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Περύληψη 

 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

ατομικοφ και μοριακοφ υδρογόνου με νανοδομζσ άνκρακα. Τα εργαλεία που 

χρθςιμοποιιςαμε για το ςκοπό αυτό ιταν διαφορετικά υπολογιςτικά πακζτα, με τα 

οποία πραγματοποιιςαμε προςομοιϊςεισ “από πρϊτεσ αρχζσ” (ab – initio), των 

υπό εξζταςθ ςυςτθμάτων.  

Αρχικά γίνεται μια ςφντομθ αναφορά ςτο ενεργειακό πρόβλθμα το οποίο υπάρχει, 

κακϊσ και ςτισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον από τθν αλόγιςτθ χριςθ ενεργειακϊν 

πθγϊν. Ωσ φυςικό επακόλουκο των παραπάνω προβλθμάτων ζρχεται θ χριςθ του 

υδρογόνου ωσ φορζα ενζργειασ. Εν ςυνεχεία, αναλφονται τα προβλιματα ςτθν 

αποκικευςθ του υδρογόνου που κακιςτοφν απαγορευτικι τθν ευρεία χριςθ του 

κακϊσ και οι προτεινόμενεσ λφςεισ. Από τισ λφςεισ θ πλζον υποςχόμενθ αφορά 

νανοχλικά βαςιςμζνα ςτον άνκρακα. Ζτςι γίνεται μια εκτενισ αναφορά ςτον 

άνκρακα, ςτισ ιδιότθτζσ του, ςτθ ςθμαςία του, αλλά και ςτισ μορφζσ που μπορεί να 

πάρει είτε ςτθ ςτερεά κατάςταςθ, είτε ςε νανοδομικζσ διαμορφϊςεισ. 

Κατόπιν, αναλφεται το κεωρθτικό υπόβακρο πάνω ςτο οποίο βαςίςτθκαν οι 

υπολογιςμοί. Μετά από τθν πλιρθ κατανόθςθ τθσ κεωρίασ, μποροφμε να 

περάςουμε ςτο μζροσ των αποτελεςμάτων. Τα διαφορετικά ςυςτιματα με τα οποία 

είναι δυνατόν να αλλθλεπιδράςει το υδρογόνο, ϊςτε να δϊςει ικανοποιθτικά 

ποςοςτά αποκικευςθσ, και τα οποία μελετικθκαν είναι: α) Τζλειοι, Ατελείσ και 

Εμπλουτιςμζνοι με Αλκάλια Νανοςωλινεσ Άνκρακα, β) Υποςτυλωμζνο Γραφζνιο με 

Νανοςωλινεσ Άνκρακα (Pillared Graphene), γ) Υποςτυλωμζνο Γραφζνιο με 

Φουλλερζνια (Fullerenes intercalated in Graphene), δ) Υποςτυλωμζνο Γραφζνιο με 

Siloxane και ε) Δίκτυα Νανοςωλινων Άνκρακα.  

Θ διατριβι ολοκλθρϊνεται με μια ςφνοψθ των αποτελεςμάτων, κακϊσ και μια 

παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων τα οποία μποροφν να εξαχκοφν. 
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Abstract 

 

The purpose of this dissertation is to study the interaction of atomic and molecular 

hydrogen with carbon nanostructures. For this purpose several different 

computational programs were used, in order to perform first principles (ab – initio) 

calculations in the systems which were under investigation. 

Initially, a brief report on the energy problem that we are facing as well as the 

effects on the environment from the thoughtless use of energy sources is presented. 

As natural solution to all the above problems the use of hydrogen as an energy 

carrier is suggested. Next, the problems that are preventing hydrogen from being 

used widely are analyzed as well as the available solutions. The most promising 

answer to the problem is the use of carbon based nanomaterials. Therefore, a 

thorough discussion on carbon is performed. Carbon’s elemental properties, 

importance and also the various forms that can attain not only in solid state but also 

in nanostructured configurations, are explained.  

The theoretical background on which the calculations were based is introduced next. 

After completely understanding theory it is essential to move on to the results 

section. Hydrogen’s interaction was evaluated on the following carbon 

nanostructures: a) Pristine, Deformed and lithium doped Carbon Nanotubes, b) 

Pillared Graphene, c) Fullerenes intercalated in Graphene, d) Pillared Graphene with 

Siloxane and e) Carbon nanotube’s network nanostructures.  

This dissertation is finally concluded, by summing up the results and by illustrating 

the useful conclusions that can be extracted. 
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1. Ειςαγωγό 

Στο πρϊτο κεφάλαιο τθσ διδακτορικισ διατριβισ αναφζρονται οι λόγοι που 

οδιγθςαν ςτθ μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του υδρογόνου με νανοδομζσ 

βαςιςμζνεσ ςτον άνκρακα. 

1.1 Ειςαγωγι ςτο πρόβλθμα 

Είναι ευρζωσ γνωςτό πωσ ςιμερα οι ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ ανκρωπότθτασ είναι 

μεγαλφτερεσ από ποτζ. Ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ επιβάλλει τθν κακθμερινι 

κατανάλωςθ μεγάλων ποςϊν ενζργειασ μζςα από τθ ςχζςθ εξάρτθςθσ που ζχει 

δθμιουργιςει με τθν κάκε λογισ θλεκτρικι (και όχι μόνο) ςυςκευι. Ραραδείγματα 

όπωσ το αυτοκίνθτο, το κινθτό τθλζφωνο, ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ μπορεί 

υποςυνείδθτα να κεωροφνται απαραίτθτα, δεν παφουν όμωσ να καταναλϊνουν 

μεγάλα ι μικρά ποςά ενζργειασ. Ζτςι, εάν κάποιοσ ζριχνε μια ματιά από ψθλά ζνα 

βράδυ, θ εικόνα που κα ζβλεπε κα ιταν αυτι που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 1.1.  

 

Εικόνα 1.1: Θ κατανάλωςθ ενζργειασ όπωσ φαίνεται από ψθλά. 
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Από τθν παραπάνω εικόνα είναι προφανζσ ότι τα μεγαλφτερα ποςά ενζργειασ 

καταναλϊνονται ςτο λεγόμενο “αναπτυγμζνο κόςμο”. Ζχει υπολογιςτεί πωσ οι 

ενεργειακζσ ανάγκεσ ενόσ μζςου ςπιτιοφ είναι 11.000kWh το χρόνο, χωρίσ να 

περιλαμβάνονται ςε αυτζσ οι ανάγκεσ για μετακίνθςθ. Αν τϊρα κανείσ λάβει υπόψθ 

του και τθ γραμμικι αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ Γθσ, όπωσ αυτι υπολογίηεται και 

αποτυπϊνεται ςτθν Εικόνα 1.2, κα καταλάβει ότι πλθςιάηει θ ςτιγμι που θ 

ανκρωπότθτα κα πρζπει να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ ενεργειακϊν 

πόρων. 

 

Εικόνα 1.2: Καταγραφι και εκτίμθςθ τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ τθσ Γθσ. 

Ππωσ γίνεται εφκολα αντιλθπτό, αυτι θ αφξθςθ ςτον πλθκυςμό ςυνεπάγεται και 

αφξθςθ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Εκτιμιςεισ, όπωσ αυτζσ φαίνονται ςτθν Εικόνα 

1.3, δείχνουν πωσ τα επόμενα είκοςι πζντε χρόνια οι παγκόςμιεσ ενεργειακζσ 

ανάγκεσ κα αυξθκοφν περιςςότερο από το μιςό. Σε απόλυτεσ τιμζσ τθ μεγαλφτερθ 

αφξθςθ ςτθ ηιτθςθ αναμζνεται να ζχει το κάρβουνο και το πετρζλαιο με τισ 

εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ να ακολουκοφν από μακριά. Πλα αυτά οδθγοφν με 

μακθματικι ακρίβεια ςτθν εξάντλθςθ των φυςικϊν πόρων μιασ και τα ορυκτά 

αποκζματα δεν είναι ανεξάντλθτα. Από τουσ αρικμοφσ βλζπουμε πωσ το πρόβλθμα 

δεν είναι κάτι το οποίο κα αργιςει να ζρκει. Αντίκετα, είναι κάτι το οποίο κα 

ζπρεπε να μασ απαςχολεί ιδθ. Εφόςον κζλουμε, να ςυνεχίςουμε χωρίσ διακοπι τον 

υπάρχοντα τρόπο ηωισ, πρζπει να βρεκεί λφςθ το ςυντομότερο δυνατόν. Και 
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πράγματι, θ επιςτθμονικι κοινότθτα τα τελευταία χρόνια ζχει ςτρζψει μεγάλο 

μζροσ των ερευνϊν τθσ ςτθν αναηιτθςθ νζων πθγϊν ενζργειασ.  

 

Εικόνα 1.3: Εκτιμιςεισ για τθν παγκόςμια κατανάλωςθ ενζργειασ. 

Δεν είναι όμωσ μόνο θ εξάντλθςθ των φυςικϊν αποκεμάτων που επιβάλλει τθ 

ςτροφι ςε νζεσ εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ. Ζνασ ακόμθ λόγοσ είναι οι ςοβαρζσ 

επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον από τθν αλόγιςτθ χριςθ και τθν ολοζνα αυξανόμενθ 

ηιτθςθ ενεργειακϊν πόρων.  

Αυτό ςυμβαίνει, γιατί οι ενεργειακοί πόροι παράγονται από τισ πρϊτεσ φλεσ (τουσ 

φυςικοφσ πόρουσ) με διεργαςίεσ οι οποίεσ κατά κφριο λόγω ζχουν ςαν παράγωγο 

τθν εκπομπι βλαβερϊν αερίων ςτθν ατμόςφαιρα (π.χ. καφςθ κάρβουνου). 

Επιπροςκζτωσ, θ κατευκείαν χριςθ ςε μθχανζσ καφςθσ των ορυκτϊν καυςίμων, 

ςυνεπάγεται και αυτι με τθ ςειρά τθσ, τθν εκπομπι επιηιμιων για το περιβάλλον, 

αλλά και για τθν υγεία, ρφπων. Θ ςυςςϊρευςθ όλων αυτϊν των ρυπογόνων ουςιϊν 

ςτθν ατμόςφαιρα, ζχει δραματικζσ επιπτϊςεισ ςτο οικοςφςτθμα και ςυνεπϊσ 

ςοβαρζσ ςυνζπειεσ για τον άνκρωπο.  
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Ιδθ από το 1896 ο Svante Arrhenius είχε ςυςχετίςει τισ εκπομπζσ μονοξειδίου και 

διοξειδίου του άνκρακα με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ1. Θ τότε υπόκεςι του ότι 

μια γεωμετρικι αφξθςθ ςτθν εκπομπι αυτϊν των αερίων κα οδθγιςει ςε γραμμικι 

αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του εδάφουσ, αποδεικνφεται πζρα για πζρα αλθκινι, 

όπωσ φαίνεται από τθν Εικόνα 1.4 και τθν Εικόνα 1.5. 

 

Εικόνα 1.4: Εκπομπζσ αερίων ανά ζτοσ. 

 

Εικόνα 1.5: Μζςθ κερμοκραςία ανά α) ζτοσ (μπλε) και β) πζντε χρόνια (κόκκινο), όπου είναι 

φανερι θ γραμμικι αφξθςθ. 
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Ζτςι, ζχουμε ιδθ αρχίςει να βλζπουμε προβλιματα από τθν παγκόςμια αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ (π.χ. λιϊςιμο πάγων). Ακόμθ, το φαινόμενο του κερμοκθπίου ζχει 

ιδθ μπει για τα καλά ςτθ ηωι μασ επθρεάηοντασ τθ ηωι ςτισ πόλεισ. Είναι 

επιτακτικι λοιπόν θ ανάγκθ χριςθσ μιασ ενεργειακισ πθγισ, θ οποία κα είναι 

φιλικι προσ το περιβάλλον. Θ αναγκαιότθτα αυτι, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςταδιακι 

εξάντλθςθ των φυςικϊν πόρων που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, οδιγθςαν ςτθν 

εναλλακτικι λφςθ του υδρογόνου ωσ φορζα ενζργειασ. 

1.2 Η εποχι του υδρογόνου 

Το υδρογόνο είναι το πρϊτο ςτοιχείο του περιοδικοφ πίνακα και είναι το 

ελαφρφτερο από όλα τα ςτοιχεία. Υπάρχει ςε αφκονία ςτθ φφςθ, μιασ και το 75% 

τθσ μάηασ του ςφμπαντοσ αποτελείται από αυτό. Αυτό ςθμαίνει πωσ όταν χρειαςτεί 

μπορεί να είναι πολφ εφκολα διακζςιμο. Αυτι θ αφκονία μαηί με το γεγονόσ ότι από 

τθν καφςθ του το μόνο παράγωγο είναι κακαρό νερό οδιγθςαν τουσ επιςτιμονεσ 

ςτο να το κεωριςουν ωσ ιδανικό φορζα ενζργειασ και εναλλακτικό καφςιμο, ικανό 

να λφςει τα προβλιματα που ζχουν μζχρι ςτιγμισ ανακφψει με τα ορυκτά καφςιμα. 

Ρϊσ όμωσ κα περάςουμε από τθν εποχι του πετρελαίου ςτθν εποχι του 

υδρογόνου, όπου κα ζχουμε πολλαπλά περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά, 

οφζλθ; Το πρϊτο βιμα είναι θ παραγωγι του υδρογόνου. Οι μζχρι τϊρα ζρευνεσ 

ζχουν δείξει πωσ το υδρογόνο μπορεί να προζρκει από αναρίκμθτεσ μεκόδουσ2. 

Υδρογόνο μποροφμε να πάρουμε από τθν θλεκτρόλυςθ του νεροφ με τθ χριςθ 

άλλων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, όπωσ θ αιολικι ι θ θλιακι, ζτςι ϊςτε 

ολόκλθροσ ο κφκλοσ παραγωγισ του να είναι φιλικόσ προσ το περιβάλλον. Άλλοι 

τρόποι παραγωγισ του υδρογόνου περιλαμβάνουν τθν παραγωγι από βιομάηα, τθν 

βιολογικι παραγωγι υδρογόνου, τθ φωτοθλεκτροχθμικι διάςπαςθ του νεροφ και 

τθν πυρθνικι2.  

Το δεφτερο κομμάτι αφορά τθ χριςθ του υδρογόνου ςαν καφςιμο μζςα ςε μια 

κυψελίδα καυςίμου. Θ λειτουργία τθσ κυψελίδασ είναι απλι και όμοια με τθ 

λειτουργία μιασ μπαταρίασ. Στθν Εικόνα 1.6 απεικονίηεται μια κυψελίδα καυςίμου. 

Βλζπουμε πωσ υπάρχουν δφο θλεκτρόδια, που αποτελοφν τθν άνοδο και τθν 
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κάκοδο. Τα θλεκτρόδια τα χωρίηει μια μεμβράνθ. Από τθ μία πλευρά ειςάγουμε το 

υδρογόνο και από τθν άλλθ μπαίνει αζρασ. 

 

Εικόνα 1.6: Λειτουργία κυψελίδασ καυςίμου. 

Το αζριο υδρογόνο αντιδρά με καταλφτθ που το μετατρζπει ςε αρνθτικά 

φορτιςμζνα ιόντα (θλεκτρόνια e-) και κετικά φορτιςμζνα ιόντα υδρογόνου (Θ+). Τα 

θλεκτρόνια ρζουν από τθν άνοδο προσ τα ζξω, ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ςαν 

θλεκτρικι ενζργεια, ενϊ τα ιόντα υδρογόνου πάνε προσ τθν κάκοδο, ενϊνονται με 

το οξυγόνο και παράγουν νερό. Τζτοιεσ κυψελίδεσ καυςίμου ζχουν τθν δυνατότθτα 

να αντικαταςτιςουν τισ μθχανζσ εςωτερικισ καφςεωσ, γιατί είναι ενεργειακά 

αποτελεςματικζσ, φιλικζσ προσ το περιβάλλον και ανεξάρτθτεσ από το είδοσ 

καυςίμου.  

Για να φτάςει όμωσ το υδρογόνο ζωσ εκεί πρζπει να ζχει αποκθκευκεί ςε μια 

κατάλλθλθ δεξαμενι. Ο αδφναμοσ κρίκοσ όλθσ τθσ αλυςίδασ, βρίςκεται ςε αυτό 
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ακριβϊσ το ςθμείο. Εάν καταφζρουμε να λφςουμε αυτό το πρόβλθμα, τότε 

ανοίγουν διάπλατα οι δρόμοι για τθν ευρεία χριςθ του υδρογόνου. Κι ζνασ από 

τουσ πρϊτουσ τομείσ που το περιμζνει αυτό με ανυπομονθςία, είναι θ 

αυτοκινθτοβιομθχανία. Ιδθ πολλοί καταςκευαςτζσ δζχονται πιζςεισ από τουσ 

καταναλωτζσ, αλλά και από οργανϊςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, για 

τθν καταςκευι νζων μοντζλων, φιλικότερα προσ το περιβάλλον, με λιγότερεσ 

απαιτιςεισ ςε καφςιμο, διατθρϊντασ πάντα τισ ίδιεσ επιδόςεισ.  

Για τθν αποτελεςματικι και ικανοποιθτικι, από άποψθ απόδοςθσ, αποκικευςθ του 

υδρογόνου, το Υπουργείο Ενζργειασ (Department of Energy, D.O.E.) των Θνωμζνων 

Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ (United States of America, U.S.A) ζκεςε κάποιουσ ςτόχουσ 

οι οποίοι πρζπει να πλθροφνται από τθν δεξαμενι αποκικευςθσ. Σφμφωνα με 

αυτοφσ θ δεξαμενι πρζπει να είναι ικανι να αποκθκεφςει 6% κατά βάροσ (κ.β.) 

υδρογόνο και 0.045kg/lt3. Ρζρα όμωσ από αυτά κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και 

να αξιολογθκοφν ο χρόνοσ ανεφοδιαςμοφ, ο οποίοσ πρζπει να είναι μικρότεροσ των 

τριϊν λεπτϊν, θ δυνατότθτασ εξαγωγισ, όςο το δυνατόν μεγαλφτερθσ ποςότθτασ 

υδρογόνου από τθ δεξαμενι, και θ απελευκζρωςι του κάτω από κανονικζσ 

ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ3. Πλα τα παραπάνω πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν 

για τθ δθμιουργία μιασ δεξαμενισ κατάλλθλθ για χριςθ ςε μθχανοκίνθτεσ 

εφαρμογζσ.  

Οι μζχρι τϊρα τεχνολογίεσ αποκικευςθσ υδρογόνου περιλαμβάνουν διάφορεσ 

τεχνικζσ. Μία από αυτζσ κζλει το υδρογόνο να αποκθκεφεται ςε δεξαμενζσ υπό 

υγρι μορφι (liquid hydrogen). Μία τζτοια δεξαμενι κακϊσ και τα βαςικά ςθμεία 

τθσ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 1.7. Θ αποκικευςθ όμωσ αυτι δεν είναι θ βζλτιςτθ 

λφςθ, κακϊσ το όλο ςφςτθμα είναι βαρφ και ογκϊδεσ. Συν τοισ άλλοισ, ςχεδόν το 

ζνα τρίτο τθσ αποκθκευμζνθσ ενζργειασ χρθςιμοποιείται για τθ διατιρθςθ τθσ 

δεξαμενισ ςε χαμθλι κερμοκραςία. Ζνασ άλλοσ τρόποσ αποκικευςθσ του 

υδρογόνου ςε δεξαμενζσ, είναι υπό υψθλι πίεςθ (π.χ. 200bar). Κι αυτι όμωσ θ 

λφςθ απζχει πολφ από τθν ιδανικι. Το όλο ςφςτθμα είναι και αυτό βαρφ και 

ογκϊδεσ, αλλά το μεγάλο του μειονζκτθμα είναι ότι ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ 

(εφόςον μιλάμε για μθχανοκίνθτεσ εφαρμογζσ), μια απότομθ εκτόνωςθ τθσ 

δεξαμενισ κα μετζτρεπε το αυτοκίνθτο ςε “κινθτι βόμβα”. Τζτοιεσ δεξαμενζσ ζχουν 
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καταςκευαςτεί και ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε υβριδικά μοντζλα. Τα βαςικά ςτοιχεία 

μιασ τζτοιασ δεξαμενισ φαίνονται ςτθν Εικόνα 1.8. 

 

Εικόνα 1.7: Δεξαμενι για τθν αποκικευςθ υδρογόνου υγρισ μορφισ (liquid hydrogen). 

 

Εικόνα 1.8: Δεξαμενι για τθν αποκικευςθ υδρογόνου υπό υψθλι πίεςθ. 
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Πλα αυτά ζχουν οδθγιςει προσ μια νζα κατεφκυνςθ ςτθν οποία χρθςιμοποιοφνται 

πορϊδθ νανοχλικά με μεγάλθ επιφάνεια προςρόφθςθσ για τθν αποκικευςθ του 

υδρογόνου.  

1.3 Μθχανιςμοί και υλικά αποκικευςθσ υδρογόνου 

Οι βαςικοί μθχανιςμοί για τθν αποκικευςθ του υδρογόνου ςτα νανοχλικά μποροφν 

να χωριςτοφν ςτουσ εξισ: α)Φυςιορόφθςθ (physisorption), β) Χθμειορόφθςθ 

(chemisorption) και γ) Χθμειορόφθςθ μζςω διάςπαςθσ (dissociative chemisorption). 

Ο τελευταίοσ τρόποσ είναι και αυτόσ ο οποίοσ χρθςιμοποιικθκε αρχικά ςτθν 

αυτοκινθτοβιομθχανία. Χρθςιμοποιεί μια μεγάλθ οικογζνεια υλικϊν τα μεταλλικά 

υδρίδια (metal hydrides). Τα τελευταία μποροφν να χωριςτοφν ςε υδρίδια χαμθλισ 

ι υψθλισ κερμοκραςίασ, ανάλογα με το αν θ κερμοκραςία ςτθν οποία ςυμβαίνει ο 

κφκλοσ ρόφθςθσ – εκρόφθςθσ είναι αντίςτοιχα πάνω ι κάτω από τουσ 150˚C. 

Υδρίδια βαςιςμζνα ςε Τιτάνιο (Ti) ι Λανκάνιο (La)  ανικουν ςτθν πρϊτθ οικογζνεια 

(χαμθλισ κερμοκραςίασ), με κφριο μειονζκτθμά τουσ τθν πολφ μικρι κατά βάροσ 

δυνατότθτα αποκικευςθσ υδρογόνου, θ οποία είναι μικρότερθ από 2% κ.β.4, 5. 

Αντίκετα, τα υδρίδια υψθλισ κερμοκραςίασ, όπωσ για παράδειγμα υδρίδια 

βαςιςμζνα ςτο Μαγνιςιο (Mg), παρουςιάηουν υψθλζσ δυνατότθτεσ αποκικευςθσ 

που φτάνουν το 7.6% κ.β., υποφζρουν όμωσ κι αυτά από προβλιματα 

κερμοδυναμικισ φφςεωσ, που ζχουν να κάνουν με τθ γενικότερθ κινθτικι του 

αερίου κατά τον κφκλο φόρτιςθσ – εκφόρτιςθσ5-7. Τα προβλιματα αυτά ςε 

ςυνδυαςμό με το μεγάλο τουσ βάροσ και το υψθλό κόςτοσ καταςκευισ τουσ ζκαναν 

απαγορευτικι τθ χριςθ τουσ ςε μθχανοκίνθτεσ εφαρμογζσ. 

Από τθν άλλθ, θ φυςιορόφθςθ ςαν τρόποσ αποκικευςθσ επιτρζπει γριγορουσ 

κφκλουσ φόρτιςθσ – εκφόρτιςθσ κάτι που είναι και ηθτοφμενο. Για τθν 

αποτελεςματικι αποκικευςθ υδρογόνου ζχουν προτακεί διάφορα υλικά όπωσ οι 

ηεόλικοι (Zeolites), ςυμπλζγματα μεταλλο-οργανικϊν υλικϊν (Metal Organic 

Frameworks, MOFs) και φυςικά υλικά βαςιςμζνα ςτον άνκρακα, όπωσ οι 

Νανοςωλινεσ Άνκρακα (Carbon NanoTubes), τα Φουλλερζνια (Fullerenes), ο 

Γραφίτθσ (Graphite) κ.α. Σκοπόσ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ ιταν να 

μελετιςει υλικά βαςιςμζνα ςτον άνκρακα και τθν αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου 
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με αυτά. Ραρακάτω λοιπόν, παρουςιάηονται οι ςθμαντικότερεσ διαμορφϊςεισ 

(δομζσ) του άνκρακα και οι ιδιότθτζσ τουσ. 

1.4 Ιδιότθτεσ και δομζσ του άνκρακα 

Ο άνκρακασ είναι καλφτερα γνωςτόσ ωσ το ςτοιχείο τθσ ηωισ, μιασ και είναι το 

απαραίτθτο ςυςτατικό για κάκε μια από όλεσ τισ οργανικζσ ενϊςεισ. Αξιοςθμείωτθ 

είναι θ ικανότθτά του να δθμιουργεί πολφ ςτακερζσ κακαρζσ, χωρίσ προςμίξεισ, 

δομζσ, οι οποίεσ ποικίλουν ςτθ ςυμμετρία και ςτθν τοπολογία. Οι φυςικζσ τουσ 

ιδιότθτεσ καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα, μιασ και τα υλικά από άνκρακα, μποροφν να 

χαρακτθριςτοφν είτε ωσ μεταλλικά, είτε ωσ θμιαγϊγιμα ακόμα και διθλεκτρικά. Το 

κλειδί για τα παραπάνω βρίςκεται ςτθν πολφ ενδιαφζρουςα θλεκτρονιακι δομι 

του. 

Τα θλεκτρόνια του άνκρακα κατανζμονται ςτισ ςτοιβάδεσ ωσ εξισ: 1s22s22p2. Για τα 

τζςςερα εξωτερικά θλεκτρόνια, τα θλεκτρόνια ςκζνουσ, μποροφμε να γράψουμε 

μια προςεγγιςτικι ζκφραςθ για τα τροχιακά τουσ, ακολουκϊντασ το απλοποιθμζνο 

μοντζλο του υδρογόνου, για να λφςουμε τθν εξίςωςθ Schrödinger8. Σφμφωνα με 

αυτό, προκφπτουν οι εξισ εκφράςεισ: 
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όπου Ζ είναι ο ατομικόσ αρικμόσ.  

Τα τροχιακά 2s και 2p ζχουν περίπου τθν ίδια απόςταςθ από τον πυρινα (0.7Å), 

πράγμα το οποίο τουσ επιτρζπει να ςυνδυάηονται κι ζτςι, να ςχθματίηουν 

διαφορετικά τροχιακά. Οι υβριδικζσ αυτζσ καταςτάςεισ ζχουν ενζργεια ανάμεςα 
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ςτισ καταςτάςεισ 2s και 2p. Σε ζνα απομονωμζνο άτομο άνκρακα τα τζςςερα 

θλεκτρόνια ςκζνουσ προτιμοφν να βρίςκονται ςτα επίπεδα 2s και 2p, αλλά αν 

υπάρχουν άλλα άτομα κοντά ο ςυνδυαςμόσ των καταςτάςεων είναι ενεργειακά 

προτιμότεροσ. Τα υβριδικά αυτά τροχιακά επεκτείνονται προσ τα γειτονικά άτομα 

αυξάνοντασ τθν επικάλυψθ τθσ κυματοςυνάρτθςθσ κι επομζνωσ τθ ςυνεκτικότθτα. 

Ανάλογα με το ποια τροχιακά ςυνδυάηονται μποροφμε να ζχουμε υβριδιςμό sp, sp2 

και sp3, δθμιουργϊντασ ζτςι αντίςτοιχα γραμμικζσ, επίπεδεσ και τριςδιάςτατεσ 

δομζσ. Θ ιςχφσ τϊρα ενόσ απλοφ sp δεςμοφ άνκρακα – άνκρακα είναι 89.8kcal/mol 

με μικοσ 1.54Å. Αντίςτοιχα για τον διπλό sp2 δεςμό ζχουμε ιςχφ 146kcal/mol και 

μικοσ 1.33Å. Τζλοσ, ο τριπλόσ sp3 δεςμόσ είναι ο βραχφτεροσ, αλλά και ο 

ιςχυρότεροσ όλων, με μικοσ 1.20Å και ιςχφ 200kcal/mol.  

Ζχοντασ όλα τα παραπάνω υπόψθ, εφκολα μπορεί να καταλάβει κανείσ γιατί 

ςυναντοφμε τον άνκρακα ςε τόςεσ πολλζσ διαμορφϊςεισ. Οι δφο ςυνθκζςτερεσ 

είναι ο γραφίτθσ και το διαμάντι που φαίνονται ςτθν Εικόνα 1.9. 

 

Εικόνα 1.9: Διαμάντι (αριςτερά) και γραφίτθσ (δεξιά). Οι ςυνθκζςτερεσ δομζσ άνκρακα. 

Άλλεσ μορφζσ άνκρακα οι οποίεσ ζχουν ανακαλυφκεί είναι τα Φουλλερζνια 

(Fullerenes)9, οι Νανοςωλινεσ Άνκρακα (CNTs)10, το Carbon Nanobud11, το Carbon 

Nanofoam12 και το Γραφζνιο (Graphene)13.  
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Στθν παροφςα διδακτορικι διατριβι κα αςχολθκοφμε κυρίωσ με δομζσ που 

αποτελοφνται από Νανοςωλινεσ Άνκρακα, κακϊσ και Φουλλερζνια και Γραφζνια, 

γι’ αυτό κρίνεται ςκόπιμθ μια πρϊτθ γνωριμία με αυτά. 

1.5 Φουλλερζνια (Fullerenes) 

Λςτορικά, από τισ τρεισ παραπάνω δομζσ, θ πρϊτθ που ανακαλφφκθκε ιταν τα 

Φουλλερζνια. Ανακαλφφκθκαν το 1985 από τον Kroto και τθν ομάδα του9, οι οποίοι 

βραβεφκθκαν γι’ αυτι τουσ τθν ανακάλυψθ με το βραβείο Nobel Χθμείασ το 1996. 

Τα Φουλλερζνια λοιπόν, είναι μια οικογζνεια δομϊν άνκρακα με πιο γνωςτό το 

C60, που φαίνεται ςτθν Εικόνα 1.10. 

 

Εικόνα 1.10: C60 fullerene. Το γνωςτότερο Φουλλερζνιο. 

Είναι ςφαιρικζσ δομζσ που αποτελοφνται από πεντάγωνα και εξάγωνα, τα οποία 

ςχθματίηουν sp2 υβριδιςμζνοι άνκρακεσ. Θ δομι του C60 μοιάηει πάρα πολφ με μια 

μπάλα ποδοςφαίρου και αποτελείται από είκοςι εξάγωνα και δϊδεκα πεντάγωνα. 

Για το ςχθματιςμό τουσ κανζνα πεντάγωνο δε γειτνιάηει με κάποιο άλλο, αλλά μόνο 

με εξάγωνα, ζτςι ϊςτε να ιςχφει ο κανόνασ του απομονωμζνου πενταγϊνου14.  
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Τα Φουλλερζνια, μποροφν να ζχουν μζγεκοσ από λίγα άτομα άνκρακα μζχρι 

αρκετζσ εκατοντάδεσ. Στθν  Εικόνα 1.11 και ςτθν Εικόνα 1.12 παρουςιάηονται 

αντιπροςωπευτικά παραδείγματα αυτϊν. 

 

Εικόνα 1.11: Φουλλερζνια με μερικζσ δεκάδεσ άτομα άνκρακα. 

 

Εικόνα 1.12: Οι μεγαλφτεροι ςυγγενείσ τθσ οικογζνειασ των Φουλλερενίων. 

Από τθν ανακάλυψι τουσ κι ζπειτα, τα Φουλλερζνια ζχουν προτακεί και μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν, για τθν καταςκευι ςυςκευϊν ςτθ νανοκλίμακα, ςαν 

υπεραγωγοί ακόμθ και για ιατρικι χριςθ, ςαν μεταφορείσ αντιβιοτικϊν, που κα 

ςτοχεφουν ςυγκεκριμζνα βακτιρια ι καρκινικά κφτταρα15.  
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1.6 Νανοςωλινεσ Άνκρακα (Carbon Nanotubes) 

Λίγα χρόνια μετά τθν ανακάλυψθ του Φουλλερενίου, ιρκε θ ςφνκεςθ των 

Νανοςωλινων Άνκρακα (CNTs)10. Οι Νανοςωλινεσ Άνκρακα (CNTs), με κριτιριο τον 

αρικμό τοιχωμάτων που τουσ απαρτίηουν, μποροφν να διαχωριςτοφν ςε: α) Μονοφ 

Τοιχϊματοσ (Single Wall Carbon Nanotubes, SWCNTs), β) Διπλοφ Τοιχϊματοσ 

(Double Wall Carbon Nanotubes, DWCNTs) και γ) Ρολλαπλϊν Τοιχωμάτων (Multi 

Wall Carbon Nanotubes, MWCNTs). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι SWCNTs μποροφν να κεωρθκοφν κφλινδροι, οι οποίοι είναι 

δυνατόν να προκφψουν από ζνα φφλλο γραφίτθ. Ο τρόποσ αναδίπλωςθσ του 

φφλλου δεν είναι μοναδικόσ κι ζτςι, μποροφν να δθμιουργθκοφν διαφορετικοί 

τφποι νανοςωλινων. Αναλυτικότερα, ςτθν Εικόνα 1.13 παρουςιάηεται ζνα φφλλο 

γραφίτθ και τα αποτελζςματα από τουσ τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ αναδίπλωςθσ.  

 

Εικόνα 1.13: Διαφορετικοί τφποι νανοςωλινων από τθν αναδίπλωςθ ενόσ φφλλου γραφίτθ. 
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Για να γίνει κατανοθτό το πϊσ προκφπτουν οι τρεισ αυτοί διαφορετικοί τφποι 

νανοςωλινα άνκρακα, ασ αναλογιςτοφμε τα παρακάτω ςενάρια για το φφλλο 

γραφίτθ που φαίνεται ςτθν Εικόνα 1.13: α) Θ αναδίπλωςθ να γίνει κατά μικοσ του 

άξονα y, δθλαδι θ κάτω πλευρά να τυλιχτεί και να ςυμπζςει με τθν πάνω. Τότε, ο 

νανοςωλινασ παραμζνει ανοικτόσ από τα δεξιά και τα αριςτερά, με τρόπο τζτοιο, 

που φαίνεται ςτθν αριςτερι αναπαράςταςθ ςτθν Εικόνα 1.14. Επειδι το τζλοσ του 

ςωλινα μοιάηει με μπράτςο πολυκρόνασ αυτόσ ο τφποσ ονομάηεται armchair. β) Αν 

τϊρα θ αναδίπλωςθ γίνει ζτςι, ϊςτε θ αριςτερι πλευρά να ςυμπζςει με τθ δεξιά, 

τότε ο νανοςωλινασ παίρνει τθ μορφι που φαίνεται ςτο κεντρικό μοντζλο ςτθν 

Εικόνα 1.14 και επειδι θ άκρθ κάνει ηιγκ-ηαγκ, αυτοφ του τφπου οι νανοςωλινεσ 

ονομάςτθκαν zigzag. γ) Οποιοςδιποτε άλλοσ τρόποσ αναδίπλωςθσ ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ chiral νανοςωλινα, όπωσ φαίνεται και ςτο 

τελευταίο μοντζλο ςτθν Εικόνα 1.14. 

 

Εικόνα 1.14: Οι τρεισ διαφορετικοί τφποι νανοςωλινων άνκρακα. 

Ο τρόποσ διπλϊματοσ των νανοςωλινων, εκτόσ από τθν ονοματολογία, παίηει 

ςθμαντικό ρόλο και ςτισ ιδιότθτεσ που κα ζχουν οι ςωλινεσ. Γενικά, οι 

νανοςωλινεσ άνκρακα, χαρακτθρίηονται από το διάνυςμα Ch που είναι: 

 𝐶ℎ = 𝑛𝑎1 + 𝑚𝑎2 Εξ. (1.5)  
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με τα μοναδιαία διανφςματα a1 και α2 να κακορίηουν τθ διεφκυνςθ που γίνεται θ 

αναδίπλωςθ, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 1.15. 

 

Εικόνα 1.15: Χαρακτθριςμόσ νανοςωλινων με βάςθ το διάνυςμα. 

Οι δείκτεσ n, m αντιπροςωπεφουν το επαναλαμβανόμενο κρυςταλλικό πλζγμα, 

βάςει του οποίου κακορίηεται θ διάμετροσ και θ ελικοειδισ μορφι κατά μικοσ του 

άξονα του νανοςωλινα. Πταν n=m ζχουμε armchair νανοςωλινα ι αλλιϊσ, τφπου 

(n, n). Στθ περίπτωςθ που m=0 ο νανοςωλινασ που προκφπτει είναι τφπου zigzag, ι 

αλλιϊσ (n, 0). Τζλοσ όταν n≠m και m≠0 τότε προκφπτει νανοςωλινασ τφπου chiral 

(n, m).  

Ρζρα από τθν ονοματολογία, οι δείκτεσ n, m κακορίηουν και τισ ιδιότθτεσ των 

νανοςωλινων, κακϊσ είχε προβλεφκεί ότι οι νανοςωλινεσ κα ςυμπεριφζρονταν ωσ 

αγωγοί, θμιαγωγοί ι μονωτζσ, ανάλογα με τθ διάμετρο και τθ χειρομορφία τουσ16-

18. Οι μελζτεσ ζδειξαν ότι όλοι οι armchair (n,n) νανοςωλινεσ ζχουν μεταλλικι 

ςυμπεριφορά. Αντίκετα, ςτουσ zigzag (n, 0) οι ιδιότθτεσ εξαρτϊνται από τθ 

διάμετρο του ςωλινα. Συγκεκριμζνα, διαπιςτϊκθκε πωσ αν το n είναι ακζραιο 

πολλαπλάςιο του 3, υπάρχει ζνα μικρό κενό ανάμεςα ςτθ ηϊνθ ςκζνουσ και τθ ηϊνθ 

αγωγιμότθτασ, κάνοντάσ τουσ θμιαγωγοφσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, εμφανίηουν 

μια πιο μετριοπακι θμιαγϊγιμθ ςυμπεριφορά. Επεκτείνοντασ τα ςυμπεράςματα 

και ςτουσ chiral (n, m) νανοςωλινεσ, αν το άκροιςμα 2n+m είναι ακζραιο 

πολλαπλάςιο του 3, ςυμπεριφζρονται ωσ αγωγοί με μεταλλικό χαρακτιρα, 
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διαφορετικά ωσ θμιαγωγοί. Θ εξίςωςθ 1.6 ςυνοψίηει το χαρακτιρα των 

νανοςωλινων ανάλογα με το n και m.  

 2n+m 
= 3𝑞, μεταλλικό χαρακτήρα

   ≠ 3𝑞, ημιαγώγιμο χαρακτήρα
 , q ακέραιος  Εξ. (1.6)  

Σιμερα, οι νανοςωλινεσ άνκρακα μποροφν να παραχκοφν με διάφορουσ τρόπουσ, 

όπωσ είναι θ εκκζνωςθ θλεκτρικϊν τόξων19-22, θ πυρόλυςθ υδρογονανκράκων πάνω 

από καταλφτεσ23, 24, θ εξάχνωςθ γραφίτθ με λζιηερ25, 26 και τζλοσ, θ θλεκτρόλυςθ 

αλάτων μετάλλων χρθςιμοποιϊντασ θλεκτρόδια γραφίτθ27, 28. Οι εφαρμογζσ, ςτισ 

οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τθ νανομθχανικι και τθ νανοθλεκτρονικι 

μζχρι τθ νανοϊατρικι, είναι πραγματικά απεριόριςτεσ. Εμάσ κα μασ απαςχολιςει θ 

ικανότθτά τουσ να αποκθκεφουν υδρογόνο. 

