Si 
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του νανοσωλήνα. 

Για λόγους σύγκρισης, εκτελέσαμε υπολογισμούς και για την προσθήκη της ρίζας γλυκίνης 

μέσω του ατόμου Ν σε (4,4) νανοσωλήνα SiC. Σε αυτή την περίπτωση, η ενέργεια δέσμευσης είναι 

σχεδόν διπλάσια. Υπολογίζεται στα 44 kcal/mole, ενώ είναι 20 για τη δέσμευση της ουδέτερης 

γλυκίνης. Αυτό εξηγείται επίσης και με βάση το μοιρασμένο αριθμό ηλεκτρονίων για το ζεύγος Si 

– N. Κατά το σχηματισμό δεσμού με τη ρίζα, ο μοιρασμένος αριθμός ηλεκτρονίων εκτιμάται στα 

1.1, ενώ είναι 0.6 κατά τον δεσμό με την ουδέτερη γλυκίνη. Επίσης, το άτομο Si βγαίνει ακόμα 

περισσότερο εκτός της επιφάνειας. Στην περίπτωση της ρίζας, το πυρίτιο βγαίνει εκτός της 

επιφάνειας κατά 0.7 Å, ενώ μόλις 0.4 Å στην ουδέτερη γλυκίνη, με αποτέλεσμα στην πρώτη 

περίπτωση το Si να αποκτάει σχεδόν την ιδανική τετραεδρική sp3 διαμόρφωση. Τέλος, μεταφορά 

φορτίου από τη γλυκίνη προς το σωλήνα δε συμβαίνει σε τόσο μεγάλη έκταση. Εκτιμάται μόλις 

στα 0.1|e| για τη ρίζα, ενώ είναι 0.3|e| για την ουδέτερη. 
 

Πίνακας 6.1: Ενέργειες δέσμευσης (kcal/mole) της Γλυκίνης στην επιφάνεια των (4,4) , (5,5) και (6,6) 

νανοσωλήνων SiC. Σύγκριση με ένα επίπεδο γραφιτικού τύπου φύλο SiC. 

(kcal/mole) (4,4) (5,5) (6,6) Graphitic SiC 
Δέσμευση μέσω Ν -20 7.2(a) -18.5 7.2(b) -19.8 7.2(c) -10.8 

Δέσμευση μέσω Ο -11.3 7.2(d) -10.1 7.2(e) -12.2 7.2(f) -5.3 

 

 

 Τα αποτελέσματα για τις ενέργειες δέσμευσης δείχνουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση από την 

καμπυλότητα των νανοσωλήνων. Έχουν σχεδόν πάντοτε την ίδια τιμή· -20 kcal/mole για δέσμευση 

μέσω Ν και -10 kcal/mole για δέσμευση μέσω Ο. Παρόλα αυτά, στο ακραίο μοντέλο της μηδενικής 

καμπυλότητας, ένα γραφιτικό φύλλο SiC, οι ενέργειες δέσμευσης πέφτουν στη μισή τιμή. Αυτό 

δικαιολογείται και με βάση τα μήκη δεσμών, όπου προβλέπονται μεγαλύτεροι δεσμοί, 2.1 Å για 

δέσμευση μέσω Ν και 2.5 Å μέσω Ο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις τιμές μοιρασμένου αριθμού 

ηλεκτρονίων για τα ζεύγη Si – N και Si – O, που εκτιμώνται στα 0.5 και 0.2 αντίστοιχα. 

 Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι δυναμικές ενεργειακές καμπύλες για τις προσεγγίσεις της 

γλυκίνης μέσω του N και O σε (5,5) SiC νανοσωλήνα και παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.3. 

Παρατηρούμε ότι το δυναμικό που ασκεί το Si προς τη γλυκίνη είναι ελκτικό. Ακόμα και σε 

μεγάλες αποστάσεις, π.χ. 4 Å, το αμινοξύ νοιώθει έντονη έλξη. Όποιες και αν ήταν οι αρχικές 

συνθήκες του συστήματος, δηλαδή πάνω από το κέντρο του εξαγώνου ή πάνω από άτομο C, το 

απότελεσμα ήταν πάντοτε δέσμευση με το Si. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο φράγμα δυναμικού, το οποίο πρέπει να 

ξεπεραστεί για να γίνει η αντίδραση με το Si του νανοσωλήνα SiC. Αντίθετα, για τους 
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νανοσωλήνες C, προβλεπόταν ένα φράγμα των 5 kcal/mole, για την αντίδραση μέσω του ατόμου Ν 

της ρίζας γλυκίνης. Ποιοτικά, ο δυναμικές ενεργειακές επιφάνειες για όλους τους νανοσωλήνες 

SiC, που μελετήθηκαν, μοιάζουν με αυτή της Εικόνας 6.3. Δηλαδή, δεν υπάρχει φράγμα 

δυναμικού για να γίνει η δέσμευση της γλυκίνης. 

  
Εικόνα 6.3: Δυναμικές ενεργειακές επιφάνειες για την προσέγγιση της ουδέτερης γλυκίνης μέσω του Ν 
(μπλε γραμμή – τετράγωνα σημεία) και Ο (κόκκινη γραμμή – κυκλικά σημεία) προς το άτομο Si του 
νανοσωλήνα (5,5) SiC. 
  