1.7 Γραφζνιο (Graphene) 

Αν και θ δομι του γραφίτθ είναι γνωςτι πολλά χρόνια, το γραφζνιο, μια 

αλλοτροπικι μορφι sp2 υβριδιςμζνου άνκρακα ανακαλφφκθκε μόλισ πρόςφατα13. 

Ρρζπει να δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτθν ονοματολογία, μιασ και ο γραφίτθσ αφορά 

μια τριςδιάςτατθ δομι. Από τθν άλλθ, το γραφζνιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ζνα 

απομονωμζνο φφλλο γραφίτθ, με πάχοσ μόλισ ζνα άτομο. Μια κάτοψθ ενόσ φφλλου 

γραφενίου παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 1.16. 

 

Εικόνα 1.16: Κάτοψθ ενόσ φφλλου γραφενίου. Είναι εμφανζσ ότι πρόκειται για μια δομι με 

πάχοσ μόλισ ζνα άτομο. 
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Μετριςεισ ζχουν δείξει ότι θ ςτακερότθτα του γραφενίου είναι τζτοια, που θ 

ςκλθρότθτά του είναι 200 φορζσ μεγαλφτερθ από το ατςάλι, κάνοντασ το ζτςι το πιο 

ιςχυρό υλικό που ζχει καταςκευαςτεί29.  

Θ τζλεια δομι του γραφενίου αποτελείται μόνο από εξάγωνα όπωσ απεικονίηεται 

ςτθν Εικόνα 1.16. Ρολλζσ φορζσ όμωσ υπάρχουν πενταμελείσ ι και επταμελείσ 

δακτφλιοι, οι οποίοι αποτελοφν δομικζσ παραμορφϊςεισ. Αν υπάρχει μόνο ζνα 

πεντάγωνο, τότε το φφλλο παραμορφϊνεται για να ςχθματίςει κϊνο, όπωσ αυτόν 

που βλζπουμε ςτθν Εικόνα 1.17. 

 

Εικόνα 1.17: Ραραμόρφωςθ γραφενίου ςε κϊνο με τθν παρουςία ενόσ πενταμελοφσ 

δακτυλίου. 

 Ππωσ αναμζνεται, θ παρουςία δϊδεκα πενταγϊνων κα οδθγιςει ςτθ δθμιουργία 

του Φουλλερενίου που παρουςιάςτθκε ςτθν Εικόνα 1.10. Θ ελεγχόμενθ ειςαγωγι 

πενταγϊνων και επταγϊνων επιτρζπει τθ δθμιουργία περιςςότερο πολφπλοκων 

δομϊν. Αν και είναι ακόμθ πολφ νωρίσ, γίνεται εφλογα αντιλθπτό ότι το γραφζνιο 

είναι μια πολλά υποςχόμενθ δομι για πολλοφσ κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

τεχνολογίασ. 

Ανακεφαλαιϊνοντασ, ζχουμε δει μζχρι ςτιγμισ τθν ανάγκθ και το λόγο που ζχουν 

οδθγιςει τθν επιςτθμονικι κοινότθτα ςτθν αναηιτθςθ ενόσ νζου καυςίμου. Το 

πλζον υποςχόμενο είναι το υδρογόνο, του οποίου όμωσ θ ευρεία χριςθ ζχει 

περιοριςτεί μζχρι ςτιγμισ από τθν ανυπαρξία ενόσ κατάλλθλου μζςου 

αποκικευςθσ. Ρολλά υλικά διεκδικοφν αυτό το ρόλο με τα υλικά που είναι 
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βαςιςμζνα ςτον άνκρακα να αποτελοφν ίςωσ το κλειδί, λόγω τθσ ανϊτερθσ χθμείασ 

τουσ. Ιδθ υπάρχουν αρκετζσ υποψιφιεσ δομζσ και αναφερκικαμε ςε τρεισ από 

αυτζσ. Ζτςι, πριν περάςουμε ςτθν ζρευνα τθσ αλλθλεπίδραςθσ του υδρογόνου με 

νανοδομζσ βαςιςμζνεσ ςτον άνκρακα, πρζπει να δοφμε το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ 

υπολογιςτικισ χθμείασ, πάνω ςτο οποίο κα βαςιςτοφμε. 
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2. Υπολογιςτικό Χημεύα 

Θ Τπολογιςτικι Χθμεία είναι ζνα γριγορα και ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο πεδίο τθσ 

Θεωρθτικισ Χθμείασ. Σκοπό τθσ ζχει τθν επίλυςθ χθμικϊν προβλθμάτων με τθ 

χριςθ υπολογιςμϊν. Οι υπολογιςτζσ όμωσ δεν είναι αυτοί που λφνουν τα 

προβλιματα, αλλά οι άνκρωποι. Ζτςι, για να επιλυκεί ζνα πρόβλθμα, πρζπει πρϊτα 

οι κεωρθτικζσ μζκοδοι να μετατραποφν ςε προγράμματα κατάλλθλα για χριςθ και 

επεξεργαςία ςε υπολογιςτζσ. Αυτό βζβαια, δε ςυνεπάγεται ότι θ υπολογιςτικι 

χθμεία είναι υπεφκυνθ και για τθν ανάπτυξθ κεωρθτικϊν μεκόδων. Στθν 

υπολογιςτικι χθμεία ενδιαφερόμαςτε κυρίωσ για τα αποτελζςματα, τθν ακρίβειά 

τουσ και πϊσ αυτά κα προκφψουν από τουσ υπολογιςμοφσ, χρθςιμοποιϊντασ τισ 

διάφορεσ μεκόδουσ.  

Αν κα ικελε κάποιοσ να ομαδοποιιςει τισ διακζςιμεσ μεκόδουσ, κα κατζλθγε ςε 

τρεισ κφριεσ κατθγορίεσ.  

1. Εμπειρικζσ Μζκοδοι 

Σ’ αυτι τθν κατθγορία ανικουν θ Μοριακι Μθχανικι και Δυναμικι. Εδϊ 

χρθςιμοποιοφνται οριςμζνοι εμπειρικοί κανόνεσ για να υπολογιςτεί θ ενζργεια 

και θ δομι των μορίων. Τζτοιοι κανόνεσ μπορεί να είναι απλά δυναμικά 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ατόμων, όπωσ δυναμικά που περιγράφουν τθν 

ζκταςθ δεςμϊν, τισ κάμψεισ γωνιϊν, τισ θλεκτροςτατικζσ ζλξεισ, τισ 

αλλθλεπιδράςεισ van der Waals κ.λ.π. Τα δυναμικά αυτά ζχουν 

παραμετροποιθκεί για οριςμζνεσ κατθγορίεσ ατόμων και επομζνωσ, δε μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν για να περιγράψουν μόρια, των οποίων τα άτομα, ανικουν 

ςε άλλεσ κατθγορίεσ. Αυτζσ οι μζκοδοι είναι πολφ γριγορεσ, ζχουν ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ ςε υπολογιςτικι ιςχφ και γι’ αυτό μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε 

ςυςτιματα με αρκετζσ χιλιάδεσ άτομα. Μειονζκτθμά τουσ είναι, πωσ θ ακρίβεια 

των αποτελεςμάτων εξαρτάται από τισ παραμζτρουσ που χρθςιμοποιοφνται. 
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2. Μζκοδοι Θλεκτρονιακισ Δομισ (Electronic Structure Methods) 

Σε αυτζσ τισ μεκόδουσ λαμβάνεται υπόψθ θ θλεκτρονιακι δομι των μορίων ςτθ 

λφςθ τθσ εξίςωςθσ του Schrödinger. Ουςιαςτικά, πρόκειται για μεκόδουσ 

Κβαντικισ Μθχανικισ, οι οποίεσ ζχουν μεγάλεσ απαιτιςεισ ςε υπολογιςτικι 

ιςχφ. Μποροφν να υποδιαιρεκοφν περαιτζρω ςε δφο κατθγορίεσ:  

i. Θμι - Εμπειρικζσ Μζκοδοι (Semi – Empirical Methods) 

Κάποια από τα δεδομζνα ειςάγονται ωσ παράμετροι του ςυςτιματοσ κι 

αποφεφγεται ζτςι ο υπολογιςμόσ τουσ. Τζτοια μπορεί να είναι γωνίεσ και 

μικθ δεςμϊν, ιςχφσ δεςμϊν κ.α. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για 

ςυςτιματα για τα οποία υπάρχουν πειραματικά ι μεγάλθσ ακρίβειασ 

κεωρθτικά δεδομζνα. Βαςικζσ Θμι - Εμπειρικζσ μζκοδοι είναι οι:  

 Neglect of Diatomic Differential Overlap (NDDO) 

 Intermediate Neglect of Differential Overlap (INDO) 

 Complete Neglect of Differential Overlap (CNDO) 

και οι παραμετροποιιςεισ τουσ, όπωσ για παράδειγμα, οι: MINDO, MNDO, 

AM1, MNDO – PM3. 

ii. Μζκοδοι από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio Methods) 

Εδϊ δεν ειςάγεται καμία παράμετροσ κι ζτςι, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

ςε οποιοδιποτε ςφςτθμα. Τα αποτελζςματά τουσ προζρχονται κατευκείαν 

από τθν επίλυςθ τθσ εξίςωςθσ του Schrödinger και είναι οι μόνεσ, με τισ 

οποίεσ μποροφμε να υπολογίςουμε με όςθ ακρίβεια κζλουμε τισ ιδιότθτεσ 

από τα διάφορα ςυςτιματα. Βζβαια, τζτοιοι υπολογιςμοί είναι πολφ 

απαιτθτικοί ςε υπολογιςτικι ιςχφ, πράγμα που ςτθν πράξθ ςθμαίνει ότι, 

μόνο για μικρά μόρια μποροφμε να ζχουμε ακριβείσ υπολογιςμοφσ, ενϊ για 

τα υπόλοιπα αρκοφμαςτε ςε υψθλισ ακρίβειασ. 
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iii. Συνδυαςτικζσ Μζκοδοι (QM/MM Methods) 

Στισ μεκόδουσ αυτζσ γίνεται ζνασ ςυνδυαςμόσ των δφο παραπάνω μεκόδων 

κβαντικισ και μοριακισ μθχανικισ. Αποτελεί ζναν τρόπο μείωςθσ του 

υπολογιςτικοφ κόςτουσ, ςυνδυάηοντασ παράλλθλα τθν ακρίβεια τθσ 

Κβαντικισ Μθχανικισ με τθν ευελιξία που προςφζρει θ Μοριακι Μθχανικι. 

Διάφορεσ τζτοιεσ μζκοδοι είναι οι IMOMM, IMOMO, ONIOM.  

Για τθν αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου με δομζσ βαςιςμζνεσ ςτον άνκρακα, που 

αποτελεί και το ςκοπό τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ, χρθςιμοποιικθκαν 

μζκοδοι υψθλισ ακρίβειασ, δθλαδι μζκοδοι από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab –initio 

methods). Για αυτό το λόγο, κρίνεται ςκόπιμθ μια πιο αναλυτικι παρουςίαςι τουσ. 

Τόςο για τισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ, που δεν αποτζλεςαν αντικείμενο ζρευνασ, όςο 

και για τισ μεκόδουσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio), μποροφν να βρεκοφν 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςε μεγάλο μζροσ τθσ βιβλιογραφίασ τθσ Υπολογιςτικισ 

Χθμείασ30-39.  

2.1 Μζκοδοι από “Πρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio Methods) 

Εάν κζλουμε να περιγράψουμε ζνα ςφςτθμα (π.χ. ζνα μόριο) με όςο το δυνατόν 

περιςςότερθ ακρίβεια, τότε θ κβαντικι μθχανικι, δθλαδι οι μζκοδοι από “Ρρϊτεσ 

Αρχζσ”(Ab – initio), είναι μονόδρομοσ. Γνωρίηουμε ότι τα μόρια αποτελοφνται από 

θλεκτρόνια, τα οποία περιςτρζφονται γφρω από τον πυρινα. Κακότι τα θλεκτρόνια 

είναι αρνθτικά φορτιςμζνα και ο πυρινασ κετικά, υπάρχει μεταξφ τουσ μία ζλξθ, θ 

οποία είναι αυτι που οδθγεί ςτο ςχθματιςμό ατόμων και μορίων. Το δυναμικό 

τϊρα, μεταξφ δφο φορτιςμζνων ςωματιδίων qi και qj τα οποία απζχουν απόςταςθ 

rij, είναι ζνα δυναμικό τφπου Coulomb, όπωσ φαίνεται ςτθν εξίςωςθ 2.1. 

 𝑉𝑖𝑗 = 𝑉 𝑟𝑖𝑗  =
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗
 

Εξ. (2.1)  

Θ φπαρξθ των θλεκτρονίων ςε ζνα ςφςτθμα είναι αυτι, που κάνει επιτακτικι τθν 

ανάγκθ χριςθσ κβαντικισ μθχανικισ. Το θλεκτρόνιο είναι ζνα πάρα πολφ ελαφρφ 

ςωμάτιο κι ζτςι, θ αρχι του κυματοςωματιδιακοφ δυϊςμοφ, ςφμφωνα με τθν οποία 

ζχει ταυτόχρονα και ςωματιδιακό και κυματικό χαρακτιρα, γίνεται ζντονα αιςκθτι. 
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Για αυτό το λόγο, δε μπορεί να περιγραφεί οφτε καν ποιοτικά από τθν κλαςικι 

μθχανικι, πόςο μάλλον ποςοτικά. Ρεριγράφεται λοιπόν από μια κυματοςυνάρτθςθ 

Ψ, τθσ οποίασ το τετράγωνο δίνει τθν πικανότθτα να βροφμε το ςωματίδιο ςτο 

χϊρο. Αναγκαςτικά λοιπόν, πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τθν εξίςωςθ του 

Schrödinger (Εξ. 2.2) για τθν περιγραφι του ςυςτιματόσ μασ.  

 𝛨 𝛹 = 𝛦𝛹 Εξ. (2.2)  

Κεωρϊντασ πωσ ο Χαμιλτονιανόσ Τελεςτισ Ĥ είναι ανεξάρτθτοσ του χρόνου μιλάμε 

για τθν χρονο-ανεξάρτθτθ εξίςωςθ του Schrödinger.  

Ο Χαμιλτονιανόσ Τελεςτισ Ĥ περιέτει ηοσς όροσς ηης κινηηικής και ηης δσναμικής 

ενέργειας για όλα ηα ζωμάηια ηοσ ζσζηήμαηος. Ζτςι για ζνα ςφςτθμα με Ν ςωμάτια 

ζχουμε: 

 𝛨 = 𝛵 + 𝑉 =   𝑇 𝑖

𝑁

𝑖=1

+   𝑉𝑖𝑗

𝑁

𝑗 >1

𝑁

𝑖=1

 Εξ. (2.3)  

όπου: 

  𝛵 𝑖

𝛮

𝑖=1

= − 
ℏ2

2𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

∇ 𝑖
2= − 

ℏ2

2𝑚𝑖

𝑁

𝑖=1

 
𝜕2

𝜕𝑥𝑖
2 +

𝜕2

𝜕𝑦𝑖
2 +

𝜕2

𝜕𝑧𝑖
2  Εξ. (2.4)  

και 𝑉𝑖𝑗  δίνεται από τθν εξίςωςθ 2.1.  

Κακϊσ ο πυρινασ είναι πολφ βαρφτεροσ από τα θλεκτρόνια, μιασ και υπολογίηεται 

πωσ θ μάηα του πρωτονίου είναι 1836 φορζσ αυτι του θλεκτρονίου, θ ταχφτθτά του 

είναι πολφ μικρότερθ, δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα ςτα θλεκτρόνια να 

προςαρμόηονται ακαριαία ςτισ κζςεισ των πυρινων. Θ εξίςωςθ του Schrödinger 

μπορεί λοιπόν με μια πολφ καλι προςζγγιςθ να χωριςτεί ςε δφο μζρθ. Το πρϊτο 

μζροσ κα περιγράφει τθν κυματοςυνάρτθςθ των θλεκτρονίων για μια ςυγκεκριμζνθ 

και ςτακερι κζςθ των πυρινων, ενϊ το δεφτερο κα περιγράφει τθν 

κυματοςυνάρτθςθ των πυρινων, όπου θ ενζργεια από τθν κυματοςυνάρτθςθ των 

θλεκτρονίων κα παίηει το ρόλο τθσ δυναμικισ ενζργειασ. Αυτόσ ο διαχωριςμόσ 

ονομάηεται Προςζγγιςθ Born – Oppenheimer40. Σε αυτι τθν προςζγγιςθ, θ 

κυματοςυνάρτθςθ των θλεκτρονίων εξαρτάται μόνο από τθ κζςθ των πυρινων και 



Μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ατομικοφ και μοριακοφ υδρογόνου με νανοδομζσ άνκρακα

 Υπολογιςτικι Χθμεία  

  - 24 -  Δθμθτρακάκθσ Κ. Γεϊργιοσ 

όχι από τθν ορμι τουσ. Κεωρϊντασ ότι οι ςυντεταγμζνεσ του πυρινα 

περιγράφονται από τα 𝑅  , 𝑛 και του θλεκτρονίου από τα 𝑟 , 𝑒 μποροφμε να 

διαχωρίςουμε τθν Χαμιλτονιανι ςε: 

 𝐻 𝑡𝑜𝑡 = 𝐻 𝑒 + 𝑇 𝑛  Εξ. (2.5)  

με 

 𝐻 𝑒 = 𝑇 𝑒 + 𝑉 𝑛𝑒 + 𝑉 𝑒𝑒 + 𝑉 𝑛𝑛  Εξ. (2.6)  

και τθν κυματοςυνάρτθςθ ςε: 

 𝛹𝑡𝑜𝑡  𝑅  , 𝑟  = 𝛹𝑛 𝑅   𝛹𝑒 𝑅  , 𝑟   Εξ. (2.7)  

Ζτςι, μποροφμε να αναπτφξουμε τθν ςυνολικι εξίςωςθ του Schrödinger 

 𝐻 𝑡𝑜𝑡 𝛹𝑡𝑜𝑡  𝑅  , 𝑟  = 𝐸𝑡𝑜𝑡 𝛹𝑡𝑜𝑡  𝑅  , 𝑟   Εξ. (2.8)  

ςτισ: 

 

𝐻 𝑒𝛹𝑒 𝑅  , 𝑟  = 𝐸𝑒 𝑅   𝛹𝑒 𝑅  , 𝑟   

 𝑇 𝑛 + 𝐸𝑒 𝑅    𝛹𝑛 𝑅   = 𝐸𝑡𝑜𝑡 𝛹𝑛 𝑅    
Εξ. (2.9)  

Στθν προςζγγιςθ Born – Oppenheimer ο πυρινασ κινείται πάνω ςε μια Δυναμικι 

Ενεργειακι Επιφάνεια (Potential Energy Surface, PES), θ οποία ουςιαςτικά είναι οι 

λφςεισ από τθν εξίςωςθ για τα θλεκτρόνια του Schrödinger. Αυτι θ Επιφάνεια είναι 

ανεξάρτθτθ από τισ μάηεσ των ατόμων του πυρινα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, ζχουμε 

τθν Αδιαβατικι Προςζγγιςθ (Adiabatic Approximation).  

Για τθν πλειονότθτα των ςυςτθμάτων, θ προςζγγιςθ Born – Oppenheimer (και θ 

Αδιαβατικι) είναι πολφ καλζσ, ειςάγοντασ πολφ μικρά ςφάλματα. Για παράδειγμα, 

για το μόριο του υδρογόνου το ςφάλμα είναι τθσ τάξθσ του 10-4, ενϊ για 

μεγαλφτερα ςυςτιματα με βαρφτερουσ πυρινεσ θ ακρίβεια είναι πολφ καλφτερθ. Θ 

προςζγγιςθ αποτυγχάνει, όταν δφο (ι περιςςότερεσ) λφςεισ τθσ εξίςωςθσ για τα 

θλεκτρόνια του Schrödinger είναι ενεργειακά κοντά. Μετά τθν προςζγγιςθ Born – 

Oppenheimer, το πρόβλθμα μεταφζρεται ςτθν επίλυςθ τθσ εξίςωςθσ του 
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Schrödinger για τα θλεκτρόνια, ςε ζνα ςφνολο κζςεων του πυρινα. Ρρζπει να 

αναφζρουμε εδϊ ότι ςε όλα αυτά ζχουμε αγνοιςει τα ςχετικιςτικά φαινόμενα, τα 

οποία είναι αςιμαντα για τα άτομα από τισ τρεισ πρϊτεσ ςειρζσ του περιοδικοφ 

πίνακα. Με αυτζσ τισ προςεγγίςεισ, είμαςτε ζτοιμοι να λφςουμε τθν εξίςωςθ των 

θλεκτρονίων του Schrödinger από “Πρϊτεσ Αρχζσ”. 

2.1.1 Hartree – Fock (HF) 

Ακόμθ λοιπόν και με τθν Αδιαβατικι Born – Oppenheimer προςζγγιςθ, θ εξίςωςθ 

των θλεκτρονίων του Schrödinger μπορεί να λυκεί ακριβϊσ μόνο για το 𝛨2
+ και για 

παρόμοια ςυςτιματα ενόσ θλεκτρονίου. Ρεραιτζρω υποκζςεισ απλοποίθςθσ και 

διαδικαςίεσ κάνουν δυνατι τθν επίλυςθ μεγαλφτερων ςυςτθμάτων.  

Πλεσ οι από “Πρϊτεσ Αρχζσ” υπολογιςτικζσ τεχνικζσ, ςτθρίηονται ςτθ κεωρία 

Hartree – Fock. Σφμφωνα με αυτι, κεωρείται ότι το κάκε θλεκτρόνιο του 

ςυςτιματοσ κινείται ςτο δικό του τροχιακό υπό τθν επίδραςθ ενόσ μζςου πεδίου 

που οφείλεται ςε όλα τα υπόλοιπα θλεκτρόνια από τθ μία (δυναμικό Hartree), και 

ςτουσ πυρινεσ από τθν άλλθ (Προςζγγιςθ Κεντρικοφ ι Μζςου Πεδίου, Central or 

Mean Field Approximation). Χρθςιμοποιϊντασ λοιπόν τθ Κεωρία των Μοριακϊν 

Τροχιακϊν για να γράψουμε τθν κυματοςυνάρτθςθ ενόσ ςυςτιματοσ με Ν 

θλεκτρόνια, ο απλοφςτεροσ ςυνδυαςμόσ είναι ο:  

 𝛹 𝑟  = 𝜙1 𝑟 1 𝜙2 𝑟 2 ⋯⋯⋯𝜙𝑁 𝑟 𝑁  Εξ. (2.10)  

Πμωσ μια τζτοια κυματοςυνάρτθςθ δεν είναι φυςικά παραδεκτι, γιατί δεν είναι 

αντιςυμμετρικι, όπωσ κα ζπρεπε ςφμφωνα με  τθ κεωρία τθσ κβαντικισ μθχανικισ.  

Ζνα παράγοντα, τον οποίο ζχουμε αγνοιςει μζχρι ςτιγμισ και πρζπει να τον 

λάβουμε υπόψθ, είναι το ςπιν. Σφμφωνα με τθν Απαγορευτικι Αρχι του Pauli, δφο 

θλεκτρόνια απαγορεφεται να ζχουν το ίδιο ςπιν ςτθν ίδια κατάςταςθ. Ζτςι, ζχουμε 

ορίςει για τα θλεκτρόνια δφο καταςτάςεισ ςπιν : Το ςπιν πάνω  +
1

2
  και το ςπιν 

κάτω  −
1

2
 . Στθν εξίςωςθ 2.10 ζχει υποτεκεί ότι κάκε ζνα μοριακό τροχιακό ζχει 

ζνα και μόνο θλεκτρόνιο. Ραρόλαυτά, οι περιςςότεροι υπολογιςμοί γίνονται για 

ςυςτιματα, ςτα οποία ζχουμε διπλά κατειλθμμζνα τροχιακά από δφο θλεκτρόνια 

αντίκετου ςπιν (closed shell).  
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Ορίηουμε τϊρα δφο ςυναρτιςεισ για το ςπιν, τισ α και β ωσ εξισ: 

 

𝛼 ↑ = 1                 𝛼 ↓ = 0 

𝛽 ↑ = 0                 𝛽 ↓ = 1 
Εξ. (2.11)  

Σφμφωνα με τθν εξίςωςθ 2.11, θ ςυνάρτθςθ α παίρνει τθν τιμι ζνα (1) όταν το 

θλεκτρόνιο ζχει ςπιν πάνω και μθδζν (0) όταν ζχει ςπιν κάτω. Αντίκετα, θ 

ςυνάρτθςθ β παίρνει τθν τιμι μθδζν (0) για ςπιν πάνω και τθν τιμι ζνα (1) για ςπιν 

κάτω. Ρολλαπλαςιάηοντασ τϊρα, το κάκε ζνα μοριακό τροχιακό με τθν α ι τθν β 

ζχει ωσ αποτζλεςμα να περιλαμβάνεται το ςπιν ςε όλθ τθν κυματοςυνάρτθςθ, κάτι 

που ονομάηεται spinorbital.  

Θ αντιςυμμετρικότθτα τθσ κυματοςυνάρτθςθσ μπορεί τϊρα να επιτευχκεί με τθ 

χριςθ μιασ ορίηουςασ Slater (Slater Determinant)41. Θ κυματοςυνάρτθςθ λοιπόν, 

μπορεί να καταςκευαςτεί από Ν/2 μοριακά τροχιακά για ζνα ςφςτθμα με Ν 

θλεκτρόνια, βάηοντασ τα θλεκτρόνια ςτα τροχιακά ςε ηεφγθ αντίκετου ςπιν, ϊςτε 

ςυνολικά να ζχουμε Ν. Θ μορφι τθσ λοιπόν κα είναι: 

 𝛹 𝑟  =
1

 𝑁!  

 
𝜙1 𝑟 1 𝛼(1)

𝜙1 𝑟 2 𝛼(2)
⋮

𝜙1 𝑟 𝑁 𝛼(𝑁)

𝜙1 𝑟 1 𝛽(1)

𝜙1 𝑟 2 𝛽(2)
⋮

𝜙1 𝑟 𝑁 𝛽(𝑁)

𝜙2 𝑟 1 𝛼(1)

𝜙2 𝑟 2 𝛼(2)
⋮

𝜙2 𝑟 𝑁 𝛼(𝑁)

⋯
⋯
⋮
⋯

𝜙𝛮
2

 𝑟 1 𝛽(1)

𝜙𝛮
2

 𝑟 2 𝛽(2)

⋮
𝜙𝛮

2

 𝑟 𝑁 𝛽(𝑁)
 

 
 Εξ. (2.12)  

Κάκε ςειρά αναπαριςτά όλουσ τουσ δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ του i θλεκτρονίου ςε 

όλουσ τουσ spinorbital ςυνδυαςμοφσ. Θ παραπάνω αναπαράςταςθ δεν είναι απλά 

ζνα μακθματικό τρικ για να εκπλθρωκεί θ απαίτθςθ τθσ αντιςυμμετρικότθτασ. Στθν 

κβαντικι μθχανικι θ κζςθ ενόσ θλεκτρονίου δεν είναι ςτακερι και κακοριςμζνθ, 

αντίκετα κακορίηεται από τθν πυκνότθτα πικανότθτασ, ϊςτε να μπορεί να βρίςκεται 

οπουδιποτε. Με αυτιν τθν ορίηουςα αναμειγνφονται όλα τα τροχιακά όλων των 

θλεκτρονίων του ςυςτιματοσ για να ςχθματιςτεί θ κυματοςυνάρτθςθ.  

Για να βρεκεί τϊρα θ λφςθ του ςυςτιματοσ μασ, για να βρεκεί δθλαδι θ ενζργεια, 

πρζπει να γίνει χριςθ του κεωριματοσ των μεταβολϊν. Το κεϊρθμα των 

μεταβολϊν που βαςίηεται ςτο κεϊρθμα τθσ μζςθσ τιμισ τθσ ενζργειασ λζει: “Για 

οποιαδιποτε αποδεκτι κεωρθτικά δοκιμαςτικι κυματοςυνάρτθςθ Ψ του 
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ςυςτιματοσ των Ν θλεκτρονίων, θ μζςθ τιμι τθσ ενζργειασ Ε είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ 

από τθν αλθκινι τιμι τθσ ενζργειασ”. Κεωρϊντασ λοιπόν, ότι θ κυματοςυνάρτθςι 

μασ αποτελείται από μία ορίηουςα Slater, όπωσ θ παραπάνω, καταλιγουμε ςτισ 

εξιςϊςεισ Hartree – Fock, θ επίλυςθ των οποίων μασ δίνει τθν ενζργεια.  

Θ όλθ διαδικαςία πραγματοποιείται μζςω επαναλαμβανόμενων κφκλων, ζωσ ότου 

επιτευχκεί αυτοςυνζπεια ςτθν ενζργεια, δθλαδι θ αλλαγι που υπολογίηεται κάκε 

φορά να είναι μικρότερθ από ζνα όριο που ζχουμε επιβάλει. Για αυτό το λόγο, θ 

μζκοδοσ αυτι ονομάηεται και Μζκοδοσ τθσ Αυτοςυνζπειασ (Self Consistent Field, 

SCF).  

Τα αποτελζςματα που δίνει θ Hartree – Fock για τισ αποςτάςεισ και τισ γωνίεσ 

πολλϊν μορίων, όπωσ για τα: Θ2, Θ2Ο, CH4, C2H6, C6H6, CO, N2 και ΝΘ3 είναι ςε πολφ 

καλι ςυμφωνία με τα πειραματικά. Ακόμθ και οι δονθτικζσ ςυχνότθτεσ που 

προκφπτουν, προςαρμόηοντασ ζνα δυναμικό ενόσ αρμονικοφ ταλαντωτι ςτο 

ελάχιςτο τθσ παραγϊγου τθσ ενζργειασ ωσ προσ τθ κζςθ, διαφζρουν μόνο κατά 10% 

από τισ πειραματικζσ μετριςεισ.  

Από τθν άλλθ όμωσ, θ μζκοδοσ Hartree – Fock αποτυγχάνει να υπολογίςει ςωςτά τισ 

τιμζσ τθσ ολικισ ενζργειασ. Βρζκθκε ότι οι τιμζσ τθσ ενζργειασ είναι εξαιρετικά 

ευαίςκθτεσ ςτισ ςυναρτιςεισ βάςθσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ των 

μοριακϊν τροχιακϊν. Ακόμθ όμωσ και οι καλφτερθσ ποιότθτασ ςυναρτιςεισ βάςθσ, 

αποτφγχαναν ςτο να δϊςουν το ςωςτό αποτζλεςμα και υπιρχε μεγάλθ απόκλιςθ 

ανάμεςα ςτισ κεωρθτικζσ και ςτισ πειραματικζσ τιμζσ. Συνοπτικά, μπορεί να 

καταλιξει κανείσ ότι με τθν Hartree – Fock μζκοδο, μπορεί να υπολογιςτεί 

ευκολότερα θ ςωςτι γεωμετρία του μορίου, από τθ ςωςτι τιμι τθσ ενζργειάσ του.  

Ρρζπει να αναφζρουμε εδϊ, πωσ θ μζκοδοσ Hartree – Fock αποτελεί ςταυροδρόμι 

για τουσ περαιτζρω υπολογιςμοφσ. Ασ μθν ξεχνάμε πωσ κάναμε χριςθ μίασ και 

μόνο ορίηουςασ Slater ςτθν αρχικι υπόκεςθ τθσ κυματοςυνάρτθςθσ, με 

αποτζλεςμα να αγνοείται θ ςυςχζτιςθ των θλεκτρονίων, ι διαφορετικά να 

αγνοείται θ άπωςθ μεταξφ των θλεκτρονίων. Μποροφμε λοιπόν από το ςθμείο αυτό 

και ζπειτα είτε να κάνουμε περιςςότερεσ προςεγγίςεισ, οπότε οδθγοφμαςτε ςε θμι - 
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εμπειρικζσ μεκόδουσ, είτε να προςκζςουμε κι άλλεσ ορίηουςεσ πλθςιάηοντασ κάκε 

φορά περιςςότερο ςτθν ακριβι λφςθ του ςυςτιματοσ. 

2.1.2 Μϋθοδοι Συςχϋτιςησ Ηλεκτρονύων (Electron Correlation Methods) ό 

Post – SCF Μϋθοδοι 

Ππωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, με τθ μζκοδο Hartree – Fock, δεν λαμβάνεται 

ςωςτά υπόψθ θ ςυςχζτιςθ των κινιςεων των θλεκτρονίων. Συγκεκριμζνα, με τθν 

χριςθ τθσ αντιςυμμετρικισ κυματοςυνάρτθςθσ, υπολογίηεται ςτο μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ θ ςυςχζτιςθ μεταξφ των θλεκτρονίων με το ίδιο ςπιν. Αυτι θ ςυςχζτιςθ 

ονομάηεται υςχζτιςθ Ανταλλαγισ( Exchange Correlation).  

Πμωσ, τα θλεκτρόνια με αντίκετο ςπιν εξακολουκοφν να μθ ςυςχετίηονται. 

Οποιαδιποτε μζκοδοσ προςπακεί να το λάβει αυτό υπόψθ τθσ είναι γνωςτι ωσ: 

Μζκοδοσ υςχζτιςθσ Θλεκτρονίων (Electron Correlation Method) ι Post – SCF 

μζκοδοσ. Θ διαφορά ςτον υπολογιςμό τθσ ενζργειασ, μεταξφ τθσ ενζργειασ που 

προκφπτει από τθν Hartree – Fock και τθσ ενζργειασ από μια Post – SCF μζκοδο, 

ονομάηεται Ενζργεια Θλεκτρονιακισ υςχζτιςθσ (Electron Correlation Energy). 

Ραρακάτω κα δοφμε τισ βαςικζσ αρχζσ από τισ υπάρχουςεσ μεκόδουσ. 

2.1.2.1 Configuration Interaction (CI) 

Θ Configuration Interaction (CI) υποκζτει ότι θ ακριβισ κυματοςυνάρτθςθ Ψ δεν 

μπορεί να εκφραςτεί από μία μόνο ορίηουςα Slater, όπωσ υποκζτει θ Hartree – 

Fock. Θ CI καταςκευάηει κι άλλεσ ορίηουςεσ αντικακιςτϊντασ ζνα θ περιςςότερα 

από τα κατειλθμμζνα τροχιακά, που ζχουν προκφψει από τθν Hartree – Fock, με ζνα 

εικονικό (virtual orbital). Στθν απλι αντικατάςταςθ ενόσ μόνο τροχιακοφ αυτό 

ιςοδυναμεί με τθ διζγερςθ ενόσ θλεκτρονίου ςε ζνα υψθλότερθσ ενζργειασ 

τροχιακό.  

Θ Full CI μζκοδοσ ςχθματίηει τθν κυματοςυνάρτθςθ Ψ ςαν ζνα γραμμικό ςυνδυαςμό 

από τθν ορίηουςα Slater για τθν Hartree – Fock και όλεσ τισ δυνατζσ 

αντικαταςτάςεισ. Αυτό ςθμαίνει, ότι αναμειγνφονται όλεσ οι δυνατζσ θλεκτρονιακζσ 

καταςτάςεισ του μορίου, οι οποίεσ ςφμφωνα με τθν κβαντικι μθχανικι ζχουν και 

μια πικανότθτα να προκφψουν. Θ Full CI είναι θ πιο πλιρθσ μθ ςχετικιςτικι 

αντιμετϊπιςθ που μπορεί να ζχει ζνα ςφςτθμα. Ζχει όμωσ τεράςτιο υπολογιςτικό 
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κόςτοσ και ςτθν πράξθ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί παρά μόνο ςε πολφ μικρά 

ςυςτιματα.  

Για πρακτικζσ εφαρμογζσ υπάρχουν αρκετζσ CI μζκοδοι, οι οποίεσ κάνουν ζνα 

ςυγκεκριμζνο αρικμό αντικαταςτάςεων, περικόπτοντασ ζτςι το ανάπτυγμα τθσ CI. 

Ζτςι υπάρχουν οι: CIS θ οποία προςκζτει μόνο μονζσ διεγζρςεισ, CID θ οποία 

προςκζτει διπλζσ διεγζρςεισ, CISD θ οποία προςκζτει μονζσ και διπλζσ και μπορεί 

να ανακτιςει το 80% - 90% ι και παραπάνω για μικρά ςυςτιματα τθσ Ενζργειασ 

Συςχζτιςθσ, και CISDT θ οποία προςκζτει μονζσ διπλζσ και τριπλζσ διεγζρςεισ ςτθν 

ορίηουςα τθσ Hartree – Fock.  

Το μειονζκτθμα αυτϊν των μεκόδων είναι ότι δεν είναι ςυνεπείσ ωσ προσ το 

μζγεκοσ. Ζτςι, αναπτφχκθκε θ Quadratic Configuration Interaction (QCI), για να 

διορκωκεί αυτό το μειονζκτθμα. Θ QCISD προςκζτει όρουσ ςτθν CISD για να γίνει 

ςυνεπισ ωσ προσ το μζγεκοσ. Επιπλζον υπολογίηει κάποια φαινόμενα ςυςχζτιςθσ 

ςε άπειρο βακμό πλθςιάηοντασ τθν CCSD από τθ κεωρία Coupled Cluster (CC). Θ 

QCISD(T) προςκζτει τριπλζσ αντικαταςτάςεισ ςτθν QCISD, παρζχοντασ ζτςι ακόμθ 

μεγαλφτερθ ακρίβεια. Ραρομοίωσ, θ QCISD(TQ) προςκζτει και τριπλζσ και 

τετραπλζσ αντικαταςτάςεισ από τθν Full CI ςτθν QCISD. 

2.1.2.2 Multi – Configuration Self – Consistent Field (MCSF) 

Θ MCSCF μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια CI μζκοδοσ. Θ διαφορά τθσ είναι πωσ τϊρα δε 

βελτιςτοποιοφνται μόνο οι ςτακερζσ μπροςτά από τθν ορίηουςα, αλλά και τα 

μοριακά τροχιακά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι τθσ. Θ MCSCF είναι 

επαναλθπτικι όπωσ θ SCF. Αν ο παράγοντασ “Multi – Configuration” είναι ίςοσ με 

ζνα, τότε αντιςτοιχεί ςτθ Hartree – Fock. Μιασ και ο αρικμόσ των επαναλιψεων που 

απαιτοφνται για τθ ςφγκλιςθ αυξάνεται με τθν αφξθςθ του παράγοντα “Multi – 

Configuration”, το μζγεκοσ τθσ MCSCF κυματοςυνάρτθςθσ που μπορεί να 

αντιμετωπιςτεί υπολογιςτικά είναι κάπωσ μικρότερο από αυτό των μεκόδων CI. 

Οι υπολογιςμοί με MCSCF είναι δφςκολο να ςυγκλίνουν και είναι περιςςότερο 

επιρρεπείσ ςτθ ςφγκλιςθ ςε λφςεισ που δεν είναι ενεργειακά ελάχιςτα. 

Χρθςιμοποιοφνται ςπάνια για τθν ανάκτθςθ τθσ Ενζργειασ υςχζτιςθσ, μιασ και για 

αυτιν τθν περίπτωςθ είναι καλφτερο να χρθςιμοποιθκεί μια CI μζκοδοσ.  
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2.1.2.3 Multi – Reference Configuration – Interaction (MRCI) 

Στισ μζχρι τϊρα CI μεκόδουσ που ζχουν περιγραφεί, λαμβάνονται υπόψθ μόνο 

ςυναρτιςεισ διαμορφϊςεων καταςτάςεων (Configuration State Functions, CSFs), 

που προκφπτουν από τθ διζγερςθ θλεκτρονίων ςε μία ορίηουςα. Αυτό ςυνεπάγεται 

ότι ςθμείο αναφοράσ είναι μια κυματοςυνάρτθςθ Hartree – Fock. Υπάρχει όμωσ θ 

δυνατότθτα μια MCSCF κυματοςυνάρτθςθ να αποτελεί αυτό το ςθμείο αναφοράσ. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, από τθν CISD διεγζρςεισ ενόσ ι δφο θλεκτρονίων από όλεσ 

τισ ορίηουςεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν MCSCF, δθμιουργϊντασ ζτςι τθν MRCI.  

Σε ςφγκριςθ με τθν CISD ο αρικμόσ των διαμορφϊςεων ζχει αυξθκεί περίπου κατά 

ζναν παράγοντα ίςο με τον αρικμό των διαμορφϊςεων που περιλαμβάνονται ςτθν 

MCSCF. Μεγάλθσ κλίμακασ MRCI κυματοςυναρτιςεισ, που ςυνεπάγονται πολλζσ 

διαμορφϊςεισ ςτο MCSCF, μποροφν να δθμιουργιςουν πολφ ακριβείσ, αλλά και 

πολφ δφςκολεσ ςτο να υπολογιςτοφν, κυματοςυναρτιςεισ.  

2.1.2.4 Θεωρία Διαταραχών (Perturbation Theory) 

Θ κεωρία των διαταραχϊν βαςίηεται ςτο διαχωριςμό τθσ Χαμιλτονιανισ ςε δφο 

κομμάτια:  

 𝛨 = 𝛨 0 + 𝜆𝛨 ′  Εξ. (2.13)  

Θ προχπόκεςθ τθσ κεωρίασ είναι ότι ο 𝛨 ′  είναι πολφ μικρόσ ςε ςχζςθ με τον 𝛨 0. 

Αυτι θ προχπόκεςθ, ότι ο 𝛨 ′  είναι μια μικρι ουςιαςτικά διαταραχι ςτο 𝛨 0, δίνει τθ 

δυνατότθτα να γράψουμε τθν κυματοςυνάρτθςθ και τθν ενζργεια για τθ διαταραχι 

ςαν ζνα ανάπτυγμα ςε μια ςειρά από δυνάμεισ. Μποροφμε λοιπόν να γράψουμε: 

 

𝛹 = 𝛹(0) + 𝜆𝛹(1) + 𝜆2𝛹(2) + 𝜆3𝛹(3) + ⋯ 

𝛦 = 𝛦(0) + 𝜆𝛦(1) + 𝜆2𝛦(2) + 𝜆3𝛦(3) + ⋯ 
Εξ. (2.14)  

Θ κυματοςυνάρτθςθ από τθ διαταραχι και θ ενζργεια αντικακίςτανται ςτθν 

εξίςωςθ του Schrödinger και αφοφ αναπτφξουμε τα γινόμενα, μποροφμε να 

εξιςϊςουμε τισ ςτακερζσ ςτθν κάκε πλευρά τθσ εξίςωςθσ, για κάκε δφναμθ του λ. 

Ζτςι, μποροφμε να πάρουμε μια ςειρά από ςχζςεισ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν 
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υψθλότερθσ τάξθσ διαταραχζσ. Στθν εξίςωςθ 2.15 παρουςιάηονται οι ςχζςεισ για τισ 

διαταραχζσ των τριϊν πρϊτων τάξεων: 

 

 𝛨 0 − 𝛦 0  𝛹 0 = 0 

 𝛨 0 − 𝛦 0  𝛹 1 =  𝛦(1) − 𝛨 ′ 𝛹(0) 

 𝛨 0 − 𝛦 0  𝛹 2 =  𝛦(1) − 𝛨 ′ 𝛹(1) + 𝛦(2)𝛹(0) 

Εξ. (2.15)  

Μζχρι ςτιγμισ ζχουμε μιλιςει γενικά για τθ κεωρία των διαταραχϊν. Για να 

εφαρμόςουμε τθ κεωρία ςτουσ υπολογιςμοφσ για τθν ενζργεια ςυςχζτιςθσ, πρζπει 

να διαλζξουμε τον μθ “διαταραγμζνο” Χαμιλτονιανό τελεςτι. Θ πιο ςυχνι επιλογι 

είναι να ποφμε πωσ είναι το άκροιςμα των τελεςτϊν Fock, που οδθγεί ςτθν Møller – 

Plesset (MP) κεωρία διαταραχϊν (perturbation theory)42. 

Θ επιλογι αυτι δεν είναι εντελϊσ ςφμφωνθ με τθ βαςικι προχπόκεςθ, ότι θ 

διαταραχι πρζπει να είναι μικρι. Πμωσ, εκπλθρϊνει τθν άλλθ απαίτθςθ ότι οι 

λφςεισ από τθ μθ “διαταραγμζνθ” εξίςωςθ Schrödinger πρζπει να είναι γνωςτζσ. 

Στθν πράξθ, μόνο μικρισ τάξθσ διορκϊςεισ με βάςθ αυτι τθ μζκοδο μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν. Από τθ λφςθ προκφπτει ότι πάντα θ ενζργεια για τθ διόρκωςθ 

δεφτερθσ τάξθσ (MP2) κα είναι αρνθτικι. Αυτό ςθμαίνει, ότι κα χαμθλϊνει ακόμθ 

περιςςότερο θ ςυνολικι ενζργεια του ςυςτιματοσ, το οποίο είναι κάτι που 

περιμζνουμε να κάνει θ ενζργεια ςυςχζτιςθσ, τθν οποία υπολογίηουμε. Αυτό που 

όμωσ πρζπει να προςεχτεί, είναι πωσ επειδι θ μζκοδοσ MP δεν είναι μεταβατικι, 

μπορεί κάποιεσ διορκϊςεισ μεγαλφτερθσ τάξθσ να είναι κετικζσ, με αποτζλεςμα θ 

προθγοφμενθ διόρκωςθ να είναι υπερβολικι, οδθγϊντασ ζτςι ςε υπερεκτίμθςθ τθσ 

ενζργειασ ςυςχζτιςθσ και άρα, ςε απόκλιςθ από τθν πραγματικι λφςθ. 

2.1.2.5 Coupled Cluster (CC) 

Οι μζκοδοι των διαταραχϊν μποροφν να προςκζςουν όλων των τφπων τισ 

διορκϊςεισ (απλζσ, διπλζσ, τριπλζσ κ.λ.π.) ςτθν κυματοςυνάρτθςθ, που ζχει λθφκεί 

ωσ αναφορικι, μζχρι οποιαδιποτε τάξθ (2θ, 3θ, 4θ, κ.λ.π.). Θ ιδζα τθσ Coupled 

Cluster είναι να ςυμπεριλάβει όλεσ τισ διορκϊςεισ ενόσ ςυγκεκριμζνου τφπου ςε 

άπειρθ τάξθ43.  
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2.1.3 Θεωρύα του Συναρτηςιακού τησ Ηλεκτρονιακόσ Πυκνότητασ 

(Density Functional Theory, DFT) 

Μζχρι ςτιγμισ, οι από “Πρϊτεσ Αρχζσ” (Ab –initio) υπολογιςτικζσ τεχνικζσ που 

ζχουμε δει, βαςίηονται ςτθ μζκοδο των μεταβολϊν. Αυτό ςθμαίνει, πωσ θ ακρίβειά 

τουσ εξαρτάται από τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ επιλογι τθσ αρχικισ υπόκεςθσ 

(Slater determinant). Επιπλζον είδαμε, πϊσ αυτζσ μποροφν να βελτιςτοποιθκοφν 

και να δϊςουν καλφτερα αποτελζςματα με επιπλζον διορκϊςεισ και με τθν 

προςκικθ περαιτζρω όρων ςτθν αρχικι υπόκεςθ. Με τθ χριςθ των τελευταίων, 

επιτυγχάνεται, αν όχι θ ακριβισ λφςθ, πάρα πολφ καλι προςζγγιςθ ςτισ 

πραγματικζσ ιδιότθτεσ του υπό μελζτθ ςυςτιματοσ. Βζβαια, για να επιτευχκεί αυτό 

το υπολογιςτικό κόςτοσ είναι τεράςτιο, πράγμα που κάνει τθν εφαρμογι τζτοιων 

τεχνικϊν πρακτικά αδφνατθ. Ακόμθ και με τθ μεγάλθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και 

τθν αφξθςθ τθσ ιςχφοσ των υπολογιςτϊν, τζτοιεσ μζκοδοι είναι εφαρμόςιμεσ μόνο 

ςε πολφ μικρά ςυςτιματα που απαρικμοφν μερικά άτομα. 

Το εμπόδιο αυτό ζρχεται να ξεπεραςτεί με τθ Θεωρία του υναρτθςιακοφ τθσ 

Θλεκτρονιακισ Πυκνότθτασ (Density Functional Theory, DFT). Θ κεωρία αυτι 

ξεκίνθςε να αναπτφςςεται με τθν ζρευνα των Thomas – Fermi – Dirac, αλλά πιρε 

ςάρκα και οςτά μετά τθν απόδειξθ των δφο κεμελιωδϊν κεωρθμάτων τθσ από τουσ 

Hohenberg και Kohn. Θ ςπουδαιότθτα τθσ DFT ζγκειται ςτο ότι με αυτι μποροφν 

πλζον να μελετθκοφν μεγάλα ςυςτιματα, που αποτελοφνται από αρκετζσ 

εκατοντάδεσ άτομα, χωρίσ τεράςτιο υπολογιςτικό κόςτοσ. Ακόμθ ςπουδαιότερο 

είναι το γεγονόσ ότι τα αποτελζςματα τα οποία προκφπτουν από τθν DFT δεν είναι 

μόνο ποιοτικϊσ ςωςτά, αλλά και ποςοτικϊσ, πράγμα που κάνει τθν DFT τθ μοναδικι 

από “Πρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio) μζκοδο, τθν οποία μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε για τθ ςωςτι περιγραφι και μελζτθ πολφ-θλεκτρονιακϊν 

ςυςτθμάτων.  

Θ βαςικι ιδζα ςτθν οποία ςτθρίηεται θ DFT, και θ οποία είναι αυτι που οδθγεί ςτθ 

μείωςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ, είναι ότι θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

θλεκτρονίων μπορεί να αναπαραςτακεί μζςω ενόσ ςυναρτθςιακοφ τθσ πυκνότθτάσ 

τουσ. Με άλλα λόγια, υπάρχει αντιςτοίχιςθ ζνα προσ ζνα μεταξφ τθσ πυκνότθτασ 

θλεκτρονίων ενόσ ςυςτιματοσ και τθσ ενζργειάσ του. Στθν αρχι, αυτό ιταν κάτι που 
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χρθςιμοποιικθκε διαιςκθτικά, μζχρι που αποδείχτθκε αργότερα και αποτζλεςε το 

1ο Κεϊρθμα των Hohenberg – Kohn. Για να δοφμε όμωσ πϊσ δουλεφει και πϊσ 

εξθγείται ζτςι θ μείωςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ. Ζςτω ότι ζχουμε ζνα ςφςτθμα 

Ν θλεκτρονίων, τότε θ κυματοςυνάρτθςι του κα ζχει 3Ν μεταβλθτζσ, τρεισ για κάκε 

θλεκτρόνιο, ι τζςςερισ αν λάβουμε υπόψθ και το ςπιν. Αν κζλουμε να 

υπολογίςουμε τθν πικανότθτα να βροφμε τα θλεκτρόνια ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ 

ςτο χϊρο, τότε το τετράγωνο τθσ κυματοςυνάρτθςθσ, όπωσ φαίνεται ςτθν εξίςωςθ 

2.16, είναι αυτό που χρειαηόμαςτε: 

 
𝑃 =  𝛹 𝑟1    , 𝑟2    , ⋯𝑟𝑁     ,   2 𝑑𝑉1𝑑𝑉2 …𝑑𝑉𝑁 =

= 𝛹∗ 𝑟1    , 𝑟2    , ⋯𝑟𝑁     ,  𝛹 𝑟1    , 𝑟2    , ⋯𝑟𝑁     ,  𝑑𝑉1𝑑𝑉2 …𝑑𝑉𝑁  
Εξ. (2.16)  

όπου 𝑑𝑉 = 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧. Ππωσ είπαμε, ςτθν εξίςωςθ 2.16 υπολογίηεται θ πικανότθτα 

το θλεκτρόνιο 1 να βρίςκεται ςτον όγκο dV1, το 2 να βρίςκεται ςτον όγκο dV2, και 

οφτω κακεξισ. Υποκζτοντασ ότι θ κυματοςυνάρτθςθ είναι κανονικοποιθμζνθ, 

μποροφμε να τθν ολοκλθρϊςουμε ςε όλο το χϊρο, υπολογίηοντασ ζτςι τισ 

πικανότθτεσ να βροφμε τα θλεκτρόνια ςε κάκε ςτοιχείο του όγκου 𝑑𝑉𝑖 . Κα βροφμε 

λοιπόν ζτςι τθν πικανότθτα τα θλεκτρόνια να βρίςκονται οπουδιποτε ςτο χϊρο, ι 

διαφορετικά κα ζχουμε μια ζκφραςθ για τθν θλεκτρονιακι πυκνότθτα 𝜌 𝑟  . 

Μακθματικά αυτό φαίνεται ςτθ εξίςωςθ 2.17: 

 

𝜌 𝑟  = 𝑁 𝛹 𝛿 𝑟 − 𝑟 𝑖  𝛹 =

= 𝑁   …  
       

𝑁−1

 𝛹 𝑟1    , 𝑟2    , ⋯𝑟𝑁     ,   2 𝑑𝑟 2𝑑𝑟 3 ⋯𝑑𝑟 𝑁         
𝑁−1

 Εξ. (2.17)  

Θ θλεκτρονιακι πυκνότθτα λοιπόν, είναι το τετράγωνο τθσ κυματοςυνάρτθςθσ, το 

οποίο ολοκλθρϊνεται Ν – 1 φορζσ και εξαρτάται μόνο από τρεισ ςυντεταγμζνεσ, ςε 

αντίκεςθ με τισ 3Ν που είχαμε προθγουμζνωσ και ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 

θλεκτρονίων του ςυςτιματοσ. Στθν DFT λοιπόν, αν και αυξάνεται θ πολυπλοκότθτα 

τθσ κυματοςυνάρτθςθσ με τθν αφξθςθ του αρικμοφ των θλεκτρονίων, θ 

θλεκτρονιακι πυκνότθτα ζχει πάντα τον ίδιο αρικμό μεταβλθτϊν, ανεξαρτιτωσ του 

μεγζκουσ του ςυςτιματοσ.  
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2.1.3.1 Θεωρήματα των Hohenberg και Kohn 

Ππωσ αναφζρκθκε, τα παραπάνω ιταν μία φυςικι διαίςκθςθ, τθν οποία το 1964 οι 

Hohenberg και Kohn, κατάφεραν να αποδείξουν και μακθματικά, μζςα από τα δφο 

κεωριματά τουσ44.  

Γνωρίηουμε πωσ για ζνα ςφςτθμα με Μ πυρινεσ και Ν θλεκτρόνια θ Χαμιλτονιανι 

για τα θλεκτρόνια μπορεί να γραφεί ωσ εξισ: 

 𝐻 𝑒 = − 
1

2

𝑁

𝑖=1

∇   𝑖
2 −   

𝑍𝐴

 𝑅  𝐴 − 𝑟 𝑖 

𝑀

𝐴=1

𝑁

𝑖=1

+   
1

 𝑟 𝑖 − 𝑟 𝑗  
+   

𝑍𝐴𝑍𝐵

 𝑅  𝐴 − 𝑅  𝐵 

𝑀

𝐵=𝐴

𝑀

𝐴=1

𝑁

𝑗 >𝑖

𝑁

𝑖=1

 Εξ. (2.18)  

Εφόςον ζχουμε κεωριςει ότι ιςχφει θ προςζγγιςθ Born – Oppenheimer, ο 

τελευταίοσ όροσ που αφορά τθν αλλθλεπίδραςθ των πυρινων μπορεί να κεωρθκεί 

ςτακερόσ. Βλζπουμε λοιπόν ότι ο τελεςτισ κακορίηεται μοναδικά από τον αρικμό 

των θλεκτρονίων και από το δυναμικό, που δίνει τθν αλλθλεπίδραςθ των 

θλεκτρονίων με τον πυρινα Vne.  

Θεϊρθμα 1ο: Για μια μθ εκφυλιςμζνθ βαςικι κατάςταςθ ενόσ ςτάςιμου 

κβαντομθχανικοφ ςυςτιματοσ το Vext ορίηεται μονοςιμαντα (εκτόσ μιασ προςκετικισ 

ςτακεράσ), μζςω τθσ θλεκτρονιακισ πυκνότθτασ 𝜌 𝑟  . Θ ολικι ενζργεια και 

οποιαδιποτε άλλθ ιδιότθτα μποροφν να υπολογιςτοφν με βάςθ τθν πυκνότθτα και 

μόνο. υγκεκριμζνα, κάκε μια από τισ ιδιότθτεσ αυτζσ μπορεί να εκφραςτεί με ζνα 

και μοναδικό ςυναρτθςιακό του 𝜌 𝑟  . 

Απόδειξθ 

Ασ κεωριςουμε ότι υπάρχουν δφο διαφορετικά δυναμικά που προζρχονται από τθν 

αλλθλεπίδραςθ των θλεκτρονίων με τον πυρινα, τα 𝑉𝑒𝑥𝑡  και 𝑉𝑒𝑥𝑡
′  , τα οποία 

καταλιγουν ςτθν ίδια θλεκτρονιακι πυκνότθτα. Τα δφο διαφορετικά αυτά 

δυναμικά ςυνεπάγονται ότι οι δφο Χαμιλτονιανοί τελεςτζσ, που προκφπτουν από 

τθν εξίςωςθ 2.18, κα είναι διαφορετικοί μεταξφ τουσ, ζςτω 𝛨  και 𝛨 ′ , και πωσ οι 

κυματοςυναρτιςεισ που κα δίνουν τθ χαμθλότερθ ενζργεια (κα δίνουν δθλαδι τθ 

λφςθ), για κάκε ζναν από αυτοφσ τουσ τελεςτζσ κα είναι επίςθσ διαφορετικζσ Ψ, Ψ’.  

Χρθςιμοποιϊντασ τθν λφςθ Ψ’ για να προςεγγίςουμε τον 𝛨  και μζςω του 

κεωριματοσ των μεταβολϊν προκφπτουν τα παρακάτω: 
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 𝛹′  𝛨  𝛹′  > 𝛦0 

 𝛹′  𝛨 ′  𝛹′  +  𝛹′  𝛨 − 𝛨 ′  𝛹′  > 𝛦0 

𝛦0
′ +  𝛹′  𝑉𝑒𝑥𝑡 − 𝑉𝑒𝑥𝑡

′  𝛹′  > 𝛦0 

𝛦0
′ +  𝜌 𝑟   𝑉𝑒𝑥𝑡 − 𝑉𝑒𝑥𝑡

′  𝑑𝑟 > 𝛦0 

Εξ. (2.19)  

Αντίςτοιχα, εάν πάρουμε τθν λφςθ Ψ για να προςεγγίςουμε τον 𝛨 ′ , κα προκφψει θ: 

 𝛦0 −  𝜌 𝑟   𝑉𝑒𝑥𝑡 − 𝑉𝑒𝑥𝑡
′  𝑑𝑟 > 𝛦0 Εξ. (2.20)  

Ρροςκζτοντασ κατά μζλθ τϊρα τισ εξιςϊςεισ 2.19 και 2.20 καταλιγουμε ςτο: 

 𝛦0
′ + 𝛦0 > 𝛦0

′ + 𝛦0 Εξ. (2.21)  

πράγμα που είναι άτοπο! Άρα, θ αρχικι μασ υπόκεςθ ιταν λάκοσ, ςυνεπϊσ ςε κάκε 

ζκφραςθ του 𝜌 𝑟   αντιςτοιχεί ζνα και μόνο δυναμικό 𝑉𝑒𝑥𝑡
′ , άρα μια μοναδικι 

διάταξθ πυρινων ςτο χϊρο. Μιλϊντασ τϊρα πια ςτθ γλϊςςα τθσ DFT, θ ενζργεια 

είναι ζνα μοναδικό ςυναρτθςιακό τθσ θλεκτρονιακισ πυκνότθτασ 𝛦 𝜌 . 

Θεϊρθμα 2ο: Για μια δεδομζνθ προςεγγιςτικι θλεκτρονιακι πυκνότθτα ρ’, θ οποία 

υποκζτουμε ότι είναι κετικι παντοφ και λαμβάνει όλα τα θλεκτρόνια υπόψθ 

(ολοκλθρϊνεται δθλαδι ςε όλο το Ν), θ ενζργεια που υπολογίηεται από αυτι τθν 

πυκνότθτα είναι το πάνω όριο τθσ πραγματικισ ενζργειασ τθσ βαςικισ κατάςταςθσ, 

εάν χρθςιμοποιοφςαμε το ακριβζσ ςυναρτθςιακό.  

Μακθματικά το 2ο Κεϊρθμα εκφράηεται ωσ: 

 

 𝜌′ 𝑟  𝑑𝑟 = 𝑁 

𝐸0 𝜌
′  ≥ 𝛦0 𝜌  

Εξ. (2.22)  

Με άλλα λόγια, το ςυναρτθςιακό τθσ ολικισ ενζργειασ 𝛦 𝜌 𝑟    ζχει ζνα ελάχιςτο 

ςτθν ενζργεια τθσ βαςικισ κατάςταςθσ και ςτθ ςωςτι φυςικι θλεκτρονιακι 

πυκνότθτα τθσ κατάςταςθσ αυτισ. 
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Χρθςιμοποιϊντασ λοιπόν διάφορεσ κατάλλθλα επιλεγμζνεσ ςυναρτιςεισ για να 

περιγράψουμε τθν θλεκτρονιακι πυκνότθτα, μποροφμε να βροφμε το 

ςυναρτθςιακό εκείνο το οποίο κα μασ δϊςει τθν ελάχιςτθ ενζργεια. Θ βαςικι 

κατάςταςθ του ςυςτιματόσ μασ κα είναι τότε αυτι (θ ελάχιςτθ), για τθν οποία κα 

ξζρουμε τθν θλεκτρονιακι πυκνότθτα αλλά και το 𝑉𝑒𝑥𝑡 , από το οποίο μποροφμε να 

γνωρίηουμε τθν ακριβι και μοναδικι διάταξθ των πυρινων. Εν ςυνεχεία, 

υπολογίηοντασ διάφορεσ παραγϊγουσ τθσ ενζργειασ ωσ προσ το χϊρο, μποροφμε να 

προςδιορίςουμε και τισ υπόλοιπεσ ιδιότθτεσ αυτισ τθσ κατάςταςθσ. Μποροφμε 

λοιπόν να ποφμε πωσ γνωρίηοντασ τθ ςυνάρτθςθ τθσ θλεκτρονιακισ πυκνότθτασ 

γνωρίηουμε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που περιζχει και θ κυματοςυνάρτθςθ, θ οποία 

περιγράφει τθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ.   

Από τα κεωριματα των Hohenberg και Kohn αποδείχτθκε θ φπαρξθ ενόσ 

ςυναρτθςιακοφ τθσ ενζργειασ και ςτθ ςυνζχεια του ελάχιςτοφ του. Δε μασ δίνουν 

όμωσ καμιά πλθροφορία για το ποιο είναι αυτό το ςυναρτθςιακό.  

2.1.3.2 Προςεγγίςεισ Thomas – Fermi και Thomas – Fermi – Dirac 

Μια πρϊτθ προςζγγιςθ για τθν εφρεςθ ενόσ ςυναρτθςιακοφ ζγινε από τουσ Thomas 

και Fermi και αργότερα, ςυνζβαλε ςε αυτιν και ο Dirac. Αυτό που είχαν 

ςυνειδθτοποιιςει από τότε (1927) ιταν πωσ ςτατιςτικζσ κεωριςεισ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για να προςεγγίςουν τθν κατανομι των θλεκτρονίων ενόσ 

ατόμου. Ζτςι, ο Thomas διλωςε πωσ “υπάρχει μια ςυνεχισ και ομοιόμορφθ 

κατανομι των θλεκτρονίων, ς’ ζνα υποκετικό αζριο, το οποίο είναι θλεκτρικά 

ουδζτερο, ζχει άπειρο όγκο και αποτελείται από άπειρο αρικμό θλεκτρονίων, με 

τον αρικμό των θλεκτρονίων ανά μονάδα όγκου να είναι διάφοροσ του μθδενόσ”. 

Αυτό είναι το λεγόμενο μοντζλο του ομογενοφσ αερίου θλεκτρονίων (homogenous 

uniform electron gas). 

Για τθν εφρεςθ του ςυναρτθςιακοφ τθσ ενζργειασ, μποροφμε να κεωριςουμε πωσ 

το ςυναρτθςιακό αποτελείται από τουσ εξισ όρουσ: Τθν κινθτικι 𝛵 𝜌 , τθν ζλξθ 

μεταξφ του πυρινα και των θλεκτρονίων 𝐸𝑛𝑒  𝜌  και τθν άπωςθ μεταξφ των 

θλεκτρονίων 𝛦𝑒𝑒  𝜌 , κακότι ςτα πλαίςια τθσ προςζγγιςθσ Born – Oppenheimer 
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κεωροφμε τθν άπωςθ μεταξφ των πυρινων ςτακερι. Σε μακθματικό φορμαλιςμό 

αυτό μπορεί να γραφεί ωσ εξισ: 

 𝐸 𝜌 = 𝛵 𝜌 + 𝐸𝑛𝑒  𝜌 + 𝛦𝑒𝑒  𝜌  Εξ. (2.23)  

Επιπλζον, μποροφμε να χωρίςουμε τον όρο 𝛦𝑒𝑒  𝜌  ςτο κομμάτι Coulomb 𝐽 𝜌  και 

ςτο κομμάτι ανταλλαγισ 𝐾 𝜌 , δθλαδι: 

 𝐸𝑒𝑒  𝜌 = 𝐽 𝜌 + 𝐾 𝜌  Εξ. (2.24)  

Οι όροι 𝐸𝑛𝑒  𝜌  και 𝐽 𝜌  μποροφν να υπολογιςτοφν από τουσ κλαςικοφσ ωσ: 

 

𝐸𝑛𝑒  𝜌 =   
𝑍𝑎𝜌 𝑟  

 𝑅  𝛼 − 𝑟  
𝑑𝑟 

𝛼

 

𝐽 𝜌 =
1

2
 

𝜌 𝑟  𝜌 𝑟 ′ 

 𝑟 − 𝑟 ′  
𝑑𝑟 𝑑𝑟 ′  

Εξ. (2.25)  

Λαμβάνοντασ υπόψθ το μοντζλο του ομογενοφσ αερίου θλεκτρονίων οι Thomas – 

Fermi ζβγαλαν τον όρο για τθν κινθτικι ενζργεια, ο οποίοσ είναι: 

 

𝑇𝑇𝐹 𝜌 = 𝐶𝐹  𝜌
5

3  𝑟  𝑑𝑟  

𝐶𝐹 =
3

10
 3𝜋2 

2
3  

Εξ. (2.26)  

Ζτςι, για τθν προςζγγιςθ Thomas – Fermi το ςυναρτθςιακό τθσ ενζργειασ μπορεί να 

γραφεί χρθςιμοποιϊντασ τισ εξιςϊςεισ 2.23 – 2.26 ωσ εξισ: 

 

𝐸 𝜌 =
3

10
 3𝜋2 

2
3  𝜌

5
3  𝑟  𝑑𝑟 +   

𝑍𝑎𝜌 𝑟  

 𝑅  𝛼 − 𝑟  
𝑑𝑟 +

𝛼

+
1

2
 

𝜌 𝑟  𝜌 𝑟 ′ 

 𝑟 − 𝑟 ′  
𝑑𝑟 𝑑𝑟 ′  

Εξ. (2.27)  

Αργότερα, υπολογίςτθκε από τον Bloch45 και ο όροσ για τθν ανταλλαγι ωσ: 
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𝐾𝐷 𝜌 = −𝐶𝑥  𝜌
4

3  𝑟  𝑑𝑟  

𝐶𝑥 =
3

4
 

3

𝜋
 

1
3 

 

Εξ. (2.28)  

Ρροςκζτοντασ ςτθν εξίςωςθ 2.27 τον όρο τθσ εξίςωςθσ 2.28, τότε ζχουμε μια νζα 

προςζγγιςθ που είναι γνωςτι με το όνομα Thomas – Fermi – Dirac46 και αυτό, γιατί 

ο όροσ τθσ ανταλλαγισ αποδόκθκε ςτον Dirac46, παρά το γεγονόσ ότι είχε 

υπολογιςτεί νωρίτερα από τον Bloch45. 
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5
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 𝑅  𝛼 − 𝑟  
𝑑𝑟 +

𝛼

+
1
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𝜌 𝑟  𝜌 𝑟 ′ 

 𝑟 − 𝑟 ′  
𝑑𝑟 𝑑𝑟 ′ −

3

4
 

3

𝜋
 

1
3
 𝜌

4
3  𝑟  𝑑𝑟  

Εξ. (2.29)  

Θ υπόκεςθ του ομογενοφσ αερίου θλεκτρονίων μπορεί να μασ ζδωςε τθ λφςθ ςτο 

πϊσ μπορεί να είναι ζνα ςυναρτθςιακό, τα αποτελζςματα όμωσ που προζκυψαν 

από αυτό ιταν απογοθτευτικά. Από τισ προςεγγίςεισ Thomas – Fermi και Thomas – 

Fermi – Dirac παίρνουμε αποτελζςματα για τθν ενζργεια, τα οποία διαφζρουν 15% 

– 20% από τα πραγματικά. Ριο ςοβαρό όμωσ είναι το πρόβλθμα ότι καμία από τισ 

δφο προςεγγίςεισ δεν προβλζπει τθν φπαρξθ δεςμϊν, ζτςι ϊςτε τα μόρια να 

κεωροφνται αδφνατον να ςχθματιςτοφν. Ζτςι, θ λφςθ για τθ μορφι των 

ςυναρτθςιακϊν τθσ ενζργειασ πρζπει να αναηθτθκεί αλλοφ. 

2.1.3.3 Θεωρία Kohn – Sham (Kohn – Sham Theory) 

Το κφριο πρόβλθμα ςτα μοντζλα των Thomas – Fermi είναι ότι θ κινθτικι ενζργεια 

δεν αναπαρίςταται πλιρωσ. Θ βαςικι ιδζα των Kohn – Sham ιταν να χωρίςουν τον 

όρο τθσ κινθτικισ ενζργειασ ςε δφο47. Ζναν ο οποίοσ κα μποροφςε να υπολογιςτεί 

ακριβϊσ κι ζναν άλλο, ο οποίοσ κα επζφερε μία μικρι διόρκωςθ. Το κλειδί λοιπόν, 

ιταν ο υπολογιςμόσ τθσ κινθτικισ ενζργειασ, υπό τθν υπόκεςθ των μθ 

αλλθλεπιδρϊντων θλεκτρονίων. Με τον ίδιο τρόπο που προκφπτουν και τα Hartree 

– Fock τροχιακά, όταν περιγράφουν μθ αλλθλεπιδρϊντα θλεκτρόνια. Στθν 

πραγματικότθτα, τα θλεκτρόνια αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ, όμωσ όπωσ ςτθ 

κεωρία Hartree – Fock αυτι θ υπόκεςθ δίνει το 99% τθσ ενζργειασ, ζτςι και εδϊ θ 
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διαφορά ςτθν κινθτικι ενζργεια λόγω τθσ αλλθλεπίδραςθσ των θλεκτρονίων μεταξφ 

τουσ, αναμζνεται να είναι πολφ μικρι. Το υπόλοιπο λοιπόν αυτισ τθσ κινθτικισ 

ενζργειασ μεταφζρεται ςε ζνα γενικότερο όρο ανταλλαγισ – ςυςχζτιςθσ, ϊςτε να 

μποροφμε να γράψουμε το γενικό ςυναρτθςιακό τθσ ενζργειασ για τθν DFT ωσ εξισ: 

 𝐸𝐷𝐹𝑇 𝜌 = 𝑇𝑆 𝜌 + 𝐸𝑛𝑒  𝜌 + 𝐽 𝜌 + 𝐸𝑥𝑐  𝜌  Εξ. (2.30)  

Αν τϊρα εξιςωκεί θ ακριβισ ενζργεια του ςυςτιματοσ με τθν 𝐸𝐷𝐹𝑇 𝜌 τθσ εξίςωςθσ 

2.30, τότε μποροφμε να ζχουμε ζναν οριςμό για τθν Ενζργεια Ανταλλαγισ – 

υςχζτιςθσ (Exchange – Correlation Energy). Αυτόσ φαίνεται ςτθν εξίςωςθ 2.31: 

 𝐸𝑥𝑐  𝜌 =  𝛵 𝜌 − 𝑇𝑆 𝜌  +  𝐸𝑒𝑒  𝜌 − 𝐽 𝜌   Εξ. (2.31)  

Στθν εξίςωςθ 2.31 μποροφμε να κεωριςουμε πωσ θ πρϊτθ παρζνκεςθ 

αντιπροςωπεφει τθν Κινθτικι ενζργεια ςυςχζτιςθσ, ενϊ θ δεφτερθ τισ ενζργειεσ 

ςυςχζτιςθσ ανταλλαγισ και δυναμικοφ.  

Στον όρο 𝐸𝑥𝑐  𝜌  μεγαλφτερθ ςυνειςφορά ζχει θ Ενζργεια Ανταλλαγισ. Το ερϊτθμα 

λοιπόν που τίκεται είναι γιατί δεν υπολογίηουμε αυτιν τθν ενζργεια “ακριβϊσ” από 

τα τροχιακά (όπωσ γίνεται με τθν κινθτικι ενζργεια), χρθςιμοποιϊντασ τθ ςχζςθ 

από τθν κβαντομθχανικι, και το υπολογιςτικά δφςκολο κομμάτι τθσ Ενζργειασ 

υςχζτιςθσ με τθν DFT; Ρρζπει να ποφμε ότι αυτό ζχει δοκιμαςτεί και τα 

αποτελζςματα που παίρνουμε είναι ανεπαρκι. Το βαςικό κζμα ςτθ ςφγκριςθ τθσ 

DFT με το ανάλογο τθσ Hartree - Fock, είναι ότι οι οριςμοί τθσ ανταλλαγισ και 

ςυςχζτιςθσ δεν είναι αντίςτοιχοι48. Ζτςι, ςτο επίπεδο Hartree – Fock θ Ενζργεια 

υςχζτιςθσ ορίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ πραγματικισ και αυτισ που 

προκφπτει από τθν Hartree – Fock και θ Ενζργεια Ανταλλαγισ είναι θ ολικι άπωςθ 

μεταξφ των θλεκτρονίων μείον τθν ενζργεια Coulomb. Αυτζσ οι ενζργειεσ ζχουν 

όρουσ που αντιςτοιχοφν και ςτθν προςζγγιςθ κοντινοφ πεδίου, αλλά και ςτθν 

μακρινοφ (ςε ό,τι αφορά τθν απόςταςθ μεταξφ δφο θλεκτρονίων). Θ μακρινοφ 

πεδίου ενζργεια ςυςχζτιςθσ είναι θ “ςτάςιμθ” ενζργεια ςυςχζτιςθσ, ενϊ θ κοντινοφ 

είναι θ “δυναμικι”. Πςον αφορά τϊρα τθν κεωρία DFT οι ενζργειεσ ςυςχζτιςθσ και 

ανταλλαγισ αναφζρονται μόνο ςε κοντινό πεδίο. Ζνασ υπολογιςμόσ λοιπόν τθσ μίασ 
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με τον ζνα τρόπο (Ενζργεια ανταλλαγισ με Hartree – Fock) και τθσ άλλθσ με τον 

άλλο (Ενζργεια ςυςχζτιςθσ με DFT), κα ζδινε λάκοσ αποτελζςματα.  

Εκτόσ από αυτι τθ διαφορά, θ DFT διαφζρει από τθν Hartree – Fock ςε ζνα ακόμθ 

ςθμείο. Εάν γνωρίηαμε ακριβϊσ τθν Ενζργεια Ανταλλαγισ – υςχζτιςθσ 𝐸𝑥𝑐  𝜌 , τότε 

θ DFT  κα μποροφςε να μασ δϊςει τθν ακριβι λφςθ του ςυςτιματοσ, 

περιλαμβάνοντασ τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ των θλεκτρονίων. Βζβαια, αυτό δεν ξζρουμε 

αν κα ιταν εφικτό, κακϊσ δε γνωρίηουμε τθν πολυπλοκότθτα του ςυναρτθςιακοφ 

𝐸𝑥𝑐  𝜌 . Μπορεί το ακριβζσ ςυναρτθςιακό να είναι τόςο πολφπλοκο, ϊςτε θ επίλυςθ 

του να κζλει τόςο χρόνο, όςο χρειάηεται θ Hartree – Fock για να επιλφςει ακριβϊσ 

τθν εξίςωςθ του Schrödinger. Είναι δυνατόν να αποδειχκεί πωσ υπάρχει μόνο ζνα 

τζτοιο μοναδικό ςυναρτθςιακό, αλλά θ μορφι αυτοφ του ςυναρτθςιακοφ 

παραμζνει άγνωςτθ. 

2.1.3.4 Προςέγγιςη Τοπικήσ Ηλεκτρονιακήσ Πυκνότητασ (Local Density 

Approximation, LDA) 

Κατά καιροφσ, είχαν προτακεί διάφορα ςυναρτθςιακά για το 𝐸𝑥𝑐  𝜌 , χωρίσ τθν 

φπαρξθ μιασ ςυςτθματικισ διαδικαςίασ, θ οποία κα βελτίωνε το ςυναρτθςιακό 

αυτό. Οι Kohn – Sham ζδωςαν πάλι τθ λφςθ με τθ λεγόμενθ Προςζγγιςθ Σοπικισ 

Θλεκτρονιακισ Πυκνότθτασ (LDA).  

Στθν προςζγγιςθ αυτι, θ πυκνότθτα μπορεί να κεωρθκεί ότι τοπικά είναι εκείνθ 

ενόσ ομογενοφσ αερίου θλεκτρονίων. Αυτό ςθμαίνει ότι θ πυκνότθτα μεταβάλλεται 

αργά από ςθμείο ςε ςθμείο, όπωσ ακριβϊσ γίνεται ςε ζνα ομογενζσ αζριο 

θλεκτρονίων.  Σε ζνα μόριο όμωσ που το κετικό φορτίο δεν είναι ομοιόμορφα 

κατανεμθμζνο γφρω από τουσ πυρινεσ, θ πυκνότθτα μεταβάλλεται ταχφτατα από 

ςθμείο ςε ςθμείο. Ραρά όμωσ αυτι τθ προςζγγιςθ, ζχει δειχτεί ότι θ LDA ακόμθ και 

εκεί μπορεί να εφαρμοςτεί με επιτυχία.  