 

Οι νανοσωλήνες SiC, όπως και το το β-SiC, είναι ημιαγώγιμα υλικά. Το διάκενο μεταξύ των 

τροχιακών HOMO – LUMO αποτελεί μια ένδειξη της ημιαγωγιμότητας, καθώς είναι μια καλή 

προσέγγιση για το κενό μεταξύ των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας. Οι υπολογισμοί εκτιμούν 

αυτό το κενό στα 2 eV περίπου για όλους τους νανοσωλήνες SiC. Σημαντικού ενδιαφέροντος είναι 

να βρεθεί αν η χημική δέσμευση της γλυκίνης μπορεί να επηρεάσει τις ηλεκτρονιακές ιδιότητες των 

νανοσωλήνων. Με αυτό τον τρόπο θα ήταν δυνατή η κατασκευή νέων ημιαγώγιμων υλικών με τις 

επιθυμητές ιδιότητες.  

Από τα αποτελέσματά μας παρατηρούμε ότι, παρόλο που η δέσμευση μέσω του Ο είναι πιο 

ασθενής, οι επιπτώσεις στις ηλεκτρονιακές ιδιότητες είναι μεγαλύτερες. Αντιθέτως, στην 

περίπτωση που πραγματοποιείται δεσμός με το Ν, τότε οι ηλεκτρονιακές  ιδιότητες παραμένουν 

αμετάβλητες. Στην περίπτωση δέσμευσης μέσω του Ο, το διάκενο μεταξύ των τροχιακών HOMO 

και LUMO μειώνεται από τα 2 eV στα 1.7 eV. Στη δεύτερη περίπτωση, το HLgap παραμένει 
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αμετάβλητο στα  2 eV. Δηλαδή, ο δεσμός με το Ο, έχει σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων 

καταστάσεων μέσα στην ενέργεια Fermi. Αυτό φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα 

μοριακών τροχιακών για τον καθαρό νανοσωλήνα SiC και για τον εμπλουτισμένο με τη γλυκίνη. 

 

 
Εικόνα 6.4: Διάγραμμα μοριακών τροχιακών για: a) τον καθαρό (5,5) νανοσωλήνα SiC, b) τη δομή 
γλυκίνης ενωμένης μέσω του Ν με το νανοσωλήνα SiC και c) τη δομή Γλυκίνης ενωμένης μέσω του Ο. 
 

 

 Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και κατά την αλληλεπίδραση των νανοσωλήνων 

BN με αμινομάδες, όπως είναι η γλυκίνη.[77] Κατά τη δέσμευση με το Ν, δεν επηρεάζονται σχεδόν 

καθόλου οι ηλεκτρονιακές καταστάσεις του νανοσωλήνα.  
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ii. Δέσμευση στην άκρη (tip) των νανοσωλήνων. 

 

 Επιπλέον, εξετάστηκε η αλληλεπίδραση της γλυκίνης στην άκρη (tip) των νανοσωλήνων. 

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η δέσμευση στα τετράγωνα και εξάγωνα στις άκρες των δομών 

6.1.(c), 6.1.(d) και 6.1.(e). Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δεσμός μπορεί να γίνει μόνο 

μέσω του Si και όχι μέσω του C. Τα αποτελέσματα για τις βελτιστοποιημένες δομές καθώς και για 

τις ενέργειες δέσμευσης παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.5 και στον Πίνακα 6.2.  

 

 
Εικόνα 6.5: Βελτιστοποιημένες δομές της δεσμευμένης Γλυκίνης στις άκρες των (5,5) (δομές (a) και (e)) 
και (6,6) νανοσωλήνων SiC με ημι-σφαιρικό (δομές (b) και (f)) και επίπεδο (δομές (c),(d),(g) και (h)) 
τελείωμα. 
 

 Οι δεσμοί Si – N ή Ο της Εικόνας 6.5 υπολογίζονται λίγο μικρότεροι σε σχέση με τις δομές 

της Εικόνας 6.2. Όταν η γλυκίνη δεσμεύεται στα εξάγωνα της επιφάνειας, τότε σχηματίζονται 

δεσμοί με εύρος 2.02 – 2.06 Å, ενώ στην περίπτωση δέσμευσης στα άκρα των νανοσωλήνων οι 

δεσμοί έχουν εύρος 1.95 – 2.03 Å. Επίσης, η μεταφορά φορτίου από το αμινοξύ προς το 

νανοσωλήνα, εκτιμάται αυξημένη σε σχέση με τις δομές της Εικόνας 6.2. Πιο συγκεκριμένα, κατά 

την δέσμευση με τα άκρα των σωλήνων, η γλυκίνη φορτίζεται θετικά κατά 0.35|e|, ενώ όταν 

αλληλεπιδράει με την επιφάνεια το συνολικό φορτίο της γλυκίνης είναι 0.3|e|. Όλα τα παραπάνω 

συνηγορούν στο ότι ο δεσμός με τα άκρα είναι ισχυρότερος σε σχέση με την επιφάνεια. Μια ακόμα 

εξήγηση, που θα μπορούσε να δοθεί, είναι ο υβριδισμός των ατόμων του καρβιδίου του πυριτίου. 