Θ LDA λοιπόν βαςίηεται ςτθν προςζγγιςθ του ομογενοφσ αερίου θλεκτρονίων, που 

είχαμε χρθςιμοποιιςει και για τισ προςεγγίςεισ Thomas – Fermi και Thomas – Fermi 

– Dirac. Τότε είχαμε χρθςιμοποιιςει το μοντζλο του ομογενοφσ αερίου 

θλεκτρονίων, για να προςδιορίςουμε τθν κινθτικι ενζργεια, αλλά και τθν ενζργεια 

ανταλλαγισ. Τϊρα (ςτθ DFT) που θ κινθτικι ενζργεια προκφπτει από τισ εξιςϊςεισ 



Μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ατομικοφ και μοριακοφ υδρογόνου με νανοδομζσ άνκρακα

 Υπολογιςτικι Χθμεία  

  - 41 -  Δθμθτρακάκθσ Κ. Γεϊργιοσ 

Kohn – Sham, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το μοντζλο μόνο για τισ ενζργειεσ 

ανταλλαγισ και ςυςχζτιςθσ. Ζτςι ζχουμε: 

 𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴 𝜌 =  𝜌 𝑟  휀𝑥𝑐  𝜌 𝑑𝑟  Εξ. (2.32)  

όπου 휀𝑥𝑐  𝜌  είναι το άκροιςμα των ενεργειϊν ανταλλαγισ και ςυςχζτιςθσ ανά 

θλεκτρόνιο ςε ζνα ομογενζσ αζριο θλεκτρονίων πυκνότθτασ ρ. Στθ βιβλιογραφία 

αναφζρονται αρκετζσ εκφράςεισ για το 휀𝑥𝑐  𝜌  ςυναρτθςιακό30, 32, 36-38, 49, 50. 

2.1.3.5 Προςέγγιςη Τοπικήσ Σπιν Ηλεκτρονιακήσ Πυκνότητασ (Local Spin 

Density Approximation, LSDA) 

Πταν τα προβλιματα που ςυναντάμε εξαρτϊνται από τθν κατεφκυνςθ του ςπιν, 

τότε θ LDA δεν είναι αρκετι για να τα περιγράψει. Αν δθλαδι πρζπει να οριςτεί ο 

αρικμόσ των θλεκτρονίων με ςπιν πάνω και ο αρικμόσ των θλεκτρονίων με ςπιν 

κάτω, θ LDA αποτυγχάνει, γιατί προορίηεται για ςυςτιματα με τον ίδιο αρικμό 

θλεκτρονίων και ςτισ δφο καταςτάςεισ spin (closed shell). Στισ περιπτϊςεισ που 

κζλουμε να μελετιςουμε open shell ςυςτιματα (π.χ. μαγνθτικά υλικά) πρζπει να 

γενικευτεί θ LDA, ϊςτε να περιλαμβάνεται το ςπιν. Μια τζτοια βελτίωςθ είναι θ 

Προςζγγιςθ Σοπικισ πιν Θλεκτρονιακισ Πυκνότθτασ (Local Spin Density 

Approximation, LSDA).  

Στθν LSDA θ ενζργεια ανταλλαγισ – ςυςχζτιςθσ κακορίηεται ανά θλεκτρόνιο με 

δεδομζνθ τθν κατεφκυνςθ του ςπιν του θλεκτρονίου. Πταν αναφερόμαςτε ςε 

closed shell ςυςτιματα, τότε θ LSDA ιςοδυναμεί με τθν LDA. Με τθν προςζγγιςθ 

LSDA ςυνικωσ ζχουμε μια υποτίμθςθ τθσ ενζργειασ ανταλλαγισ κατά 10% περίπου. 

Επιπλζον, θ ςυςχζτιςθ των θλεκτρονίων υπερεκτιμάται με άμεςθ επίδραςθ ςτα 

αποτελζςματα για τα μικθ δεςμϊν κ.λ.π. Ραρά λοιπόν τθν απλότθτα των 

προςεγγίςεων, θ μζκοδοσ LSDA δίνει πολλζσ φορζσ αποτελζςματα, τα οποία 

μποροφν να εξαχκοφν και από τθν Hartree – Fock. Ππωσ και για τθν LDA, ζτςι και 

εδϊ υπάρχει μια πλθκϊρα ςυναρτθςιακϊν30, 32, 36-38, 51-54.  

2.1.3.6    Gradient Corrected ή Generalized Gradient Approximation (GGA) 

Για να βελτιωκεί θ LSDA πρζπει να λθφκεί υπόψθ ζνα μθ ομογενζσ αζριο 

θλεκτρονίων. Ζνα βιμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ ενζργεια ανταλλαγισ και 
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θ ενζργεια ςυςχζτιςθσ, να εξαρτϊνται και από τθν παράγωγο τθσ πυκνότθτασ, εκτόσ 

από τθν ίδια τθν πυκνότθτα. Αυτι θ μζκοδοσ είναι γνωςτι ωσ Gradient Corrected ι 

Generalized Gradient Approximation (GGA). Ρολλζσ φορζσ θ GGA αποκαλείται μθ – 

τοπικι, το οποίο όμωσ είναι παραπλανθτικό, μιασ και τα ςυναρτθςιακά εξαρτϊνται 

μόνο από τθ πυκνότθτα και τθν παράγωγό τθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο και όχι 

ςτο χϊρο, όπωσ γίνεται για παράδειγμα με τθ Hartree – Fock. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ GGA προςκζτει ςτο ςυναρτθςιακό 휀𝑥𝑐  𝜌  τθσ LDA εκφράςεισ 

τθσ παραγϊγου του ρ ωσ προσ το χϊρο, ϊςτε να παίρνουμε όςο το δυνατόν 

καλφτερεσ τιμζσ, κακϊσ μεταβάλλεται θ θλεκτρονιακι πυκνότθτα. Θ ειςαγωγι τθσ 

παραγϊγου δεν ζχει τόςο ςθμαντικι επίδραςθ ςε πρόβλεψθ ιδιοτιτων (π.χ. μικθ 

δεςμϊν, ςυχνότθτεσ κ.λ.π.), όςο ςε περιπτϊςεισ που είναι πραγματικά ςθμαντικι θ 

παρακολοφκθςθ τθσ μεταβολισ τθσ τιμισ του ρ, όπωσ κατά τθ ςυνζνωςθ δφο 

ατόμων για το ςχθματιςμό μορίου. Κάποια από τα πιο γνωςτά ςυναρτθςιακά είναι 

τα: PW8655, B ι B8856, BR57, LYP58, P8659, 60, PW9161 και Β9562. Αναλυτικζσ εκφράςεισ 

για το τι όροι περιζχονται ςτο κακζνα, αλλά και από ποφ προζρχονται και τι 

βελτιϊςεισ ζχουν μποροφν να βρεκοφν ςτθ βιβλιογραφία30, 32, 36-38. 

2.1.3.7 Υβριδικέσ Μέθοδοι (Hybrid Methods) 

Τελειϊνοντασ το κομμάτι για τθν DFT μζκοδο, πρζπει να αναφζρουμε πωσ ςτισ 

μζρεσ μασ εκτόσ από τα παραπάνω ςυναρτθςιακά, που το κακζνα είναι ξεχωριςτό 

ανάλογα με τθν προςζγγιςθ, υπάρχουν και τα υβριδικά. Αυτά ζχουν δθμιουργθκεί 

για ακόμθ καλφτερα αποτελζςματα και προκφπτουν από ςυνδυαςμό των 

παραπάνω ςυναρτθςιακϊν. Στα υβριδικά ςυναρτθςιακά θ ενζργεια ςυςχζτιςθσ 

προζρχεται από διαφορετικό ςυναρτθςιακό από εκείνο τθσ ενζργειασ ανταλλαγισ. 

Στθ βιβλιογραφία, αλλά και ςτα προγράμματα, ςυναντϊνται με όνομα που ςυνικωσ 

είναι ο ςυνδυαςμόσ των δφο ςυναρτθςιακϊν, από τα οποία ζχουν προζλκει, όπωσ 

για παράδειγμα το BLYP56, 58, που είναι ςυνδυαςμόσ των Β56 και LYP58.   

 

Μετά τθν παρουςίαςθ των παραπάνω μεκόδων, τισ οποίεσ χρθςιμοποιεί θ 

DFT για να προςδιορίςει το ςυναρτθςιακό υςχζτιςθσ – Ανταλλαγισ 𝐸𝑥𝑐  𝜌 , εφλογα 

γεννάται το ερϊτθμα: “Ρρζπει θ DFT να κεωρείται μζκοδοσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” 
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(Ab  - initio) ι Θμι – Εμπειρικι;” Εάν από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab  - initio) ςθμαίνει τθν 

παντελι ζλλειψθ παραμζτρων προςαρμογισ, τότε οι LSDA μζκοδοι είναι από 

“Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab  - initio). Από τθν άλλθ, κάποιεσ GGA μζκοδοι (B8856, LYP58)είναι 

προςαρμοςμζνεσ, ζτςι ϊςτε τα αποτελζςματά τουσ να ςυμφωνοφν με τα 

πειραματικά δεδομζνα, χρθςιμοποιϊντασ παραμζτρουσ. Ο αρικμόσ όμωσ των 

παραμζτρων, που αυτζσ χρθςιμοποιοφν, είναι πολφ μικρόσ ςε ςχζςθ με αυτόν που 

χρθςιμοποιοφν οι Θμι – Εμπειρικζσ μζκοδοι. Θ Θμι  - Εμπειρικι μζκοδοσ PM3, επί 

παραδείγματι, ζχει 18 παραμζτρουσ για κάκε άτομο, ενϊ το ςυναρτθςιακό Β8856 

τθσ GGA ζχει μία μόνο παράμετρο, θ οποία ιςχφει για ολόκλθρο τον περιοδικό 

πίνακα. Επομζνωσ, το εν λόγω ςυναρτθςιακό δε ςυγκαταλζγεται ςτισ Θμι – 

Εμπειρικζσ μεκόδουσ. Ωςτόςο, κάποια άλλα GGA ςυναρτθςιακά προκφπτουν 

κατευκείαν από τθ κεωρία, οπότε ανικουν ςτισ γνιςιεσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab  - 

initio) μεκόδουσ. Ζτςι λοιπόν, αν κεωριςουμε ότι από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab  - initio) 

ςθμαίνει πωσ θ μζκοδοσ είναι βαςιςμζνθ ςτθ κεωρία για τθν εξαγωγι ακριβϊν 

αποτελεςμάτων, τότε οι μζκοδοι DFT είναι μζκοδοι από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab  - 

initio). 

2.2 υναρτιςεισ Βάςθσ (Basis Sets) 

Οι μζκοδοι από “Πρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio), όπωσ αυτζσ παρουςιάςτθκαν και 

αναλφκθκαν ςτο υποκεφάλαιο 2.1, προςπακοφν να πάρουν τισ πλθροφορίεσ για το 

υπό εξζταςθ ςφςτθμα, λφνοντασ τθν εξίςωςθ του Schrödinger χωρίσ τθ χριςθ 

παραμζτρων, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από πειραματικά δεδομζνα. Στθν 

πραγματικότθτα, τα πειραματικά δεδομζνα χρθςιμοποιοφνται ςαν οδθγόσ για τθ 

χρθςιμοποίθςθ τθσ ςωςτισ μεκόδου, χωρίσ όμωσ ποτζ να υπειςζρχονται ςτο 

κακαρά υπολογιςτικό κομμάτι.  

Μια προςζγγιςθ όμωσ, θ οποία επθρεάηει όλουσ τουσ υπολογιςμοφσ από “Πρϊτεσ 

Αρχζσ” (Ab – initio), είναι θ ειςαγωγι τθσ ςυνάρτθςθσ βάςθσ (basis set). Θ ανάπτυξθ 

μιασ άγνωςτθσ ςυνάρτθςθσ, όπωσ ζνα μοριακό τροχιακό, ςε μια βάςθ γνωςτϊν 

ςυναρτιςεων δεν είναι προςεγγιςτικι, αν το ςετ αυτϊν των βάςεων είναι πλιρεσ. 

Ζνα πλιρεσ όμωσ ςετ ςυναρτιςεων βάςεων ςθμαίνει τθ χριςθ άπειρων 

ςυναρτιςεων, το οποίο είναι αδφνατο να εφαρμοςτεί ςτουσ υπολογιςμοφσ. 
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Ρροφανϊσ, όςο πιο μικρι θ βάςθ (λιγότερεσ ςυναρτιςεισ), τόςο χειρότερθ είναι θ 

αναπαράςταςθ του μοριακοφ τροχιακοφ. Εκτόσ όμωσ από το μζγεκοσ τθσ βάςθσ, 

μεγάλθ ςθμαςία ζχει και θ “ποιότθτα” των ςυναρτιςεων που χρθςιμοποιοφνται ς’ 

αυτι. Αυτό ςθμαίνει πωσ όςο καλφτερα περιγράφει μία ςυνάρτθςθ το τροχιακό, 

τόςο λιγότερεσ ςυναρτιςεισ χρειάηονται για τθν αναπαράςταςι του μζχρι ζνα 

ςυγκεκριμζνο επίπεδο ακρίβειασ, που κα είναι και το ηθτοφμενο. Φυςικά, αυτό που 

είναι ηθτοφμενο για τουσ υπολογιςμοφσ είναι να ελαχιςτοποιιςουμε όςο μποροφμε 

τισ ςυναρτιςεισ, χωρίσ να διακινδυνεφουμε τθν ακρίβεια των υπολογιςμϊν μασ. 

2.2.1 Συναρτόςεισ Βϊςησ Slater και Gaussian (Slater and Gaussian Type 

Orbitals) 

Ρολλζσ φορζσ οι ςυναρτιςεισ βάςθσ ονομάηονται και ατομικά τροχιακά, πράγμα το 

οποίο είναι ανακριβζσ, κακότι δεν είναι λφςεισ τθσ ατομικισ εξίςωςθσ του 

Schrödinger. Στουσ υπολογιςμοφσ τα δφο πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενα ατομικά 

τροχιακά είναι τα Slater Type Orbitals (STOs) και τα Gaussian Type Orbitals (GTOs). 

Τα τροχιακά (ι καλφτερα οι ςυναρτιςεισ βάςθσ) του Slater ζχουν τθ μορφι63: 

 𝜒휁 ,𝑛 ,𝑙 ,𝑚   𝑟, 𝜃, 𝜑 = 𝛮𝑌𝑙 ,𝑚  𝜃, 𝜑 𝑟𝑛−1𝑒−휁𝑟  Εξ. (2.33)  

όπου Ν είναι ο παράγοντασ κανονικοποίθςθσ και 𝑌𝑙 ,𝑚  𝜃, 𝜑  οι ςυνικεισ ςφαιρικζσ 

αρμονικζσ ςυναρτιςεισ. Ραρατθροφμε ότι το εκκετικό εξαρτάται από τθν απόςταςθ 

από τον πυρινα, πράγμα που μασ παραπζμπει ςτα ακριβι τροχιακά για το άτομο 

του Υδρογόνου. Επίςθσ, βλζπουμε πωσ τα STOs δεν ζχουν ακτινικό κομμάτι, το 

οποίο ειςάγεται χρθςιμοποιϊντασ ζνα γραμμικό ςυνδυαςμό STOs. Με τον 

αυξανόμενο αρικμό των ςυναρτιςεων STOs ςε μια βάςθ το εκκετικό διαςφαλίηει 

μια ςχετικά γριγορθ ςφγκλιςθ. Τα STOs ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ςε 

μονοατομικά και διατομικά ςυςτιματα, όπου απαιτείται μεγάλθ ακρίβεια.  

Από τθν άλλθ, οι ςυναρτιςεισ βάςθσ Gaussian (GTOs) μποροφν να γραφοφν είτε ςε 

πολικζσ, είτε ςε καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ ωσ εξισ64: 

 

𝜒휁 ,𝑛 ,𝑙 ,𝑚   𝑟, 𝜃, 𝜑 = 𝛮𝑌𝑙 ,𝑚 𝜃, 𝜑 𝑟 2𝑛−2−𝑙 𝑒−휁𝑟2
 

𝜒휁 ,𝑙𝑥 ,𝑙𝑦 ,𝑙𝑧   𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝛮𝑥𝑙𝑥𝑦𝑙𝑦 𝑧𝑙𝑧𝑒−휁𝑟2
 

Εξ. (2.34)  
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Στθν εξίςωςθ 2.34 το άκροιςμα των 𝑙𝑥 , 𝑙𝑦 , 𝑙𝑧  είναι αυτό που κακορίηει τον τφπο του 

τροχιακοφ. Ζτςι για παράδειγμα, αν το άκροιςμα είναι ίςο με 1, τότε ειςάγονται 

τροχιακά τφπου p. Θ εξάρτθςθ ςτο εκκετικό από το 𝑟2 ζχει ωσ αποτζλεςμα να 

κεωροφνται τα GTOs κατϊτερα από τα STOs. Αυτό ςυμβαίνει για δφο λόγουσ: 

Ρρϊτον, γιατί ζχει ωσ αποτζλεςμα ςτον πυρινα να ζχει μθδζν κλίςθ, ενϊ κα ζπρεπε 

να υπάρχει αςυνζχεια, όπωσ προβλζπεται από τα STOs και δεφτερον, γιατί ο όροσ 

ςβινει πολφ γριγορα κακϊσ απομακρυνόμαςτε από τον πυρινα κι ζτςι, δε μπορεί 

να περιγραφεί ςωςτά θ “ουρά” τθσ κυματοςυνάρτθςθσ. Τα παραπάνω 

αποδεικνφουν ότι για να επιτφχουμε μια ςυγκεκριμζνθ ακρίβεια, πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν περιςςότερεσ ςυναρτιςεισ GTOs από ό,τι STOs. Μια χοντροειδισ 

προςζγγιςθ δείχνει ότι χρειάηονται τρεισ φορζσ περιςςότερεσ GTOs για τθν ίδια 

ακρίβεια με τισ STOs.  Από τθν άλλθ όμωσ, οι GTOs είναι περιςςότερο εφχρθςτεσ 

από τισ STOs και τα ολοκλθρϊματά τουσ υπολογίηονται πιο εφκολα. Ζτςι, αυτζσ που 

τελικά χρθςιμοποιοφνται κατά κόρον ςτουσ υπολογιςμοφσ είναι οι GTOs. 

2.2.2 Εύδη Συναρτόςεων Βϊςησ 

Αυτό που πρζπει να γνωρίηουμε για ζναν υπολογιςμό είναι ότι υπάρχει ζνα 

ελάχιςτο ςυναρτιςεων βάςθσ (minimum basis sets), που πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν κάκε φορά. Ρρζπει λοιπόν να υπάρχουν αρκετζσ ςυναρτιςεισ, 

ϊςτε να μποροφν να περιγράψουν τα θλεκτρόνια των ουδετζρων ατόμων του 

ςυςτιματοσ που μελετάμε. Για παράδειγμα, για το Υδρογόνο και το Ιλιο πρζπει να 

ζχουμε τουλάχιςτον ςυναρτιςεισ τφπου s, για τθ δεφτερθ ςειρά του περιοδικοφ 

πίνακα τουλάχιςτον δφο τφπου s (1s και 2s) και ζνα ςετ τφπου p (2px, 2py και 2pz) και 

οφτω κακεξισ.  

Θ πρϊτθ βελτίωςθ που μπορεί να γίνει ςτο ςετ βάςεων, είναι να διπλαςιάςουμε 

όλεσ τισ ςυναρτιςεισ. Αυτό ςθμαίνει πωσ ςτο παραπάνω παράδειγμα, μια Double 

Zeta (DZ) βάςθ ζχει δφο τφπου s (1s και 1s’) για το Υδρογόνο και το Ιλιο και 

τζςςερισ τφπου s (1s, 1s’, 2s, 2s’) και δφο τφπου p (2p, 2p’) για τθν επόμενθ ςειρά 

του περιοδικοφ πίνακα. Ο διπλαςιαςμόσ των βάςεων μάσ επιτρζπει μια καλφτερθ 

περιγραφι τθσ διαφορετικισ κατανομισ των θλεκτρονίων ςε διαφορετικζσ 

κατευκφνςεισ και επομζνωσ, μια καλφτερθ περιγραφι του ςυςτιματοσ. Ρροφανϊσ 
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θ αφξθςθ αυτι μπορεί να είναι τριπλι, οπότε ζχουμε τισ Triple Zeta (TZ), τετραπλι 

ϊςτε να ζχουμε τισ Quadruple Zeta (QZ) κ.λ.π. 

Για τισ ΣΗ ςυναρτιςεισ και πάνω ζχει νόθμα να χωρίςουμε τα θλεκτρόνια ςκζνουσ 

από αυτά που βρίςκονται πιο κοντά ςτο πυρινα. Αυτό μπορεί να γίνει, γιατί ο 

ςχθματιςμόσ των χθμικϊν δεςμϊν γίνεται από τα θλεκτρόνια ςκζνουσ. Ζτςι, 

δθμιουργείται μια άλλθ κατθγορία βάςεων, θ split valence basis. Στισ περιπτϊςεισ 

αυτϊν των βάςεων τριπλαςιάηονται (εάν μιλάμε για ΤΗ) μόνο τα τροχιακά ςκζνουσ, 

ενϊ του πυρινα παραμζνουν ςτακερά παράγοντασ τθν Triple split valence basis set.  

Οι split valence ςυναρτιςεισ επιτρζπουν ςτα τροχιακά να αλλάηουν μζγεκοσ, αλλά 

όχι ςχιμα. Για αυτό το λόγο, χρειαηόμαςτε τισ ςυναρτιςεισ πόλωςθσ (polarization 

functions). Αυτζσ, άρουν τον παραπάνω περιοριςμό, προςκζτοντασ τροχιακά με 

ςτροφορμι (angular momentum) μεγαλφτερθ από αυτι που χρειάηεται για τθν 

περιγραφι τθσ βαςικισ κατάςταςθσ του ατόμου. Ζτςι για παράδειγμα, 

προςτίκενται p τροχιακά ςτο υδρογόνο, που ειςάγουν πόλωςθ (polarization) ςτα s 

τροχιακά. Ραρομοίωσ, τα d τροχιακά ειςάγουν τθν πόλωςθ ςτα p, τα f ςτα d κ.λ.π. Θ 

ειςαγωγι ενόσ μόνο ςετ ςυναρτιςεων πόλωςθσ (polarization function) ςτθν DZ 

βάςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία τθσ Double Zeta plus Polarization (DZP). 

Αντίςτοιχα, για τθν ΣΗ ζχουμε τθν Triple Zeta plus Polarization (TZP), ενϊ αν 

ειςαχκοφν δφο polarization functions ζχουμε τθν Triple Zeta plus Double Polarization 

(TZ2P).  

Τζλοσ, εκτόσ από polarization functions μποροφμε να ειςάγουμε και ςυναρτιςεισ 

διάχυςθσ (diffusion functions). Οι ςυναρτιςεισ αυτζσ είναι μεγαλφτερεσ εκδόςεισ 

των κανονικϊν ςυναρτιςεων, ςε αντίκεςθ με τισ split valence. Επιτρζπουν ςτα 

τροχιακά να καταλαμβάνουν μεγαλφτερο χϊρο και είναι ςθμαντικζσ για ςυςτιματα, 

όπου τα θλεκτρόνια βρίςκονται μακριά από τον πυρινα όπωσ, ανιόντα και 

ςυςτιματα ςε διεγερμζνεσ καταςτάςεισ. Με τθν πάροδο των χρόνων, εκτόσ από τισ 

παραπάνω, ζχουν επινοθκεί μια πλθκϊρα ςυναρτιςεων βάςθσ όπωσ: Pople style 

Basis sets, Dunning-Huzinaga Basis sets, MINI, MIDI and MAXI Basis sets, Atomic 

Natural Orbitals Basis sets, Correlation Consistent Basis sets και Basis sets through 

extrapolation schemes. 
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2.2.3 Effective Core Potential (ECP) Basis Sets 

Πταν ςε ζνα ςφςτθμα εμπλζκονται άτομα από τθν τρίτθ και κάτω ςειρά του 

περιοδικοφ πίνακα, υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ θλεκτρονίων γφρω από τον 

πυρινα, που ςε γενικζσ γραμμζσ μπορεί να κεωρθκεί αςιμαντοσ από χθμικισ 

πλευράσ. Ραρόλαυτά, είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιιςουμε ζνα μεγάλο αρικμό 

ςυναρτιςεων βάςθσ, ϊςτε να επεκτακοφμε ςτα τροχιακά αυτά, γιατί αλλιϊσ τα 

θλεκτρόνια ςκζνουσ δε κα περιγράφονται ςωςτά (ελλιπισ περιγραφι τθσ άπωςθσ 

μεταξφ των θλεκτρονίων). Επιπλζον, για άτομα που βρίςκονται από τθ μζςθ του 

περιοδικοφ πίνακα και κάτω, παίηουν ςθμαντικό ρόλο τα ςχετικιςτικά φαινόμενα τα 

οποία περιπλζκουν ακόμθ περιςςότερο τθν κατάςταςθ.  

Τα δφο αυτά προβλιματα μποροφν να λυκοφν ταυτόχρονα με τθν ειςαγωγι των 

Effective Core Potential (ECPs), που αποκαλοφνται αλλιϊσ Pseudopotentials, για να 

αναπαραςτιςουν όλα τα θλεκτρόνια που βρίςκονται γφρω από τον πυρινα65, 66. 

Σφμφωνα με αυτό το ςκεπτικό, τα θλεκτρόνια γφρω από τον πυρινα 

αναπαριςτοφνται με μια κατάλλθλθ ςυνάρτθςθ, ενϊ τα θλεκτρόνια ςκζνουσ 

αντιμετωπίηονται διαφορετικά. Τα αποτελζςματα που δίνουν είναι εντυπωςιακά, 

ειδικά αν λάβει κανείσ υπόψθ το τεράςτιο υπολογιςτικό όφελοσ.  

2.2.4 Basis Set Superposition Error (BSSE) 

Τισ περιςςότερεσ φορζσ μασ ενδιαφζρει να υπολογίςουμε τθν ενζργεια 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ δφο μορίων, που απαρτίηουν το ςφςτθμά μασ. Αυτι δίνεται 

από τθ ςχζςθ: 

 𝛥𝛦𝛢𝛣 = 𝛦𝛢𝛣 − 𝛦𝛢 − 𝛦𝛣  Εξ. (2.35)  

όπου ΕΑ, ΕΒ είναι οι αντίςτοιχεσ ενζργειεσ των μορίων και ΕΑΒ θ ενζργεια του 

διμεροφσ που ςχθματίηουν. Θ πιο απλι προςζγγιςθ για τον υπολογιςμό κα ιταν να 

υπολογίηαμε χωριςτά τισ ενζργειεσ ΕΑ, ΕΒ, τθν κάκε μία με το δικό τθσ ςετ 

ςυναρτιςεων βάςθσ και τθν ΕΑΒ με το ςυνδυαςμό και των δφο βάςεων. Πταν θ 

βάςθ τθν οποία χρθςιμοποιοφμε είναι πεπεραςμζνθ, τότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

υπάρχει ζνα ςφάλμα ςτον υπολογιςμό τθσ ενζργειασ. Το ςφάλμα προκφπτει. επειδι 

κατά τον υπολογιςμό ςτο ΑΒ θ περιγραφι του Α βελτιϊνεται με χριςθ 

ςυναρτιςεων από το Β, όπωσ επίςθσ και του Β με χριςθ ςυναρτιςεων από το Α. 
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Αντικζτωσ όμωσ, όταν τα υπολογίηουμε χωριςτά, το κάκε ζνα περιγράφεται από τθ 

δικι του μόνο ςυνάρτθςθ βάςθσ.  Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα θ υπολογιηόμενθ 

ενζργεια αλλθλεπίδραςθσ να είναι περιςςότερο ελκτικι από ό,τι κα ζπρεπε. Αυτι θ 

παραπάνω ζλξθ μεταξφ των δφο μορίων είναι γνωςτι ωσ: Basis Set Superposition 

Error (BSSE).  

Ππωσ είπαμε, το BSSE προκφπτει από τθ βελτιωμζνθ περιγραφι του ενόσ μορίου με 

τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ βάςθσ του άλλου. Θ λφςθ λοιπόν που προτάκθκε67 ιταν θ 

προφανισ. Να χρθςιμοποιθκεί ςτον υπολογιςμό των μορίων Α και Β το ίδιο ςετ 

βάςθσ με αυτό, που χρθςιμοποιείται για το διμερζσ. Ζτςι, ςτον υπολογιςμό του 

μορίου Α υπάρχει και μια φανταςτικι (ghost) ςυνάρτθςθ για το Β, θ οποία 

χρθςιμεφει για να εξιςορροπιςει τθν επίδραςθ που ζχει θ ςυνάρτθςθ του Β ςτο Α 

ςτο διμερζσ ΑΒ. Θ ενζργεια λοιπόν υπολογίηεται βάςθ τθσ εξίςωςθσ: 

 𝛥𝛦𝛢𝛣
𝐶𝑃 = 𝐸𝐴𝐵 − 𝐸𝐴

𝐶𝑃 − 𝐸𝐵
𝐶𝑃  Εξ. (2.36)  

ενϊ θ διόρκωςθ είναι ίςθ με: 

 𝛥𝛦𝑐𝑜𝑟𝑟
𝐶𝑃 = 𝛥𝛦𝛢𝛣

𝐶𝑃 − 𝛥𝛦𝛢𝛣 =  𝛦𝛢 − 𝐸𝐴
𝐶𝑃 +  𝛦𝛣 − 𝐸𝐵

𝐶𝑃  Εξ. (2.37)  

Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ, το ςφάλμα ςτον υπολογιςμό τθσ 

ενζργειασ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μορίων μπορεί να ποικίλει. Αυτό που πρζπει 

να ςυγκρατιςουμε είναι πωσ για πεπεραςμζνεσ βάςεισ ςτουσ υπολογιςμοφσ μασ 

υπειςζρχεται πάντα το ςφάλμα αυτό, το οποίο είναι πολφ ςθμαντικό ςε αςκενείσ 

αλλθλεπιδράςεισ τφπου van der Waals. 

2.3 Τπολογιςτικζσ Σεχνικζσ 

Για τουσ υπολογιςμοφσ ςτα ςυςτιματά μασ χρθςιμοποιικθκαν κάποιεσ τεχνικζσ, οι 

οποίεσ είτε μείωναν περαιτζρω το χρόνο που απαιτοφνταν, είτε αφξαναν τθν 

ακρίβεια των υπολογιςμϊν μασ. Αυτζσ παρουςιάηονται παρακάτω. 

2.3.1 Resolution of the Identity (RI) 

Σε ζναν υπολογιςμό το μεγαλφτερο χρόνο παίρνει ο υπολογιςμόσ των 

ολοκλθρωμάτων Coulomb.  
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 𝐽 𝜌 =
1

2
 

𝜌 𝑟  𝜌 𝑟 ′ 

 𝑟 − 𝑟 ′  
𝑑𝑟 𝑑𝑟 ′  Εξ. (2.38)  

Τα ολοκλθρϊματα αυτά είναι ολοκλθρϊματα τεςςάρων κζντρων και ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα να αυξάνουν τον απαιτοφμενο υπολογιςτικό χρόνο κατά ζναν 

παράγοντα Ν4. Πμωσ αυτι θ πολφ χρονοβόρα διαδικαςία μπορεί να προςεγγιςτεί, 

ζτςι ϊςτε τελικά θ αφξθςθ να είναι μόνο Ν3, παρζχοντάσ μασ ζτςι κζρδοσ ςτον 

υπολογιςτικό χρόνο μεγζκουσ μιασ τάξεωσ. Αυτό μπορεί να γίνει, αν θ θλεκτρονιακι 

πυκνότθτα ρ προςαρμοςτεί ςε ζνα γραμμικό ςυνδυαςμό βοθκθτικϊν ςυναρτιςεων 

χ και αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό των ολοκλθρωμάτων 

Coulomb. Μποροφμε λοιπόν να γράψουμε τθν πυκνότθτα ρ ωσ εξισ: 

 𝜌 ≃ 𝜌 =  𝑐𝛼
′

𝛮′

𝛼

𝜒𝛼
′  Εξ. (2.39)  

Οι ςτακερζσ 𝑐𝛼
′  είναι τζτοιεσ, ϊςτε θ διαφορά ςτθν ενζργεια ανάμεςα ςτθν ακριβι 

λφςθ και ςτθν προςαρμοςμζνθ να είναι θ μικρότερθ δυνατι, ιςχφοντασ πάντα θ 

διατιρθςθ του φορτίου68. Τότε λοιπόν θ εξίςωςθ 2.38 μπορεί να γραφτεί ωσ εξισ: 

 

𝐽 𝜌 =
1

2
 

𝜌1 𝑟  𝜌2    𝑟 ′ 

 𝑟1    − 𝑟2    
′
 

𝑑𝑟1    𝑑𝑟2    
′

=

=  𝜒𝛼 1 𝜒𝛽 1 
1

 𝑟1    − 𝑟2    
′
 
𝜒𝛾

′ (2) 𝑑𝑟1    𝑑𝑟2    
′
 

Εξ. (2.40)  

Βλζπουμε ότι περιλαμβάνει τρεισ βοθκθτικζσ ςυναρτιςεισ βάςθσ (χα, χβ, χγ) και 

επομζνωσ, ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ μειϊνεται ςτον Ν3. Θ ακρίβεια τθσ μεκόδου 

είναι τόςθ, όςθ τθσ επιτρζπει το βοθκθτικό ςφνολο βάςθσ. Στουσ υπολογιςμοφσ μασ 

χρθςιμοποιικθκε αυτι θ προςζγγιςθ, όπωσ εφαρμόηεται μζςα ςτο πρόγραμμα 

Turbomole69-71.  

2.3.2 Προςϋγγιςη των Συςςωματωμϊτων (Cluster Approximation) 

Γνωρίηουμε πωσ τα πραγματικά ςυςτιματα που κζλουμε να μελετιςουμε 

αποτελοφνται από χιλιάδεσ άτομα. Κάτι τζτοιο όμωσ είναι ανζφικτο να γίνει με 

μεκόδουσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab  - initio). Ακόμθ και με τθ χριςθ τθσ DFT δε 

μποροφμε να ξεπεράςουμε τισ μερικζσ εκατοντάδεσ ατόμων. Ζτςι λοιπόν, εάν 
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κζλουμε να μελετιςουμε το ςφςτθμά μασ με υψθλισ ακρίβειασ από “Ρρϊτεσ 

Αρχζσ” (Ab  - initio) τεχνικζσ, πρζπει να κάνουμε μια κατάλλθλθ μοντελοποίθςθ του 

ςυςτιματοσ.  

Αυτό πραγματοποιείται με τθν προςζγγιςθ των ςυςςωματωμάτων (cluster 

approximation). Σφμφωνα με τθν προςζγγιςθ αυτι, από το υπό εξζταςθ υλικό μασ 

απομονϊνεται ζνα κομμάτι (cluster), το οποίο προςομοιάηει όςο το δυνατόν 

καλφτερα το μζροσ που μασ ενδιαφζρει. Εν ςυνεχεία, πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν 

οι κατάλλθλεσ ςυνοριακζσ ςυνκικεσ για τον τερματιςμό του ςυςςωματϊματοσ 

(cluster). Για να γίνει κατανοθτό μποροφμε να δοφμε το παράδειγμα ςτθν Εικόνα 

2.1, ςτθν οποία ζχουμε το ςχθματιςμό ενόσ ςυςςωματϊματοσ από ζνα νανοςωλινα 

άνκρακα. 

 

Εικόνα 2.1: Σχθματικι αναπαράςταςθ προςζγγιςθσ ςυςςωματωμάτων (cluster 

approximation). 

Μποροφμε να παρατθριςουμε ότι ςαν τερματικά άτομα ζχουμε χρθςιμοποιιςει 

υδρογόνα, τα οποία εξαςφαλίηουν τον κορεςμό των ακόρεςτων δεςμϊν, οι οποίοι 

προζκυψαν από τθν απομόνωςθ του ςυςςωματϊματοσ από το υπόλοιπο ςφςτθμα. 

Το ςυςςωμάτωμα διατθρεί όλεσ τισ ιδιότθτεσ του νανοςωλινα, όπωσ για 

παράδειγμα τθν καμπυλότθτα και ζτςι, μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι για τθν 

ακρίβεια των υπολογιςμϊν μασ. 
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2.3.3 Εμπειρικό διόρθωςη δυνϊμεων Διαςπορϊσ (Empirical Dispersion 

Correction) 

Οι αλλθλεπιδράςεισ τφπου van der Waals (από δυνάμεισ διαςποράσ) ανάμεςα ςτα 

μόρια και ςτα άτομα παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ χθμεία των ςυςτθμάτων και 

είναι μια κακαρι επίδραςθ τθσ ςυςχζτιςθσ των θλεκτρονίων (electron correlation). 

Ππωσ ζχουμε αναφζρει αυτι θ ςυςχζτιςθ μπορεί να περιγραφεί από διπλά 

διεγερμζνεσ καταςτάςεισ των κατειλθμμζνων τροχιακϊν. Για να γίνει αυτό όμωσ, 

απαιτοφνται μζκοδοι όπωσ θ CCSD(T), οι οποίεσ είναι πολφ χρονοβόρεσ. Στθν 

κεωρία DFT ο Grimme πρότεινε αρχικά κάποιεσ παραμζτρουσ72, οι οποίεσ 

διορκϊνουν αυτό το ςφάλμα και εν ςυνεχεία τισ βελτιςτοποίθςε73.  

Ζτςι, θ διορκωμζνθ με αυτό τον τρόπο ενζργεια που παίρνουμε δίνεται από τθ 

ςχζςθ: 

 𝐸𝐷𝐹𝑇−𝐷 = 𝐸𝐷𝐹𝑇 + 𝐸𝐷𝑖𝑠𝑝  Εξ. (2.41)  

με τθ διόρκωςθ να ιςοφται με: 

 𝐸𝐷𝑖𝑠𝑝 = −𝑠6   
𝐶𝑖𝑗

6

𝑅𝑖𝑗
6

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

𝑓𝑑𝑚𝑝  𝑅𝑖𝑗   Εξ. (2.42)  

Στθν εξίςωςθ 2.42 Ν είναι ο αρικμόσ των ατόμων, 𝑠6 είναι ζνασ γενικόσ όροσ ο 

οποίοσ εξαρτάται από το ςυναρτθςιακό που χρθςιμοποιείται, 𝑅𝑖𝑗  είναι θ 

ενδοατομικι απόςταςθ, 𝑓𝑑𝑚𝑝  είναι μια ςυνάρτθςθ απόςβεςθσ, ϊςτε να 

αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα αςυνζχειασ ςε μικρά R και ο όροσ 𝐶𝑖𝑗
6  

χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει τθν ςτακερά διαςποράσ (dispersion coefficient) του 

ηεφγουσ ij. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο όροσ 𝐶𝑖𝑗
6  δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 𝐶𝑖𝑗
6 =  𝐶6

𝑖𝐶6
𝑗
 Εξ. (2.43)  

και ο οποίοσ τϊρα δίνει πολφ καλφτερα αποτελζςματα73 από αυτόν που 

χρθςιμοποιικθκε ςτθν αρχικι προςζγγιςθ72 και που ιταν ίςοσ με: 
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 𝐶𝑖𝑗
6 = 2

𝐶6
𝑖𝐶6

𝑗

𝐶6
𝑖 + 𝐶6

𝑗
 Εξ. (2.44)  

Θ μορφι τϊρα τθσ ςυνάρτθςθσ απόςβεςθσ είναι θ εξισ: 

 𝑓𝑑𝑚𝑝  𝑅𝑖𝑗  =
1

1 + 𝑒
−𝑑 

𝑅𝑖𝑗

𝑅𝑟−1 
 

Εξ. (2.45)  

όπου Rr είναι το άκροιςμα των ακτινϊν van der Waals. 