Τα άτομα Si που είναι στα άκρα, είναι αρκετά παραμορφωμένα σε σχέση τα sp2 υβριδισμένα άτομα 

της επιφάνειας. Δηλαδή, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό sp3 χαρακτήρα. Επομένως, μετά τη δέσμευση 

με τη γλυκίνη, τα άτομα Si στα άκρα έχουν αποκτήσει sp3 υβριδισμό, σχεδόν όμοιο με τον ιδανικό, 

σε σχέση με άτομα στην επιφάνεια. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του Πίνακα 
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6.2. Ο δεσμός με τα τετράγωνα στις άκρες είναι πάντοτε ισχυρότερος σε σχέση τα εξάγωνα στο 

επίπεδο τελείωμα. 
 

Πίνακας 6.2: Ενέργειες Δέσμευσης της Γλυκίνης στις άκρες των (5,5) και (6,6) νανοσωλήνων SiC. 

hemi-spherical tips planar tips 

(5,5) (6,6) (6,6) 

(kcal/mole) 

square edge square edge Hexagon 

Δέσμευση μέσω Ν -25.7 7.5(a) -23.7 7.5(b) -28.9 7.5(c) -20.0 7.5(d) 

Δέσμευση μέσω Ο -16.6 7.5(e) -15.6 7.5(f) -20.7 7.5(g) -13.3 7.5(h)

 

 

 Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται και για το διάκενο μεταξύ των τροχιακών HOMO και 

LUMO. Όταν δημιουργείται δεσμός με το Ν, τότε το διάκενο παραμένει αμετάβλητο. Αντίθετα, η 

δέσμευση μέσω Ο, διαταράσσει αρκετά τις ηλεκτρονιακές ιδιότητες του συστήματος. Ο δεσμός του 

Ο με τα τετράγωνα στις άκρες μειώνει πάντοτε το διάκενο HOMO – LUMO κατά 0.4 – 0.5 eV, 

όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Προκειμένου να διαπιστωθεί, αν αυτή η τάση 

οφείλεται στο μικρό μέγεθος του συστήματος των σωλήνων, έγινε έλεγχος και σε νανοσωλήνες SiC 

μεγαλύτερου μήκος. Επίσης έγινε έλεγχος αν τα αποτελέσματα για τα HOMO – LUMO gap 

εξαρτώνται από το συναρτησιακό ανταλλαγής – συσχέτισης. Δοκιμάστηκε το συναρτησιακό PBE. 

Τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν ίδια. Δηλαδή, κατά την περίπτωση δέσμευσης της γλυκίνης μέσω 

του Ο, το HOMO – LUMO gap του συστήματος μειώνεται κατά 0.4 – 0.5 eV σε σχέση με το 

διακένο του καθαρού νανοσωλήνα SiC. 

 

 
Εικόνα 6.6: Διάγραμμα μοριακών τροχιακών για: a) τον καθαρό (5,5) νανοσωλήνα SiC, b) τη δομή 
γλυκίνης ενωμένης μέσω του Ν με την άκρη του νανοσωλήνα SiC και c) τη δομή Γλυκίνης ενωμένης μέσω 
του Ο. 
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Κεφάλαιο 7 – Σύνοψη αποτελεσμάτων & Συμπεράσματα. 
 

Τα κύρια αποτελέσματα στα οποία καταλήγουμε από την παρούσα μελέτη είναι: 

 

Α) Δείξαμε ότι οι zigzag νανοσωλήνες έχουν σαν βασική την τριπλή σπιν κατάσταση και όχι την 

απλή, κατά αναλογία με μια θεωρητική μελέτη για γραφιτικά φύλα με zigzag άκρες. Αντίθετα, όλοι 

οι armchair έχουν την απλού σπιν σαν βασική κατάσταση. Προκειμένου να αποφευχθούν 

φαινόμενα υψηλότερων σπιν καταστάσεων, οι δομές νανοσωλήνων που μελετήσαμε τελειώνουν με 

ημισφαίρια φουλλερενίων.  

 

Β) Δείξαμε ότι η αλληλεπίδραση ουδέτερης γλυκίνης με νανοσωλήνες άνθρακα είναι πολύ ασθενής 

και οφείλεται σε προσρόφηση. Αντίθετα, ισχυρή δέσμευση συμβαίνει όταν το αμινοξύ είναι σε 

μορφή ρίζας. Η απομονωμένη ρίζα γλυκίνης είναι σταθερότερη όταν επικεντρώνεται στο α-C και 

όχι στο Ν. Κατά τη δέσμευση όμως η σειρά αυτή αντιστρέφεται. Σταθερότερες δομές και 

εξώθερμες αντιδράσεις συμβαίνουν όταν σχηματίζεται δεσμός με το νανοσωλήνα μέσω του Ν 

ατόμου. Όταν δεσμευτεί μέσω του a-C τότε οι δομές είναι  μετασταθείς, ενώ οι αντιδράσεις είναι 

ενδόθερμες. Οι ενέργειες δέσμευσης εξαρτώνται από την καμπυλότητα του νανοσωλήνα. Σε 

σωλήνες μεγάλης διαμέτρου οι ενέργειες αντίδρασης τείνουν να μηδενιστούν και να γίνουν θετικές. 