Ρρζπει τελειϊνοντασ να αναφζρουμε ότι αν και αυτόσ είναι ζνασ πολφ ςθμαντικόσ 

παράγοντασ και θ διόρκωςθ που επιφζρει πολφ ςθμαντικι, δε χρθςιμοποιικθκε ςε 

όλουσ τουσ υπολογιςμοφσ μασ. Ο λόγοσ είναι ότι δεν υπιρχε από τθν αρχι 

υλοποιθμζνοσ ςτο πρόγραμμα Turbomole71, με το οποίο πραγματοποιικθκαν οι 

υπολογιςμοί. Σε νεότερεσ όμωσ εκδόςεισ του προγράμματοσ, που αποκτικθκαν 

αργότερα, ζγινε ςταδιακι υλοποίθςθ αρχικά των παλαιότερων72 και αργότερα των 

νζων παραμζτρων73. Ζτςι, ςε όποιουσ από τουσ υπολογιςμοφσ γίνεται χριςθ αυτισ 

τθσ διόρκωςθσ αναφζρεται ρθτά θ χριςθ τθσ, κακϊσ επίςθσ και θ ζκδοςθ που 

χρθςιμοποιικθκε. 

2.4 Μζκοδοσ Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) 

Το μεγαλφτερο μζροσ των υπολογιςμϊν μασ βαςίςτθκε ςτισ προαναφερκείςεσ από 

“Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio) μεκόδουσ και ςτισ επίςθσ προαναφερκείςεσ τεχνικζσ 

που εφαρμόηονται ςε αυτζσ. Με αυτό τον τρόπο, μπορζςαμε να εξετάςουμε τθ 

φφςθ και το μζγεκοσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του υδρογόνου με το κατά περίπτωςθ 

ςφςτθμα. Από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ μποροφμε να εξαγάγουμε πολφ 

ςθμαντικά ςυμπεράςματα, όπωσ για παράδειγμα τθ φφςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ. Δε 

μποροφμε όμωσ από αυτοφσ να ποςοτικοποιιςουμε τθν αλλθλεπίδραςθ. Με άλλα 

λόγια, δε μποροφμε να υπολογίςουμε τθν επί τοισ εκατό κατά βάροσ ι κατ’ όγκο 

προςρόφθςθ του υδρογόνου. Ο μόνοσ τρόποσ για να γίνει αυτό είναι να 

χρθςιμοποιιςουμε τθ μζκοδο Grand Canonical Monte Carlo (GCMC).  

Στθ GCMC χρθςιμοποιείται θ Μεγαλο – Κανονικι Συλλογι (Grand Canonical 

Ensembe) τθσ ςτατιςτικισ μθχανικισ. Σφμφωνα με τθν Grand Canonical Ensemble, 
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το χθμικό δυναμικό μ, ο όγκοσ V, και θ κερμοκραςία Σ παραμζνουν ςτακερά, ενϊ θ 

πίεςθ Ρ, ο αρικμόσ των ςωματιδίων Ν, και θ ενζργεια Ε μποροφν να μεταβάλλονται. 

Ο υπολογιςμόσ του χθμικοφ δυναμικοφ μ μπορεί να γίνει είτε χρθςιμοποιϊντασ μια 

καταςτατικι εξίςωςθ ιδανικϊν αερίων, όπωσ είναι θ εξίςωςθ Peng και Robinson74, 

όπου από τθ γνϊςθ των P και Σ μποροφμε να υπολογίςουμε το μ, είτε με τθ μζκοδο 

Widom75. Στθ μζκοδο Widom75, αφοφ αφιςουμε το ςφςτθμά μασ να θρεμιςει, 

γίνεται τυχαία ειςαγωγι ενόσ ατόμου – “φάνταςμα” (ghost atom) και υπολογίηεται 

θ διαφορά ςτθν ενζργεια που επιφζρει αυτι θ ειςαγωγι. Αφινουμε το ςφςτθμα 

ξανά να θρεμιςει και επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία ειςαγωγισ του ατόμου – 

“φάνταςμα”. Ζτςι, υπολογίηεται μια μζςθ τιμι ςτθν ενζργεια και μετά 

χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ εξιςϊςεισ75 προκφπτει το μ. 

Για προβλιματα κερμοδυναμικισ ιςορροπίασ, όπωσ είναι τα προβλιματα 

προςρόφθςθσ, θ Grand Canonical είναι μονόδρομοσ κακϊσ είναι θ μόνθ ςυλλογι 

που επιτρζπει τθ μεταβολι των ςωματιδίων ςτο ςφςτθμα. Υπενκυμίηουμε ότι ςτθν 

Κανονικι Συλλογι (Canonical Ensemble) διατθροφνται ςτακερά τα Ν, V και T, ενϊ 

ςτθ Μικρο – Κανονικι Συλλογι (Micro – Canonical Ensemble) διατθροφνται ςτακερά 

τα Ν, V, και Ε. Ζτςι, ςε προβλιματα προςρόφθςθσ θ Grand Canonical Monte Carlo 

είναι ιδανικι, κακϊσ μπορεί να μελετθκεί θ μεταβολι των ςωματιδίων του 

ςυςτιματοσ Ν για διάφορεσ ςυνκικεσ πίεςθσ Ρ και κερμοκραςίασ Σ. 

2.4.1 Τρόποι προςομούωςησ προςρόφηςησ 

Θ προςρόφθςθ ενόσ ατόμου ςτο ςφςτθμα προςομοιάηεται με τρεισ τρόπουσ ςτθν 

GCMC. Ζτςι ζχουμε: α) τθ δθμιουργία ςωματιδίου (particle creation), β) τθν 

καταςτροφι ςωματιδίου (particle destruction) και γ) τθ μετατόπιςθ ι/και τθν 

περιςτροφι του ςωματιδίου (particle displacement and/or rotation). Κατά τισ 

διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και καταςτροφισ ςωματιδίου ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

ςωματιδίων Ν αλλάηει. Ζτςι, πρζπει αυτζσ οι δυο διαδικαςίεσ να γίνονται με τθν 

ίδια ςυχνότθτα.  

Στθ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ θ κζςθ του νζου ςωματιδίου επιλζγεται ςτθν τφχθ 

για ζνα δεδομζνο όγκο V και υπολογίηεται θ δυναμικι του ενζργεια U. Αυτι θ 

ενζργεια είναι το άκροιςμα των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ το νζου ςωματιδίου που 
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προςπακεί να ειςζλκει και όλων των υπολοίπων που υπάρχουν ιδθ εκεί (τα 

προςροφθμζνα άτομα και τα άτομα του υλικοφ – προςροφθτι). Αν θ ειςαγωγι 

οδθγιςει ςε χαμθλότερθ ενζργεια, τότε γίνεται δεκτι. Διαφορετικά, γίνεται δεκτι 

αν θ πικανότθτα που υπολογίηεται από τθν εξίςωςθ 2.46 είναι μεγαλφτερθ ενόσ 

τυχαίου αρικμοφ κ, ο οποίοσ ζχει τιμι από μθδζν ζωσ ζνα (0<κ<1). 

 𝑃𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑚𝑖𝑛  1,
𝑍𝑉

𝑁 + 1
𝑒

 −
𝑈𝑛−𝑈𝑜
𝑘𝐵𝑇

 
  Εξ. (2.46)  

Στθν παραπάνω εξίςωςθ, Ν είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςωματιδίων πριν τθ 

δοκιμαςτικι ειςαγωγι, kB θ ςτακερά του Boltzmann, Un και Uo οι ενζργειεσ μετά και 

πριν τθν ειςαγωγι, ενϊ ο όροσ Η δίνεται από τθν ςχζςθ: 

 𝛧 = 𝛬−3𝑒
 

𝜇
𝑘𝐵𝑇 

 Εξ. (2.47)  

όπου Λ το μικοσ κφματοσ de Broglie(thermal de Broglie wavelength): 

 𝛬 =  
2𝜋ℏ2

𝑘𝐵𝑇𝑚
 Εξ. (2.48)  

Αντίςτοιχθ διαδικαςία πραγματοποιείται και ςτθν περίπτωςθ τθσ καταςτροφισ του 

ςωματιδίου. Ζνα από όλα τα προςροφθμζνα ςωματίδια επιλζγεται τυχαία και θ 

πικανότθτα, που ςυγκρίνεται και πάλι με τον αρικμό κ, δίνεται από τθν εξίςωςθ: 

 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑚𝑖𝑛  1,
𝑁

𝑍𝑉
𝑒

 −
𝑈𝑛−𝑈𝑜
𝑘𝐵𝑇  

  Εξ. (2.49)  

Για τθ μετατόπιςθ ι/και τθν περιςτροφι τϊρα χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ 

Metropolis76. Θ μετατόπιςθ γίνεται οπουδιποτε μζςα ςε μια ςφαίρα, τθσ οποίασ θ 

ακτίνα είναι ίςθ με τθ μζγιςτθ μετατόπιςθ που επιτρζπεται από το πρόγραμμα. Το 

ςωματίδιο και το ςθμείο που εκείνο μετατοπίηεται επιλζγονται τυχαία. Στθν πράξθ 

ςτουσ MC υπολογιςμοφσ δεν είναι δυνατόν να γνωρίηουμε εκ των προτζρων τθ 

μζγιςτθ μετατόπιςθ. Θ λφςθ λοιπόν είναι να ρυκμίςουμε κατά τθ διάρκεια των 

υπολογιςμϊν τθ μετατόπιςθ ζτςι, ϊςτε να επιτφχουμε τθ βζλτιςτθ πικανότθτα 

αποδοχισ. Με αυτό το ςκεπτικό, πολφ μικρζσ μετατοπίςεισ είναι πολφ πικανόν να 

γίνουν δεκτζσ, ενϊ μεγάλεσ να απορριφκοφν. Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται και 
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για τθν περιςτροφι. Θ εξίςωςθ που δίνει τθν πικανότθτα, θ οποία και πάλι 

ςυγκρίνεται με τον τυχαίο αρικμό κ, είναι θ: 

 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 /𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑚𝑖𝑛  1, 𝑒
 −

𝑈𝑛−𝑈𝑜
𝑘𝐵𝑇

 
  Εξ. (2.50)  

Οι πικανότθτεσ των εξιςϊςεων 2.46, 2.49 και 2.50 για τθ δθμιουργία, τθν 

καταςτροφι και τθ μετατόπιςθ ι/και τθν περιςτροφι  πρζπει να είναι όλεσ ίςεσ για 

να μθν παραβιάηεται θ ιςορροπία του ςυςτιματοσ77. 

2.4.2 Δυναμικϊ αλληλεπύδραςησ 

Το πιο ςθμαντικό κομμάτι τθσ μεκόδου είναι θ χριςθ του ςωςτοφ δυναμικοφ για 

τθν ακριβι περιγραφι των αλλθλεπιδράςεων του ςυςτιματοσ. Συνικθσ πρακτικι 

είναι να λαμβάνονται υπόψθ οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των προςροφθμζνων 

ςωματιδίων αλλά και οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ του υλικοφ (προςροφθτι) και των 

μορίων που προςροφϊνται. Οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των ςωματιδίων του 

υλικοφ δε λαμβάνονται υπόψθ, μιασ και αυτό κεωρείται “παγωμζνο”. Το δυναμικό 

που χρθςιμοποιείται για να περιγραφοφν οι αςκενείσ αλλθλεπιδράςεισ van der 

Waals είναι το Lennard – Jones78: 

 𝑈𝐿−𝐽  𝑟 = 4휀   
𝜍

𝑟
 

12

−  
𝜍

𝑟
 

6

  Εξ. (2.51)  

όπου ε είναι το βάκοσ του πθγαδιοφ, ς θ απόςταςθ ςτθν οποία το δυναμικό 

μθδενίηεται και r θ απόςταςθ μεταξφ των μορίων. Ο όροσ  
1

𝑟
 

12
 περιγράφει τθν 

άπωςθ Pauli ςτισ κοντινζσ αποςτάςεισ, λόγω τθσ αλλθλοεπικάλυψθσ των τροχιακϊν 

των θλεκτρονίων, ενϊ ο όροσ   
1

𝑟
 

6
 τθν ζλξθ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ λόγω των 

δυνάμεων διαςποράσ (van der Waals). Οι παράμετροι ε και ς μποροφν είτε να 

χρθςιμοποιθκοφν ζτοιμεσ από τθ βιβλιογραφία79, 80, είτε να υπολογιςτοφν από 

μεκόδουσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio). Μποροφμε επίςθσ να πάρουμε εκείνεσ 

που ζχουν υπολογιςτεί για το Lennard - Jones δυναμικό από ζτοιμα πεδία 

δυνάμεων, όπωσ το Dreiding81 ι το UFF82. Για τον υπολογιςμό από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” 

(Ab – initio), πρζπει να γίνει ςάρωςθ τθσ δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ 

(Potential Energy Surface scan) των αλλθλεπιδρϊντων ςωματιδίων. Ζτςι, 



Μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ατομικοφ και μοριακοφ υδρογόνου με νανοδομζσ άνκρακα

 Υπολογιςτικι Χθμεία  

  - 56 -  Δθμθτρακάκθσ Κ. Γεϊργιοσ 

χρθςιμοποιϊντασ τθ ςάρωςθ τθσ δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ μπορεί να 

γίνει ςωςτι παραμετροποίθςθ των ε και ς, ϊςτε το δυναμικό Lennard – Jones να 

περιγράφει με μεγάλθ ακρίβεια το ςφςτθμά μασ, ςε αντίκεςθ με τα αποτελζςματα 

που προκφπτουν, αν χρθςιμοποιθκοφν οι παράμετροι από άλλα πεδία δυνάμεων. 

Ζνα τζτοιο παράδειγμα φαίνεται ςτθν Εικόνα 2.2. 

 

Εικόνα 2.2: Ραραμετροποιθμζνο δυναμικό Lennard – Jones (κίτρινο), ϊςτε να περιγράφει 

τα υψθλισ ακρίβειασ Ab – initio αποτελζςματα (μπλε) και ςφγκριςθ με εκείνο που 

χρθςιμοποιεί τισ παραμζτρουσ από το πεδίο δυνάμεων Dreiding (κόκκινο). 

Από τθν Εικόνα 2.2 βλζπουμε πωσ αν οριςτοφν κατάλλθλα οι παράμετροι ςτο 

δυναμικό Lennard – Jones, τότε μποροφν να αναπαραχκοφν επακριβϊσ τα υψθλισ 

ακρίβειασ αποτελζςματα (από “Ρρϊτεσ Αρχζσ”), ςε αντίκεςθ με τθν περιγραφι από 

τισ παραμζτρουσ του πεδίου δυνάμεων Dreiding. Ρολλζσ φορζσ όμωσ είμαςτε 

αναγκαςμζνοι να χρθςιμοποιιςουμε τισ ζτοιμεσ παραμζτρουσ από άλλα πεδία81, 82 

δυνάμεων, κακϊσ το ςφςτθμά μασ είναι αρκετά πολφπλοκο και δε μποροφν να 

προκφψουν οι παράμετροι για το Lennard – Jones από τα Ab – initio αποτελζςματα. 

Εκτόσ όμωσ από τθ ςθμαςία των παραμζτρων του δυναμικοφ, ζχει δειχτεί ότι και οι 

κβαντικζσ διορκϊςεισ είναι απαραίτθτεσ ςτισ μελζτεσ για τθν προςρόφθςθ του 
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υδρογόνου83. Ζτςι, ςε αυτζσ χρθςιμοποιείται το δυναμικό αλλθλεπίδραςθσ 

Feynman και Hibbs84, που όταν αναπτυχκεί ςε ςειρά Taylor85, 86 δευτζρασ τάξθσ 

είναι το εξισ: 

 𝑈𝐹𝐻 = 𝑈𝑐𝑙 +  
ℏ2

24𝜇𝑘𝐵𝑇
 ∇2𝑈𝑐𝑙  Εξ. (2.52)  

με μ τθ ανθγμζνθ μάηα του ηεφγουσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και 𝑈𝑐𝑙  το κλαςικό 

δυναμικό που χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι τθσ αλλθλεπίδραςθσ. Ρζρα όμωσ 

από τισ κβαντικζσ διορκϊςεισ, πολλζσ φορζσ πρζπει, εκτόσ από τισ αςκενείσ van der 

Waals αλλθλεπιδράςεισ, να λθφκοφν υπόψθ και οι θλεκτροςτατικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ. Αυτό ςυμβαίνει, γιατί πολλζσ φορζσ τα προςροφθμζνα μόρια 

ζχουν μια μόνιμθ διπολικι ροπι ι μποροφν να πολωκοφν εφκολα. Σε καμία από τισ 

δφο περιπτϊςεισ δε μποροφν να αγνοθκοφν οι θλεκτροςτατικζσ αλλθλεπιδράςεισ. 

Αυτζσ, μποροφν να περιγραφοφν από τισ εξιςϊςεισ: 

 

𝑈𝑐ℎ−𝑞𝑢𝑎𝑑 =
1

8𝜋휀𝜊

𝑞𝛩 3 cos 𝜑2 − 1 

𝑟3
 

𝑈𝑐ℎ−𝑖𝑛𝑑 = −
1

8𝜋휀𝜊

𝑞2𝑃  1 +  
𝛾

3𝛲
  3 cos 𝜑2 − 1  

𝑟4
 

Εξ. (2.53)  

Στισ παραπάνω εξιςϊςεισ q είναι το μερικό φορτίο, Θ θ τετραπολικι ροπι του 

προςροφθκζντοσ ςωματιδίου, φ είναι θ κατεφκυνςι τθσ ςε ςχζςθ με τθ κζςθ του 

μερικοφ φορτίου, γ θ πολωςιμότθτα και Ρ θ ανιςοτροπία τθσ πολωςιμότθτασ 

(polarization anisotropy). Αν και ςωςτζσ οι παραπάνω εξιςϊςεισ είναι δφςχρθςτεσ. 

Ζχει δειχτεί όμωσ ότι υπολογίηονται ςωςτά όλεσ οι θλεκτροςτατικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ, αν χρθςιμοποιθκεί ωσ δυναμικό αλλθλεπίδραςθσ το δυναμικό 

Coulomb και αν θ περιγραφι ενόσ μορίου όπωσ το υδρογόνο, γίνει κεωρϊντασ δφο 

φορτία +q ςτα άκρα του και ζνα φορτίο -2q ςτο κζντρο μάηασ87, 88.  

 

Μετά από αυτιν τθ ςφντομθ περιγραφι των μεκόδων GCMC, οι οποίεσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ προςρόφθςθσ του υδρογόνου ςτισ 

νανοδομζσ με βάςθ τον άνκρακα, ακολουκοφν τα αποτελζςματα για τισ δομζσ ςτισ 
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οποίεσ μελετιςαμε τθν αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου. Αναλυτικότερεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μζκοδο GCMC μπορεί κανείσ να αντλιςει από τθ 

βιβλιογραφία31, 32, 89. 
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3. Τϋλειοι, Ατελεύσ και Εμπλουτιςμϋνοι με Αλκϊλια 

Νανοςωλόνεσ Άνθρακα 

3.1 Ειςαγωγικά τοιχεία 

Είδαμε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ και κυρίωσ τισ 

διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, με τισ οποίεσ μπορεί θ Υπολογιςτικι Χθμεία να 

χρθςιμοποιθκεί για να μελετθκοφν τα πραγματικά ςυςτιματα. Στο κεφάλαιο αυτό 

με τθ χριςθ τθσ υπολογιςτικισ χθμείασ κα δοφμε πωσ αλλθλεπιδρά το υδρογόνο με 

τζλειουσ, ατελείσ και εμπλουτιςμζνουσ με αλκάλια νανοςωλινεσ άνκρακα. Θ 

μζκοδοσ που κα χρθςιμοποιιςουμε για τθ μελζτθ αυτι κα είναι κυρίωσ θ DFT,  

κακϊσ ζχουμε δει πωσ είναι μια μζκοδοσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio), όπου 

δεν υπειςζρχονται κακόλου άλλεσ παράμετροι, με ικανότθτα προςομοίωςθσ 

μεγάλων ςχετικά ςυςτθμάτων και με μεγάλθ ακρίβεια.  

Βιβλιογραφικά, ζχουν εξεταςτεί και θ χθμειορόφθςθ του ατομικοφ υδρογόνου90-92, 

αλλά και θ φυςιορόφθςθ του μοριακοφ93-95. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ 

χθμειορόφθςθ του ατομικοφ δεν ενδείκνυται για τθν αποκικευςθ υδρογόνου, γιατί 

για τθν απελευκζρωςι του απαιτείται να ςπαταλθκεί πολφ περιςςότερθ ενζργεια 

από ό,τι όταν ζχει φυςιοροφθκεί90. Θ ενεργειακι διαφορά για τθν απόςπαςθ του 

υδρογόνου από ζνα υλικό ςτισ δφο περιπτϊςεισ τθσ χθμειορόφθςθσ και τθσ 

φυςιορόφθςθσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 3.1. Ππωσ μπορεί να δει κανείσ, θ ενζργεια 

δζςμευςθσ του υδρογόνου ςτθν περίπτωςθ τθσ χθμειορόφθςθσ (Εc) είναι αρκετζσ 

φορζσ μεγαλφτερθ από εκείνθ τθσ φυςιορόφθςθσ (Ep). Συνεπϊσ, κα εξετάςουμε τθν 

φυςιορόφθςθ του υδρογόνου, κακϊσ όπωσ είδαμε, κεωρείται και ο βζλτιςτοσ 

τρόποσ αποκικευςθσ του υδρογόνου ςε νανοχλικά. 

Στθ φυςιορόφθςθ του υδρογόνου οι αςκενείσ αλλθλεπιδράςεισ τφπου van der 

Waals είναι αυτζσ που κυριαρχοφν. Εξαιτίασ αυτισ τθσ αςκενοφσ αλλθλεπίδραςθσ, 

το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να ζχει μεγάλθ επιφάνεια προςρόφθςθσ 

(surface area) και το κατάλλθλο μζγεκοσ των πόρων. Οι νανοδομζσ του άνκρακα 

ανταποκρίνονται και ςτα δφο αυτά ηθτοφμενα, γεγονόσ που τισ κατζςτθςε από τθν 

αρχι ανάμεςα ςτα υποψιφια υλικά για τθν αποκικευςθ του υδρογόνου96-99. 
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Εικόνα 3.1: Ενζργεια αλλθλεπίδραςθσ υδρογόνου για τισ περιπτϊςεισ τθσ χθμειορόφθςθσ 

και τθσ φυςιορόφθςθσ. 

Θ επιςτθμονικι κοινότθτα ζδειξε το ξεκάκαρο ενδιαφζρον τθσ για τθν αποκικευςθ 

του υδρογόνου ςτα υλικά αυτά, ειδικότερα μετά τθ ςφνκεςθ των νανοςωλινων 

άνκρακα (CNTs)10. Τα αποτελζςματα από τισ αρχικζσ ζρευνεσ ζδειξαν, ότι οι 

νανοςωλινεσ άνκρακα κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποκικευςθ 

μεγάλων ποςοτιτων υδρογόνου100-102. Αργότερα όμωσ, αποδείχτθκε πωσ τα πρϊτα 

αυτά αποτελζςματα ιταν λανκαςμζνα και πωσ οι νανοςωλινεσ άνκρακα, υπό 

κανονικζσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ, δεν ζχουν τόςο μεγάλθ 

προςροφθτικι ικανότθτα103-105. Ρεραιτζρω ζρευνεσ ζδειξαν ότι χθμικζσ ι δομικζσ 

ατζλειεσ ςτθ δομι των νανοςωλινων άνκρακα είναι δυνατόν να αυξιςουν τθν 

αποκθκευτικι τουσ ικανότθτα106, 107 όπωσ επίςθσ και ο εμπλουτιςμόσ τουσ με 

αλκάλια108-112. 

3.2 Αλλθλεπίδραςθ Η2 με τζλειουσ και ατελείσ νανοςωλινεσ άνκρακα 

Κζλοντασ λοιπόν να εξετάςουμε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ και να τισ 

αξιολογιςουμε πραγματοποιιςαμε υπολογιςμοφσ ςε νανοςωλινεσ άνκρακα χωρίσ 

δομικζσ παραμορφϊςεισ, αλλά και με παραμόρφωςθ τφπου Stone – Wales113. Θ 

παραμόρφωςθ αυτι δθμιουργείται όταν ο δεςμόσ C – C ςπάςει και περιςτραφεί 

κατά 90˚. Τότε από τα τζςςερα αρχικά εξάγωνα δθμιουργοφνται δφο πεντάγωνα και 

δφο επτάγωνα όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 3.2. 
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Εικόνα 3.2: Δθμιουργία παραμόρφωςθσ τφπου Stone – Wales. 

Βελτιςτοποιιςαμε λοιπόν τθ γεωμετρία δφο τφπου armchair (5,5) νανοςωλινων 

άνκρακα, χρθςιμοποιϊντασ το ςυναρτθςιακό ΒLYP56, 58, τθ μζκοδο RI-DFT114, 115 και 

τθν βάςθ TZVP116, όπωσ αυτά υλοποιοφνται ςτο πρόγραμμα Turbomole71. Οι 

βελτιςτοποιθμζνεσ γεωμετρίεσ για τουσ δφο νανοςωλινεσ φαίνονται ςτθν Εικόνα 

3.3.  

 

Εικόνα 3.3: Βελτιςτοποιθμζνεσ δομζσ για (5,5) νανοςωλινα άνκρακα, χωρίσ δομικζσ 

παραμορφϊςεισ (αριςτερά), με Stone – Wales παραμόρφωςθ (δεξιά). 

Στθν ςυνζχεια, και για να αποφφγουμε το μεγάλο υπολογιςτικό κόςτοσ, 

εφαρμόςαμε τθ μζκοδο των ςυςςωματωμάτων, όπωσ ζχει περιγραφεί. Τα 
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ςυςςωματϊματα, ςτα οποία καταλιξαμε για τον τζλειο αλλά και τον 

παραμορφωμζνο νανοςωλινα, παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 3.4. 

 

Εικόνα 3.4: Τα ςυςςωματϊματα και οι κζςεισ ςτισ οποίεσ κα εξετάςουμε τθν 

αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου για τον τζλειο (αριςτερά) και τον ατελι (δεξιά) 

νανοςωλινα. 

Ππωσ φαίνεται, οι δφο αυτοί νανοςωλινεσ ζχουν τρεισ διαφορετικζσ κζςεισ με τισ 

οποίεσ μπορεί να αλλθλεπιδράςει το υδρογόνο, μία για τον τζλειο (Α) και δφο για 

τον ατελι (Α’ και Β’). Ουςιαςτικά, κα εξετάςουμε τθν αλλθλεπίδραςθ πάνω από το 

κζντρο του εξαγωνικοφ δακτυλίου και τα κζντρα του επταγϊνου και του 

πενταγϊνου. Μελετάμε λοιπόν τθν αλλθλεπίδραςθ αυτι με διερεφνθςθ τθσ 

ενεργειακισ δυναμικισ επιφάνειασ (Potential Energy Surface Scan, PES Scan), όπου 

το μοριακό υδρογόνο πλθςιάηει κάκετα ςτα κζντρα των τριϊν δακτυλίων. Θ 

διαμόρφωςθ αυτι ζχει δειχτεί ςε παλαιότερεσ μελζτεσ ότι είναι θ βζλτιςτθ117 και γι’ 

αυτό τθ χρθςιμοποιοφμε και εδϊ. 

Οι υπολογιςμοί ζγιναν ςε δφο κεωρθτικά επίπεδα. Χρθςιμοποιικθκε θ RI – DFT114, 

115 μζκοδοσ με το PBE118 ωσ ςυναρτθςιακό και βάςθ τθν TZVP116 και θ Second Order 

Møller – Plesset Perturbation Theory (ΜΡ2)119, 120. Τα αποτελζςματα γι’ αυτζσ τισ δφο 

παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 3.5 και ςτθν Εικόνα 3.6 αντίςτοιχα. Ραρατθροφμε 

λοιπόν από τα PES ότι το υδρογόνο ζχει καλφτερθ ενζργεια δζςμευςθσ πάνω από 

τον εξαγωνικό δακτφλιο (Α) και ςτθ ςυνζχεια, προτιμάει το πεντάγωνο (Β’) και 

τελευταίο το επτάγωνο (Α’). Αυτά τα αποτελζςματα προκφπτουν και από τισ δφο 

μεκόδουσ RI – DFT114, 115 και ΜΡ2119, 120. 



Μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ατομικοφ και μοριακοφ υδρογόνου με νανοδομζσ άνκρακα

 Τζλειοι, Ατελείσ και Εμπλουτιςμζνοι με Αλκάλια Νανοςωλινεσ Άνκρακα  

  - 63 -  Δθμθτρακάκθσ Κ. Γεϊργιοσ 

 

Εικόνα 3.5: PES υδρογόνου με RI-DFT πάνω από τα κζντρα των δακτυλίων: 

α)εξαγϊνου(μπλε), β)επταγϊνου (κόκκινο) και γ)πενταγϊνου (πράςινο). 
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Εικόνα 3.6: PES υδρογόνου με RI-MP2 πάνω από τα κζντρα των δακτυλίων: 

α)εξαγϊνου(μπλε), β)επταγϊνου (κόκκινο) και γ)πενταγϊνου (πράςινο). 

Από τισ δφο παραπάνω εικόνεσ είναι αιςκθτι θ διαφορά ςτθν ενζργεια δζςμευςθσ 

ανάμεςα ςτισ δφο μεκόδουσ, όπωσ επίςθσ και θ διαφορά ςτθν απόςταςθ, για τθν 
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οποία ζχουμε το ελάχιςτο τθσ ενζργειασ. Ο Ρίνακασ 3-1 περιζχει για κάκε μζκοδο 

τισ ακριβείσ τιμζσ τθσ ενζργειασ δζςμευςθσ και τθσ απόςταςθσ. 

 RI – DFT RI – MP2 

Διαμόρφωςθ 

Ενζργεια 

Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Απόςταςθ 

(Å) 

Ενζργεια 

Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Απόςταςθ 

(Å) 

Εξάγωνο (Α) -0.24 3.2 -1.54 2.6 

Επτάγωνο (Α’) -0.15 3.2 -1.40 2.5 

Ρεντάγωνο (Β’) -0.16 3.3 -1.42 2.8 

Πίνακασ 3-1: Ενζργειεσ δζςμευςθσ και αποςτάςεισ του Θ2 πάνω από τζλειουσ και ατελείσ 

CNTs υπολογιςμζνεσ με RI – DFT και RI – MP2. 

Θ διαφορά ςτθν ενζργεια μεταξφ των δφο μεκόδων οφείλεται ςτο γνωςτό γεγονόσ 

ότι θ RI – MP2 υπερεκτιμά τισ ενζργειεσ δζςμευςθσ121, 122. Από τισ ίδιεσ μελζτεσ 

ζγινε επίςθσ γνωςτό το γεγονόσ ότι θ RI – MP2 υπολογίηει μικρότερεσ 

αποςτάςεισ121. Το γεγονόσ ότι οι αποςτάςεισ διαφζρουν μεταξφ τουσ ςτθν ίδια 

μζκοδο εξθγείται λόγω του διαφορετικοφ μεγζκουσ του δακτυλίου. Βλζπουμε 

λοιπόν πωσ το υδρογόνο ζχει μια τάςθ να απομακρφνεται από τουσ μικρότερουσ 

δακτυλίουσ και να πλθςιάηει τουσ μεγαλφτερουσ. Θ απόςταςθ του υδρογόνου κα 

εξαρτάται από τισ αποςτάςεισ που ζχει από τα άτομα του δακτυλίου. Επομζνωσ, 

αφοφ οι δακτφλιοι είναι διαφορετικοί μεταξφ τουσ, λογικά το υδρογόνο ζχει 

διαφορετικι απόςταςθ από το κζντρο τουσ, προςπακϊντασ ζτςι να εξιςορροπιςει 

τθν απόςταςθ από τουσ άνκρακεσ του δακτυλίου.  

Συνοψίηοντασ τα αποτελζςματα μασ, εξετάςαμε τθν αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου 

με τζλειουσ και ατελείσ νανοςωλινεσ άνκρακα. Αυτό που προζκυψε είναι πωσ το 

υδρογόνο ζχει μεγαλφτερθ ενζργεια δζςμευςθσ πάνω από το κζντρο του 

εξαγωνικοφ δακτυλίου, ενόσ τζλειου νανοςωλινα άνκρακα, παρά πάνω από 

κάποιον ατελι δακτφλιο. Για τουσ ατελείσ δακτυλίουσ είδαμε πωσ το υδρογόνο, 

ζςτω και ελάχιςτα, δείχνει μια προτίμθςθ ςτον πενταμελι δακτφλιο. Τα 
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αποτελζςματά μασ ςυμφωνοφν με ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο 

παρελκόν94, 95, 111, 123 ςε παρόμοια ςυςτιματα. Συνεπϊσ, μποροφμε να 

ςυμπεράνουμε πωσ θ ειςαγωγι ατελειϊν ςτα ςυςτιματα των νανοςωλινων 

άνκρακα δεν βοθκά ςτθν αποκικευςθ του υδρογόνου ςε αυτά124. 

3.3 Αλλθλεπίδραςθ Η2 με εμπλουτιςμζνουσ με αλκάλια τζλειουσ και 

ατελείσ νανοςωλινεσ άνκρακα 

Από προθγοφμενεσ εργαςίεσ γνωρίηουμε ότι θ ειςαγωγι αλκαλίων ςτο ςφςτθμα των 

νανοςωλινων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ δζςμευςθσ του υδρογόνου108, 109, 

111 και αυτό ςυμβαίνει, γιατί ανακατανζμεται θ πυκνότθτα του φορτίου. Θ 

παρουςία ενόσ αλκαλίου, όπωσ το Λίκιο, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν επαγωγι ενόσ 

διπόλου ςτο μόριο του υδρογόνου, όπωσ ζχουν δείξει παλαιότερεσ μελζτεσ108. Το 

γεγονόσ αυτό ςυμβαίνει, γιατί υπάρχει μια μεταφορά φορτίου από το Λίκιο προσ το 

νανοςωλινα, ζτςι ϊςτε το Λίκιο να είναι κετικά φορτιςμζνο και ο νανοςωλινασ 

αρνθτικά. Κζλοντασ λοιπόν να δοφμε τθν επίδραςθ που κα ζχει μια τζτοια 

προςκικθ και ςε νανοςωλινεσ με ατζλειεσ, προχωριςαμε ςτον εμπλουτιςμό των 

δφο ςυςςωματωμάτων με ζνα άτομο Λικίου.  

Μια ςυςτθματικι μελζτθ των ςυςτθμάτων περιλαμβάνει και τθ μελζτθ τθσ 

επίδραςθσ τθσ καμπυλότθτασ, όπωσ και τθσ απόςταςθσ ανάμεςα ςτο Λίκιο και το 

υδρογόνο. Ζτςι, για κάκε ςυςςωμάτωμα προκφπτουν  διαφορετικοί ςυνδυαςμοί για 

τισ κζςεισ του Λικίου και του υδρογόνου. Στθν Εικόνα 3.7 φαίνονται οι δυνατζσ 

κζςεισ για τον τζλειο και τον ατελι (ςυμβολίηονται με τόνο) νανοςωλινα. 

 

Εικόνα 3.7: Συςςωματϊματα τζλειου (αριςτερά) και ατελι (δεξιά) νανοςωλινα άνκρακα. 

Οι κζςεισ ςυμβολίηουν τα ςθμεία που τοποκετοφνται τα άτομα Λικίου και υδρογόνου, ϊςτε 

να καλφψουν όλουσ τουσ δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 3-2. 
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Ο Ρίνακασ 3-2 που ακολουκεί εξθγεί με βάςθ τισ κζςεισ ποιοι είναι αυτοί οι 

διαφορετικοί δυνατοί ςυνδυαςμοί που μποροφν να προκφψουν.  

Σζλειοσ CNT Ατελισ CNT 

Θζςθ Λικίου Θζςθ Τδρογόνου Θζςθ Λικίου Θζςθ Τδρογόνου 

Α B Α’ Β’ 

A C Α’ C’ 

D B B’ C’ 

 D’ Β’ 

Πίνακασ 3-2: Πλοι οι διαφορετικοί δυνατοί ςυνδυαςμοί για τισ κζςεισ του Λικίου και του 

υδρογόνου ςτον τζλειο και ατελι νανοςωλινα άνκρακα. 

Τα άτομα του Λικίου τοποκετικθκαν ςτισ βζλτιςτεσ κζςεισ για τον τζλειο (Α, D) και 

τον ατελι (A’, B’ ι D') CNT, με βάςθ υπολογιςμοφσ που είχαν γίνει νωρίτερα ςτο 

εργαςτιριό μασ125. Θ προςζγγιςθ του υδρογόνου που εξετάςτθκε ςτισ κζςεισ (B, C) 

του τζλειου και (B’, C’) του ατελι, ιταν κάκετα ςτο κζντρο του δακτυλίου, που 

ζχουμε δει πωσ είναι θ βζλτιςτθ117.  

Με τθ μζκοδο PES διερευνιςαμε όλουσ τουσ παραπάνω διαφορετικοφσ δυνατοφσ 

ςυνδυαςμοφσ, κεωρϊντασ αρχικά πωσ το άτομο του Λικίου που ειςάγεται ςτο 

ςφςτθμά μασ είναι αφόρτιςτο (neutral Lithium atom). Για τα αποτελζςματά μασ 

χρθςιμοποιιςαμε τθ RI – DFT114, 115 μζκοδο, με το PBE118 ωσ ςυναρτθςιακό και βάςθ 

τθν TZVP116. Στθν Εικόνα 3.8 μπορεί κανείσ να δει όλα τα αποτελζςματα 

ςυγκεντρωμζνα. Στο ίδιο γράφθμα ζχουμε ςυμπεριλάβει και τα αποτελζςματα που 

είχαμε πάρει με τθν ίδια μζκοδο για τουσ undoped CNTs, για να μπορεί ζτςι να γίνει 

μια ςφγκριςθ μεταξφ τουσ. Οι καμπφλεσ του γραφιματοσ ζχουν ομαδοποιθκεί, ζτςι 

ϊςτε να μποροφν να γίνουν πιο εφκολα αντιλθπτά τα αποτελζςματα. Συγκεκριμζνα, 

όλα τα αποτελζςματα για τουσ μθ εμπλουτιςμζνουσ νανοςωλινεσ παρουςιάηονται 

με διακεκομμζνεσ γραμμζσ και βοφλα (- - - - - - - - - -). Επίςθσ, όλα τα 

αποτελζςματα που αφοροφν τον τζλειο CNT χρθςιμοποιοφν το ςφμβολο ( ), ενϊ γιa 
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Εικόνα 3.8: Διερεφνθςθ όλων των δυνατϊν διαφορετικϊν ςυνδυαςμϊν που προκφπτουν από τον εμπλουτιςμό με Λίκιο ςε τζλειουσ και ατελείσ 

νανοςωλινεσ άνκρακα. 
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τουσ ατελείσ χρθςιμοποιοφνται τα ςφμβολα (▲, ), ανάλογα με το αν το υδρογόνο 

βρίςκεται πάνω από επτάγωνο ι πεντάγωνο αντίςτοιχα.  