Επίσης, παρατηρείται η ύπαρξη φράγματος δυναμικού κατά την προσέγγιση της γλυκίνης. Το 

φράγμα αυτό μικραίνει καθώς μεγαλώνει η διάμετρος των σωλήνων. Αυτή η εξάρτηση οφείλεται 

στην αναλογία sp3/sp2 υβριδισμού που έχουν τα άτομα C. Σε όλες τις περιπτώσεις το/α ασύζευκτο/α 

ηλεκτρόνιο/α μεταφέρεται από τη ρίζα του αμινοξέος και απεντοπίζεται στην επιφάνεια του 

σωλήνα. Λόγω της παρουσίας του αμινοξέος πάνω στην επιφάνεια, οι νανοσωλήνες θα είναι 

περισσότερο δραστικοί και πιο ευδιάλυτοι σε διαλύτες. 
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Γ) Ο συνδυασμός πειραματικής και θεωρητικής μελέτης έδειξε ότι πράγματι έγινε 

συμπλοκοποίηση των ανθρακικών νανοϋλικών με τη ρίζα της τυροσίνης. Το αμινοξύ μπορεί να 

προσδεθεί στην επιφάνεια των φουλλερενίων και νανοσωλήνων άνθρακα μέσω του ατόμου Ο του 

φαινολικού δακτυλίου. Το σπιν λόγω του ασύζευκτου ηλεκτρονίου, απεντοπίζεται στην επιφάνεια 

του φουλλερενίου/νανοσωλήνα ενώ δεν εντοπίζεται καθόλου στην τυροσίνη. Η χημική δέσμευση 

είναι ασθενής, αλλά όπως δείχνουν οι δυναμικές καμπύλες το φράγμα δυναμικού για την 

αποδέσμευση του αμινοξέος είναι μεγαλύτερο. 

 

 

Δ) Βασική απόρροια από την μελέτη αυτού του κεφαλαίου είναι ότι οι νανοσωλήνες SiC 

δεσμεύουν ισχυρότερα την ουδέτερη γλυκίνη από ότι οι νανοσωλήνες C. Η αλληλεπίδραση με τις 

δομές του καρβιδίου του πυριτίου φανερώνει την ύπαρξη χημικού δεσμού με το άτομο Si του 

σωλήνα, ενώ υπάρχει ασθενής προσρόφηση στους νανοσωλήνες άνθρακα. Δεσμός μπορεί να γίνει 

τόσο με άτομο Ν όσο και με το Ο της γλυκίνης. Παρόλο που ο δεσμός μέσω του Ο είναι 

ασθενέστερος σε σχέση μέσω του Ν, οι μεταβολές στις ηλεκτρονιακές καταστάσεις είναι 

μεγαλύτερες. Μια πιθανή εφαρμογή αυτών των δομών SiC είναι για δυναμική ατομική 

μικροσκοπία (Atomic Force Microscopy) ή σαν βιο-αισθητήρες καθώς κατά τη δέσμευση 

αμινοξέων αλλάζουν οι ηλεκτρονιακές ιδιότητες των νανοσωλήνων. 
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Παράρτημα: 
 
Α) Αρχικές παράμετροι του ΜΜ3 δυναμικού. 
 
 
      ############################## 
      ##                          ## 
      ##  Force Field Definition  ## 
      ##                          ## 
      ############################## 
 
 
forcefield              MM3-2000 
bondtype                MORSE 
bondunit                71.94 
bond-cubic              -2.55 
bond-quartic            3.793125     !! (7/12)*bond-cubic^2 
angleunit               0.02191418 
angle-cubic             -0.014 
angle-quartic           0.000056 
angle-pentic            -0.0000007 
angle-sextic            0.000000022 
strbndunit              2.51118 
angangunit              -0.02191418 
opbendunit              0.02191418 
torsionunit             0.5 
strtorunit              -5.9975 
vdwtype                 BUCKINGHAM 
radiusrule              ARITHMETIC 
radiustype              R-MIN 
radiussize              RADIUS 
epsilonrule             GEOMETRIC 
a-expterm               184000.0 
b-expterm               12.0 
c-expterm               2.25 
vdw-14-scale            1.0 
chg-14-scale            1.0 
dielectric              1.5 
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 ############################################################################## 
 ############################################################################## 
 ##                                                                          ## 
 ##             TINKER  ---  Software Tools for Molecular Design             ## 
 ##                                                                          ## 
 ##                          Version 4.2  June 2004                          ## 
 ##                                                                          ## 
 ##               Copyright (c)  Jay William Ponder  1990-2004               ## 
 ##                            All Rights Reserved                           ## 
 ##                                                                          ## 
 ############################################################################## 
 ############################################################################## 
 
 
 

 Atom Type Definition Parameters : 

 

Symbol   Type    Atomic    Mass     Valence    Description 

 