Από τθν Εικόνα 3.8 είναι προφανζσ ότι θ ειςαγωγι του Λικίου αυξάνει κατακόρυφα 

τθν δζςμευςθ του υδρογόνου ςτουσ CNTs. Ο Ρίνακασ 3-3 περιζχει τισ μζγιςτεσ τιμζσ 

δζςμευςθσ για όλεσ τισ διαμορφϊςεισ που μελετικθκαν. 

Αποτελζςματα PES ςε εμπλουτιςμζνουσ με αφόρτιςτο άτομο Li CNTs  

Διαμόρφωςθ 
Ενζργεια Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Απόςταςθ 

 H2 – Li (Å) 

Φορτίο Λικίου 

(Cb) 

Hydro@Hex (B) & 

Lithium@Curved_Hex (A) 
-0.43 3.89 +0.57 

Hydro@Curved_Hex (C) & 

Lithium@Curved_Hex (A) 
-0.27 6.88 +0.57 

Hydro@Hex(B) & 

Lithium@Hex (D) 
-1.48 2.58 +0.55 

Hydro@Hept (C’) & 

Lithium@Hept (A’) 
-0.26 4.91 +0.60 

Hydro@Hept (C’) & 

Lithium@Pent (B’) 
-0.36 3.62 +0.54 

Hydro@Pent (B’) & 

Lithium@Hept (A’) 
-1.06 2.75 +0.57 

Hydro@Pent (B’) & 

Lithium@Pent (D’) 
-0.61 3.74 +0.54 

Πίνακασ 3-3: Αποτελζςματα για τθν α) ενζργεια δζςμευςθσ του υδρογόνου πάνω από 

εξάγωνο, επτάγωνο και πεντάγωνο, όταν ςτα γειτονικά άτομα υπάρχει ζνα αφόρτιςτο 

άτομο Λικίου, β) απόςταςθ μεταξφ των Θ2 και Li, γ) θλεκτρονιακι κατάςταςθ του Λικίου με 

τθ μζκοδο του Mulliken. 
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Από τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ μποροφν να εξαχκοφν τα εξισ 

ςυμπεράςματα124: Ρρϊτον, ότι ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που ζχουμε εμπλουτιςμό 

του νανοςωλινα με άτομο ενόσ αλκαλίου, το υδρογόνο δείχνει προτίμθςθ ςτον 

εξαμελι δακτφλιο εν ςυνεχεία, ςτον πενταμελι και τελευταία ςτον εφταμελι. 

Δεφτερον, θ μεγαλφτερθ αφξθςθ για τθν κάκε περίπτωςθ, ανάλογα δθλαδι με το αν 

το υδρογόνο είναι πάνω από εξάγωνο, επτάγωνο ι πεντάγωνο, παρατθρείται ςτθ 

διαμόρφωςθ που το υδρογόνο βρίςκεται πιο κοντά ςτο Λίκιο. Μζςω αυτοφ, 

επιβεβαιϊκθκε θ ςθμαςία τθσ καμπυλότθτασ, πράγμα που είχε φανεί και ςε 

παλαιότερεσ ζρευνεσ111. Τζλοσ, πραγματοποιϊντασ ςε όλουσ τουσ υπολογιςμοφσ 

ανάλυςθ φορτίων με τθ μζκοδο του Mulliken126, παρατθριςαμε το γνωςτό 

φαινόμενο τθσ “μεταφοράσ” του φορτίου του εξωτερικοφ (2s) θλεκτρονίου του 

Λικίου προσ το νανοςωλινα, με αποτζλεςμα να φορτίηεται το Λίκιο κετικά. 

Δθμιουργοφνται ζτςι ςθμειακά φορτία τόςο ςτο Λίκιο, όςο και ςτα τοιχϊματα του 

νανοςωλινα. Αυτά τα ςθμειακά φορτία επάγουν ζνα δίπολο ςτο υδρογόνο με 

αποτζλεςμα, πζρα από τισ δυνάμεισ αςκενοφσ αλλθλεπίδραςθσ van der Waals, να 

ειςάγονται και αςκενείσ δυνάμεισ θλεκτροςτατικισ φφςεωσ με αποτζλεςμα τθν 

ενίςχυςθ τθσ δζςμευςθσ του υδρογόνου.  

Κζλοντασ να διερευνιςουμε περαιτζρω το κατά πόςο θ δθμιουργία των ςθμειακϊν 

φορτίων εξαρτάται από τθν κατάςταςθ του Λικίου, και τι διαφορά δθμιουργείται 

ανάλογα με το αν αυτό είναι φορτιςμζνο (Lithium cation) ι αφόρτιςτο, 

επαναλάβαμε όλουσ τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ 

φορτιςμζνο Λίκιο. Τα αποτελζςματα των PES παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 3.9, όπου 

ακολουκείται ακριβϊσ θ ίδια ομαδοποίθςθ με πριν και ο ίδιοσ ςυμβολιςμόσ. 

Ραρατθροφμε λοιπόν πωσ, όπωσ και πριν, θ διαμόρφωςθ που ευνοείται 

περιςςότερο είναι αυτι με το υδρογόνο πάνω από το εξάγωνο (Β) και το Λίκιο ςτο 

γειτονικό του δακτφλιο (D). Επίςθσ, ςυνεχίηει να ευνοείται θ δζςμευςθ πάνω από 

εξαμελείσ δακτυλίουσ ςε ςφγκριςθ με τουσ επταμελείσ και τουσ πενταμελείσ, ενϊ 

από τουσ τελευταίουσ προτιμάται ο δεφτεροσ. Ο Ρίνακασ 3-4 ζχει ςυγκεντρωμζνεσ 

τισ τιμζσ για τισ ενζργειεσ δζςμευςθσ, για τισ ςχετικζσ αποςτάςεισ H2 – Li και για τα 

φορτία του Λικίου. 
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Εικόνα 3.9: Διερεφνθςθ όλων των δυνατϊν διαφορετικϊν ςυνδυαςμϊν που προκφπτουν από τον εμπλουτιςμό με φορτιςμζνο Λίκιο (Li+) ςε τζλειουσ και 

ατελείσ νανοςωλινεσ άνκρακα.
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Αποτελζςματα PES ςε εμπλουτιςμζνουσ με φορτιςμζνο άτομο Li (Li+) CNTs  

Διαμόρφωςθ 

Ενζργεια 

Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Απόςταςθ 

 H2 – Li (Å) 

Φορτίο Λικίου 

(Cb) 

Hydro@Hex (B) & 

Lithium+@Curved_Hex (A) 
-0.37 3.89 +0.60 

Hydro@Curved_Hex (C) & 

Lithium+@Curved_Hex (A) 
-0.21 6.88 +0.60 

Hydro@Hex(B) & 

Lithium+@Hex (D) 
-1.48 2.61 +0.57 

Hydro@Hept (C’) & 

Lithium+@Hept (A’) 
-0.18 4.91 +0.64 

Hydro@Hept (C’) & 

Lithium+@Pent (B’) 
-0.30 3.68 +0.58 

Hydro@Pent (B’) & 

Lithium+@Hept (A’) 
-0.96 2.80 +0.61 

Hydro@Pent (B’) & 

Lithium+@Pent (D’) 
-0.45 3.77 +0.57 

Πίνακασ 3-4: Αποτελζςματα για τθν α) ενζργεια δζςμευςθσ του υδρογόνου πάνω από 

εξάγωνο, επτάγωνο και πεντάγωνο, όταν ςτα γειτονικά άτομα υπάρχει ζνα φορτιςμζνο 

άτομο Λικίου (Li+), β) απόςταςθ μεταξφ των Θ2 και Li+, γ) θλεκτρονιακι κατάςταςθ του 

Λικίου (Li+) με τθ μζκοδο του Mulliken. 

Ππωσ αναφζραμε λοιπόν, όλα τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα για το 

φορτιςμζνο Λίκιο (Li+) ςυμφωνοφν απόλυτα με αυτά που είχαμε για το αφόρτιςτο 

(Li). Υπάρχει βζβαια μια μικρι διαφορά ςε απόλυτεσ τιμζσ, αλλά κάτι τζτοιο είναι 

απολφτωσ φυςιολογικό και αναμενόμενο μζςα ςτα πλαίςια τθσ DFT. Οφείλουμε 

τζλοσ να αναφζρουμε, πωσ οι υπολογιςμοί επαναλιφκθκαν με μερικι 
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βελτιςτοποίθςθ των Θ2 και Li κρατϊντασ ςτακερι τθν καμπυλότθτα του ςωλινα και 

πωσ και αυτά τα αποτελζςματα επιβεβαίωςαν τθ ςυμπεριφορά που διαπιςτϊςαμε 

από τα PES.  

Συνεχίηοντασ τθ μελζτθ των εμπλουτιςμζνων με αλκάλια νανοςωλινων, κζλαμε να 

δοφμε τι επίδραςθ κα ζχει θ επιπλζον προςκικθ αλκαλίων ςτουσ νανοςωλινεσ. Σε 

παλαιότερεσ μελζτεσ ζχει δειχκεί ότι θ αναλογία Li:C μπορεί να φτάςει μζχρι και τθν 

τιμι 1:1.6 και αυτό ςθμαίνει πωσ κεωρθτικά είναι δυνατόν να επιτευχκοφν μεγάλα 

ποςοςτά πρόςμιξθσ127. Εξετάςαμε λοιπόν τισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ, όπου το 

υδρογόνο ιταν πάνω από το κζντρο ενόσ εκ των τριϊν δακτυλίων (εξαγϊνου, 

επταγϊνου και πενταγϊνου) και τα Λίκια ςτα γειτονικά άτομα. Ο Ρίνακασ 3-5 

παρουςιάηει ποιεσ είναι αυτζσ. 

Δυνατζσ διαμορφϊςεισ για Σζλειο & Ατελι CNT 

Θζςθ Δφο Λικίων Θζςθ Τδρογόνου 

Α & C B 

Β’ & D’ C’ 

A’ & C’ B’ 

Πίνακασ 3-5: Οι κζςεισ για τα Λίκια και τα υδρογόνα ςε περιπτϊςεισ διπλισ πρόςμιξθσ. 

Δοκιμάςαμε ξανά τθ δυνατότθτα προςκικθσ αφόρτιςτου Λικίου (Li), αλλά και 

φορτιςμζνου (Li+). Τα αποτελζςματα και από τισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ ζχουν 

ςυγκεντρωκεί ςτθν Εικόνα 3.10. Στο διάγραμμα αυτό όλα τα PES που ζγιναν με 

αφόρτιςτο Λίκιο (neutral Lithium atom) παρουςιάηονται με διακεκομμζνθ γραμμι. 

Αυτά που είναι με ςυμπαγι γραμμι είναι τα PES, που προζκυψαν για τα 

φορτιςμζνα Λίκια. Επίςθσ, ο χρωματικόσ διαχωριςμόσ ζχει διατθρθκεί, ζτςι ϊςτε το 

μπλε να ςυμβολίηει το scan του υδρογόνου πάνω από το εξάγωνο, το κόκκινο τισ 

περιπτϊςεισ πάνω από το επτάγωνο και το πράςινο αυτζσ πάνω από το πεντάγωνο. 

Ο Ρίνακασ 3-6 ζχει ςυγκεντρωμζνα τα αποτελζςματα για τισ ενζργειεσ δζςμευςθσ, 

και τα φορτία των Λικίων. 
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Εικόνα 3.10: Διπλόσ εμπλουτιςμόσ με αλκάλια ςε τζλειουσ και ατελείσ νανοςωλινεσ. Θ διακεκομμζνθ γραμμι ιςχφει για τισ περιπτϊςεισ των αφόρτιςτων 

Λικίων, ενϊ θ ςυμπαγισ για τισ περιπτϊςεισ των φορτιςμζνων.
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 Αφόρτιςτα Λίκια (Li) Φορτιςμζνα Λίκια (Li+) 

Διαμόρφωςθ 

Ενζργεια 

Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Φορτία 

Λικίων (Cb) 

Ενζργεια 

Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Φορτία 

Λικίων 

(Cb) 

Hydro@Hex(B) & 

2Lithia(+)@Curved_H

exs (A & C) 

-0.59 

+0.57 

 +0.57 

-0.58 

+0.62 

 +0.62 

Hydro@Hept(C’) & 

2Lithia(+)@Pents(B’ 

& D’) 

-0.57 

+0.50 

 +0.50 

-0.63 

+0.57 

 +0.57 

Hydro@Pent(B’) & 

2Lithia(+)@Hepts(A’ 

& C’) 

-2.80 

+0.56 

 +0.56 

-2.77 

+0.62 

 +0.62 

Πίνακασ 3-6: Αποτελζςματα για τθν ενζργεια δζςμευςθσ του υδρογόνου πάνω από 

εξάγωνο, επτάγωνο και πεντάγωνο, παρουςία δφο Λικίων, όταν αυτά είναι αφόρτιςτα 

(αριςτερά) και φορτιςμζνα (δεξιά). 

Από τα αποτελζςματα είναι προφανζσ για άλλθ μια φορά ότι δεν παίηει ρόλο θ 

κατάςταςθ με τθν οποία ειςάγεται το Λίκιο ςτο ςφςτθμά μασ, μιασ και πάντα αυτό 

κα “δανείςει” το εξωτερικό του θλεκτρόνιο. Επιπλζον, βλζπουμε πωσ θ δζςμευςθ 

είναι αρκετά ιςχυρι ςτθν τελευταία περίπτωςθ. Αυτό ςθμαίνει πωσ αν τα Λίκια 

βρεκοφν πάνω από τα επτάγωνα, τότε ζχουμε μια ςθμαντικι πρόοδο για τθ 

δζςμευςθ του υδρογόνου ςε ατελείσ νανοςωλινεσ. Από προθγοφμενεσ μελζτεσ125, 

127 όμωσ, ζχει διαπιςτωκεί πωσ το Λίκιο προτιμά ωσ ςθμείο δζςμευςθσ το 

πεντάγωνο. Ζτςι λοιπόν και αυτά τα αποτελζςματα ςυνθγοροφν ςτο γεγονόσ πωσ οι 

ατελείσ νανοςωλινεσ άνκρακα δεν είναι ικανοί να αποκθκεφςουν αρκετά 

μεγαλφτερθ ποςότθτα υδρογόνου ςε ςφγκριςθ με τουσ τζλειουσ.  
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3.4 υμπεράςματα 

Συνοψίηοντασ τθ μελζτθ των τζλειων και ατελϊν νανοςωλινων άνκρακα, 

καταλιγουμε ςτα εξισ ςυμπεράςματα124: Στουσ χωρίσ εμπλουτιςμό νανοςωλινεσ 

άνκρακα το υδρογόνο προτιμά τα τζλεια εξάγωνα από τα παραμορφωμζνα 

πεντάγωνα και επτάγωνα με μικρι όμωσ ενζργεια δζςμευςθσ. Πταν οι νανοςωλινεσ 

εμπλουτιςτοφν με αλκάλια και ςυγκεκριμζνα με Λίκιο, οι κζςεισ προτίμθςθσ 

παραμζνουν οι ίδιεσ, ζχοντασ όμωσ αυτι τθ φορά μεγαλφτερθ ενζργεια δζςμευςθσ. 

Αυτό ςθμαίνει ότι ο εμπλουτιςμόσ με αλκάλια των νανοςωλινων βελτιϊνει τθν 

προςροφθτικι τουσ ικανότθτα. Σε καμία από τισ περιπτϊςεισ δεν παίηει ρόλο το αν 

τα αλκάλια που ειςάγουμε ςτο ςφςτθμά μασ είναι φορτιςμζνα ι αφόρτιςτα, μιασ 

και πάντα παρατθρείται θ “μεταφορά” φορτίου από αυτά ςτα τοιχϊματα του 

νανοςωλινα.  
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4. Υποςτυλωμϋνο Γραφϋνιο με Νανοςωλόνεσ Άνθρακα 

(Pillared Graphene) 

4.1 Ειςαγωγικά τοιχεία 

Τα μζχρι ςτιγμισ αποτελζςματα, που υπάρχουν για απλοφσ νανοςωλινεσ άνκρακα, 

επιβεβαιϊνουν τουσ ιςχυριςμοφσ μασ ότι ο εμπλουτιςμόσ με αλκάλια αυξάνει τθν 

προςροφθτικι τουσ ικανότθτα108-112. Ραρά το γεγονόσ ότι θ αφξθςθ αυτι είναι 

ςθμαντικι, τα όρια που ζχουν κακοριςτεί από το D.O.E. για τθν αποτελεςματικι 

αποκικευςθ υδρογόνου για χριςθ ςε κυψελίδεσ καυςίμων, δεν ζχουν επιτευχκεί. 

Τελευταία, καινοτόμα νανοχλικά, όπωσ τα MOFs, ζχουν προτακεί ωσ ικανά να 

λφςουν το πρόβλθμα τθσ αποκικευςθσ του υδρογόνου128, 129. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ 

υψθλισ επιφάνειασ προςρόφθςθσ με τισ αυξθμζνεσ κζςεισ δζςμευςθσ που ζχουν, 

ιταν αρκετόσ για να κεωρθκοφν τα υλικά αυτά καλφτερα από τουσ CNTs. Από τθν 

άλλθ, τα υλικά που είναι βαςιςμζνα ςτον άνκρακα, είναι ςαφϊσ ςτακερότερα, 

ζχουν δοκιμαςτεί ςε αρκετζσ ςυνκικεσ εργαςτθριακζσ ι μθ και ζχουν το 

πλεονζκτθμα τθσ γνϊςθσ των διεργαςιϊν και τθσ χθμείασ για τθν καταςκευι τουσ.  

Πλα τα παραπάνω οδιγθςαν το D.O.E. ςτθν επανεκτίμθςθ τθσ χρθςιμότθτασ των 

νανοςωλινων άνκρακα ςτθν αποκικευςθ του υδρογόνου. Σφμφωνα με τισ 

αποφάςεισ που πάρκθκαν λοιπόν130, ςτισ οποίεσ λιφκθκε υπόψθ θ μζχρι ςτιγμισ 

τεχνολογικι πρόοδοσ, οι κακαροί χωρίσ προςμίξεισ νανοςωλινεσ άνκρακα (SWNTs) 

δεν πρζπει να κεωροφνται κατάλλθλοι για αποκικευςθ υδρογόνου ςε κανονικζσ 

ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ. Αντίκετα, οι νανοςωλινεσ μπορεί να είναι 

κεωρθκοφν κατάλλθλοι, αν είναι εμπλουτιςμζνοι με μζταλλα ι αν 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ για τθ δθμιουργία δομϊν με μεγάλθ προςροφθτικι 

ικανότθτα130. Επομζνωσ, αυτό που χρειάηεται είναι να βρεκεί ζνασ τρόποσ με τον 

οποίο κα αυξθκεί ακόμθ περιςςότερο θ προςροφθτικι τουσ ικανότθτα. 

Ζνασ τρόποσ ίςωσ είναι να δθμιουργιςουμε μια δομι, θ οποία κα ζχει μεγάλθ 

επιφάνεια προςρόφθςθσ και κατάλλθλουσ για τθν αποκικευςθ του υδρογόνου 

πόρουσ. Ζνα τζτοιο υλικό κα μποροφςε να είναι οι νανοπάπυροι άνκρακα131 

(Carbon NanoScrolls, CNSs), τουσ οποίουσ θ ερευνθτικι μασ ομάδα είχε μελετιςει 
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ςτο παρελκόν και οι οποίοι ζδειξαν εμφανι ςθμάδια βελτιϊςθσ132 ςε ςχζςθ με τουσ 

CNTs. Ραρόλαυτά, τα αποτελζςματα τθσ προςρόφθςθσ υδρογόνου δεν 

εκπλθρϊνουν του ςτόχουσ που ζχουν τεκεί από το D.O.E., αφοφ θ εμπλουτιςμζνθ 

με Λίκια CNS δομι φτάνει μόλισ μζχρι το 3.31% κ.β. για πίεςθ 10bar και 

κερμοκραςία 293K. Χρειάηεται λοιπόν κάτι παραπάνω για να καταλιξουμε ςε ζνα 

υλικό ικανό να επιτφχει τουσ ςτόχουσ του D.O.E. Μελζτεσ ζχουν δείξει πωσ αυτό που 

ζχει μεγάλθ ςθμαςία είναι οι πόροι που υπάρχουν ςτο υλικό133-135. Κζλουμε λοιπόν 

ζνα υλικό, ςτο οποίο να μποροφμε να ρυκμίηουμε το μζγεκοσ του πόρου κατά 

βοφλθςθ. 

4.2 Δομι και τρόποσ δθμιουργίασ του Pillared Graphene 

Ζνα τζτοιο υλικό κα μποροφςε να δθμιουργθκεί από γραφζνια και νανοςωλινεσ 

άνκρακα. Οι νανοςωλινεσ άνκρακα πρζπει να ειςαχκοφν κάκετα ςτο επίπεδο των 

γραφενίων, ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ωσ κίονεσ που υποςτθρίηουν τα γραφζνια. 

Με αυτό τον τρόπο ςχθματίηεται θ δομι που φαίνεται ςτθν Εικόνα 4.1. 

 

Εικόνα 4.1: Δομι Pillared Graphene. 
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Θ δομι αυτι αποτελείται μόνο από άτομα άνκρακα εφόςον χρθςιμοποιοφνται 

γραφζνια και νανοςωλινεσ άνκρακα. Το όλο ςχιμα μοιάηει με μια οικοδομι ςτα 

πρϊιμα ςτάδια τθσ δθμιουργίασ τθσ, όπου τα γραφζνια είναι οι όροφοι (τα 

πατϊματα) και οι νανοςωλινεσ άνκρακα οι κολϊνεσ που τα ςτθρίηουν. Οι 

νανοςωλινεσ, που βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο, εναλλάςςονται ωσ προσ τθν 

κατεφκυνςθ. Αυτό ςθμαίνει πωσ αν ζνασ νανοςωλινασ ζχει κατεφκυνςθ προσ τα 

επάνω, ο γειτονικόσ του κα ζχει αναγκαςτικά προσ τα κάτω. Ο μεκεπόμενοσ κα 

είναι πάλι προσ τα επάνω και οφτω κακεξισ. Θ εναλλαγι αυτι δίνει μια πολφ 

ςθμαντικι ιδιότθτα ςτο υλικό, κακϊσ με αυτό τον τρόπο διαςφαλίηεται το γεγονόσ 

τθσ ανεξαρτθςίασ των επιπζδων ανά δφο. Δθλαδι, το επίπεδο 1 (αν κεωριςουμε 

πωσ είναι το χαμθλότερο), δεν ζχει τρόπο επικοινωνίασ με το επίπεδο 2 (το ακριβϊσ 

από πάνω του), παρά μόνο με το 3, το 5 κ.λ.π. Αντίςτοιχα το επίπεδο 2 επικοινωνεί 

μόνο με το 4, το 6 και τα επόμενα “ηυγά” επίπεδα. Ρροφανϊσ, θ επζκταςθ τθσ 

δομισ μπορεί να γίνει προσ οποιαδιποτε κατεφκυνςθ ςχθματίηοντασ ζτςι ζνα 

τριςδιάςτατο υλικό.  

Ανάλογα τϊρα με το μικοσ των νανοςωλινων που κα χρθςιμοποιθκοφν, αλλά και 

τθν αναμεταξφ τουσ απόςταςθ, θ διάμετροσ του πόρου του υλικοφ αλλάηει. Ζτςι, αν 

χρθςιμοποιιςει κανείσ αρκετά μακρφσ ςωλινεσ και θ αναμεταξφ τουσ απόςταςθ 

μεταβάλλεται από αρκετά μακριά ςε πολφ κοντά, τότε οι δομζσ ςτισ οποίεσ μπορεί 

να καταλιξει κα μοιάηουν με αυτζσ που απεικονίηονται ςτθν Εικόνα 4.2. 

 

Εικόνα 4.2: Διαφορετικζσ μορφζσ του Pillared Graphene που μποροφν να προκφψουν αν 

χρθςιμοποιθκοφν νανοςωλινεσ μεγάλου μικουσ και θ αναμεταξφ τουσ απόςταςθ είναι είτε 

μεγάλθ (αριςτερά) είτε μικρι (δεξιά). 
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Αν πάλι το μικοσ των νανοςωλινων είναι μικρό τότε τα αποτελζςματα κα μοιάηουν 

με αυτά που φαίνονται ςτθν Εικόνα 4.3. 

 

Εικόνα 4.3: Διαφορετικζσ μορφζσ του Pillared Graphene που μποροφν να προκφψουν αν 

χρθςιμοποιθκοφν νανοςωλινεσ μικροφ μικουσ και θ αναμεταξφ τουσ απόςταςθ είναι είτε 

μεγάλθ (αριςτερά) είτε μικρι (δεξιά). 

4.3 Απόδειξθ ςχθματιςμοφ του Pillared Graphene 

Οι παραπάνω εικόνεσ είναι εντυπωςιακζσ! Ρόςο ρεαλιςτικό είναι όμωσ να 

ςχθματιςτοφν τζτοιεσ τριςδιάςτατεσ δομζσ; Ζχει δειχτεί ςτο παρελκόν πωσ είναι 

δυνατόν να υπάρξουν δομζσ γραφίτθ με αρνθτικι καμπυλότθτα136. Ππωσ ςτο 

Φουλλερζνιο θ φπαρξθ πενταγϊνων ειςάγει κετικι καμπυλότθτα, οδθγϊντασ ςτο 

ςχθματιςμό μιασ ςφαίρασ, ζτςι είναι δυνατόν να ζχουμε αρνθτικι καμπυλότθτα με 

τθν φπαρξθ επταγϊνων ι δακτυλίων με παραπάνω άτομα άνκρακα.  

Κζλοντασ τϊρα να αποδείξουμε τθ ςτακερότθτα μιασ τζτοιασ δομισ 

πραγματοποιιςαμε υπολογιςμοφσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio) 

χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα Turbomole71. Για να αποφφγουμε το μεγάλο 

υπολογιςτικό κόςτοσ, εφαρμόςαμε και εδϊ τθ μζκοδο των ςυςςωματωμάτων 

ξεκινϊντασ τον υπολογιςμό μασ με ζνα κομμάτι ενόσ (6,6) νανοςωλινα άνκρακα και 

ζνα κατάλλθλα διαμορφωμζνο κομμάτι γραφενίου, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 4.4. 

Ρραγματοποιιςαμε βελτιςτοποίθςθ τθσ γεωμετρίασ ολόκλθρθσ τθσ δομισ με τθ 

μζκοδο RI – DFT114, 115 και το ςυναρτθςιακό BLYP56, 58, ενϊ το ςετ βάςεων ιταν το 

SVP137. Το αποτζλεςμα τθσ βελτιςτοποίθςθσ ιταν θ δομι που φαίνεται ςτθν Εικόνα 

4.5, θ οποία, αν τθσ αφαιρζςουμε τα τερματικά υδρογόνα, είναι θ δομικι μονάδα, θ 

επανάλθψθ τθσ οποίασ ςτο χϊρο ζχει ωσ αποτζλεςμα το ςχθματιςμό του Pillared 

Graphene138.  
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Εικόνα 4.4: Αρχικι γεωμετρία (6,6) CNT και φφλλου γραφενίου.  

 

Εικόνα 4.5: Βελτιςτοποιθμζνθ δομι ςτθν οποία ζχουν ςυνενωκεί ο CNT με το φφλλο 

γραφενίου. 
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Στθν Εικόνα 4.5 παρατθροφμε τθν φπαρξθ επταγϊνων ςτθ δομι μασ (ςθμείο Α). 

Είναι αυτά που δίνουν τθν αρνθτικι καμπυλότθτα, ϊςτε να ςχθματιςτεί ολόκλθρο 

το υλικό. Ο αρικμόσ των επταγϊνων προκφπτει από τθ χαρακτθριςτικι εξίςωςθ του 

Euler για τα πολφεδρα, που μασ δίνει το πλεόναςμα των δεςμϊν. Θ εξίςωςθ είναι θ 

εξισ: 

 6 𝛦 − 𝐹 − 𝑉 = 12 𝐺 − 1  Εξ. (4.1)  

όπου Ε είναι ο αρικμόσ των πλευρϊν (edges), F o αρικμόσ των εδρϊν (faces) και V ο 

αρικμόσ των κορυφϊν (vertices), ενϊ G είναι το γζνοσ (genus). Από τθ γεωμετρία 

του ςυςτιματοσ ζχουμε ότι G = 2. Το πλεόναςμα των δεςμϊν (6 𝛦 − 𝐹 −

𝑉 ) πρζπει να μοιράηεται ανάμεςα ςτισ δφο δομζσ (CNT και γραφζνιο), οπότε είναι 

ίςο με: 

 6 𝛦 − 𝐹 − 𝑉 =
12 2 − 1 

2
= 6 Εξ. (4.2)  

Γνωρίηουμε πωσ όλεσ οι sp2 δομζσ του άνκρακα ςχθματίηονται από εξάγωνα. Ζτςι θ 

φπαρξθ ενόσ πενταγϊνου ζχει πλεόναςμα δεςμοφ -1, ενόσ επταγϊνου +1, 

οκταγϊνου +2 κ.ο.κ. Επομζνωσ, εφόςον ςτθ δομι μασ ζχουμε τθν εμφάνιςθ 

επταγϊνων, για να ζχουμε ςυνολικό πλεόναςμα δεςμϊν ζξι (6), πρζπει να 

υπάρχουν ςυνολικά ζξι (6) επτάγωνα. Ραρατθρϊντασ κάποιοσ προςεκτικότερα τϊρα 

τθν Εικόνα 4.5 μπορεί να δει ότι ςτθ μπροςτινι πλευρά υπάρχουν τρία (3) 

επτάγωνα, τα οποία μαηί με τα υπόλοιπα τρία (3) που βρίςκονται ςτθν πίςω μεριά 

φτάνουν το ηθτοφμενο ςυνολικό αρικμό ζξι (6). Θ δομι μασ λοιπόν αποδεικνφεται 

ςτακερι και από τισ υπολογιςτικζσ μεκόδουσ, αλλά και από τθ γεωμετρία του 

ςυςτιματοσ138. 

4.4 Αλλθλεπίδραςθ του Η2 με το Pillared Graphene 

Εφόςον λοιπόν ζχουμε δει πωσ θ δομι μασ είναι ςτακερι και μπορεί κεωρθτικά να 

υπάρξει, το επόμενο βιμα είναι να μελετιςουμε τθν αλλθλεπίδραςθ του 

υδρογόνου με αυτιν. Θ προςζγγιςθ που ακολουκικθκε ιταν μια προςζγγιςθ 

πολλαπλισ κλίμακασ, που ςθμαίνει ότι περιελάμβανε υπολογιςμοφσ από “Ρρϊτεσ 

Αρχζσ” (Ab – initio), αλλά και υπολογιςμοφσ Grand Canonical Monte Carlo (GCMC), 
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με τουσ οποίουσ μποροφμε να προςδιορίςουμε ακριβϊσ το ποςοςτό του υδρογόνου 

που μπορεί να αποκθκευκεί ςε διάφορεσ κερμοδυναμικζσ ςυνκικεσ. 

4.4.1 Υπολογιςμού από “Πρώτεσ Αρχϋσ” (Ab – initio)   

Ππωσ είδαμε, θ αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου με απλοφσ CNTs εξετάςτθκε ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο124. Στθ βιβλιογραφία υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

αποτελεςμάτων που αφορά μεμονωμζνουσ CNTs,  ι μεμονωμζνα φφλλα γραφίτθ94, 

95, 111, 124, 139-141. Αυτό που δεν ζχει εξεταςτεί μζχρι ςτιγμισ είναι θ αλλθλεπίδραςθ 

του υδρογόνου ςτθν ζνωςθ που δθμιουργείται (junction). Αυτι τθ μελζτθ τθν 

πραγματοποιιςαμε εδϊ138.  

Για να περιγράψουμε με όςο το δυνατόν καλφτερθ ακρίβεια το ςφςτθμά μασ και 

ταυτόχρονα να ελαχιςτοποιιςουμε τον απαιτοφμενο υπολογιςτικό χρόνο, 

χρθςιμοποιιςαμε ζνα μεικτό ςετ βάςεων με τθν RI – DFT114, 115 και το PBE118 

ςυναρτθςιακό και κατόπιν πραγματοποιιςαμε διόρκωςθ για το BSSE με τθ 

counterpoise μζκοδο67. Στουσ υπολογιςμοφσ μασ εξετάςαμε τθν αλλθλεπίδραςθ του 

υδρογόνου τοποκετθμζνου κατακόρυφα πάνω από το κζντρο τριϊν διαφορετικϊν 

δακτυλίων ςτο ςθμείο τθσ ζνωςθσ (A, B και C), όπωσ αυτά φαίνονται ςτθν Εικόνα 

4.5. Σε  όλεσ τισ περιπτϊςεισ το υδρογόνο και ο δακτφλιοσ, πάνω από τον οποίο 

βριςκόταν, όπωσ και όλοι οι γειτονικοί αυτοφ δακτφλιοι, αφζκθκαν ελεφκεροι να 

ελαχιςτοποιιςουν τθν ενζργειά τουσ και περιγράφθκαν με το TZVP116 ςετ βάςθσ, 

ενϊ το υπόλοιπο ςφςτθμα κρατικθκε ςτακερό και περιγράφτθκε με τθν SVP137 

βάςθ.  

Οι ενζργειεσ δζςμευςθσ που υπολογίςτθκαν για τουσ εξαγωνικοφσ δακτυλίουσ ιταν 

0.25kcal/mol, πράγμα που ιταν αναμενόμενο και από τα αποτελζςματα του 

προθγοφμενου κεφαλαίου124. Για εξαγωνικό δακτφλιο οι Heine et al.141 υπολόγιςαν  

με τθ μζκοδο Μ2 αυτιν τθν αλλθλεπίδραςθ αρχικά ςτα 0.61 kcal/mol, ενϊ 

διορκϊνοντασ το BSSE θ αλλθλεπίδραςθ αποδείχτθκε πωσ είναι 0.23kcal/mol, το 

οποίο ςυμφωνεί απόλυτα με τθ δικι μασ τιμι. Πςον αφορά το επτάγωνο, θ 

αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου υπολογίςτθκε ςτα 0.33 kcal/mol, το οποίο 

φαινομενικά ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα αποτελζςματα του προθγοφμενου 

κεφαλαίου, που ικελαν το υδρογόνο να δεςμεφεται ςτο επτάγωνο με μικρότερθ 
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ενζργεια από ό,τι ςτο εξάγωνο. Μζχρι ςτιγμισ όμωσ δεν είχαμε δει καμιά επίδραςθ 

τθσ αρνθτικισ καμπυλότθτασ του ςυςτιματοσ, κάτι το οποίο φαίνεται τϊρα. Θ κζςθ 

του επταγϊνου και θ αρνθτικι καμπυλότθτα δίνουν ςτο υδρογόνο τθ δυνατότθτα 

να πλθςιάςει πιο κοντά ςτο ςφςτθμα κι ζτςι να μπορεί να αλλθλεπιδράςει με 

περιςςότερουσ άνκρακεσ, αυξάνοντασ τελικά τθν ενζργεια με τθν οποία 

δεςμεφεται. Κάτι τζτοιο δεν ιταν δυνατόν να γίνει ςτον Stone – Wales CNT, μιασ και 

εκεί θ κετικι καμπυλότθτα ουςιαςτικά απομάκρυνε το υδρογόνο. Επιπλζον, οι 

κζςεισ των εξαγϊνων εδϊ δεν επιτρζπουν ςτθν καμπυλότθτα να παίξει κανζνα 

ρόλο, αφοφ ουςιαςτικά τα δφο εξάγωνα (B, C) είναι ςε δφο διαφορετικά επίπεδα. 

Ρριν περάςουμε ςτουσ GCMC υπολογιςμοφσ και επειδι από τισ μζχρι τϊρα 

ενζργειεσ δζςμευςθσ του υδρογόνου δεν αναμζνουμε να δοφμε ςθμαντικι 

βελτίωςθ ςτα ποςοςτά αποκικευςθσ, ςε ςφγκριςθ με ό,τι ζχει παρατθρθκεί ζωσ 

τϊρα για τουσ CNTs, εξετάςαμε και τθν περίπτωςθ δζςμευςθσ Λικίου ςτθν ζνωςθ 

(junction) και τθν επίδραςθ που ζχει αυτι ςτθν ενζργεια δζςμευςθσ του 

υδρογόνου. Ζτςι, αρχικά τοποκετιςαμε φορτιςμζνα Λίκια (ζχουμε ιδθ δει από το 

προθγοφμενο κεφάλαιο ότι δεν ζχει διαφορά ςτα αποτελζςματα ςε ςχζςθ με το 

αφόρτιςτο Λίκιο) πάνω από τισ κζςεισ των δακτυλίων A, B και C που φαίνονται ςτθν 

Εικόνα 4.5. Εφαρμόηοντασ ξανά το ςχιμα με το μεικτό ςετ βάςεων, τθ μερικι 

βελτιςτοποίθςθ των κζςεων και τθ διόρκωςθ του BSSE ςφάλματοσ, όπωσ 

εφαρμόςτθκαν και ςτθν περίπτωςθ με το υδρογόνο, είδαμε ότι το Λίκιο προτιμά το 

επτάγωνο με ενζργεια δζςμευςθσ 77kcal/mol ςε αντίκεςθ με τα εξάγωνα, όπου θ 

ενζργεια δζςμευςθσ ζφταςε τα 62kcal/mol138. Αντίςτοιχεσ τιμζσ και κζςεισ ζχουν 

παρατθρθκεί και ςτο παρελκόν125, 127. 

Γνωρίηοντασ τϊρα τισ βζλτιςτεσ κζςεισ του Λικίου πάνω από τουσ δακτυλίουσ τθσ 

ζνωςθσ, εξετάςαμε τθν ενζργεια δζςμευςθσ του υδρογόνου όταν το φορτιςμζνο 

Λίκιο βρίςκεται ςτισ κζςεισ Α, Β και C, χρθςιμοποιϊντασ πάλι τθν ίδια υπολογιςτικι 

προςζγγιςθ και ο Ρίνακασ 4-1 περιζχει τα αποτελζςματα. Από αυτά είναι προφανζσ 

το γεγονόσ ότι θ παρουςία του Λικίου αυξάνει κατακόρυφα τθ δζςμευςθ του 

υδρογόνου. Στθν περίπτωςι μασ θ αφξθςθ είναι ακόμθ μεγαλφτερθ από αυτι που 

είχαμε δει ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο και αυτό αποδίδεται ξανά ςτθν αρνθτικι 
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καμπυλότθτα, θ οποία δίνει τθ δυνατότθτα ςτο υδρογόνο να αλλθλεπιδράςει με 

περιςςότερα άτομα, αυξάνοντασ ζτςι τθ ςυνολικι αλλθλεπίδραςθ. 

Ενζργεια Δζςμευςθσ Τδρογόνου παρουςία 

Λικίου (Li+) 

Θζςθ Λικίου 
Ενζργεια Δζςμευςθσ 

Τδρογόνου (kcal/mol) 

Α -3.6 

Β -3.4 

C -3.5 

Πίνακασ 4-1: Ραρουςιάηονται οι ενζργειεσ δζςμευςθσ του υδρογόνου όταν υπάρχουν 

φορτιςμζνα ιόντα Λικίου. 