    C            2           6        12.000        3           CSP2 ALKENE          

    C            1           6        12.000        4           CSP3 ALKANE          

    N            8           7        14.003        3           NSP3                 

    H          23           1         1.008         1           NH AMINE/IMINE       

    C            1           6       12.000       4           CSP3 ALKANE          

    C            3           6         12.000       3           CSP2 CARBONYL        

    H            5           1          1.008        1           EXCEPT ON N,O,S      

    H            5           1          1.008        1           EXCEPT ON N,O,S      

    Ο          75           8        15.995        2          Ο-Η, Ο-C (CARBOXYL)  

    O          77           8        15.995        1          O=C-O-H (ACID)       

    H          24         1         1.008        1           COOH CARBOXYL        

 
 
 
 Van der Waals Parameters : 
 
Description         Atom Type       Radius   Epsilon    Reduction 
 
CSP2 ALKENE             2           1.9600    0.0560 
CSP3 ALKANE             1           2.0400    0.0270 
NSP3                    8           1.9300    0.0430 
H NH AMINE             23           1.6000    0.0180     0.9230 
CSP2 CARBONYL           3           1.9400    0.0560 
H EXCEPT ON N,O,S       5           1.6200    0.0200     0.9230 
O O-H, O-C (CARBOXYL)  75           1.8200    0.0590 
O O=C-O-H (ACID)       77           1.8200    0.0590 
H COOH CARBOXYL        24           0.9000    0.0150     0.9230 
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 Bond Stretching Parameters : 
 
          Atom Types:                   KS     Length 
 
Csp2 - Csp2   2     2  (5-Ring)      8.0000    1.4400 
Csp2 - Csp2   2     2                8.0000    1.4300 
Csp3 - Csp2   1     2                6.3000    1.4990 
Csp3 - Nsp3   1     8                5.3000    1.4540 
Nsp3 - H      8    23                6.4200    1.0150 
Csp3 - Csp2   1     3                4.8000    1.4770 
Csp3 - H      1     5                4.7400    1.1095 
Csp2 - O(-H)  3    75                6.0000    1.3688 
Csp2 = O      3    77                9.8000    1.2140 
  O  - H     75    24                7.1500    0.9737 
 
 
 
 
 Angle Bending Parameters : 
 
             Atom Types:            KB      Angle 
 
  2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2)     0.7600  122.0000  In-Plane 
  2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2)     0.5500  121.2000  In-Plane 
  2(Csp2) - 2(Csp2) - 1(Csp3)     0.4700  122.3000  In-Plane 
  2(Csp2) - 1(Csp3) - 2(Csp2)     0.4500  113.2000 
  2(Csp2) - 1(Csp3) - 8(Nsp3)     1.0450  110.7400 
  8(Nsp3) - 1(Csp3) - 23(H)       0.6000  108.1000 
  1(Csp3) - 8(Nsp3) - 1(Csp3)     0.7200  108.2000 
  23(H)   - 8(Nsp3) - 1(Csp3)     0.6000  108.1000 
  8(Nsp3) - 1(Csp3) - 3(Csp2)     1.0450  110.7400 
  8(Nsp3) - 1(Csp3) - 5(H)        0.8200  109.3000 
  1(Csp3) - 1(Csp3) - 5(H)        0.5400  109.4900 
  5(H)    - 1(Csp3) - 5(H)        0.5500  107.6000 
  1(Csp3) - 3(Csp2) - 75(-O)      1.5500  110.3000  In-Plane 
  1(Csp3) - 3(Csp2) - 77(=O)      0.8500  123.5000  In-Plane 
  75(-O-) - 3(Csp2) - 77(=O)      1.7000  121.5000  In-Plane 
  3(Csp2) - 75(-O-) - 24(H-O)     0.6900  107.7000 
 
 
 
 
 
 Stretch-Bend Parameters : 
 
        Atom Types:            KSB      Angle     Length1   Length2 
 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2)   0.1300  122.0000    1.4400    1.4300 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2)   0.1300  121.2000    1.4400    1.4400 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 1(Csp3)   0.1300  122.3000    1.4300    1.4990 
2(Csp2) - 1(Csp3) - 2(Csp2)   0.1300  113.2000    1.4990    1.4990 
2(Csp2) - 1(Csp3) - 8(Nsp3)   0.1300  110.7400    1.4990    1.4540 
1(Csp3) - 8(Nsp3) - 23(H-N)   0.0300  108.1000    1.4540    1.0150 
1(Csp3) - 8(Nsp3) - 1(Csp3)   0.0500  108.2000    1.4540    1.4540 
23(H-N) - 8(Nsp3) - 1(Csp3)   0.0300  108.1000    1.0150    1.4540 
8(Nsp3) - 1(Csp3) - 1(Csp3)   0.1300  110.7400    1.4540    1.4770 
8(Nsp3) - 1(Csp3) - 5(H)      0.0800  109.3000    1.4540    1.1095 
3(Csp2) - 1(Csp3) - 5(H)      0.0800  109.4900    1.4770    1.1095 
1(Csp3) - 3(Csp2) - 75(-O)    0.1300  110.3000    1.4770    1.3688 
1(Csp3) - 3(Csp2) - 77(=O)    0.1300  123.5000    1.4770    1.2140 
75(-O)  - 3(Csp2) - 77(=O)    0.1300  121.5000    1.3688    1.2140 
3(Csp2) - 75(-O)  - 24(H-O)   0.0900  107.7000    1.3688    0.9737 
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 Out-of-Plane Bending Parameters : 
 
                 Atom Types:                  KOPB 
 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2)        0.2000 
1(Csp3) - 2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2)        0.1000 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2) - 1(Csp3)        0.2000 
77(=O)  - 3(Csp2) - 1(Csp3) - 75(-O)         0.6500 
75(-O)  - 3(Csp2) - 1(Csp3) - 77(=O)         1.7000 
1(Csp3) - 3(Csp2) - 75(-O)  - 77(=O)         0.5900 
 
 
 
 Torsional Angle Parameters : 
 
                 Atom Types:            Amplitude, Phase and Periodicity 
 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2)    -0.670   0/1  10.000 180/2 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2)    -0.990   0/1   7.800 180/2 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 2(Csp2) - 1(Csp3)    -0.610   0/1   7.000 180/2 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 1(Csp3) - 2(Csp2)     0.250   0/1  -0.650 180/2   0.600   0/3 
1(Csp3) - 8(Nsp3) - 1(Csp3) - 5(H)        0.072   0/1  -0.012 180/2   0.563   0/3 
23(H-N) - 8(Nsp3) - 1(Csp3) - 5(H)        0.121   0/1  -0.648 180/2   0.199   0/3 
8(Nsp2) - 1(Csp3) - 3(Csp2) - 75(-O)      0.350   0/1   3.100 180/2   0.400   0/3 
5(H)    - 1(Csp3) - 3(Csp2) - 75(-O)      0.250   0/1   0.850 180/2 
5(H)    - 1(Csp3) - 3(Csp2) - 77(=O)     -0.154   0/1   0.044 180/2  -0.086   0/3 
1(Csp3) - 3(Csp2) - 75(-O)  - 24(H-O)     5.390 180/2   1.230   0/3 
77(=O)  - 3(Csp2) - 75(-O)  - 24(H-O)    -1.200   0/1   5.390 180/2   0.400   0/3 
 
 
 
 Stretch-Torsion Parameters : 
 
                 Atom Types:            Length     Torsion Terms 
 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 1(Csp3) - 2(Csp2)   1.4990    0.270   0/3 
2(Csp2) - 2(Csp2) - 1(Csp3) - 8(Nsp3)   1.4990    0.270   0/3 
2(Csp2) - 1(Csp3) - 8(Nsp3) - 23(H-N)   1.4540    0.061   0/3 
2(Csp2) - 1(Csp3) - 8(Nsp3) - 1(Csp3)   1.4540    0.061   0/3 
1(Csp3) - 8(Nsp3) - 1(Csp3) - 3(Csp2)   1.4540    0.061   0/3 
1(Csp3) - 8(Nsp3) - 1(Csp3) - 5(H)      1.4540    0.061   0/3 
23(H-N) - 8(Nsp3) - 1(Csp3) - 3(Csp2)   1.4540    0.061   0/3 
23(H-N) - 8(Nsp3) - 1(Csp3) - 5(H)      1.4540    0.061   0/3 
8(Nsp3) - 1(Csp3) - 3(Csp2) - 75(-O)    1.4770    0.100   0/3 
8(Nsp3) - 1(Csp3) - 3(Csp2) - 77(=O)    1.4770    0.100   0/3 
5(H)    - 1(Csp3) - 3(Csp2) - 75(-O)    1.4770    0.100   0/3 
5(H)    - 1(Csp3) - 3(Csp2) - 77(=O)    1.4770    0.100   0/3 
5(H)    - 1(Csp3) - 3(Csp2) - 75(-O)    1.4770    0.100   0/3 
5(H)    - 1(Csp3) - 3(Csp2) - 77(=O)    1.4770    0.100   0/3 
 
 
 
 Bond Dipole Moment Parameters : 
 
 Atom Types         Dipole   Position 
 
1(Csp3) - 2(Csp2)    0.9000    0.5000 
1(Csp3) - 8(Nsp3)    0.6800    0.5000 
8(Nsp3) - 23(H-N)   -1.3400    0.5000 
1(Csp3) - 1(Csp3)    1.0100    0.5000 
3(Csp2) - 75(-O)     0.1200    0.5000 
3(Csp2) - 77(=O)     1.8600    0.5000 
24(H-O) - 75(O-H)    1.3100    0.5000 
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B) Τροποποιημένες παράμετροι του ΜΜ3 δυναμικού.  
 
i) Για το δεσμικό δυναμικό (bonding potential) GLY – (5,5) cnt οι βελτιωμένες παράμετροι 
είναι: 
 
 
 ############################################################################## 
 ############################################################################## 
 ##                                                                          ## 
 ##             TINKER  ---  Software Tools for Molecular Design             ## 
 ##                                                                          ## 
 ##                          Version 4.2  June 2004                          ## 
 ##                                                                          ## 
 ##               Copyright (c)  Jay William Ponder  1990-2004               ## 
 ##                            All Rights Reserved                           ## 
 ##                                                                          ## 
 ############################################################################## 
 ############################################################################## 
 
    
Symbol   Type   Atomic    Mass   Valence  Description 
 
  C        2       6     12.000     3     CSP2 ALKENE          
  C      191       6     12.000     4     Csp3 nanotube(new type) 
  N        8       7     14.003     3     NSP3                 
  H       23       1      1.008     1     NH AMINE/IMINE       
  C        1       6     12.000     4     CSP3 ALKANE          
  C        3       6     12.000     3     CSP2 CARBONYL        
  H        5       1      1.008     1     EXCEPT ON N,O,S      
  H        5       1      1.008     1     EXCEPT ON N,O,S      
  O       75       8     15.995     2     O-H, O-C (CARBOXYL)  
  O       77       8     15.995     1     O=C-O-H (ACID)       
  H       24       1      1.008     1     COOH CARBOXYL        
 
 
strbndunit            0. 
 