4.4.2 Υπολογιςμού Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) 

Στθ ςυνζχεια, για να ποςοτικοποιιςουμε τα αποτελζςματά μασ για τθ δζςμευςθ 

του υδρογόνου πραγματοποιικθκαν Grand Canonical Monte Carlo υπολογιςμοί για 

μια πλθκϊρα κερμοδυναμικϊν ςυνκθκϊν. Στουσ υπολογιςμοφσ μασ τα μόρια του 

υδρογόνου προςομοιάςτθκαν ςαν απλά άτομα, ενϊ οι αλλθλεπιδράςεισ 

περιγράφθκαν από το δυναμικό Lennard – Jones78 χρθςιμοποιϊντασ τθ διόρκωςθ 

Feynman και Hibbs84-86, για να λθφκοφν υπόψθ τα κβαντικά φαινόμενα. Στισ 

προςομοιϊςεισ για κάκε κατάςταςθ πραγματοποιικθκαν 2 ∙ 106 βιματα εκ των 

οποίων τα πρϊτα 106 χρθςιμοποιικθκαν για να φτάςουμε ςε κατάςταςθ 

ιςορροπίασ. Μιασ και οι GCMC υπολογιςμοί είναι λιγότερο δαπανθροί από τουσ Ab 

– initio, δοκιμάςτθκαν διάφοροι ςυνδυαςμοί νανοςωλινων και αποςτάςεων (είτε 

μεταξφ των νανοςωλινων είτε μεταξφ των φφλλων του γραφενίου), με ςκοπό να 

πετφχουμε τθν καλφτερθ προςρόφθςθ138. Τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται 

εδϊ αφοροφν το ςφςτθμα που αποδείξαμε προθγουμζνωσ ότι είναι δυνατόν να 

ςχθματιςτεί, δθλαδι (6,6) SWNTs με απόςταςθ μεταξφ των νανοςωλινων ίςθ με 

15Å και φφλλα γραφενίου ςε απόςταςθ 12Å
138. Σε όλεσ τισ ςυνκικεσ τα 

αποτελζςματα για τθν κατά βάροσ προςρόφθςθ ιταν χαμθλότερα από εκείνα που 
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παίρναμε για τουσ νανοςωλινεσ με τα ίδια χαρακτθριςτικά, όπωσ φαίνεται ςτθν 

Εικόνα 4.6 για τουσ 77Κ (4.6a) και 300Κ (4.6b) αντίςτοιχα. 

 

Εικόνα 4.6: Κατά βάροσ προςρόφθςθ υδρογόνου για γραφζνιο (μπλε), (6,6) CNTs (κόκκινο), 

Pillared Graphene (πράςινο) και Εμπλουτιςμζνο με Λίκιο Pillared Graphene (μαφρο) ςτουσ 

a) 77Κ και b) 300Κ. 

 Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τα φφλλα του γραφενίου που ειςάγονται αυξάνουν 

ςθμαντικά το ςυνολικό βάροσ του υλικοφ, προςκζτοντασ λιγότερεσ κζςεισ για 

προςρόφθςθ. Αντίκετα, παρατθρείται μια αφξθςθ ςτθν προςρόφθςθ κατ’ όγκο, 

όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 4.7.  
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Εικόνα 4.7: Κατ’ όγκο προςρόφθςθ υδρογόνου για γραφζνιο (μπλε), (6,6) CNTs (κόκκινο), 

Pillared Graphene (πράςινο) και Εμπλουτιςμζνο με Λίκιο Pillared Graphene (μαφρο) ςτουσ 

a) 77Κ και b) 300Κ. 

 Στισ ίδιεσ εικόνεσ (Εικόνα 4.6 και Εικόνα 4.7) ζχουν ςυμπεριλθφκεί και τα 

αποτελζςματά μασ, όταν υπάρχει εμπλουτιςμόσ με άτομα Λικίου και παρατθροφμε 

μια πραγματικά πολφ ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθν αποκικευςθ του υδρογόνου. 

Συγκεκριμζνα, για πιζςεισ κάτω από 10bar θ προςρόφθςθ κατά βάροσ αυξάνεται 

μζχρι και 76% για κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, ενϊ για τθ κερμοκραςία υγροφ 

αηϊτου θ αφξθςθ φτάνει το 88%. Για τισ αντίςτοιχεσ ςυνκικεσ θ αφξθςθ ςτθν 
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προςρόφθςθ κατ’ όγκο φτάνει το 30% και 38%138. Ρζρα όμωσ από αυτά, κάτι άλλο 

το οποίο είναι πολφ ςθμαντικό και το οποίο παρατθροφμε είναι πωσ δε χρειάηονται 

μεγάλεσ πιζςεισ για να πάρουμε το μζγιςτο τθσ προςρόφθςθσ. Αυτό το γεγονόσ 

παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςε κζματα αςφαλείασ για τισ αυτοκινοφμενεσ 

μεταφορζσ. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό, είναι και το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ 

όλθσ δομισ του Pillared Graphene, που είναι θ ρφκμιςθ των πόρων κατά βοφλθςθ. 

Τζλοσ, ςτθν Εικόνα 4.8 γίνεται καλφτερα κατανοθτι θ αφξθςθ που επιτυγχάνεται 

ςτθν προςρόφθςθ, λόγω των ατόμων Λικίου. Εκεί λοιπόν βλζπουμε πoιο είναι το 

ποςοςτό τθσ προςρόφθςθσ υδρογόνου a) απουςία και b) παρουςία ατόμων Λικίου 

κάτω από τισ ίδιεσ κερμοδυναμικζσ ςυνκικεσ (77Κ, 3bar). 

 

Εικόνα 4.8: Στιγμιότυπο από GCMC υπολογιςμοφσ ςτουσ 77Κ και 3bar για a) Μθ 

εμπλουτιςμζνο Pillared Graphene και b) Εμπλουτιςμζνο με Λίκια Pillared Graphene. Τα 

μόρια του υδρογόνου αναπαριςτϊνται με πράςινο ενϊ τα Λίκια με μωβ. 
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4.5 υμπεράςματα 

Συνοψίηοντασ, ςε αυτό το κεφάλαιο είδαμε πωσ οι νανοςωλινεσ άνκρακα και το 

γραφζνιο μποροφν να ςυνδυαςτοφν για να ςχθματίςουν τριςδιάςτατεσ 

νανοδομζσ138. Θ δυνατότθτα τθσ ρφκμιςθσ του μεγζκουσ του πόρου κατά βοφλθςθ 

δίνει ζνα ςθμαντικό προβάδιςμα ςτο Pillared Graphene ςε ηθτιματα αποκικευςθσ 

υδρογόνου. Ραρόλο που οι Ab – initio υπολογιςμοί μασ, ζδειξαν ότι ςτο κακαρό 

υλικό θ αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου είναι τθσ ίδιασ τάξεωσ με τα υπόλοιπα υλικά 

με βάςθ τον άνκρακα που ζχουμε δει μζχρι τϊρα, όταν το Pillared Graphene 

εμπλουτιςτεί με άτομα Λικίου θ διαφορά ςτθν αλλθλεπίδραςθ είναι μεγαλφτερθ 

από μια τάξθ μεγζκουσ138. Αυτό επιβεβαιϊκθκε και από GCMC υπολογιςμοφσ, από 

τουσ οποίουσ μάλιςτα γίνεται φανερό πωσ ςε κανονικζσ ςυνκικεσ μπορεί να 

επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ κατ’ όγκο αποκικευςθσ του D.O.E, ενϊ δεν απζχει πολφ 

από το ςτόχο για τθν κατά βάροσ αποκικευςθ138. Τζλοσ, να αναφζρουμε πωσ οι 

πικανζσ χριςεισ του Pillared Graphene δεν περιορίηονται μόνο ςτθν αποκικευςθ 

του υδρογόνου. Μελζτεσ το κζλουν ικανό για το διαχωριςμό αερίων, αλλά και 

ςθμαντικό ςε κζματα μεταφοράσ κερμότθτασ142.  
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5. Υποςτυλωμϋνο Γραφϋνιο με Φουλλερϋνια (Fullerenes 

intercalated in Graphene) 

5.1 Ειςαγωγικά τοιχεία 

Από τα προθγοφμενα αποτελζςματα ζγινε αντιλθπτό ότι κεωρθτικά οι διάφορεσ 

νανοδομζσ του άνκρακα μποροφν να ςυνδυαςτοφν, καταλιγοντασ ζτςι ςε μια νζα 

μορφι, θ οποία ζχει αυξθμζνθ ικανότθτα προςρόφθςθσ ςε ςχζςθ με τισ 

μεμονωμζνεσ. Το γεγονόσ αυτό, ότι δθλαδι οι υβριδικζσ μορφζσ ανκρακικϊν 

νανοδομϊν είναι ικανζσ να αποκθκεφςουν υδρογόνο ςε μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ, 

ίςωσ και να αποτελεί τθν απάντθςθ ςτο πρόβλθμα τθσ αποκικευςθσ του 

υδρογόνου. Ζτςι, το ενδιαφζρον τθσ ζρευνάσ μασ ςτρζφεται προσ τα εκεί.  

Ρρόςφατα δθμοςιεφκθκε ςτθ βιβλιογραφία θ πειραματικι δθμιουργία μιασ άλλθσ 

υβριδικισ νανοδομισ. Θ δομι αυτι αποτελείται από φφλλα Γραφενίου, ςτα οποία 

ενδιάμεςα ζχουν ειςχωριςει Φουλλερζνια143. Είναι δθλαδι κάτι ανάλογο του 

Pillared Graphene, μόνο που ςτθ κζςθ των νανοςωλινων άνκρακα ζχουμε το πολφ 

γνωςτό C60. Στόχοσ μασ λοιπόν ιταν να διερευνιςουμε τθ ςτακερότθτα αυτϊν των 

δομϊν και να δοφμε τθν αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου με αυτζσ. Ζτςι, 

πραγματοποιιςαμε υπολογιςμοφσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ”(Ab – initio) για να 

επιβεβαιϊςουμε τθ ςτακερότθτα των δομϊν, αλλά και για να εξετάςουμε τθν 

αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου. Στθ ςυνζχεια, κελιςαμε με τισ ίδιεσ μεκόδουσ να 

δοφμε τθ διαφορά ςτθν αλλθλεπίδραςθ, όταν τα Φουλ`λερζνια περικλείουν ζνα 

άτομο Λικίου (Endohedral Fullerenes). Τζλοσ, με τθ μζκοδο GCMC, όπωσ και 

προθγουμζνωσ, εκτιμιςαμε τθ δυνατότθτα αυτοφ του υλικοφ να αποκθκεφει 

υδρογόνο.  

5.2 τακερότθτα Δομισ – Δζςμευςθ Φουλλερενίων 

Από τα ςτοιχεία που ζχουμε για τθ δομι των παρεμβαλλομζνων (intercalated) 

ανάμεςα ςτα φφλλα Γραφενίου Φουλλερενίων143, μποροφμε να καταςκευάςουμε 

ζνα μοντζλο τθσ περιοδικισ δομισ, τθν οποία κα μελετιςουμε ςτθ ςυνζχεια, και το 

οποίο παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 5.1. Θ ομοιότθτα τθσ δομισ αυτισ με το Pillared 

Graphene φαίνεται από τθν πρϊτθ κιόλασ ςτιγμι. Το ίδιο όμωσ εμφανισ είναι και θ 
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διαφορά τουσ. Τα Φουλλερζνια ςε αντίκεςθ με τουσ νανοςωλινεσ άνκρακα δεν 

ζχουν ενωκεί με τα φφλλα των Γραφενίων.  

 

Εικόνα 5.1: Ραρεμβαλλόμενα (Intercalated) Φουλλερζνια ςε φφλλα Γραφενίου. 

Για να δοφμε το κατά πόςο αυτό είναι ακριβζσ βελτιςτοποιιςαμε αρχικά τθ δομι 

ενόσ Φουλλερενίου και ενόσ φφλλου Γραφενίου, με τθ μζκοδο RI – DFT114, 115. To 

ςυναρτθςιακό που χρθςιμοποιικθκε ιταν το BLYP56, 58 και θ βάςθ θ SVP137. Στουσ 

υπολογιςμοφσ μασ λάβαμε υπόψθ και τθ βελτιωμζνθ εμπειρικι διόρκωςθ του 

Grimme για τισ δυνάμεισ διαςποράσ (empirical dispersion correction)73. Κατόπιν, 

τοποκετιςαμε το Φουλλερζνιο πάνω από το φφλλο Γραφενίου και 

ελαχιςτοποιιςαμε τθν ενζργεια του ςυςτιματοσ βελτιςτοποιϊντασ τθ γεωμετρία. Θ 
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μζκοδοσ, το ςυναρτθςιακό και θ βάςθ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν ίδια με πριν56, 

58, 73, 114, 115, 137.  Οι υπολογιςμοί πραγματοποιικθκαν για δφο διαφορετικζσ 

προςεγγίςεισ του Φουλλερενίου πάνω από το Γραφζνιο. Στθν πρϊτθ διαμόρφωςθ 

ζνα πεντάγωνο ιταν αυτό που βριςκόταν κοντφτερα ςτο Γραφζνιο, ενϊ ςτθ δεφτερθ 

ζνα εξάγωνο. Και για τισ δφο διαμορφϊςεισ το αποτζλεςμα ιταν το ίδιο και είναι 

αυτό που φαίνεται ςτθν Εικόνα 5.2. Το Φουλλερζνιο ιςορρόπθςε ςε μια απόςταςθ 

περίπου 3.9Å από το Γραφζνιο.  

 

Εικόνα 5.2: Βελτιςτοποιθμζνθ γεωμετρία Φουλλερενίου πάνω από φφλλο Γραφενίου. 

Ζπειτα, πραγματοποιιςαμε υπολογιςμοφσ ςφμφωνα με τθ CounterPoise μζκοδο67, 

για να λάβουμε υπόψθ το BSSE κατά τον υπολογιςμό τθσ αλλθλεπίδραςθσ του 

Φουλλερενίου με το φφλλο Γραφενίου. Ο Ρίνακασ 5-1 περιζχει τισ τιμζσ που 

προζκυψαν για τθν αλλθλεπίδραςθ144.  

Κζλοντασ να εξετάςουμε τθν περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ ενεργειακοφ φράγματοσ το 

οποίο αν ξεπεραςτεί οδθγεί ςτο ςχθματιςμό ενόσ ςυςςωματϊματοσ (cluster) 

Φουλλερενίου – Γραφενίου, όπωσ ζχουμε δει ότι ςυμβαίνει ςτουσ CNTs11, 

πλθςιάςαμε πολφ κοντά ςτο Γραφζνιο το Φουλλερζνιο και με τισ δυο διαμορφϊςεισ 

(πεντάγωνο και εξάγωνο) και βελτιςτοποιιςαμε τθ γεωμετρία του ςυςτιματοσ. 

Στθν περίπτωςθ του εξαγϊνου και μόνο ςε αυτι είδαμε ότι το Φουλλερζνιο μπορεί 

να αλλθλεπιδράςει τόςο ιςχυρά ϊςτε να ςχθματιςτεί μια δομι ανάλογθ του 
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Νanobud11. Θ κεωρθτικι δομι αυτι παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 5.3a και θ 

αντίςτοιχθ πειραματικι του Nanobud ςτθν Εικόνα 5.3b. 

 

Εικόνα 5.3: a) Δομι Nanobud Φουλλερενίου – Γραφενίου (κεωρθτικά), b) Nanobud 

Φουλλερενίου – CNT (πειραματικά). 

Είδαμε λοιπόν πωσ αν το Φουλλερζνιο προςεγγίςει με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ το 

Γραφζνιο είναι δυνατόσ ο ςχθματιςμόσ ενόσ ςυςςωματϊματοσ (cluster) όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ με τουσ νανοςωλινεσ11. Εν ςυνεχεία, δοκιμάςαμε και τθν περίπτωςθ 

ςτθν οποία από το φφλλο του Γραφενίου λείπουν κάποια άτομα δθμιουργϊντασ μια 

τρφπα. Ρροςεγγίςαμε Φουλλερζνια με το εξάγωνο και με το πεντάγωνο παράλλθλα 

ςτο φφλλο του Γραφενίου και βελτιςτοποιιςαμε τθ γεωμετρία του ςυςτιματοσ56, 58, 
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73, 114, 115, 137, καταλιγοντασ ςτθ δομι που φαίνεται ςτθν Εικόνα 5.4. Αντίκετα από 

πριν και παρά το γεγονόσ ότι το Γραφζνιο είχε κάποιουσ ακόρεςτουσ δεςμοφσ, το 

Φουλλερζνιο δεν ενϊκθκε μαηί του, όςο κοντά και αν το πλθςιάςαμε. Θ απόςταςθ 

ιςορροπίασ είναι τϊρα ελάχιςτα μικρότερθ, ίςθ με 3.25Å και ο Ρίνακασ 5-1 περιζχει 

τισ τιμζσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ, που υπολογίςτθκε ξανά με τον ίδιο τρόπο όπωσ 

προθγουμζνωσ73. 

 

Εικόνα 5.4: Βελτιςτοποιθμζνθ γεωμετρία Φουλλερενίου πάνω από φφλλο Γραφενίου, όταν 

από το Γραφζνιο λείπουν κάποια άτομα δθμιουργϊντασ μια τρφπα. 

 Πλιρεσ Γραφζνιο Γραφζνιο με Σρφπα 

Διαμόρφωςθ 
Ενζργεια Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Ενζργεια Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Pentagon Oriented -12.25 -10.01 

Hexagon Oriented -12.13 -9.87 

Πίνακασ 5-1: Ενζργειεσ δζςμευςθσ του Φουλλερενίου πάνω από Γραφζνιο και Γραφζνιο με 

τρφπα ςτισ περιπτϊςεισ που ζχει προςανατολιςμζνο το πεντάγωνο και το εξάγωνο. 
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Ζχοντασ πιςτοποιιςει τθ ςτακερότθτα ολόκλθρθσ τθσ δομισ, επόμενο βιμα είναι να 

εξεταςτεί θ αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου. Επειδι όμωσ ςτθν αλλθλεπίδραςθ αυτι 

κα αναλογιςτοφμε και τθν περίπτωςθ εμπλουτιςμοφ με αλκάλια, πρϊτα κα 

εξετάςουμε τθν περίπτωςθ εμπλουτιςμοφ του Φουλλερενίου εςωτερικά με 

αλκάλια, κακότι για το Γραφζνιο ζχουμε ιδθ παρουςιάςει τι ςυμβαίνει ςτα 

προθγοφμενα κεφάλαια. 

5.3 Endohedral Fullerenes 

Μζχρι ςτιγμισ ο εμπλουτιςμόσ των δομϊν με αλκάλια ιταν τετριμμζνοσ. Στθν 

περίπτωςθ όμωσ που υπάρχουν Φουλλερζνια ανακφπτουν τα εξισ ερωτιματα: 

Υπάρχει θ δυνατότθτα το αλκάλιο να βρεκεί μζςα ςτο Φουλλερζνιο αφινοντασ ζτςι 

περιςςότερο ελεφκερο χϊρο για το υδρογόνο; Αν υπάρχει, τότε ποια είναι θ κζςθ 

του και ποια θ αλλθλεπίδραςι του με το υδρογόνο; 

Αν και ςτθν αρχι θ υπόκεςθ φπαρξθσ ετεροςωματιδίων μζςα ςτα Φουλλερζνια 

ιταν αμφιςβθτιςιμθ, τελικά αποδείχτθκε ςωςτι145, 146. Θ φπαρξθ των endohedral 

Φουλλερενίων είναι πολφ ςθμαντικι, το ίδιο και οι ιδιότθτζσ τουσ. Τα endohedral 

Φουλλερζνια είναι ςτακερά ςε κανονικζσ ςυνκικεσ, ζχουν διαφορετικζσ 

θλεκτρονιακζσ ιδιότθτεσ από τα απλά, είναι ικανά να “παγιδεφςουν” μζταλλα με 

μαγνθτικζσ ι ραδιενεργζσ ιδιότθτεσ147, όπωσ επίςθσ και να εγκλωβίςουν αλκάλια148.  

Στθν αρχι, κα εξετάςουμε τθ δζςμευςθ ενόσ φορτιςμζνου Λικίου (Li+) μζςα ςτο 

Φουλλερζνιο. Για το ςκοπό αυτό αρχικά βελτιςτοποιοφμε τθ δομι ενόσ 

Φουλλερενίου, χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα Turbomole71. Θ μζκοδοσ που 

χρθςιμοποιικθκε ιταν θ RI - DFT114, 115, το ςυναρτθςιακό το PBE118 και θ βάςθ θ 

def2 - TZVPP116, 120, 149. Επιπλζον, λάβαμε υπόψθ μασ τθν εμπειρικι διόρκωςθ για τισ 

δυνάμεισ διαςποράσ73. Στθ ςυνζχεια, ςτθ βελτιςτοποιθμζνθ δομι προςκζςαμε ζνα 

άτομο Λικίου (Li+) και με τισ ίδιεσ παραμζτρουσ, όπωσ από πάνω, βρικαμε τθ 

γεωμετρία που ανταποκρίνεται ςτθ χαμθλότερθ ενζργεια. Θ βελτιςτοποιθμζνθ κζςθ 

του Λικίου φαίνεται ςτθν Εικόνα 5.5. Από τθν εικόνα γίνεται φανερό πωσ θ βζλτιςτθ 

κζςθ για το Λίκιο δεν είναι ςτο κζντρο του Φουλλερενίου, αλλά μετατοπιςμζνο 

κατά 1.46Å. Χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο CP67 για τθ διόρκωςθ του BSSE βρικαμε 
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τθν ενζργεια αλλθλεπίδραςθσ του Λικίου με το Φουλλερζνιο, θ οποία είναι 

41.5kcal/mol144.  

 

Εικόνα 5.5: Δομι endohedral Φουλλερενίου, όπου φαίνεται θ βζλτιςτθ κζςθ του Λικίου και 

θ απόςταςι του από το κζντρο του Φουλλερενίου.  

Κζλοντασ να κάνουμε μια ςφγκριςθ μεταξφ αυτισ τθσ κζςθσ και τθσ υποκετικισ που 

κζλει το Λίκιο ςτο κζντρο του Φουλλερενίου, πραγματοποιιςαμε υπολογιςμοφσ 

ίδιου επιπζδου με πριν. Τα αποτελζςματα μάσ ζδειξαν ότι θ δομι που 

παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 5.5 είναι ςτακερότερθ κατά 21.1kcal/mol, ενϊ αν το 

Λίκιο βρίςκεται ςτο κζντρο θ αλλθλεπίδραςι του με το Φουλλερζνιο είναι μόλισ 

19.9 kcal/mol (διορκωμζνθ για BSSE). Πλα τα παραπάνω ςυμφωνοφν με μελζτεσ, οι 

οποίεσ κζλουν τα εγκλωβιςμζνα άτομα ςτα endohedral Φουλλερζνια να μθ 

βρίςκονται ςτο κζντρο τουσ150-155. Ροςοτικά τϊρα τα αποτελζςματά μασ ςυμφωνοφν 
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απόλυτα με αυτά μίασ μελζτθσ, όπου υπολογίηεται θ απόςταςθ του Λικίου από το 

κζντρο του Φουλλερενίου, αλλά και θ ενζργεια αλλθλεπίδραςθσ155. Οι Li et al. 

υπολογίηουν τθν απόςταςθ ςτα 1.5Å από το κζντρο και τθν ενζργεια 

αλλθλεπίδραςθσ ςτα 1.89eV, που είναι ίςο με 43.5kcal/mol.  

Αυτό που δεν αναφζρεται όμωσ πουκενά και που παρατθριςαμε είναι θ μεταφορά 

φορτίου από το Φουλλερζνιο προσ το νανοςωλινα. Αν και ςτουσ υπολογιςμοφσ μασ 

λαμβάναμε υπόψθ το Λίκιο φορτιςμζνο, είδαμε ότι ςτθν τελικι δομι το φορτίο του 

Λικίου που προζκυπτε από τθν ανάλυςθ Mulliken126 ιταν μόνο +0.01Cb. Αυτι θ 

τιμι ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν τιμι των +0.7Cb, που είχαμε δει ςτο κεφάλαιο 3. 

Για να δοφμε τι ακριβϊσ ςυμβαίνει υπολογίςαμε τισ θλεκτρονιακζσ πυκνότθτεσ του 

ςυςτιματοσ, του απλοφ Φουλλερενίου και του φορτιςμζνου Λικίου. Μετά τισ 

χρθςιμοποιιςαμε για να ςχεδιάςουμε ζνα διάγραμμα με ιςοχψείσ ενεργειακζσ 

επιφάνειεσ (contour map), ϊςτε να δοφμε αν υπάρχει διαφορά ςτθν θλεκτρονιακι 

πυκνότθτα ςτο τελικό ςφςτθμα από τα άλλα δφο και ποφ εντοπίηεται αυτι. Το 

αποτζλεςμα λοιπόν είναι αυτό που φαίνεται ςτθν Εικόνα 5.6. 

 

Εικόνα 5.6: Διάγραμμα ιςοχψϊν ενεργειακϊν επιφανειϊν, όπου απεικονίηεται το κζρδοσ 

τθσ θλεκτρονιακισ πυκνότθτασ με μπλε, ενϊ θ απϊλεια με κόκκινο. 
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Από τθν Εικόνα 5.6 βλζπουμε ότι υπάρχει ζνα κζρδοσ ςε θλεκτρονιακι πυκνότθτα 

γφρω από το Λίκιο (μπλε), το οποίο εξθγεί άριςτα τθν τιμι για το φορτίο του Λικίου. 

Αυτιν τθν θλεκτρονιακι πυκνότθτα τθν ζχει χάςει το Φουλλερζνιο από τουσ 

άνκρακεσ και κυρίωσ από αυτοφσ κοντά ςτο Λίκιο (κόκκινα). 

5.4 Αλλθλεπίδραςθ Η2 με Fullerene και Endohedral Fullerene 

Θ αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου με το Φουλλερζνιο, αλλά και με το 

εμπλουτιςμζνο με αλκάλιo Φουλλερζνιο (endohedral fullerene) είναι αυτά που κα 

εξεταςτοφν ςτθ ςυνζχεια. Ρραγματοποιιςαμε λοιπόν, ςάρωςθ τθσ δυναμικισ 

ενεργειακισ επιφάνειασ του υδρογόνου (PES scan), κάκετα πάνω από τα κζντρα των 

δφο πικανϊν κζςεων δζςμευςθσ, το πεντάγωνο και το εξάγωνο, όταν δεν υπάρχει 

και όταν υπάρχει το εγκλωβιςμζνο Li+. Οι υπολογιςμοί ζγιναν με τθν ίδια μζκοδο, 

βάςθ, ςυναρτθςιακό και διόρκωςθ, με τα οποία πραγματοποιικθκαν και οι 

προθγοφμενοι73, 114-116, 118, 120, 149. Τα αποτελζςματα φαίνονται ςτθν Εικόνα 5.7144. 

 

Εικόνα 5.7: Σάρωςθ τθσ δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ του υδρογόνου πάνω από 

Ρεντάγωνο (μπλε) και Εξάγωνο (κόκκινο), όταν το Φουλλερζνιο είναι μόνο (Συνεχισ 

γραμμι) ι ζχει εγκλωβιςμζνο ζνα άτομο Li+ (Διακεκομμζνθ γραμμι). 
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Από τθ ςάρωςθ τθσ δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ παρατθροφμε ξανά κάτι το 

οποίο είχαμε δει ςτο κεφάλαιο 3. Το υδρογόνο και ςτισ δφο περιπτϊςεισ προτιμά τθ 

δζςμευςθ πάνω από το εξάγωνο (κόκκινθ γραμμι), παρά πάνω από το πεντάγωνο 

(μπλε γραμμι). Ο Ρίνακασ 5-2 περιζχει τισ τιμζσ για τισ ενζργειεσ δζςμευςθσ. Το μθ 

αναμενόμενο ςτθν Εικόνα 5.7 και ςυνεπϊσ και ςτισ τιμζσ των ενεργειϊν, είναι το ότι 

παρουςία Li+ το υδρογόνο δεςμεφεται με λιγότερθ ενζργεια από ό,τι όταν 

απουςιάηει. Μζχρι ςτιγμισ ζχουμε δει τθ ςθμαντικι και κετικι επίδραςθ που ζχει θ 

παρουςία του Li+ και αυτι είναι θ πρϊτθ φορά που παρατθροφμε ζνα τζτοιο 

γεγονόσ.  

 Fullerene Endohedral Fullerene (Li+) 

Διαμόρφωςθ 
Ενζργεια Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Ενζργεια Δζςμευςθσ 

(kcal/mol) 

Pentagon -0.91 -0.86 

Hexagon -0.98 -0.91 

Πίνακασ 5-2: Ενζργειεσ δζςμευςθσ υδρογόνου που προκφπτουν από τθ ςάρωςθ PES για το 

πεντάγωνο και το εξάγωνο παρουςία ι απουςία Li+ ςτο εςωτερικό του Φουλλερενίου. 

Θ εξιγθςθ που μπορεί να δοκεί για το παραπάνω παράδοξο ζχει να κάνει με τθν 

απόςταςθ που βρίςκεται το υδρογόνο από το Λίκιο ςε ςυνδυαςμό με τθ 

μετατόπιςθ τθσ θλεκτρονιακισ πυκνότθτασ γφρω από το Λίκιο. Το Λίκιο ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ του ελάχιςτου απζχει από το υδρογόνο πάνω από 5Å. 

Είχαμε δει ςτο κεφάλαιο 3 τθν πολφ ςθμαντικι επίδραςθ τθσ απόςταςθσ ςτισ 

ενζργειεσ δζςμευςθσ. Κάτι ανάλογο λοιπόν ςυμβαίνει και εδϊ. Το Λίκιο είναι τόςο 

μακριά, που θ επίδραςθ που ζχει ςτο υδρογόνο είναι αμελθτζα. Επιπροςκζτωσ, θ 

μετατόπιςθ του θλεκτρονιακοφ νζφουσ πάνω από το Λίκιο ζχει ωσ αποτζλεςμα το 

υδρογόνο να “βλζπει” ουςιαςτικά ζνα ουδζτερο ςφςτθμα, με το οποίο δεν ζχει 

πλζον κανζνα λόγο να αλλθλεπιδρά περιςςότερο από ό,τι προθγουμζνωσ. Από 

αυτά, γίνεται φανερό πωσ θ φπαρξθ του αλκαλίου μζςα ςτο Φουλλερζνιο δε 

βελτιϊνει τθν αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου. Ζτςι, ςτουσ GCMC υπολογιςμοφσ που 

κα πραγματοποιιςουμε δε κα λάβουμε κακόλου υπόψθ μασ αυτι τθν περίπτωςθ.  
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5.5 Τπολογιςμοί Grand Canonical Monte Carlo 

Χρθςιμοποιϊντασ το δυναμικό Lennard – Jones78 και τθν κβαντικι διόρκωςθ 

Feynman και Hibbs84-86 πραγματοποιιςαμε GCMC υπολογιςμοφσ, για να 

ποςοτικοποιιςουμε τθν αποκικευςθ υδρογόνου ςε αυτι τθ δομι. Τα 

αποτελζςματα για τθν κατά βάροσ δυνατότθτα προςρόφθςθσ παρουςιάηονται ςτθν 

Εικόνα 5.8144.  

 

Εικόνα 5.8: Κατά βάροσ αποκικευςθ υδρογόνου για τθ δομι παρεμβαλλόμενων 

Φουλλερενίων ςε Γραφζνια (μπλε), για εμπλουτιςμζνθ δομι με Li ςε αναλογία 1:12 

(κόκκινο) και εμπλουτιςμζνθ δομι με Li ςε αναλογία 1:6 (πράςινο) ςτουσ a)77K και b)300Κ. 
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Ππωσ φαίνεται, δοκιμάςτθκαν δφο διαφορετικζσ αναλογίεσ εμπλουτιςμοφ με Λίκιο 

ςτθ προςπάκειά μασ να βελτιϊςουμε τθ δυνατότθτα προςρόφθςθσ του υλικοφ και 

να δοφμε πϊσ αυτι εξαρτάται από τον εμπλουτιςμό. Τα αποτελζςματα για τθν κατ’ 

όγκο προςρόφθςθ του υδρογόνου παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 5.9. 

 

 

Εικόνα 5.9: Κατ’ όγκο αποκικευςθ υδρογόνου για τθ δομι παρεμβαλλόμενων 

Φουλλερενίων ςε Γραφζνια (μπλε), για εμπλουτιςμζνθ δομι με Li ςε αναλογία 1:12 

(κόκκινο) και εμπλουτιςμζνθ δομι με Li ςε αναλογία 1:6 (πράςινο) ςτουσ a)77K και b)300Κ. 
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Από τισ παραπάνω εικόνεσ είναι εμφανισ θ εξάρτθςθ τθσ προςρόφθςθσ τόςο από 

το Λίκιο, όςο και από τθ κερμοκραςία και τθν πίεςθ. Στο προθγοφμενο κεφάλαιο 

χρθςιμοποιιςαμε δφο ςτιγμιότυπα από τουσ υπολογιςμοφσ, για να δοφμε τθ 

διαφορά ςτθν προςρόφθςθ λόγω τθσ φπαρξθσ Λικίου. Αυτι τθ φορά κα 

χρθςιμοποιιςουμε τα ςτιγμιότυπα, για να δοφμε τισ διαφορζσ ςτθν προςρόφθςθ 

λόγω τθσ διαφοράσ κερμοκραςίασ, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ζχουμε και που 

ζχουμε εμπλουτιςμό με Λίκια. Ζτςι, ςτθν Εικόνα 5.10 παρουςιάηονται δφο 

ςτιγμιότυπα από τθν περίπτωςθ χωρίσ εμπλουτιςμό για τισ δφο διαφορετικζσ 

κερμοκραςίεσ των 77Κ και 300Κ. 

 

Εικόνα 5.10: Στιγμιότυπο από τουσ GCMC υπολογιςμοφσ, όπου φαίνεται θ διαφορά ςτθν 

αποκικευςθ για intercalated Φουλλερζνια ςε Γραφζνιο χωρίσ εμπλουτιςμό ςτουσ a) 77K 

και b) 300K. Τα μόρια του υδρογόνου είναι με πράςινο χρϊμα. 
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Στθν Εικόνα 5.11 φαίνονται οι διαφορζσ από τθν επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθν 

περίπτωςθ που ζχουμε εμπλουτιςμό τθσ δομισ με Λίκια. 

 

Εικόνα 5.11: Στιγμιότυπο από τουσ GCMC υπολογιςμοφσ όπου φαίνεται θ διαφορά ςτθν 

αποκικευςθ για intercalated Φουλλερζνια ςε Γραφζνιο, όταν ζχουμε εμπλουτιςμό με Λίκια 

ςτουσ a) 77K και b) 300K. Τα μόρια του υδρογόνου είναι με πράςινο χρϊμα ενϊ τα άτομα 

Λικίου με μωβ. 

5.6 υμπεράςματα 

Το ζναυςμα για τθ μελζτθ των Intercalated Φουλλερενίων ςε φφλλα Γραφενίων μασ 

το ζδωςε θ πειραματικι φπαρξθ τθσ δομισ143. Αρχικά, επιβεβαιϊςαμε με 

υπολογιςμοφσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio) τθ ςτακερότθτα μιασ τζτοιασ 

δομισ144. Εν ςυνεχεία, ελζγξαμε τθ δυνατότθτα ςχθματιςμοφ Φουλλερενίων, τα 
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οποία κα ενςωματϊνουν (endohedral fullerene) φορτιςμζνα Λίκια (Li+) και βρικαμε 

τθ βζλτιςτθ κζςθ του Λικίου ςε αυτά. Κατόπιν, αξιολογιςαμε τθν αλλθλεπίδραςθ 

του υδρογόνου, όπου είδαμε ότι λόγω τθσ μεγάλθσ απόςταςθσ και τθσ μετατόπιςθσ 

του θλεκτρονιακοφ νζφουσ γφρω από το Λίκιο, θ φπαρξθ του Λικίου μζςα ςτο 

Φουλλερζνιο δε βελτιϊνει τθ δζςμευςθ του υδρογόνου. Ζχοντασ αυτό υπόψθ μασ, 

ςτουσ Grand Canonical Monte Carlo υπολογιςμοφσ που πραγματοποιιςαμε ςτο 

τζλοσ, για να προςδιορίςουμε τθν προςροφθτικι ικανότθτα του υλικοφ μασ, 

τοποκετιςαμε τα Λίκια εκτόσ των Φουλλερενίων και είδαμε, όπωσ και ςε 

προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθν προςρόφθςθ του υδρογόνου 

παρουςία Λικίου. 
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6. Υποςτυλωμϋνο Γραφϋνιο με Siloxane 

6.1 Ειςαγωγικά τοιχεία 

Μζχρι ςτιγμισ ζχουμε δει πϊσ οι διάφορεσ μορφζσ του άνκρακα, όπωσ οι 

νανοςωλινεσ άνκρακα (ατελείσ και τζλειοι), το Γραφζνιο και τα Φουλλερζνια, 

μποροφν να ςυνδυαςτοφν για να μασ δϊςουν καινοφριεσ δομζσ και τι δυνατότθτεσ 

για αποκικευςθ υδρογόνου ζχει θ κάκε μία από αυτζσ. Θ δθμιουργία αυτι νζων 

δομϊν από το ςυνδυαςμό ιδθ υπαρχόντων ζχουμε δει πωσ είναι μια πολφ 

ελπιδοφόρα ςτρατθγικι για τθν αφξθςθ τθσ προςροφθτικισ ικανότθτασ των υλικϊν.  

Κινοφμενοι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ νζων νανοδομϊν οι ςυνεργάτεσ μασ 

από το Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων ςυνζκεςαν ζνα υλικό, το οποίο αποτελείται από 

ζνα ανόργανο κι ζνα οργανικό μζροσ156. Το ανόργανο μζροσ είναι γνωςτό ωσ 

Siloxane, του οποίου ο χθμικόσ τφποσ είναι ο R2SiO, με το R να είναι είτε υδρογόνο 

είτε ζνασ υδρογονάνκρακασ, ενϊ το οργανικό μζροσ αποτελείται από  φφλλα 

Γραφενίου. Το Siloxane ειςζρχεται ανάμεςα ςτα φφλλα με τρόπο παρόμοιο με 

αυτόν που είδαμε να ειςζρχονται τα Φουλλερζνια και οι CNTs ςτα προθγοφμενα 

κεφάλαια.  Ζτςι, ςχθματίηεται μια νζα πορϊδθσ δομι, όπωσ αυτι που απεικονίηεται 

ςτθν Εικόνα 6.1, τθσ οποίασ τθν ικανότθτα να αποκθκεφει υδρογόνο κα 

μελετιςουμε ςε αυτό το κεφάλαιο.  

 

Εικόνα 6.1: Υβριδικι νανοδομι αποτελοφμενθ από το ανόργανο Siloxane και φφλλα 

Γραφενίου. 



Μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ατομικοφ και μοριακοφ υδρογόνου με νανοδομζσ άνκρακα

 Υποςτυλωμζνο Γραφζνιο με Siloxane  

  - 105 -  Δθμθτρακάκθσ Κ. Γεϊργιοσ 

 

6.2 τακερότθτα Δομισ – Δζςμευςθ Siloxane 

Ρριν περάςουμε να εξετάςουμε τθν αποκθκευτικι ικανότθτα τθσ δομισ μασ, πρζπει 

πρϊτα να τθ μελετιςουμε ωσ προσ τθ ςτακερότθτά τθσ. Αν και τα πειραματικά 

αποτελζςματα δεν αφινουν κανζνα περικϊριο για αμφιςβιτθςθ τθσ φπαρξισ 

τθσ156, εντοφτοισ με τουσ κεωρθτικοφσ υπολογιςμοφσ μποροφμε να δοφμε καλφτερα 

κάποια χαρακτθριςτικά τθσ. Χρθςιμοποιϊντασ λοιπόν τθ μζκοδο των 

ςυςςωματωμάτων προςεγγίηουμε ζνα Siloxane πάνω από ζνα κομμάτι Γραφενίου. 

Βελτιςτοποιοφμε τθ γεωμετρία με τθ μζκοδο RI – DFT114, 115, όπου το ςυναρτθςιακό 

που χρθςιμοποιιςαμε ιταν το PBE118 και θ βάςθ θ def2 - TZVPP116, 120, 149, και το 

αποτζλεςμα φαίνεται ςτθν Εικόνα 6.2. 

 

Εικόνα 6.2: Βελτιςτοποιθμζνθ γεωμετρία Siloxane πάνω από φφλλο Γραφενίου. 

Ραρατθροφμε λοιπόν πωσ θ δομι μασ όχι μόνο είναι ςτακερι, κάτι άλλωςτε που το 

περιμζναμε βαςιςμζνοι ςτα πειραματικά αποτελζςματα156, αλλά μάλιςτα τα 

οξυγόνα του Siloxane βγάηουν από τθν sp2 κατάςταςθ τζςςερα άτομα άνκρακα από 

το φφλλο του Γραφενίου και ςχθματίηουν με αυτά δεςμό.  
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6.3 Αλλθλεπίδραςθ Η2 με Siloxane και Siloxane Graphene 

Ενϊ για τθν αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου με το Γραφζνιο ζχουμε αναφερκεί ςε 

προθγοφμενα κεφάλαια, για τθν αλλθλεπίδραςι του με το Siloxane δεν υπάρχουν 

μζχρι τϊρα μελζτεσ. Ζτςι, κα πραγματοποιιςουμε μια μελζτθ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” 

(Ab – initio) για να εξετάςουμε αυτιν τθν αλλθλεπίδραςθ.  

Αρχικά, κζλουμε να δοφμε ποια είναι θ βζλτιςτθ κζςθ δζςμευςθσ του υδρογόνου 

ςτο Siloxane. Ζτςι, με τισ προθγοφμενεσ υπολογιςτικζσ μεκόδουσ114-116, 118, 120, 149 

βελτιςτοποιοφμε τθ κζςθ αλλθλεπίδραςθσ του υδρογόνου με το Siloxane. 

Ραρατθροφμε ότι αυτι είναι πάνω από το κζντρο του μορίου του Siloxane και 

υπολογίηουμε τθν ενζργεια δζςμευςθσ, θ οποία είναι, μετά τθ διόρκωςθ για το 

BSSE67, 0.21 kcal/mol.  Από τθν τιμι τθσ ενζργειασ δζςμευςθσ παρατθροφμε ότι και 

εδϊ, όπωσ και ςε όλα τα ςυςτιματα που είχαμε μζχρι ςτιγμισ, θ αλλθλεπίδραςθ 

του υδρογόνου είναι αςκενισ και τθσ ίδιασ τάξεωσ με αυτι που ζχει υπολογιςτεί 

ςτα προθγοφμενα κεφάλαια.  

Κζλοντασ να ζχουμε μια πλθρζςτερθ εικόνα τθσ δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ 

του υδρογόνου όταν αλλθλεπιδρά με το Siloxane, πραγματοποιοφμε ςάρωςθ πάνω 

από το κζντρο, που είναι θ βζλτιςτθ κζςθ αλλθλεπίδραςθσ, όπωσ φαίνεται ςτθν 

Εικόνα 6.3. Θ ςάρωςθ τθσ δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ γίνεται με τισ ίδιεσ 

υπολογιςτικζσ τεχνικζσ που ζγιναν και οι βελτιςτοποιιςεισ ςτισ γεωμετρίεσ 

προθγουμζνωσ114-116, 118, 120, 149. Επιπλζον, επειδι κζλουμε να δοφμε και τθ 

ςυνειςφορά των δυνάμεων διαςποράσ ςτθν αλλθλεπίδραςθ, θ ςάρωςθ γίνεται δφο 

φορζσ. Τθν πρϊτθ φορά δε λαμβάνουμε υπόψθ τισ δυνάμεισ διαςποράσ, ενϊ τθ 

δεφτερθ υπολογίηονται από τθν εμπειρικι διόρκωςθ του Grimme73. Τα 

αποτελζςματα από τθν ςάρωςθ φαίνονται ςτθν Εικόνα 6.4., όπου οπτικά φαίνεται 

ξεκάκαρα ο ςθμαντικόσ ρόλοσ των δυνάμεων διαςποράσ ςε αςκενείσ 

αλλθλεπιδράςεισ τφπου van der Waals. Αρικμθτικά τϊρα θ ενζργεια δζςμευςθσ, 

που υπολογίηεται με τθ διόρκωςθ για τισ δυνάμεισ διαςποράσ, είναι -1.03 kcal/mol, 

ενϊ χωρίσ τθ διόρκωςθ μόλισ -0.23 kcal/mol. Ραρατθροφμε λοιπόν μια αφξθςθ 4.5 

φορζσ ςτθν ενζργεια δζςμευςθσ λόγω των δυνάμεων διαςποράσ.  
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Εικόνα 6.3: Θ ςάρωςθ τθσ δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ πραγματοποιείται κατά 

μικοσ τθσ απεικονιηόμενθσ απόςταςθσ. 

 

Εικόνα 6.4: Σάρωςθ δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ με DFT (μπλε) και Dispersion 

Corrected DFT ι DFT – D2 (κόκκινο). 

Κζλοντασ να ζχουμε αντιπροςωπευτικότερθ περιγραφι του ςυςτιματόσ μασ, 

πραγματοποιιςαμε ςάρωςθ με το υδρογόνο να πλθςιάηει από το πλάι, όπωσ 
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περιμζνουμε να γίνει ςτθν πραγματικότθτα, μιασ και το Siloxane ςχθματίηει 

δεςμοφσ με τα φφλλα Γραφενίου. Θ διαμόρφωςθ αυτι φαίνεται ςτθν Εικόνα 6.5 

 

Εικόνα 6.5: Απεικόνιςθ τθσ απόςταςθσ κατά τθν οποία πραγματοποιείται θ ςάρωςθ τθσ 

δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ. 

Οι υπολογιςμοί μασ πραγματοποιικθκαν με τισ ίδιεσ μεκόδουσ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί και οι προθγοφμενοι114-116, 118, 120, 149.  Για να εξετάςουμε και εδϊ 

αν οι δυνάμεισ διαςποράσ παίηουν τον ίδιο ρόλο ςτο ςφςτθμα, θ ςάρωςθ ζγινε δφο 

φορζσ, όπωσ και προθγουμζνωσ. Οι ενζργειεσ δζςμευςθσ του υδρογόνου 

υπολογίςτθκαν να είναι -1.22 kcal/mol, αν λθφκεί υπόψθ θ εμπειρικι διόρκωςθ για 

τισ δυνάμεισ διαςποράσ73 και -0.28 kcal/mol αλλιϊσ. Τα αποτελζςματα από τθ 

ςάρωςθ παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 6.6. 
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Εικόνα 6.6: Σάρωςθ δυναμικισ ενεργειακισ επιφάνειασ όταν το υδρογόνο προςεγγίηει το 

Siloxane από το πλάι. Με μπλε είναι τα αποτελζςματα από DFT και με κόκκινο αυτά από 

Dispersion Corrected DFT (DFT – D2). 

Με τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ ζχουμε ολοκλθρϊςει τθ μελζτθ του ςυςτιματόσ 

μασ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio) και μποροφμε τϊρα να περάςουμε ςτουσ 

υπολογιςμοφσ Grand Canonical Monte Carlo. 

6.4 Τπολογιςμοί Grand Canonical Monte Carlo 

Υπολογιςμοί GCMC πραγματοποιικθκαν για να ποςοτικοποιιςουν τθ δυνατότθτα 

προςρόφθςθσ υδρογόνου του υλικοφ. Χρθςιμοποιικθκαν το δυναμικό Lennard – 

Jones78 με τθν κβαντικι διόρκωςθ Feynman και Hibbs84-86. Για λεπτομερζςτερθ 

εξζταςθ δοκιμάςτθκαν τρεισ διαφορετικζσ αποςτάςεισ για τα Siloxane, που 

βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο, ϊςτε να προςομοιάςουμε υλικά με διαφορετικι 

διάμετρο ςτον πόρο. Κατά τθ ςυνικθ τακτικι, υπολογίςαμε τθν προςρόφθςθ για 

πολλζσ διαφορετικζσ πιζςεισ ςε δφο κερμοκραςίεσ, ςτουσ 77Κ και ςτουσ 300Κ. Τα 

αποτελζςματα για τθν κατά βάροσ προςρόφθςθ παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 6.7. 
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Εικόνα 6.7: Κατά βάροσ αποκικευςθ υδρογόνου για τθν υβριδικι δομι που ςυνδυάηει 

Siloxane με φφλλα Γραφενίου, όταν οι αποςτάςεισ είναι 8.5Å (μπλε), 17Å (κόκκινο) και 

25.5Å (πράςινο) ςτουσ a)77K και b)300Κ. 
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Τα αποτελζςματα για τθν κατ’ όγκο προςρόφθςθ παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 6.8. 

 

 

Εικόνα 6.8: Κατ’ όγκο αποκικευςθ υδρογόνου για τθν υβριδικι δομι που ςυνδυάηει 

Siloxane με φφλλα Γραφενίου, όταν οι αποςτάςεισ είναι 8.5Å (μπλε), 17Å (κόκκινο) και 

25.5Å (πράςινο) ςτουσ a)77K και b)300Κ. 
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6.5 υμπεράςματα 

Από τθ μελζτθ του υβριδικοφ υλικοφ που ςυνδυάηει το ανόργανο Siloxane με τα 

οργανικά φφλλα Γραφενίου, διαπιςτϊςαμε ότι μια τζτοια δομι είναι πολφ ςτακερι 

ςτο ςχθματιςμό τθσ. Κάτι τζτοιο ιταν αναμενόμενο, κακϊσ αυτι θ δομι ζχει ιδθ 

ςυντεκεί από ςυνεργάτεσ μασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων156. Αυτό που είδαμε 

όμωσ με τουσ υπολογιςμοφσ μασ είναι ο πικανόσ τρόποσ ζνωςθσ και ςχθματιςμοφ. 

Θ πρόταςι μασ λοιπόν, για τθν ζνωςθ του Siloxane με τα Γραφζνια είναι πωσ γίνεται 

μζςω των τεςςάρων οξυγόνων που ζχει το Siloxane ςτισ άκρεσ. Τα οξυγόνα αυτά 

χαλοφν τον sp2 υβριδιςμό των ανκράκων του Γραφενίου που κα πλθςιάςουν, με 

αποτζλεςμα αυτοί να εκτρζπονται από το επίπεδο προσ το Siloxane και να 

δθμιουργοφν ιςχυροφσ δεςμοφσ με τα οξυγόνα. Εν ςυνεχεία, εξετάςαμε τθν 

αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου με το Siloxane, αλλά και το υβριδικό μασ υλικό, 

χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο των ςυςςωματωμάτων. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 

το Siloxane δεν προςφζρει τίποτα περιςςότερο ςε ενζργεια δζςμευςθσ ςτο 

υδρογόνο από ό,τι τα μζχρι τϊρα γνωςτά υλικά. Επίςθσ, είδαμε από τουσ 

υπολογιςμοφσ τθ ςθμαςία που ζχει να λαμβάνονται υπόψθ οι δυνάμεισ διαςποράσ, 

κακϊσ ναι μεν ςε ςφγκριςθ με τθν απλι DFT μζκοδο δίνουν ποιοτικά τα ίδια 

αποτελζςματα, όχι όμωσ και ποςοτικά. Τζλοσ, υπολογίςαμε ποςοτικά τθν 

δυνατότθτα προςρόφθςθσ με GCMC υπολογιςμοφσ. Τα αποτελζςματά μασ ζδειξαν 

πωσ θ υβριδικι αυτι δομι δεν ευνοεί αρκετά τθν προςρόφθςθ του υδρογόνου. 

Ειδικότερα, για κανονικζσ ςυνκικεσ τα αποτελζςματα είναι απογοθτευτικά, ενϊ για 

ακραίεσ ςυνκικεσ (χαμθλι κερμοκραςία και υψθλι πίεςθ) θ προςρόφθςθ 

πλθςιάηει τουσ ςτόχουσ του D.O.E. 
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7. Δύκτυα Νανοςωλόνων Άνθρακα 

7.1 Ειςαγωγικά τοιχεία 

Θ εμπειρία που ζχουμε αποκομίςει ζωσ τϊρα από τα προθγοφμενα κεφάλαια 

ςχετικά με τθν αποκικευςθ του υδρογόνου, μασ ζχει διδάξει ότι το μζγεκοσ των 

πόρων παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτο ποςοςτό αποκικευςθσ του υδρογόνου. 

Ρζρα όμωσ από αυτό, ζχουμε δει πωσ και θ ενεργι επιφάνεια (surface area) πρζπει 

να είναι όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ και να προςφζρει όςο το δυνατόν 

περιςςότερα ςθμεία αλλθλεπίδραςθσ με το υδρογόνο. Τζλοσ, πρζπει το υλικό που 

κα αποτελεί τθ δομι μασ να είναι όςο το δυνατόν ελαφρφτερο, όπωσ οι νανοδομζσ 

του άνκρακα.  

Είδαμε και νωρίτερα πωσ μελζτεσ ζχουν δείξει τθ δυνατότθτα φπαρξθσ αρνθτικισ 

καμπυλότθτασ ςε νανοδομζσ με βάςθ τον άνκρακα136. Αυτζσ οι μελζτεσ ςτθρίηονται 

ςτθν φπαρξθ μιασ περιοδικισ ελάχιςτθσ επιφάνειασ (periodic minimal surface)157. 

Σφμφωνα με αυτιν, είναι δυνατόν να υπάρξει μια μεγάλθ ποικιλία από ανκρακικζσ 

δομζσ, που κα δικαιολογοφςε και τθ “δθμιουργία” διαμαντιοφ από γραφίτθ158. 

Ζχοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, κελιςαμε να εξετάςουμε τθ δυνατότθτα 

προςρόφθςθσ του υδρογόνου ςε μια δομι, θ οποία κα ζχει μεταβλθτό μζγεκοσ 

πόρων, κα υπακοφει ςτο μοντζλο των ελάχιςτων επιφανειϊν και κα αποτελείται 

από νανοςωλινεσ άνκρακα ειδικά τροποποιθμζνουσ, ϊςτε να μποροφν να 

επεκτακοφν ςτο χϊρο. Κατά ςυνζπεια, κα μπορεί να δθμιουργθκεί ζνα 

τριςδιάςτατο δίκτυο νανοςωλινων άνκρακα, το οποίο κα ζχει μεγάλθ ενεργι 

επιφάνεια, κα είναι ελαφρφ και κα ζχει μεταβλθτοφσ κατά περίπτωςθ πόρουσ, ϊςτε 

να μπορεί να χρθςιμεφςει ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ, πζρα από τθν αποκικευςθ 

υδρογόνου. 

7.2 Δθμιουργία και τακερότθτα Δομισ 

Για να μπορζςουμε από τουσ απλοφσ νανοςωλινεσ άνκρακα να περάςουμε ςε 

τριςδιάςτατεσ δομζσ κα πρζπει οι νανοςωλινεσ ςτα άκρα τουσ να καμπυλϊνουν και 

κατόπιν να ςυνεχίηουν πάλι ευκφγραμμα. Ανάλογα τϊρα με το μικοσ του 

ευκφγραμμου μζρουσ του νανοςωλινα μποροφμε να ζχουμε μεταβλθτι διάμετρο 
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πόρου του υλικοφ. Για να γίνει αντιλθπτό για τι ακριβϊσ μιλάμε μπορεί κανείσ ςτθν 

Εικόνα 7.1a να δει τθ δομικι μονάδα (building unit) μιασ διάταξθσ με κοντό 

ευκφγραμμο μζροσ και ςτθν Εικόνα 7.1b τθν τριςδιάςτατθ δομι που προκφπτει. 

 

Εικόνα 7.1: a) Δομικι μονάδα δικτφου νανοςωλινων με κοντό ευκφγραμμο μζροσ και b) το 

δίκτυο που προκφπτει από αυτι. 
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Στθν Εικόνα 7.2a τϊρα, παρουςιάηεται θ δομικι μονάδα με μακρφτερο ευκφγραμμο 

μζροσ και ςτθν Εικόνα 7.2b το δίκτυο που προκφπτει από αυτιν. 

 

Εικόνα 7.2: a) Δομικι μονάδα δικτφου νανοςωλινων με μακρφ ευκφγραμμο μζροσ και b) το 

δίκτυο που προκφπτει από αυτι. 
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Για το ςωςτό ςχθματιςμό των δικτφων αυτό που πρζπει να γίνει είναι να 

βελτιςτοποιθκεί αρχικά θ γεωμετρία τθσ δομικισ μονάδασ. Χρθςιμοποιϊντασ τθ 

μζκοδο των ςυςςωματωμάτων προκφπτει θ δομικι μονάδα που παρουςιάηεται 

ςτθν Εικόνα 7.3, τθσ οποίασ τθ γεωμετρία βελτιςτοποιιςαμε. 

 

Εικόνα 7.3: Δομικι μονάδα ζτοιμθ για βελτιςτοποίθςθ πριν το ςχθματιςμό δικτφου 

νανοςωλινων άνκρακα. 

Από τθν Εικόνα 7.3 είναι προφανζσ πωσ το ςφςτθμά μασ αποτελείται από μεγάλο 

αρικμό ατόμων. Συγκεκριμζνα, αποτελείται από 560 άτομα άνκρακα και 96 άτομα 

υδρογόνου. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 656 ατόμων κα περίμενε κανείσ να πει ότι 

κακιςτά απαγορευτικι τθ χριςθ μεκόδων από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio). 

Ρράγματι, κάτι τζτοιο δεν είναι εφκολο, όχι όμωσ και ακατόρκωτο. Με τθν 

κατάλλθλθ τροποποίθςθ (compile) των εκτελζςιμων αρχείων του προγράμματοσ, 
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ϊςτε να χρθςιμοποιοφν καλφτερα τθ διακζςιμθ μνιμθ του υπολογιςτι και να 

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν χιλιάδεσ ςυναρτιςεισ βάςθσ, θ βελτιςτοποίθςθ μιασ 

τζτοιασ δομισ μπορεί να πραγματοποιθκεί με μεκόδουσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – 

initio). Ζτςι λοιπόν, καταφζραμε και βελτιςτοποιιςαμε159 τθν αρχικι αυτι 

γεωμετρία χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο RI - DFT114, 115, το ςυναρτθςιακό BLYP56, 58 

και τθ βάςθ SVP137. Θ βελτιςτοποίθςθ τθσ δομισ μάσ ζδειξε τθ ςτακερότθτα μιασ 

τζτοιασ δομισ, κακϊσ διατθρικθκε ςτο ακζραιο και παρατθρικθκαν μόνο μικρζσ 

βελτιϊςεισ ςτισ γωνίεσ και ςτισ αποςτάςεισ μεταξφ των ατόμων159. 

7.3 Τπολογιςμοί Grand Canonical Monte Carlo 

Μιασ και θ δομι μασ αποτελείται εξ’ ολοκλιρου από άτομα άνκρακα και κακϊσ 

γνωρίηουμε ιδθ τθν από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio) αλλθλεπίδραςθ του 

υδρογόνου με αυτά, πραγματοποιοφμε κατευκείαν υπολογιςμοφσ GCMC για να 

προςδιορίςουμε τθ δυνατότθτα προςρόφθςθσ του υλικοφ αυτοφ. Επειδι ζχουμε 

δει ότι το μζγεκοσ των πόρων παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν προςρόφθςθ, κα 

εξετάςουμε τρεισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ ςτισ μεταξφ των νανοςωλινων 

αποςτάςεισ. Ζτςι, ζχουμε τισ περιπτϊςεισ που οι νανοςωλινεσ βρίςκονται κοντά με 

τθν αναμεταξφ τουσ απόςταςθ να είναι 11Å, αυτιν που είναι μακριά με απόςταςθ 

33Å και μια ενδιάμεςθ περίπτωςθ με απόςταςθ ςτα 21Å. 

Ρραγματοποιοφμε λοιπόν υπολογιςμοφσ για τισ δφο βαςικζσ κερμοκραςίεσ (77Κ και 

300Κ) και για ζνα μεγάλο αρικμό πιζςεων. Κατά τθ ςυνικθ τακτικι μασ 

χρθςιμοποιικθκε το δυναμικό Lennard – Jones78 με τισ κβαντικζσ διορκϊςεισ 

Feynman και Hibbs84-86. Σε αντίκεςθ με προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, τϊρα δεν 

υπιρχε περιοριςμόσ ςτισ κζςεισ, τισ οποίεσ μποροφν να πάρουν τα υδρογόνα. Αυτό 

ζγινε πρϊτον, γιατί οι (8, 8) νανοςωλινεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

μοντελοποίθςθ ζχουν διάμετρο λίγο μεγαλφτερθ από 10.5Å και ζχουμε δει πωσ το 

υδρογόνο χρειάηεται ζνα μζγεκοσ πόρου περίπου ςτα 7Å, για να μπει μζςα και 

δεφτερον, γιατί οι νανοςωλινεσ είναι ανοικτοί από παντοφ, χωρίσ τερματικά 

“καπάκια”, δίνοντασ πρόςβαςθ ςτο υδρογόνο και ςτο εςωτερικό τουσ. Ζτςι, 

μπορζςαμε να υπολογίςουμε τθν κατά βάροσ και τθν κατ’ όγκο δυνατότθτα 
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προςρόφθςθσ ενόσ τζτοιου υλικοφ. Στθν Εικόνα 7.4 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ 

κατά βάροσ προςρόφθςθ για τισ κερμοκραςίεσ των a) 77K και b) 300K.  

 

Εικόνα 7.4: Κατά βάροσ προςρόφθςθ για δίκτυο που αποτελείται από (8, 8 ) νανοςωλινεσ 

άνκρακα, όταν θ αναμεταξφ τουσ απόςταςθ είναι 11Å (μπλε), 21Å (κόκκινο) και 32Å 

(πράζινο) για ηις θερμοκραζίες ηων a) 77K και b) 300Κ. 
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Από τισ παραπάνω ιςόκερμεσ καμπφλεσ παρατθροφμε πωσ ςτουσ 77Κ θ δομι 

μπορεί να απορροφιςει ςθμαντικι ποςότθτα υδρογόνου και πωσ ακόμθ και για 

χαμθλζσ πιζςεισ (μικρότερεσ των 10bar), μπορεί να φτάςει το ςτόχο από το D.O.E., 

όταν οι αποςτάςεισ ανάμεςα ςτουσ νανοςωλινεσ είναι οι κατάλλθλεσ. Για τισ ίδιεσ 

κερμοδυναμικζσ ςυνκικεσ υπολογίςαμε και τθν κατ’ όγκο προςρόφθςθ και τα 

αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 7.5. 

 

Εικόνα 7.5: Κατ’ όγκο προςρόφθςθ για δίκτυο που αποτελείται από (8, 8 ) νανοςωλινεσ 

άνκρακα, όταν θ αναμεταξφ τουσ απόςταςθ είναι 11Å (μπλε), 21Å (κόκκινο) και 32Å 

(πράζινο) για ηις θερμοκραζίες ηων a) 77K και b) 300Κ. 
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Από τα αποτελζςματα που φαίνονται ςτθν Εικόνα 7.5 μποροφμε να δοφμε πωσ για 

τθν κατ’ όγκο προςρόφθςθ παρατθρείται μια ανάποδθ τάςθ. Ζτςι, παρατθροφμε 

πωσ οι νανοςωλινεσ που ζχουν τθ μικρότερθ απόςταςθ ανάμεςά τουσ 

παρουςιάηουν και τα μεγαλφτερα ποςοςτά κατ’ όγκου προςρόφθςθσ. Αυτό ιταν 

αναμενόμενο και ςυμβαίνει, γιατί θ αφξθςθ ςτθν προςρόφθςθ του υδρογόνου δεν 

είναι ανάλογθ με τθν αφξθςθ του όγκου. Σε αυτό παίηει ρόλο θ επιφάνεια 

αλλθλεπίδραςθσ, κακϊσ όταν θ αποςτάςεισ μεταξφ των νανοςωλινων είναι μικρζσ 

θ επιφάνεια αλλθλεπίδραςθσ είναι μεγαλφτερθ, μιασ και περιλαμβάνεται και θ 

ζνωςθ (junction) – διακλάδωςθ, ενϊ ςτισ μεγάλεσ αποςτάςεισ θ επιφάνεια 

αλλθλεπίδραςθσ αποτελείται κυρίωσ από το τοίχωμα του νανοςωλινα. Ζτςι, ο 

βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ τθσ δομισ πρζπει να γίνει πολφ προςεκτικά, για να πάρουμε 

το μζγιςτο και για τισ δφο περιπτϊςεισ. Στθν Εικόνα 7.6 μποροφμε να δοφμε ζνα 

ςτιγμιότυπο από τουσ GCMC υπολογιςμοφσ για τθ δομι με μικρι απόςταςθ 

ανάμεςα ςτουσ νανοςωλινεσ, για τθ κερμοκραςία των 77Κ και πίεςθ 10bar. 

 

Εικόνα 7.6: Ρροςρόφθςθ υδρογόνου ςε δίκτυο (8, 8) νανοςωλινων άνκρακα ςτουσ 77Κ και 

10bar, όταν θ αναμεταξφ τουσ απόςταςθ είναι 11Å. 
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Στθν Εικόνα 7.7 παρουςιάηεται ζνα ςτιγμιότυπο για τθν προςρόφθςθ ςτουσ 77Κ και 

10bar, όταν θ απόςταςθ ανάμεςα ςτουσ νανοςωλινεσ άνκρακα είναι 32Å. Από 

αυτιν τθν εικόνα είναι εμφανζσ ότι τα ςθμεία προςρόφθςθσ του υδρογόνου είναι 

γφρω από τουσ νανοςωλινεσ και κυρίωσ ςτα ςθμεία ζνωςθσ – διακλάδωςθσ. 

 

Εικόνα 7.7: Ρροςρόφθςθ υδρογόνου ςε δίκτυο (8, 8) νανοςωλινων άνκρακα ςτουσ 77Κ και 

10bar, όταν θ αναμεταξφ τουσ απόςταςθ είναι 32Å. 

7.4 υμπεράςματα 

Από τθ μελζτθ του κεφαλαίου αυτοφ ζγινε αντιλθπτό ότι δομζσ νανοςωλινων, οι 

οποίεσ ακολουκοφν το μοντζλων των περιοδικϊν ελάχιςτων επιφανειϊν, μποροφν 

να υπάρξουν. Οι δομζσ αυτζσ, αν και είναι δφςκολο να μελετθκοφν από “Ρρϊτεσ 
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Αρχζσ” (Ab – initio), εντοφτοισ μελετικθκαν και είδαμε πωσ είναι ςτακερζσ και 

μποροφν να ςυνδυαςτοφν για τθ δθμιουργία τριςδιάςτατων δικτφων, που 

αποτελοφνται από νανοςωλινεσ άνκρακα. Στουσ υπολογιςμοφσ GCMC, που ζγιναν 

για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ προςρόφθςθσ του υδρογόνου, εξετάςτθκαν τρεισ 

διαφορετικζσ αποςτάςεισ ανάμεςα ςτουσ νανοςωλινεσ. Είδαμε για άλλθ μια φορά 

ότι το μζγεκοσ του πόρου παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο, όπωσ και θ επιφάνεια 

αλλθλεπίδραςθσ.  
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8. Ανακεφαλαύωςη 

Στθν παροφςα διδακτορικι διατριβι πραγματοποιικθκε μελζτθ τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ ατομικοφ και μοριακοφ υδρογόνου με νανοδομζσ άνκρακα. Θ 

φπαρξθ μιασ τζτοιασ μελζτθσ δικαιολογείται από τα περιβαλλοντολογικά και 

ενεργειακά προβλιματα που ζχουν ανακφψει, ι που αναμζνεται να ανακφψουν ςτο 

πολφ κοντινό μζλλον, κακϊσ θ λφςθ που ζχει προτακεί για αυτά είναι θ χριςθ του 

υδρογόνου ωσ φορζα ενζργειασ ςε κυψελίδεσ καυςίμου. Για να μπορζςει όμωσ 

αυτό να γίνει πραγματικότθτα, το πρϊτο πρόβλθμα που πρζπει να λυκεί είναι το 

πρόβλθμα τθσ αποκικευςθσ του υδρογόνου.  

Θ αποκικευςθ του υδρογόνου μπορεί να γίνει με πολλοφσ τρόπουσ και 

παρουςιάςτθκαν κάποιοι από αυτοφσ. Ο αςφαλζςτεροσ όμωσ και ο πιο πρακτικόσ 

είναι θ αποκικευςι του να γίνεται μζςω φυςιορόφθςθσ ςε νανοχλικά. Τα 

νανοχλικά αυτά μποροφν να ανικουν ςε διάφορεσ οικογζνειεσ, όμωσ τα υλικά με 

βάςθ τον άνκρακα ζχουν ζνα προβάδιςμα ζναντι των άλλων, λόγω τθσ καλφτερθσ 

γνϊςθσ τθσ χθμείασ του άνκρακα, αλλά και των ςθμαντικϊν του ιδιοτιτων. Από τθν 

αρχι που τζκθκε το πρόβλθμα τθσ αποκικευςθσ του υδρογόνου πολλά υλικά 

βαςιςμζνα ςτον άνκρακα κεωρικθκαν τα κατάλλθλα για τθν αποτελεςματικι 

αποκικευςθ του υδρογόνου. Ραρά τα ενκαρρυντικά πρϊτα αυτά αποτελζςματα, 

αργότερα ζγινε φανερό πωσ οι υπάρχουςεσ δομζσ δεν ιταν ικανζσ, για να επιτφχουν 

τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί για τθν αποκικευςθ του υδρογόνου. Ζτςι, θ 

επιςτθμονικι ζρευνα ζπρεπε να κινθκεί προσ νζα καινοτόμα νανοχλικά που είτε 

υπάρχουν, είτε είναι δυνατόν να υπάρξουν. 

Θ μελζτθ των υλικϊν αυτϊν μπορεί να γίνει με διάφορεσ μεκόδουσ τθσ 

υπολογιςτικισ χθμείασ. Θ μζκοδοσ, θ οποία μπορεί να μασ δϊςει ικανοποιθτικι 

ακρίβεια για αρκετά μεγάλα ςυςτιματα, ϊςτε να προςομοιάηεται όςο το δυνατόν 

καλφτερα το υλικό, είναι μια μζκοδοσ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio) και θ οποία 

βαςίηεται ςτθ Κεωρία του Συναρτθςιακοφ τθσ Θλεκτρονιακισ Ρυκνότθτασ (Density 

Functional Theory). Χρθςιμοποιιςαμε λοιπόν αυτι τθ μζκοδο για να μελετιςουμε 

τθ φφςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του υδρογόνου με τα υλικά μασ. Εν ςυνεχεία, για να 

μπορζςουμε να ποςοτικοποιιςουμε τθν αλλθλεπίδραςθ εφαρμόςαμε τθ μζκοδο 
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Grand Canonical Monte Carlo. Χρθςιμοποιϊντασ τισ παραπάνω αυτζσ τεχνικζσ 

μελετιςαμε διάφορεσ δομζσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ βάςθ τον άνκρακα. 

Αρχικά, μελετικθκαν οι νανοςωλινεσ άνκρακα, οι οποίοι είτε ζχουν δομικζσ 

παραμορφϊςεισ, τφπου Stone – Wales, είτε είναι εμπλουτιςμζνοι με αλκάλια ι και 

τα δφο. Τα αποτελζςματά μασ ζδειξαν πωσ θ παραμόρφωςθ δε βοθκά ςτθν 

αποκικευςθ του υδρογόνου, κακϊσ θ αλλθλεπίδραςθ είναι μικρότερθ από αυτι 

που υπάρχει όταν ο νανοςωλινασ άνκρακα είναι τζλειοσ. Επίςθσ, παρατθριςαμε 

μια μεγάλθ βελτίωςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου όταν το υλικό μασ είναι 

εμπλουτιςμζνο με αλκάλια, πράγμα που εξθγικθκε με τθν δθμιουργία ενόσ 

διπόλου ςτο υδρογόνο. Τα αποτελζςματα αυτά μασ ζδειξαν ότι ο εμπλουτιςμόσ με 

αλκάλια πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ, αν κζλουμε να επιτφχουμε υψθλά 

ποςοςτά προςρόφθςθσ του υδρογόνου. 

Ακόμθ όμωσ και αυτά τα ποςοςτά δεν είναι ικανά για να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ 

του D.O.E. Ζτςι, κινοφμενοι ςτθν κατεφκυνςθ που κζλει τον πόρο του υλικοφ να 

παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν προςρόφθςθ του υδρογόνου, ςχεδιάςαμε και 

αποδείξαμε τθ ςτακερότθτα μιασ νζασ δομισ που αποτελείται από υποςτυλωμζνο 

Γραφζνιο με νανοςωλινεσ άνκρακα (Pillared Graphene). Θ δομι αυτι είναι 

πρωτοποριακι κυρίωσ λόγω του ςχεδιαςμοφ τθσ, αλλά και επειδι μπορεί να 

αποτελζςει προπομπό για άλλεσ δομζσ με μεταβλθτό κατά βοφλθςθ μζγεκοσ 

πόρου. Ππωσ ιταν αναμενόμενο, θ προςρόφθςθ του υδρογόνου ςτο Pillared 

Graphene ακολουκεί τθν τάςθ που ζχουν όλεσ οι δομζσ, οι οποίεσ είναι βαςιςμζνεσ 

ςτον άνκρακα. Ο εμπλουτιςμόσ τθσ όμωσ με Λίκια ζδειξε τθ ςθμαςία του 

κατάλλθλου μεγζκουσ ςτον πόρο, που μπορεί να επιτευχκεί εφκολα ςτο Pillared 

Graphene, κακϊσ θ προςρόφθςθ παρουςίαςε κεαματικι αφξθςθ ξεπερνϊντασ 

ακόμθ και τουσ ςτόχουσ του D.O.E. 

Βλζποντασ τθ ςθμαντικότθτα των παραπάνω αποτελεςμάτων, ςυνεχίςαμε 

εξετάηοντασ δομζσ από υποςτυλωμζνα Γραφζνια, οι οποίεσ όμωσ δεν είναι 

κεωρθτικζσ αλλά ζχουν παραςκευαςτεί ςτο εργαςτιριο. Ρρϊτθ εξετάςτθκε θ δομι 

που αποτελείται από υποςτυλωμζνα Γραφζνια με Φουλλερζνιο. Επιβεβαιϊςαμε και 

κεωρθτικά τθ ςτακερότθτα μιασ τζτοιασ δομισ και παρατθριςαμε τθ δυνατότθτα 
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ςχθματιςμοφ, εφόςον υπάρξουν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ, μιασ άλλθσ όμοιασ 

με τθν πειραματικι μορφι του Nanobud. Κζλοντασ να δοφμε αν μποροφμε ςτθν 

περίπτωςθ του εμπλουτιςμοφ με αλκάλια να ζχουμε περιςςότερο ελεφκερο χϊρο 

μζςα ςτο υλικό, δοκιμάςαμε τθν αλλθλεπίδραςθ του υδρογόνου με το 

Φουλλερζνιο, όταν το αλκάλιο είναι “εγκλωβιςμζνο” μζςα του. Τα αποτελζςματα 

όμωσ ιταν απογοθτευτικά. Ζτςι, ςτουσ GCMC υπολογιςμοφσ δε λάβαμε κακόλου 

υπόψθ αυτιν τθν περίπτωςθ. Δυςτυχϊσ, θ προςρόφθςθ θ οποία επιτυγχάνεται από 

τα υποςτυλωμζνα Γραφζνια με Φουλλερζνιο ιταν κάτω των προςδοκιϊν μασ ακόμθ 

και υπό ακραίεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ. 

Ραρόμοια ιταν και τα αποτελζςματα για τθν επόμενθ πειραματικά υπαρκτι δομι 

που εξετάςαμε. Θ δομι αυτι ςυντζκθκε από τουσ ςυνεργάτεσ μασ του 

Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων και αποτελεί άλλθ μια ςθμαντικι ζνδειξθ ότι 

υποςτυλωμζνεσ δομζσ Γραφενίου μποροφν να υπάρξουν, κακϊσ τα Γραφζνια είναι 

υποςτυλωμζνα από ζνα ανόργανο υλικό, το Siloxane. Ππωσ αναφζρκθκε ιδθ, θ 

αλλθλεπίδραςι τθσ με το υδρογόνο δεν ζδωςε κεαματικά αποτελζςματα. Τόςο οι 

μζκοδοι από “Ρρϊτεσ Αρχζσ” (Ab – initio), όςο και οι GCMC υπολογιςμοί ζδειξαν 

μια ςυνθκιςμζνθ δυνατότθτα προςρόφθςθσ. Βζβαια, αυτό που εξετάςτθκε και που 

φάνθκε για άλλθ μια φορά να παίηει ςθμαντικό ρόλο ιταν το μζγεκοσ του πόρου. 

Θ ςθμαςία του μεγζκουσ του πόρου φάνθκε και ςτθν τελευταία δομι που 

εξετάςαμε. Αυτι αποτελείται εξ’ ολοκλιρου από νανοςωλινεσ άνκρακα, οι οποίοι 

ακολουκοφν το μοντζλο των ελάχιςτων περιοδικϊν επιφανειϊν. Το εγχείρθμα 

βελτιςτοποίθςθσ μιασ τόςο μεγάλθσ δομισ από “Ρρϊτεσ Αρχζσ”(Ab – initio) 

ςτζφκθκε με επιτυχία και το ίδιο επιτυχι ιταν και τα αποτελζςματα για τθν 

προςρόφθςθ που εμφανίηει. Είδαμε πωσ με το κατάλλθλο μζγεκοσ ςτον πόρο 

μπορεί κανείσ να επιτφχει μεγάλα ποςοςτά και ςτθν κατά βάροσ, αλλά και ςτθν κατ’ 

όγκο προςρόφθςθ.  

Κλείνοντασ, κζλω να ευχθκϊ και ελπίηω τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ 

διδακτορικισ διατριβισ να βοθκιςουν και να κατευκφνουν ςωςτά τθ διεκνι 

επιςτθμονικι κοινότθτα, ςτθ γριγορθ εφρεςθ μιασ λφςθσ για τθν αποκικευςθ του 

υδρογόνου. 
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Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι  

 75% ηηρ Δημόζιαρ Δαπάνηρ από ηην Εςπωπαϊκή ΄Ενωζη – Εςπωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο 

 25% ηηρ Δημόζιαρ Δαπάνηρ από ηο Ελληνικό Δημόζιο – Υποςπγείο 

Ανάπηςξηρ – Γενική Γπαμμαηεία ΄Επεςναρ και Τεσνολογίαρ 

 και από ηον Ιδιωηικό Τομέα 

ζηο πλαίζιο ηος Μέηπος 8.3 ηος Ε.Π. Ανηαγωνιζηικόηηηα – Γ΄ Κοινοηικό 

Πλαίζιο Σηήπιξηρ. 

 
 

  



 

 

 