 
##################################### 
##  Van der Waals Pair Parameters  ## 
##################################### 
 
vdwpr     8  2     4.3    0.01 
vdwpr    75  2     4.3    0.01 
vdwpr    77  2     4.3    0.01 
vdwpr     1  2     4.5    0.01 
vdwpr     2  23    4.5    0.01 
vdwpr     2  24    4.5    0.01 
vdwpr   191  5     3.56   0.023 
vdwpr   191  8     3.87   0.035 
 
 
################################# 
##  Van der Waals  Parameters  ## 
################################# 
 
vdw     191      2.040    0.027 
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################################## 
##  Bond Stretching Parameters  ## 
################################## 
 
bond     191    8       3.3        1.477 
bond     191    2       6.3000     1.4990 
bond     191    6       5.7000     1.4130 
bond5    191    2       6.3000     1.5120   !(5-ring) 
 
 
################################ 
##  Angle Bending Parameters  ## 
################################ 
 
angle      1  191    8     0.780    109.470    108.000    111.000 
angle      2  191    2     0.450    113.200    115.500    113.000 
angle      2  191    8     1.045    110.740      0.000      0.000 
angle    191    2    2     0.470    122.300      0.000      0.000 
angle    191    8    1     0.700    107.200    113.500      0.000 
angle    191    8    2     0.598    106.800    103.300      0.000 
angle    191    8   23     0.600    108.100    110.900      0.000 
angle    191    6    2     0.770    108.500      0.000      0.000 
angle      2  191    6     0.700    107.000      0.000      0.000 
angle      2  191   15     0.650    107.800    107.800    113.900 
angle5     2  191    2     0.540    113.200    110.000    114.500  !(5-ring) 
angle5   191    2    2     0.470    122.500      0.000      0.000  !(5-ring) 
 
 
############################### 
##  Stretch-Bend Parameters  ## 
############################### 
 
strbnd      191       0.130     0.080     0.000 
 
 
 
#################################### 
##  Out-of-Plane Bend Parameters  ## 
#################################### 
 
opbend        2  191          0.100 
 
 
 
############################ 
##  Torsional Parameters  ## 
############################ 
 
torsion     2  191    2    2      0.250 0.0 1   -0.650 180.0 2    0.600 0.0 3 
torsion     8  191    2    2      0.000 0.0 1    0.000 180.0 2    0.000 0.0 3 
torsion     2  191    8    1      0.000 0.0 1   -0.000 180.0 2    0.000 0.0 3 
torsion     2  191    8   23      0.000 0.0 1    0.000 180.0 2    0.000 0.0 3 
torsion   191    8    1    3      0.000 0.0 1    0.000 180.0 2   -1.350 0.0 3 
torsion     5    1    8  191      0.072 0.0 1   -0.012 180.0 2    0.563 0.0 3 
torsion   191    2    2    2     -0.610 0.0 1    7.000 180.0 2    0.000 0.0 3 
torsion     3    1    8  191      0.000 0.0 1    0.000 180.0 2    0.000 0.0 3 
torsion   191    2    2    2     -0.610 0.0 1    4.212 180.0 2    0.000 0.0 3 
torsion     1    1    8  191      0.958 0.0 1   -0.155 180.0 2    0.766 0.0 3 
torsion5    2  191    2    2      0.250 0.0 1   -0.400 180.0 2   -0.500 0.0 3 !(5-ring) 
torsion5  191    2    2    2     -0.100 0.0 1    7.000 180.0 2    0.000 0.0 3 !(5-ring) 
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################################## 
##  Stretch Torsion Parameters  ## 
################################## 
 
strtors     191    2          0.000      0.000      0.270 
strtors     191    8          0.000      0.000      0.061 
 
 
##################################### 
##  Bond Dipole Moment Parameters  ## 
##################################### 
 
dipole      191    2         0.9000      0.500 
dipole      191    3         1.0100      0.500 
dipole      191    8         0.6800      0.500 
dipole5     191    2         0.7500      0.500 
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ii) Για το Μη-δεσμικό δυναμικό (non-bonding potential) GLY – (5,5) cnt οι βελτιωμένες 
παράμετροι είναι: 
 
 
 
 ############################################################################## 
 ############################################################################## 
 ##                                                                          ## 
 ##             TINKER  ---  Software Tools for Molecular Design             ## 
 ##                                                                          ## 
 ##                          Version 4.2  June 2004                          ## 
 ##                                                                          ## 
 ##               Copyright (c)  Jay William Ponder  1990-2004               ## 
 ##                            All Rights Reserved                           ## 
 ##                                                                          ## 
 ############################################################################## 
 ############################################################################## 
 
 
 Atom Type Definition Parameters : 
 
 Symbol   Type  Atomic    Mass   Valence  Description 
 
   C        2      6     12.000     3     CSP2 ALKENE          
   N      188      7     14.003     2     Nsp2 (radical - new type)           
   H       23      1      1.008     1     NH AMINE/IMINE       
   C        1      6     12.000     4     CSP3 ALKANE          
   C        3      6     12.000     3     CSP2 CARBONYL        
   H        5      1      1.008     1     EXCEPT ON N,O,S      
   H        5      1      1.008     1     EXCEPT ON N,O,S      
   O       75      8     15.995     2     O-H, O-C (CARBOXYL)  
   O       77      8     15.995     1     O=C-O-H (ACID)       
   H       24      1      1.008     1     COOH CARBOXYL        
 
 
 
strbndunit            0. 
 
 
 
##################################### 
##  Van der Waals Pair Parameters  ## 
##################################### 
 
vdwpr   75   2    5.0    0.015 
vdwpr   77   2    5.0    0.015 
vdwpr    1   2    5.0    0.015 
vdwpr    2  23    5.4    0.015 
vdwpr    2  24    5.4    0.015 
vdwpr  188   2    3.7    0.02 
 
 
 
################################ 
##  Van der Waals Parameters  ## 
################################ 
 
vdw         188               1.930      0.043 
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################################## 
##  Bond Stretching Parameters  ## 
################################## 
 
bond        188   23         6.4200     1.0150 
bond          1  188         5.3000     1.4480 
 
 
################################ 
##  Angle Bending Parameters  ## 
################################ 
 
angle   1    1  188     0.780    109.470    108.000    111.000 
angle   3    1  188     1.045    110.740      0.000      0.000 
angle   5    1  188     0.820    109.300      0.000      0.000 
angle 188    1   39     1.045    110.740      0.000      0.000 
angle   1  188   23     0.600    108.100    110.900      0.000 
angle   1  188   23     0.600    108.100    110.900      0.000 
angle   3    1  188     1.045    110.740      0.000      0.000 
angle   5    1  188     0.820    109.300      0.000      0.000 
 
 
############################### 
##  Stretch-Bend Parameters  ## 
############################### 
 
strbnd      188       0.050     0.030     0.000 
 
 
############################## 
##  Angle-Angle Parameters  ## 
############################## 
 
angang      188       0.240     0.300     0.000 
 
 
############################ 
##  Torsional Parameters  ## 
############################ 
 
torsion 188  1    3   77   0.00  0. 1    3.00  180. 2   0.00  0. 3 
torsion 188  1    3   75   0.0   0. 1    0.0   180. 2   0.00  0. 3 
torsion   3  1  188   23   0.00  0. 1   -3.00  180. 2   0.000 0. 3 
torsion   1  1  188   23   0.073 0. 1   -0.422 180. 2   0.327 0. 3 
torsion   5  1    1  188   0.000 0. 1    0.000 180. 2   0.374 0. 3 
torsion   5  1  188   23   0.000 0. 1    0.000 180. 2   0.000 0. 3 
 
 
 
################################## 
##  Stretch Torsion Parameters  ## 
################################## 
 
strtors       1  188          0.000      0.000      0.061 
 
 
##################################### 
##  Bond Dipole Moment Parameters  ## 
##################################### 
 
dipole        1  188         0.6800      0.500 
dipole      188   23        -1.3400      0.500 
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iii) Για το δεσμικό δυναμικό (bonding potential) ALA – (9,0) cnt οι βελτιωμένες παράμετροι 
είναι: 
 
 
strbndunit    0. 
 
 
##################################### 
##  Van der Waals Pair Parameters  ## 
##################################### 
 
 
vdwpr    8   2     4.3    0.01 
vdwpr   75   2     4.3    0.01 
vdwpr   77   2     4.3    0.01 
vdwpr    1   2     4.5    0.01 
vdwpr    2  23     4.5    0.01 
vdwpr    2  24     4.5    0.01 
 
 
################################## 
##  Bond Stretching Parameters  ## 
################################## 
 
bond 191 8  3.5 1.465 
 

 
 

Οι υπόλοιπες παράμετροι παραμένουν ίδιες όπως και στην περίπτωση GLY – (5,5) cnt  

(παράγραφος Β.i) 
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iv) Για το Μη-δεσμικό δυναμικό (non-bonding potential) ALA – (9,0) cnt οι βελτιωμένες 

παράμετροι είναι: 

 
strbndunit            0. 
 
 
 
##################################### 
##  Van der Waals Pair Parameters  ## 
##################################### 
 
vdwpr    8   2     5.0     0.01 
vdwpr   75   2     5.0     0.01 
vdwpr   77   2     5.0     0.01 
vdwpr    1   2     5.0     0.01 
vdwpr    2  23     5.4     0.01 
vdwpr    2  24     5.4     0.01 
 

 
 
 
Οι υπόλοιπες παράμετροι παραμένουν ίδιες όπως και στην περίπτωση GLY – (5,5) cnt  

(παράγραφος Β.ii) 
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